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Bien Hoa, nga» 09 thong 4 nam 2018

S6: 52/TB-HDQT

THONGBAo
TO CHUC D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN 2018
-Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13

ngay 26/1112014;

-Can cir Gifry chirng nhan dang kY doanh nghiep s6 3600283394, do Phong
dang ky kinh doanh - SO'KS hoach va Ddu tu tinh D6ng Nai cfrp ngay 03/11/2014,
dang ky thay d6i ldn thir 18, ngay 18/512016.
- Can cir Di€u l~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty c6 phan T6ng Cong ty Tin
Nghia duoc Dai h(>id6ng c6 dong ldn thir nhat thong qua ngay 12/5/2016;
-Can cir Nghi quyet HDQT s6 50INQ-HDQT
Quan tri Cong ty c6 phan T6ng Cong ty Tin Nghia.

ngay 05/04/2018

cua Hoi d6ng

H(>i d6ng Quan tri Cong ty C6 phan T6ng Cong ty Tin Nghia tran trong thong
bao va kinh moi Quy C6 dong tham du DHDCD thuong nien nam 2018 voi chi ti€t
C\!th~ nhu sau:

1. Thai gian: 08hOOsang thu sau, ngay 20 thang 04 nam 2018.
2. Dia di~m: Tr\! sO' T6ng Cong ty Tin Nghla; S6 96, Ha Huy Giap, P. Quy€t
Th~ng, TP Bien Hoa, Tinh D6ng Nai.
3. N(>idung: thea chuang trinh nghi S\f dinh kern.
4. Di€u ki~n tham d\f:
- Tfrt ca cac c6 dong co ten trong danh sach ch6t nguai sO'hfru c6 phdn Cong ty
C6 phdn T6ng Cong ty Tin Nghla dSn ngay thu tu, 04/04/2018 d€u duQ'c tham d\f D~i
h(>i.
- C6 dong khi tham d\f D~i h(>i mang thea gifry CMND/H(> chi€u va Gifry uy
quy€n (nSu co). C6 dong khong th~ d€n d\f D~i h(>i co th~ uy quy€n cho nguai khac
tham d\f D~i h(>ithea m~u Gifry uy quy€n cua T6ng Cong ty Tin Nghla dinh kern.
- Quy c6 dong vui long xac nh~n vi~c tham d\f ho~c uy quy€n tham d\f hQp cho
T6ng Cong ty Tin Nghla tru6c 16hOOngay 18/4/2018 thea:
S6 di~n tho~i 0251 822486 - Ext 106 (chi Le Thi Khuyen) ho~c
S6 Fax: +0251 3823 747 ho~c Email: khuyen.lt@tinnghiacorp.com.vn.
- Quy c6 dong vui long tham khao tai li~u hQp DHDCD tren website cua T6ng
Cong ty Tin Nghla thea dia chi: www.tinnghiacorp.com.vn. Truang hQ'Pcdn h6 trQ",
Quy c6 dong lien h~: Chi Le Thi Khuyen - Ban TrQ"ly T6ng giam d6c thea s6 di~n
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thoai 0251 822486 (Ext: 106) hoac Chi Nguyen Thi Ngoc Ly thea

s6 dien thoai 0251

822486 (Ext: 110).

f)€

Dai h()i diroc tien hanh thea dung cac quy dinh cua Phap luat va dam bao
quyen IQ'icua e6 dong, r~t mong Quy vi e6 dong tham dir hoac uy quyen cho nguoi
dai dien tham du dAyduo
Thong bao nay thay eho thu moi hop.
Tran trQng./~
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TM. HQI DONG QUAN TRJ --

Dloh kern:
- Gidy Uy quyen tham du DHDCD
- Gidy XGC nhdn tham du DHDCD
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inh gm: H{}idong Quan tr] Cdng ty Co phan Tong Cdng ty Tin Nghia

Ten c6 dong (ca nhanlt6 chirc):

.

- s6 CMNDI

.

The din circe cong dan ("CCCD")1 HQ chien:

- Giay chimg nhan dang ky doanh nghiep ("GCNDKDN")

s6:

.

Ngiroi dai dien thea phap lu~t cua c6 dong la t6 chirc:

.

Dia chi cua c6 d6ng:

s6 c6 phan sa htru
Bang s6:
T6ng

(Bang chit:...
xAc ~N

THAM

.
d~n 16 gio 30 phut ngay 04/04/2018:

..

mr D~

.
HOI DONG CO DONG THlfONG NIEN NAM 2018

(vui long danh

D

Tham du D';li hQi

c6 phan.

dh

)

(X) vao 0 thich hop)

D

Khong tham du D?i HQi

................
, ngay

thang
cA dong
(Ky va ghi rii ho ten)

nam 2018
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GIAy UY QUYEN

T6NG '11\,)-;\
CONG TY ~\~
V/v: Tham du D~i H9i D6ng,C6 ~on& ("DHDCD")
TrnNGHiA }~uOng nien nam 2018 cua Cong ty Co phan Tong Cong ty Tin Nghla
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Kinh gfri: CONG TV CO PHAN TONG CONG TV TIN NGHiA

1,:~DN:36001~~~Q~

1.

Ben Dy Quy~n:

.

Ten c6 dong (ca nhanlt6 clnrc):

.

s6 CMNDI The can circe cong dan ("CCCD")1 H9 chieu:

.

Giay clnrng nhan dang ky doanh nghiep ("GCNDKDN) s6:
Ngiroi dai dien thea phap luat cua c6 dong la t6 chirc:
· chi1 cua
, C"0 d ong:
D ia
:..

A

i..

?

.
.

A

A

.
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Tong so co phan sa huu:

.

Ben dtrQ'c Dy Quyen:

2.

2.1 Ten ca nhanlt6 clnrc:

.

s6 CMND/CCCDIH9 chi~u1GCNDKDN/Gifry chirng nhan thanh l~p:

.

Ngiroi duoc uy quyen tham du DHDCD (1):

.

Ho~c:
2.2 Uy quyen cho mot trong cac thanh vien Hoi D6ng Quan Tri ("HDQT") cua T6ng Cong ty
Tin Nghia nhu sau:
(Ddnh. ddu X

VGO

mot trong cac 6 sau ddy)

Dang

Quach Van Duc

- Chu tich HDQT kiem TGD

Dang

Le Htru Tinh

- Ph6 Chu tich HDQT kiem Ph6 TGD

Dang

Le Van Danh

- Thanh vi en HDQT kiem Ph6 TGD

3.

NQi dung uy quyen:
Ben Uy Quy~n uy quy~n cho Ben dugc Uy Quy~n thlJc hi~n
- s6 lugng c6 ph~n dugc uy quy~n:
Toan b(>:

.

M(>tph~n (2):

- Ph~m vi uy quy~n:
(Danh ddu X
D

VGO

cac 6 tuang ung):

Tham dlJ DHDCD

D

Tham dlJ DHDCD va thlJChi~n quy~n bi€u quy~t

Ben Dugc Uy Quy~n chi dugc thlJc hi~n nhung cong vi~c trong ph~m vi dugc uy quy~n
thea Gifry uy quy~n nay va khong dugc uy quy~n l~i cho bfrt ky ben thu ba nao.

.

GiAy uy quyen nay co hieu hrc k€ ill ngay
2018.

kY d~n khi k~t thuc

thong

Ngay

Ben duoc

Ben Uy Quyen
(Ky, ghi ro ho ten, dong dAu(neu co))

s6 hrong c6 phftn duoc

uy quyen.

nam 2018

Uy Quyen

(Ky, ghi ro ho ten, dong dau (neu co)

(1) Chi diSn vao muc nay neu Ben Dircc Uy Quyen la t6 chirc.
(2) Cung cdp

BHBCB thuong nien nam
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CHUONG TRINH
D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M 2018
Dja iliim: Tru

sa T6ng Cong ty Tin Nghia.

se 96, Ha Huy

Giap, P. Quyet Th~ng, TP Bien Hoa, Tinh D6ng Nai.

NQidung

ThOi gian
8hOO- 8h30

- Don ti~p dai bieu va c6 dong
- Kiem tra thu tuc c6 dong dir Dai h<)i
- Van nghe chao mirng

Nghi tlurc D~i hQi:

Th\l'c hi~n
Ban T6 chirc

F.==

,tJ:'~p'N
~~

- Chao co, tuyen b6 ly do, gioi thieu dai bien
- Bao cao k~t qua kiem tra s6 hrong, ty l~ c6 dong tham du va
di~u kien tien hanh Dai h<)id6ng c6 dong thuong nien nam
2018
- Thong qua Th~ l~ bi~u quyet.
- Gioi thieu va thong qua thanh phan Chu toa Doan, Thu ky
Doan, Ban kiem phieu bieu quyet va bdu cu.

BanT~~

- Thong qua Chuong trinh Dai hoi.
- Thong qua Quy ch~ lam vi~c cua D~i h<)i

Chu toa Dm'm

8h55-9hOO

Phat bi~u khai m~c D~i h<)i

Chu tich
HDQT-Chu
t<)aDoan

9hOO- 9h15

Bao cao cua HDQT v~ k~t qua ho~t d<)ng nam 2017 va
phuong huang, nhi~m V\l nam 2018 cua T6ng Cong ty.

Chu t<)aDoan

9h15 - 9h25

Bao cao thfrm dinh ho~t d<)ngsan xuftt kinh doanh nam 2017
cua Ban Ki~m soat.

Ban KiSm
soat

8h30 - 8h45

8h45 - 8h55
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Thong qua cac TO'trinh:
9h25 - 9h45

1) Ta trinh phe duy~t Bao cao Tai chinh nam 2017 da du<),c
Chu t<)adoan
ki~m toano
2) Ta trinh v~ sua d6i b6 sung Di~u l~ Cong ty C6 phdn T6ng
Cong ty Tin Nghla;
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3) TO' trinh ve Quy che Quan tri Tong Cong ty.
4) TO' trinh thong qua viec dang ky chirng khoan b6 sung va
dang kY giao dich chirng khoan t?P trung tai So' Giao dich
Chung khoan Ha NQi (HNX).
5) TO' trinh thong qua mire thu lao, ti~n luang, tien thuong
nam 2017 va du toan thu lao, tien luang, ti~n tlnrong nam
2018 cua HQi d6ng Quan tri, Ban kiem soat,
6) TO' trinh dtr kien phuong an phan phoi IQ'i nhuan nam
2017.
7) TO' trinh Iva chon dan vi kiem toan Bao cao tai chinh nam
2018.
8) TO' trinh v~ viec DHDCD uy quyen cho HDQT thuc hien
cac nQi dung thuoc tham quyen cua DHDCD.
BAu cil' b6 sung thanh vien Hf)QT
1) Thong qua Quy ch~ D~ cir, irng cu va bfru cir b6 sung
Thanh vien HQi d6ng quan tri tai Dai hQi d6ng c6 dong
thuong nien nam 2018
9h45-10h15

2) Thong qua TO' trinh mi~n nhiem Thanh vien HDQT va
danh sach irng vien d~ bfru b6 sung TVHDQT nhi~m ky I
(2016-2021).
3) Huang dfut ghi phi~u bfru b6 sung thanh vien hQi d6ng
quan tri nhi~m ky I (2016 - 2021).
4) Cac c6 dong bfru cu.

lOh15 - 10h45

10h45-10h55

ChutoaD~
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Ban Bfru Cu

D~i hQi thao Iu?n va bi~u quy~t thong qua Ifrn luqt cac nQi
Chu tQa Doan
dung bao cao va cac TO' trinh neu tren.
Cong b6 k~t qua bfru b6 sung thanh vien HDQT nhi~m ky I
(2016-2021).
Thanh vien HDQT m6i ra mitt D~i hQi.

Ban Bfru CU

lOh55 - 11h05 Thong qua Bien ban D~i hQi - Bi~u quy~t

Thu kY Doan
trinh bay va
Chu tQa Doan
l~y bi~u quy~t

11h05 - 11h15 Thong qua Nghi quy~t D~i hQi - Bi~u quy~t.

ThukY Doan
trinh bay va
Chu tQa Doan
I~y bi~u quy~t

I1h15 - llh20

B~ m~c D~i hQi

Chu tich
HDQT
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TONG eONG TY TiN NGHiA

Bien Hoa, ngay 10 thang 04 nam 2018
S6: 53IBC-HDQT

BAocAo

KET

QuA HO~ T BQNG

NAM 2017 - PHUONG WONG,
NHItM VV NAM 2018

Kinh gfri: B~i hQidAng c8 dong thuong nien nam 2018
Qua m9t narn thuc hien Nghi quyet Dai h9i d6ng c6 dong, can cir Di€u l~ cua
T6ng Cong ty, H9i d6ng Quan tri bao cao truce Dai h9i c6 dong thuong nien nam 2018
v€ k~t qua heat d9ng nam 2017 va phuong huang nhiem vu nam 2018 cua Cong ty C6
phan T6ng Cong ty Tin Nghia voi cac n9i dung chu y~u nhu sau:
I. KET

QuA HO~ T BQNG

NAM 2017:

1. Tinh hinh chung:

- Hoat dong san xu~t kinh doanh nam 20 17 g~p nhieu kh6 khan do tac
dong cua cac yeu t6 sau:

+ Vu mua 2016 - 2017 san hrong thu hoach ca phe giam sut, ch~t hrong
khong t6t, trong khi do gia ca phe nhtrng thang dAunam bien dong th~t thuCYllg
v6i bien do lan, tinh tr~ng "gia noi doi gia ngo~i" xay ra lien tl,lc.M~t khac, c~nh
tranh giua cac Doanh nghi~p FDI v6i cac nha xu~t kh~u ca phe Vi~t Nam ngay
cang gay g~t. NhUng yeu t6 nay gay b~t lQ'icho cac doanh nghi~p xu~t kh~u ca
phe Vi~t Nam, trong d6 c6 Tin NghIa.

+ Nganh chan nuoi, nh~t la nuoi hen g~p kh6 khan trong khau tieu th\l san
ph~m nen nhu cAu nguyen li~u TACN giam m~nh, mot s6 doanh nghi~p ch~p
nh~n ban hang du6i gia v6n de giai ph6ng hang t6n kho, aM huang m~nh den
ho~t dong kinh doanh nh~p kh~u cua T6ng Cong ty.

+ Kinh doanh s~t thep g~p kh6 khan do gia s~t thep c6 xu huang giam
m~nh illdAunam; nhu cAutieu th\l cling giam th~p.
- Trong ho~t dong dAutu, cac thu tl,lcphap ly, hanh chinh d6i v6i doanh
nghi~p v~n con nhi~u phuc t~p, ch~m cai tien. Tinh tr~ng nay lam cho qua trinh
trien khai cac d\l'an dAutu cua T6ng Cong ty bi dinh tr~, nh~t la v~n d~ d~t dai va
thi cong xay d\l'ng.
- Tuy nhien, ben c~nh kh6 khan, c6 nhung yeu t6 tac dong tich C\l'Cden
ho~t dong cua T6ng Cong ty nhu:

+ Nhung cai cach m~nh me v~ hanh chinh, moi tfUemgdAutu, S\l'6n dinh
cua kinh te VImo va tinh hinh an ninh, chinh tft trong nuac tiep t\lC duQ'cgiu
vung da t~o di~u ki~n t6t nh~t thu hut v6n dAutu nu6c ngoai van KCN va nhUng
d\l'an b~t dong san;
1

+ Uy tin va thuong hieu cua Tin Nghla diroc khach hang trong va ngoai
mroc danh gia t6t, tao duoc niem tin voi nha dAutu va cac d6i taco

+ BAutu tai chinh vao cac cong ty con, cong ty lien k€t trong cac linh vue
KCN, kinh doanh xang dAu,logistics d~u c6 hieu qua t6t.
2. Ho~t dQng ella HDQT nam 2017:
2.1. Cdc Ngh] quylt / Quylt dinh cua H~i dang quan tr] niim 2017:

Trong nam 2017, HBQT dfft6 chirc 17 (rmroi bay) phien hQP.Trong do,
c6 3 (ba) phien hop dinh ky de danh gia cong tac quan tri, dieu hanh va k€t qua
hoat dong san xufrt kinh doanh cac Quy va ca nam 2017, ban hanh quy ch€ t6
chirc va hoat d9ng cua Cong ty c6 phan va 14 (rmroi bon) phien hop d9t xufrt.
Trong nam 2017, HBQT dff ban hanh 102 van ban, trong do c6 53 Nghi
quy€t, quy€t dinh d6i v6i cac v~n d~ v~ giao chi tieu k€ ho~ch nam 2017, cong
tac t6 chuc nhan sv (thanh l~p cong ty con, tham gia thanh l~p cong ty lien k€t,
b6 sung m6i Ph6 T6ng Giam d6c, thay d6i nguai d~i di~n quan ly v6n g6p t~i
cong ty con, cong ty lien k€t); thay d6i con d~u cua T6ng Cong ty; quy€t dinh
ch<;>n
don vi kiem toan Bao cao Tai chinh nam 2017, t6 chuc vi~c chi tra c6 ruc
thea Nghi quy€t B~i h9i d6ng c6 dong thuang nien nam 2017 va quy€t dinh cac
v~n d~ c6 lien quan d€n h6 sa dang kY phat hanh c6 phi€u tang v6n di~u l~.
Cac cU9Ch<;>p
cua HBQT duQ'ct6 chuc thea hinh thuc h<;>p
va m9t s6 n9i
dung l~y y ki€n b~ng van ban d~u duQ'cthvc hi~n thea dung trinh tv, thu tl,lCquy
dinh t~i Bi~u l~ cua T6ng Cong ty va duQ'Ctfrtca (5/5) thanh vien dVhQpho~c tra
lai phi€u l~y y ki€n dAydu, dung thai gian. Cac van ban, nghi quy€t, quy€t dinh
cua HBQT duQ'cban hanh dam bao dung trinh tv, thu tvc va thAmquy~n.
Cac thanh vien HBQT thvc thi quy~n va nghia Vl,l cua minh m9t cach cAn
tr<;>ng,
hqp tac, chuyen nghi~p, trung thanh v6i lQ'iich cua T6ng Cong ty va cua
c6 dong.
2.2. HO{ltd~ng eua eae tiiu ban thu~e H~i dang qulin tri:

M~c dil H9i d6ng Quan tri khong thanh l~p cac tieu ban nhung dffc6 nghi
quy€t s6 02INQ-HBQT ngay 22/6/2016 n9i dung phan cong thanh vien HBQT
nhi~m ky 1(2016-2021) ph\l trach timg linh vvc ho~t d9ng phil hqp v6i nang Ivc
va s6 truang cua tUng thanh vien, dam bao yeu cAuquan tri cua HBQT d6i v6i
Ban T6ng Giam d6c va cac ho~t d9ng cua T6ng Cong ty.
2.3. HO(ltit~ng giam sat eua HlJQT itai vm Ban Tang Giam dae
H9i d6ng Quan tri luon thea d5i sat ho~t d9ng cua Ban T6ng Giam d6c, b9
may giup vi~c cho T6ng Giam d6c va nguai d~i di~n quan ly v6n cua T6ng Cong
ty t~i cac doanh nghi~p khac trong vi~c thvc hi~n Nghi quy€t B~i h9i c6 dong
thuang nien va cac Nghi quy€t, Quy€t dinh cua H9i d6ng quan trio Ban T6ng
Giam d6c dff thvc hi~n vi~c bao cao, cung c~p thong tin v~ ho~t d9ng cua Ban
T6ng Giam d6c va ho~t d9ng cua T6ng Cong ty cho HBQT kip thai, dAydu,
chinh xac. C\l the HBQT dffgiam sat Ban T6ng Giam d6c trong cac ho~t d(>ngcO'
ban sau:
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- Ky k~t hQ'Pd6ng kiem toan d<)cI~p bao cao Uti chinh nam 2017.
- Thirc hien cac thu tuc dang ky clnrng khoan.
- Cong tac nhan ban giao v6n va tai san nr BCD c6 ph§n h6a cho Cong ty
c6 phan.
- Thu tuc phap Iy d€ trien khai cac du an d§u tu.
- Chi dao thirc hien chien hroc va dinh huang kinh doanh toan T6ng Cong
ty, trien khai d6ng b<)d~n cac cong ty con, don vi true thuoc; danh gia tinh hinh
hoat d<)ng kinh doanh, du bao thi tnrong, chia se thong tin kip thai hang thang,
quy, nam; kiem soat chi phi va xay dung cac giai phap nang cao hieu qua kinh
doanh.
- L~p va cong b6 dung thai han cac Bao cao Tai chinh trong nam 2017 va
tlnrc hien cac n<)idung cong b6 thong tin thea quy dinh cua Cong ty dai chung.
ThuOng xuyen va d<)t xufit ki~m tra ho~t d<)ng, ki€m tra cong tac tai chinh kS
tmin, ki~m tra tinh tuan thu cua Ban Di€u hanh va ho~t dQng cua h~ th6ng ki~m
soat nQi bQ t~i T6ng Cong ty va cac don vi trong h~ th6ng.
- Th\lc hi~n danh gia nang sufit lao d<)ngthea KPI nh~m nang cao hi~u qua
di€u hanh, nang sufit lao d<)ngva kSt qua kinh doanh.
- Tri€n khai th\lc hi~n cac quy chS trong ho~t d<)ngcua T6ng Cong ty.
- Bao cao hang thang cho HDQT v€ kSt qua th\l'c hi~n kS ho~ch kinh doanh
va nhi~m V\l, kS ho~ch ho~t d<)ngthang tiSp thea
H<)i d6ng Quan tri hQp xem xet, danh gia va thong qua cac bao cao cua
T6ng Giam d6c v€ ti~n dQ th\lc hi~n, nhung kh6 khan, vuang m~c, phan tich
nguyen nhan va chi d~o, d€ xufit cac giai phap xu IY.

3. K~t qua ho~t dQng nam 2017 eiia Tang Cong ty:
a. Ho~t dQng kinh doanh.

Chi tieu

1. TAng doanh thu
2. LQi nhu~n sau thu~
3. cA tlfC

Dvt

Chi tieu
Nghj quy~t
DHDCD
nam 2017

trd
trd
%

8,600,000
165,000
10 -12

Th1}'Chi~n
nam 2017
5,862,361
361,737
10

TH2017IKH

TH2017/2016

68.17%
219.23%
100.00%

76.49%
217.55%

Doanh thu nam 2017 cua T6ng Cong ty 5.862,36 ty d6ng, d~t 68,17% kS
ho~ch nam, b~ng 76,49% so v6i cung kyo
T6ng 19i nhu~n sau thuS ca nam 2017 d~t 361,73 1)' d6ng d~t 219,23% kS
ho~ch nam, b~ng 217,55% so cung kyo
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Danh gia cac hoat dong kinh doanh chu y€u cua Tfmg Cong ty:

* XuOt khOu caphe:
San hrong ca phe xUdt khau 64.075 tdn, dat 53,4% k€ hoach nam, bang
49,73% so voi cung kyo Kim ngach xUdt khau cafe: 130.470.818 USD dat
54,36% k€ hoach nam va bang 59,15% so cung kyo
K€t qua kinh doanh xUdt khau ca phe nam 20 17 dat thdp so voi k€ hoach
nam va giam manh so voi cung ky nam tnroc chu y€u la do: Gia ca phe trong
mroc til gitra thang 04/2017 d€n nay cao han gia xudt khau va bien dQng thdt
thirong. San hrong vu mua 2016/2017 giam han 15% so voi vu tnroc (khoang
250.000 tan) va chdt hrong ca phe sut giam cling la nguyen nhan anh huong d€n
quy mo xuat khau cua Tfmg Cong ty.
Tuy quy mo xudt khau co giam so vai nam 2016 nhung trong b6i canh kho
khan chung cua nganh xUdt khau ca phe, nam 2017 T6ng Cong ty vfrn giu duQ'c
vi tri Top 5/10 doanh nghi~p hang d~u v~ xUdt khau ca phe.

* Kinh doanh nh(ip khOu m~t hang nguyen /ifu TACNva thip.
Trong nam 2017, san Iuqng nguyen Ii~u TACN nh~p khau Ia 118.677 tdn
d~t 53,7% k€ ho~ch nam, b~ng 38,7% so vai cung kyo San IUQ'ngthep tieu th\l
nam 2017 d~t 34.057 tdn thep, d~t 75,68% k€ ho~ch nam.
Quy mo nh~p khau giam, kim ng~ch nh~p khau: 28.246.385 USD d~t
35,78% k€ ho~ch nam va b~ng 42,17% so cung kyo Nguyen nhan chu y€u Ia do
nganh chan nuoi g?P kho khan v~ thi tru<'mg, nhu c~u TACN giam nen nhu c~u
nguyen Ii~u TACN giam theo.

* Kinh doanh h{l tang Khu cong nghifp:
Trong nam 2017, T6ng Cong ty da thu hut va Icy Hqp d6ng vai 10 nha d~u
tu, vai t6ng s6 v6n d~u tu Ia 83,2 tri~u USD. Ti€p xuc 106 doan khach d€n tham
quan, tim hi~u cac khu cong nghi~p, Icy duQ'c 6 MOU.
Doanh thu ill cho thue h~ t~ng va cac dich Vl,l KCN dUQ'c123,72 ty d6ng,
b~ng 142,2% k€ ho~ch. Trong nam, da cho thue dUQ'c42,6 ha ddt (d~t 89,58% k€
ho~ch) va 300m2 nha van phong (d~t 39,5% k€ ho~ch).

* nau tll tai chinh:
Trong nam 2017, IQ'inhu~n til d~u tu tai chinh vao cac cong ty con, cong ty
lien k€t duQ'c 107 ty d6ng. Tuy nhien, c6 hIC se duQ'c ghi nh~n trong nam 2018
sau ky hQp D~i hQi d6ng c6 dong thu<'mg nien cua cac cong ty con, cong ty lien
k€t., Ngoai ra, trong nam 2017 T6n~ Cong ty da th\Ic hi~n d~~ tu ng~n h~n c6
phieu, co hi~u qua, dong gop dang ke vao thu nh~p chung cua Tong Cong ty.

b. Ho~t dQng d§u tll' phat tri~n.
- T(ip trung thlfc hifn thii t{lcphap Ij cho cac dlf an trpng iliim, g6m dv
an Kho xang d~u va b€n chuyen dung t~i xa Phu Huu, Cang T6ng hqp Phu Hfiu,
Khu do thi du lich D~i Phuac, Trung tam dich V\l t?i xa Hi~p Phuac va Long
ThQ, Khu dan cu Quang Vinh.
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+ Dl}' an TAng kho xang diu va ~~n chuye!l dung xang diu t~i xii PhD
Hfru: Dff diroc Thu nrong Chinh phu chap thuan bo sung chirc nang va c~p nhat
quy hoach kho ngoai quan xang d§u; UBND tinh dff chap thuan cho thue d~t tra
ticn mQtl§n giai doan 1, phan ky 1 (20 ha).

+ Dl}' an Cang TAng hQ'p PhD Htru: Dffduoc Thu nrong Chinh phu thong
qua chu tnrong giao BQ GTVT va UBND tinh D6ng Nai thong nhat quy mo,
cong nang va phan ky d§u tu du an. UBND tinh dff co van ban d€ xu~t quy mo,
cong nang va phan ky d§u tu du an gtri BQ GTVT d€ nghi thong nhat va BQ
GTVT dffco van ban chap thuan chu tnrong va c~p nhat quy hoach cang bien.
- Triin khai cdc d" an dOu tu, trong nam 20 17 ti~p tuc cong tac thi cong
xay dung h~ t§ng cac KCN 6ng Keo, KCN An Phu6c va nha may ca phe hoa tan.
- Cong tac b6i thU'ung, thu h6i dOt
Tinh hinh d€n bu, giai ph6ng m~t b~ng cac d\f an cua T6ng Cong ty g~p
kh6 khan, ti~n dQr~t ch~m. Trong nam 2017, s6 ti€n d€n bu t~i cac d\f an dffth\fc
hi~n 1a112 tY d6ng, chu y~u t~p trung a KCN 6ng Keo. Di~n tich d€n bu d~n nay
t~i KCN 6ng Keo 1a 309,3haJ602 ha. Cac d\f an khac, di~n tich d€n bu d~t ti 1~
th~p so v6i t6ng di~n tich d\f an.
c. Cong tac tai chinh va quan

ly tai

san

Trong nam 2017, v6n cho nhu c§u kinh doanh va d§u tu duQ'cdam bao va
tra nQ'dung h~n. Ngoai ngu6n v6n 1uu dQng 1uon duQ'cdam bao cho ho~t dQng
kinh doanh, T6ng Cong ty th\fc hi~n cac giai phap tich C\fC,chu dQngnh~m khai
thac ngu6n v6n cho d§u tu phat tri€n. D~n ngay 31/12/2017, t6ng du nQ'vay ngan
hang 1a2.239 tY d6ng, h~ s6 nQ'vay/v6n chu sa hiiu 1a 1,16 l§n. T6ng tai sfm cua
T6ng Cong ty 7.164 ty d6ng, tang 17% so v6i d§u nam, tang 25% so v6i thai
di€m chuy€n sang cong ty c6 ph§n. V6n chu sa hiiu tinh d~n 31/12/2017 1a 1.928
ty d6ng, tang so v6i v6n di€u 1~24%.

* Danh

gia chung

Do tac dQng anh huang cua cac y~u t6 khach quan, ho~t dQng san xuftt
kinh doanh xu~t khAuva nh~p khAucua T6ng Cong ty Tin Nghia trong nam 2017
dffkhong d~t k~ ho~ch doanh thu, tuy nhien 1qi nhu~n sau thu~ vuqt k~ ho~ch va
dam bao c6 tuc 10% thea Nghi quy~t D~i hQid6ng c6 dong 2017.
M~c du mQts6 chi tieu k~ ho~ch d~t th~p, nhung T6ng Cong ty cling da d~t
duqc cac m\lCtieu co ban. Trong nam 2017, T6ng Cong ty duqc x~p trong Top
100 trong Danh sach 500 doanh nghi~p IOnnh~t Vi~t Nam do VNR binh chon va
dUng trong Top 5 doanh nghi~p xu~t khAuca phe hang d§u Vi~t Nam. Tinh hinh
tai chinh 6n dinh, dam bao duqc v6n cho kinh doanh va d§u tu, bao toan va phat
tri€n v6n, duy tri h~ s6 nq phai tra tren v6n chu sa hiiu khong qua 3 l§n. Hoan
thanh t6t nghia V\lnQPthu~. Dam bao 1qi ich hai hoa cho c6 dong, cham 10t6t dai
s6ng v~t ch~t, tinh th§n cho CBNV va th\fc hi~n t6t trach nhi~m d6i v6i cQng
d6ng, xa hQi.Cac ho~t dQngcua T6ng Cong ty dam bao tuan thu Di€u 1¢,quy ch~
nQibQT6ng Cong ty va chftphanh t5t quy dinh phap 1u~t.
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II. PmfONG HUONG,

KE H04.CH

KINH DOANH NAM 2018

Nam 2018, hoat dong SXKD trong b6i canh kinh t8 th8 gioi c6 nhieu bien
dong, di€n bi8n phirc tap tir su bAt 6n dia chinh tri, xu huang gia tang bao hO mau
dich tac dong tieu cue toi heat dong thirong mai va dAu nr cua Vi~t Nam. Trong
khi do, gia cac m~t hang nong san ti8p tuc bien dong c6 th~ se anh huang toi xuat
khau nong san cua Vi~t Nam n6i chung va cua T6ng Cong ty n6i rieng. Thi
tnrong xuAt khau ca phe nam 20 18 nhieu kh6 khan, thi phan bi chia se tac dong
d8n gia ca thu mua va xuAt khAu.
Tuy nhien, thea du bao cua Quy Ti~n t~ quoc t8 (IMF), kinh t8 th8 gioi se
ti8p tuc da h6i phuc trong nam 2018 va thea dV bao cua ADB, Ngan hang Th8
gi6i (WB), kinh t8 Vi~t Nam se tan~ truang 6,3% trong nam 2018, nher Sl,l'gia
tang hOl;ltdOng trong cac linh vvc che tl;lo,xay dVng, ngan hang va du lich. Chinh
phu dang quy8t li~t trong cai cach th~ ch8 va thu tl,lc hanh chinh, cai thi~n moi
trubng dAu tu - kinh doanh, dAy ml;lnh tai cAu truc d~ tang truang kinh t8, gift 6n
dinh cac chi s6 kinh t8 vi mo (ty gia, !iii suAt, ll;lmphat ...).
V6i nh~n dinh tinh hinh nhu tren, HDQT xay dl,l'llg va trinh DHDCD
thubng nien v~ phuang huang, nhi~m V\l va giai phap cho cac hOl;ltdOng cua
T6ng Cong ty nam 2018, C\lth~ nhu sau:
1. PhU'ong hU'(rng ho~t dQng nam 2018
- T~p trung ngu6n Ivc dAy ml;lnh hOl;ltdOng kinh doanh xuAt nh~p khAu cua
T6ng Cong ty. C\l th~:

+ Ma rOng them dAu m6i mua ban ca phe, phat tri~n them khach hang, gia
tang san IUQ'Ilgva kim ngl;lch xuAt khAu, duy tri thu hl;lng trong Top cac doanh
nghi~p xu§.t khAu ca phe hang dAu Vi~t Nam.

+ Ti8p tl,lckinh doanh nh~p khAu nguyen li~u TACN, thep va cac m~t hang
nguyen li~u SX khac. Cung c6, tim giai phap d~ phat tri~n thi trubng nOi dia.
- V~ dAu tu phat tri~n: DAy nhanh ti8n dO thvc hi~n cac dv an tr<;mgdi~m.
Hoan thanh xay dvng hl;ltAng cac KCN d~ thu hut nha dAu tu; Hoan tAt thi cong
xay dl,l'ng Nha may ca phe hoa tan, dua vao hOl;ltdOng cu6i quy 2/2018; Tri€n
khai cac thu t\lC thi cong T6ng kho xang dAu va b8n chuyen dung Phu Hfru.
- Ti8p tl,lc tai cAu truc bO may, nang cao hi~u qua hOl;ltdOng cua t6 chuc,
nang cao chAt IUQ'Ilgngu6n nhan Ivc.
- Cai ti8n chinh sach ti~n luang, thuang; g~n thu nh~p va ti~n luang cua
ngueri lao dOng v6i k8t qua hOl;ltdOng va hi~u qua kinh doanh cua tUng Cong ty,
dan vi.
- Ki~m soat ch(lt che chi phi, thubng xuyen thl,l'chanh ti8t ki~m; nang cao
hi~u qua Slr d\ln~ cac ?gu6n Ivc v~ tai chinh, co sa v~t ch§.t va tl;loh~ th6ng chu6i
trong toan h~ thong Tong Cong ty.
2. Nhi~m

Vl}.

chu y~u nam 2018

Tren co sa k8t qua thvc hi~n 2017 va nhUng thu~n lqi, kh6 khan trong nam
2018, T6ng Cong ty xac dinh k8 hOl;lChnam 2018, v6i cac chi tieu chu y8u sau:
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+ T6ng doanh thu: Til 6.500
+ C6 nrc: 10% - 12%.

tY d6ng

den 7.000

tY d6ng.

3. Cac ghii phap chii y~u
a. Hoat i/{Jngkinh doanh
- Mo rong dAu m6i mua ban ca phe, mang hroi nha cung c~p, tang them
khach hang mroc ngoai, Thtrc hien cac bien phap phong ngira, bao hiem rui ro
trong kinh doanh ca phe. T6 chirc phan cong nhan su phu trach mua ban hQ'P ly
d~ tang quy mo kinh doanh. Cung c6 hoat dong, khai thac hieu qua su dung tai
san tai Chi nhanh Bao Loc.
- Tang cuong nhan su co chuyen rnon gioi, co kinh nghiem trong hoat
d<)ng kinh doanh nhap khau nguyen lieu TACN, thep va cac m~t hang nguyen
lieu san xu~t. Thirong xuyen thea doi, nam b~t thong tin thi tnrong d6i voi cac
mat hang kinh doanh; Tich eire tim kiem, rna rong d6i nrong khach hang trong
mroc,
- Thu hut dAu tu vao cac KCN b~ng cac bi~n phap tich cvc; Tang cUOng
m6i quan h~ va thUOng xuyen trao d6i thong tin v6i cac cO'quan ngo~i giao, kinh
te, thuang m~i cua cac nu6c, v6i Trung tam xuc tien dAu tu VCCI va thvc hi~n
thuOng xuyen cac chuang trinh cham soc khach hang.
- Thvc hi~n cac ho~t d<)ng dAu tu tai chinh, M&A, dAu tu mua ban ng tai san d~ tang hi~u qua kinh doanh. Thong qua Nguai d~i di~n v6n, chi d~o cac
bi~n phap tac d<)ngnang cao hi~u qua dAutu tai chinh t~i cac cong ty con, cong ty
lien ket.
- Thong qua Nguai d~i di~n, chi d~o cac cong ty thanh vien rna r<)ngquy
mo kinh doanh, ti6t ki~m chi phi va dam bao hi~u qua kinh doanh khong th~p han
nam 2017.

h. Cong tac i/Outit phat triin:
Cung v6i vi~c dAu tu h~ tAng t~i KCN An Phu6c, KCN 6ng Keo, ti6p !\Ic
t~p trung thvc hi~n dAu tu cac dv an tr9ng di~m:

+ DV an T6ng kho Xang dAu va Cang chuyen dung Phu Hfru: hoan t~t cac
thu!\Ic phap ly d~ du di~u ki~n khai cong xay dvng trong nam 2018.

+ Ti6p!\IC

dAu tu, tang s6lugng cap tr~m x~ng dAu thea k6 ho~ch. HOclnt~t
vi~c xin Giay phep thuang nhan phan phoi xang dau.

+ DAy nhanh ti6n d<)b6i thuOng, thu h6i d~t cac dv an Cang T6ng hQ'PPhu
Hfru, Khu du }ich cu lao D~i Phu6c, Khu Trung tam Dich V\l Hi~p Phu6c, ...

+ Nha

may ch6 bi6n ca phe hoa tan: DAy nhanh ti6n d<)thi cong xay dvng,
l~p d~t may moc thi6t bi, dua vao ho~t d<)ngsan xu~t vao cu6i quy 2 nam 2018.

+ Chi

d~o cac cong ty con tri~n khai nhanh cac dv an. C\l th~: DlJ an d§.utu
Khu dich VI,l thuong m<;li,Logistic t<;lihuy~n Th6ng Nh&t (Cong ty CP KCN Tin
Nghia), dv an Khu dan cu Phu6c Tan (Cong ty CP TM & DT Phu6c Tan) ; dlJ an
khu Cu Lao - Tan V~n (Cong ty CP Tin Nghia - A Chau).
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c. Cong tdc tai chinh

* van luu dpng
+ Thirong xuyen giU m6i quan h~ t6t voi cac ngan hang, su dung von yay
co hieu qua, tim kiem cac nguon v6n gia re va van dung linh hoat chinh sach lai
sufit cho yay ti€n d6ng, ti€n ngoai t~ cua cac ngan hang.
+ Ti€p tuc thuc hien chuyen nhUQ11g,thanh ly cac tai san thea phuong an
c6 phan hoa va thea Nghi quyet cua HQi d6ng quan trio

* van dau tu
+ Cham nhat trong Quy II12018 hoan thanh viec tang v6n dieu l~ sau khi
co chfip thuan cua UBCKNN d~ kip thai b6 sung nguon v6n dAu ttl phat trien.
+ Phat hanh trai phieu doanh nghiep, khoi lUQ11gtil 500 - 1.000 ty d6ng,
ben canh keu goi hop tac dAu tir, lien doanh, ... d~ trien khai cac du an thuoc linh
V1JCchu y€u cua T6ng Cong ty.
d. Cong tac qulin trj

+ Ph6i hqp vai dan vi tu vfin tri~n khai hoan chinh va th\fc hi~n cong C\l
KPIs ph\) hqp vai yeu cAuphat tri~n va hOC;lt
dQng quan ly cua T6ng Cong ty.
+ Cai ti€n cac quy trinh nQi bQ, ti€p tl)c tri~n khai

(mg d\lng cong ngh~

thong tin hi~n dC;li,d6ng bQ, thea lQtrinh vao tfit ca cac lInh V\fC,bQ ph~n quan lY.

+ Tang cu<'mg cong tac ki~m tra, giam sat vi~c th\fc hi~n cac quy ch€, quy
dinh cua T6ng Cong ty va quy diM cua phap lu~t.
+ Ra soat, hoan chinh lC;liquy ch€ lam vi~c, quy trinh xu ly cong vi~c, tang
cu<'mgtrach nhi~m h6 trQ'cong vi~c lfin nhau giua cac phonglban/cong ty con/don
vi tf\fC thuQc..
+ Th\fc hi~n vi~c niem y€t c6 phi€u tren san giao dich ch(mg khoan sau khi
hoan tfit vi~c tang v6n di€u l~.

e. Cong tac nhlin sI!

+ T~p

trung th\fc hi~n tai cO'cfiu ngu6n nhan l\fc, co k€ hOC;lCh
C\l th~ v€
tuy~n d\lng, dao tC;lova b6 nhi~m. Uu tien nhan l\fc cho hOC;lt
dQng kinh doanh, tai
chinh va dAu tu phat tri~n. Ti€p t\lC quan tam tim ngu6n nhan l\fc chfit lUQ11gcao
til ben ngoai, k~ ca nguai nuac ngoai. Xay d\fng k€ hOC;lchva th\fC hi~n thu<'mg
xuyen chuong trinh dao tC;lo,b6i dUOng cho CBCNV ph\) hqp vai yeu cAu hi~n tC;li
va chi€n luQ'cphat tri~n cua T6ng Cong ty.

+ Hoan thi~n bQ may t6 chuc va cong tac quan tri di€u hanh, dap ung yeu
cAuphat tri~n cua T6ng Cong ty.
+ Xay d\fng cO'ch€ danh gia hi~u qua cong vi~c, d6i mai ch€ dQti€n luong,
thu nh~p ph\) hqp vai k€t qua lao dQng, hi~u qua san xufit kinh doanh, co ch€ dQ
da:ingQ xung dang d6i vai nhung dong gop tich C\fC.
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f.

Cong tdc truyJn thong, tiip th].

- Tham gia co chon loc cac giai thuong Quoc gia co uy tin, chAt hrong
nh~m nang cao uy tin va gia tri thuong hieu cua Tong Cong ty Tin Nghia. Xay
dung va phat trien hinh anh van hoa t6 chirc, van hoa doanh nghiep,
- Thuc hien d6ng b<)cac hoat dong truyen thong, g~n cong tac truyen thong
voi cac SlJ kien lien quan d~n linh vue kinh doanh chinh, cac dir an, SlJ kien cua
T6ng Cong ty.
- Chu d<)ng xay dung cac chuong trinh xuc tien keu goi d~u tu hoac b6 tri
tham gia cac doan xuc tien thuong mai va d~u tu cua Chinh phu, cua Tinh nham
thuc ddy cac linh VlJC hoat d<)ngcua T6ng Cong ty.
Tren day la n<)i dung bao cao k~t qua hoat d<)ng kinh doanh nam 2017 va
phuong huang, nhi~m V\l nam 2018 eung cae giai phap chu y~u d~ thlJe hi~n k~
ho~ch nam 2018 eua T6ng Cong ty Tin Nghla. Xin bao eao truae f)~i h<)i d6ng
c6 dong va xin y ki~n dong gop cua cae e6 dong~

l.J.-

Tran trQng,
TM. HOI DONG QUAN TRJ

CHiT TJCH HDQT
Not nh~n:

- Nhu tren (b/e);
- HDQT, BKS;

- LUllVT, BTL.!.

Quach Van ElLrc
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CONG TY

co PHAN

TONG CONG TY TIN NGHiA
BAN KIEM SOAT

CONG HOA xA HOI CHV NGHiA VI:¢T NAM
DQc l~p - Tl}'do - Hanh phuc

Bien Hoa, ngay 10 thang 4 ndm 2018

.

BAocAo

..

THAM DINH HOAT DONG SXKD NA.M 2017
- Can cir chirc nang, nhiem V\1, quyen han cua Ban kiem soat ducc quy dinh
trong di~u l~ hoat dong cua Cong ty C6 phfuI T6ng Cong ty Tin Nghia,
- Can cir Nghi quyet Dai hOi d6ng c6 dong thirong nien nam 2017.
- Can err k~t qua hoat dong san xuAt kinh doanh nam 2017 cua T6ng Cong ty
Tin Nghia.
- Can cu bao cao Uti chinh nam 2017 cua T6ng Cong ty Tin Nghia da duoc
kiem toan boi Cong ty TNHH Hang kiem toan AASC.
Ban Ki€m soat bao cao tham dinh k~t qua thirc hien nam 2017 nhu sau:
I1HO~T DONG CVA BAN KIEM SOAT
Can cir di~u l~ Tong Cong ty va quy ch~ lam viec cua Ban kiem soat, trong
nam 2017, Ban ki€m soat da thuc hien cac nhiem V\1:
- Ban hanh k~ hoach kiem soat nam 2017, phan cong nhi~m V\1 cho timg
thanh vien va t6 ChllCthvc hi~n theo quy dinh.
- Tham gia cac cuoc h9P HDQT, dv h9P giao ban hang thang va dua ra y
ki~n gop trong phl;lmvi, trach nhi~m va qUY~!lh~ cua Ban KS;
- Kiem tra Bao cao tM chinh hang quy; tham diM BCTC nam 2017.
- Ki€m tra, giam sat trong cong tac quan ly, di~u hanh hOl;ltdong kinh doanh;
vi~c tuan thu quy dinh phap lu~t, quy dinh cua T6ng Cong ty; giam sat vi~c thgc
hi~n Nghi quy~t, Quy~t dinh cua Dl;lihoi d6ng c6 dong va HDQT; Kip thai phat
hi~n va ki~n nghi HDQT v~ nhUng hOl;ltdong khong phti hQ'Pv6i quy dinh v~
quan tri doanh nghi~p.

i

Hftu h~t cac d~ xuAt ki~n nghi tl;licac Bien ban lam vi~c va Bao cao cong
tac ki€m soat dinh ky trong nam 2017 cua Ban ki€m soat da duqc thvc hi~n. Tinh
hinh thvc hi~n mot s6 noi dung chinh nhu sau:
- Di~u chinh Quy ch~ t6 chuc va hOl;ltdong cho phil hQ'Ptinh hinh tach nh~P
cac phong ban -> Da thvc hi~n hofm thanh
- Cong tac thanh toan nq tl;lmfrng -> Da thvc hi~n
- Cong tac ban giao v6n cho cong ty c6 phftn da thvc hi~n xong, theo do phfuI
v6n thi~u cua C6 dong da duqc gop duo
- Di€u chinh Quy ch€ Uti chinh va Quy ch€ ti€n luong - thu6ng nh~m dap (rng
hOl;ltdong SX kinh doanh va phil hQ'Pv6i hOl;ltdong cong ty c6 phfuI -> Dang thvc
hi~n; Trong thang 4/2018, sau HOi nghi dl;libi€u nguai lao dong se ban hanh quy
ch~ ti~n luong - thu6ng.
Bao cao cua Ban kiim soa! niim 2017

Trang: 1

- Ban hanh Quy che nQi bQ ve quan tri va Dieu I~ cong ty moi thea Nghi dinh
7112017/ND-CP, hom nay trinh Dai hoi,

lIIKET

QuA GIAM SAT TiNHHiNHHO~TDONG

vA TAl CHiNH

1- Tlnh hinh thtrc hien k~ hoach kinh doanh
.r.

Ke hoach

Dvt

Chi tieu
1. Tong doanh thu
2. Loi nhuan sau thu~
3. Co We

Thee hi~n
nam 2017

2017
8.600.000
165.000
10 den 12%

trd
trd
%

5.862.361
361.737
10

Th1,l'C
hi~nIKH
68,17%
219,23%
100%

Doi voi viec chia co nrc, Dai hQi se quyet dinh tai to' trinh phan phoi loi
nhuan nam 2017.
Doanh thu hoat dQng SXKD chua dat ke hoach thea Nghi quyet DHDCD,
do mot s6 nguyen nhan sau:
- Gia ca phe trong mroc cao hon gia xuAt khdu va bien dQng thAt thirong.
San IUQ11g
vu mila 2016/2017 giam hon 15% so voi vu tnroc va chAt IUQ11g
ca phe
cling sut giam. Do vay, san IUQ11gva kim ngach XK ca phe cua T6ng Cong ty
khong dat KH.
- Nganh chan nuoi g~p kh6 khan ve thi tnrong, nhu cAu TACN giam nen
nhu cAu nguyen Ii~u TACN giam theo. San IUQ11g,doanh thu m~t hang kinh
doanh nguyen li~u TACN cua T6ng Cong ty giam dang k~.

-

2 T'Inh h'Inh th U'ch·"
len c h·I pih'I
Chi tieu/thOi di~m
T8ng doanh thu
% tiing/gi~m sf! vai
quy lien ke
T8ng chi phi
% tiing/gi~m sf! vai
quy lien ke

Q1I2017
1,824.25

1,787.34

Q2/2017
940.17

Q3/2017
865.1

52%

92%

946.34
53%

Q4/2017
1,515.04

2017
5,144.55

175%
1,259.67

766

4,759.34

164%

81%

(S6/i¢u tren kh6ng bao g6m Chi nhanh Bao /Qc)
Qua xem xet bao cao tM chinh mng quy, nam 2017, tinh hinh thlJc hi~n
doanh thu, chi phi cua T6ng Cong ty phil hqp v6i quy dinh ''t6c dQ tang chi phi
nho hon t6c dQ tang doanh thu va thu nh~p" t~i khoan 2, Dieu 17, Quy che tM
chinh cua T6ng C6ng ty ban hanh ngay 30106/2016.
3- C"on2 t'ac t·nen
A
kh al. dAau t U'
STT

D,!, tin

1
2
3
4
5
6

Tong kho xang dau Phil Hfru
Cang Tong hqp Phil Hfru
Khu Trung tam DV Hi~p Phu6c
Khu Do thi va Du Iich D~i Phu6c
H~ tang KCN Ong Keo
H~ tang KCN An Phu6c

Baa cao cua Ban ki€m soat nam 2017

KH dautu
((v dan!!)
700
50
70
50
400
68

Thuc hien
dan~)
35,1
8,8
3,4
4,8
167,6
122,6

(Ii

Tjlf
%

5%
17.6%
4.9%
96%
41.9%
180.3%
Trang: 2

100%
Nha may che bien ca phe hoa tan
80
80
7,6
4.9%
Cac du an khac
155
30.10/0
473,1
Tong cQ_ng
1.573
Vi~c thuc hien cac du an dau ill cham so voi tien dQva chua giai ngan von

7
8

ddu ill thea dung k€ hoach duoc DIIDCD thong qua, do mQt s6 nguyen nhan sau:
- Kh6 khan phat ~inh tron~ thu tuc b6i ~huOng,thu h6i dftt tai mQt s6 du an
do quy trinh thu tuc dau tu, dat dai thay doi thea quy dinh Nha mroc va dia
phirong (Khu trung tam dicn v~ Hiep Phuac, Cang T6ng h9'P, Khu
thi va du
Itch Dai Phuac).
- Phat sinh cac hang muc b6 sung trong cong tac ddu tu ha tdng ky thuat tai
KCN Ong Keo, KCN An Phuoc.
,
- Phat sinh cac thu tuc ddu ill, cApphep qu~ hoach tai du an T6n~ kho xang
dau Phu Htru nen chua trien khai diroc cong tac dau ill xay dvng thea ke hOl,lch.

as

I.
4- T'In hh'In ht'"ang gIam von
coAd"ong:
.?

- V6n dieu I~ thea gifty CN dang Icy kinh doanh:
- D€n 31112/2017 v6n ddu ill cua chu

sa hfru

1.558.000.000.000 d
1.558.000.000.000 d

J.

Lo~i cA dong

STT
I
II
1
2
3
4
5
6

Ca nhan
TA chu-c
Tinh
n6ng Nai
Cty C6 ph{m Ddu tu Thanh Thanh C6ng
C6ng ty C6 phdn TM Thanh Thanh C6n_g_
Amersham Industries Limited
Balestrand Limited
Vietnam Enterprise Investments Limited
TAng cong

uy

J.

So hrQ'Dg
cA dong

SolU'Q'Dg
;1.
:lCo phan

co phan

320
6

8.495.550
147.304.450

5,5%
94,5%

77.900.000
54.530.000
2.484.450
4.890.000
2.500.000
5.000.000

50%
35%
1,6%
3,1%
1,6%
3,2%

155.800.000

100%

326

lil~

* Cong tac ph at himh cJ philu iii tang van iliJu If
- Theo NQ Dl,lihQi d6ng c6 dong nam 2017 tang v6n len 2000 ty d6ng, d6i
tUQ'llgchao ban cho c6 dong hi~n hfru va CB-CNV. S6 IUQ'llgc6 phdn chao ban
44.200.000 c6 phdn, trong d6 7.750.000 CP cho CB-CNV va 36.450.000 CP cho
c6 dong hi~n hfru.
T6ng Cong ty da:tich cvc tri~n khai, hoan thanh h6 sa va cac thu Wc phcit
hanh c6 phi€u, tuy nhien hi~n nay con cha phe duy~t cua UBCK Nha nuac. DV
ki€n se hoan thanh thu Wc nay sam trong thang 4/2018.
Trong nam 2017, huy dQng va khai thac cac ngu6n v6n dap (rug kip thai va
du nhu cdu v6n cho hOl,ltdQng kinh doanh, nhftt Ia v6n cho kinh doanh xuftt kh§u
ca phe va nh~p kh§u hang hoa. T6ng du ng ngfu hl,ln d€n 31112/2017: 2.183 ty
d6ng; du ng trung dai hl,lll:3.052 ty d6ng. So v6'i ddu nam, h~ sf>ng tren t6ng tai
san 73%, khong thay d6i. T6ng tai san ddu nam 2017 Ia 6.100 ty d6ng, d€n
31112/2017 Ia 7.164 ty d6ng, tang 17% cho thfty Cong ty bao toan vf>nva c6 sv
gia tang t6ng tM san.
Baa eao eua Ban ki€m soal nam 2017

Trang: 3

5- Th§m djnh bao cao tai chinh nam 2017

H~ thong kS toan, cong tac hach toan kS toan nam 2017 cua Ttmg Cong ty
phu hop voi chS dQkS toan hien harm.
Cac khoan muc, s6 lieu tren Bang can d6i kS toan, Bao cao kSt qua lIDKD,
Bao cao hru chuyen tien t~ va Thuyet minh bao cao tai chinh duoc phan anh dfty
du, ro rang.
Bao cao tai chinh nam 2017 duoc kiem toan boi Cong ty Hang kiem toan
AASC, dan vi trong danh sach duoc Uy ban chirng khoan Nha mroc chap thuan,
du dieu kien ki~m toano
Voi kSt qua neu tren, Ban Ki~m soat thong nhAt voi y kiSn cua Cong ty
TNHH Hang ki~m toan AASC, dan vi ki~m toan dQc l~p BCTC nam 2017 cua
T6ng Cong ty "Bao cao tai chinh t6ng hqp, kSt qua ho:;ttdQng kinh doanh va tinh
hinh luu chuy~n tien t~ cho ky kS toan nam 2017 da phan anh trung th\lC va hqp ly
tren cac khia c:;tnhtrQng ySu tinh hinh tai chinh cua Cong ty C6 phftn T6ng Cong
ty Tin Nghla".

ven

1111KET QuA GUM SAT DOl
TONG GIAM DOC TONG eONG TY
11D6i vOi HQi dAng quim tri

H04T

DQNG eVA HDQT, BAN

-

lIDQT da t6 chuc 17 (mu(Ji bay) phien hQP, trong do co 03 (ba) phien hQP
dinh ky d~ danh gia cong tac 'Juan tn, dieu hanh ya ~St qua ho:;tt dQn~
SXKD hang quy;;ra 14 (muai bon) phien ~QP dQt xuat de xem xet va quyet
dinh nhfrng van de thuQc nhi~m Vl,l va quyen h:;tncua minh.
- lIDQT da chi d:;tokip thai va giam sat ch~t che ho:;tt dQng SXKD nhim
phat huy t6i da cac ngu6n l\lc cua T6ng Cong ty.
- Trong nam 2017, HDQT Cong ty ban harm 53 van ban, nghi quySt. Cac van
ban, nghi quySt duQ'cban harm va quan ly luu tm dfty du theo quy dinh.

Nhin chung lIDQT da th\lc hi~n dung chuc nang, nhi~m VI,l duQ'cgiao theo
qui dinh cua Lu~t doanh nghi~p, Dieu l~ Cong t,Yva Nghi q~ySt ~:;tihQi d~ng ~6
dong. HDQT da bam sat cac chi tieu, nghi quyet D:;tihQi dong co dong de trien
khai th\lc hi~n nhi~m V\l.
-

21 D6i vOi Ban TAng Giam d6c
Xay d\lng kS ho:;tch kinh doanh, tri~n khai th\lc hi~n dSn cae cong ty con,
dan vi tf\lC thuQc, phong ban;
Kip thai ban harm va chinh sua cac quy chS, quy dinh quan ly nQi bQ ph\)
hqp theo quy dinh cua Cong ty c6 phftn.
Chu dQng danh gia tinh hinh ho:;ttdQng kinh doanh, d\l bao thi truang, ki~m
soat chi phi va th\lc hi~n cac giili phap nang cao hi~u qua kinh doanh. Bao
cao va cong b6 thong tin kip thai hang thang, quy, nam nhfrng nQi dung
theo quy dinh d6i v6i cong ty d:;tichung quy mo 100.

Ban TGD da th\lc thi dung quyen h:;tnva nghla V\l v6i tinh thftn trach nhi~m
cao, vi IQ'iich cua Temg Cong ty va c6 dong; da tri~n khai th\lc hi~n dfty du va
Bao cao ctta Ban ki€m soa! niim 2017

Trang: 4

nghiem tuc tinh thAn Nghi quyet DHDCD va NQ HDQT Cong ty nam 2017. K~t
qua heat dQng SXKD, Ioi nhuan hoan thanh virot rmrc k~ hoach duoc giao.

IVI DANH GIA SV PHOI HQ'P HO~T DQNG GIUA BAN KIEM SOAT
VOl HQI DONG QuAN TR):,BAN TONG GIAM DOC:
Ban kiem S0(1tdff nhan diroc dAy du thong tin vS cac quyet dinh cua HQi
d6ng quan tri;
Ban KS tham gia dAy du cac cuoc h9P HDQT, h9P giao ban hang thang va
dong gop y kien trong cong tac qulin tri diSu hanh cua T6ng Cong ty.
Cac bao cao cua Ban T6ng giam d6c T6ng cong ty phan anh s6 lieu va
thong tin hoat dQng cua cong ty cong khai minh bach va dang tai tren Website
T6ng Cong ty. Hoat dong cong b6 thong tin tuan thu quy dinh va kip thai;
Ban KS danh gia cao hoat dQng cua HDQT, Ban diSu hanh T6ng Cong ty
trong thai gian qua, dff tum thu dung quy dinh phap lu~t, DiSu l~ cua T6ng Cong
ty, nghi quy~t cua D~i hQi d6ng c6 dong.

- Tinb binb cbi ti~n IU'O'ng,tbil lao HDQT, Ban ki~m smit:
NQi dung

NQD~ihQi
cA dong
2017

HDQT
DUKIEN
,

.

(dong)

Thl}'c hi~~ nam 2017

_{_
dol!ill_
Da chi
Chua chi

Luang, thiI lao
HDQT, Ban Ki€m
solit

2%LNST

2.497.546.285

Mirc thuemg
HDQT, Ban Ki€m
solit

10% phfin
LNSTvugt
KH2017

Chua chi

TAng cQng

,

2.497.546.285

Ban KS ghl nh~ thea so thvc ChI nam 2017 nhu tren. Nhu v~y, chi tien
luong, thu lao, tiSn thuOng HDQT, Ban KS, se can cu Nghi quy~t DHDCD 2018.
Ban KS se thea d5i va bao cao k~t qua thvc hi~n thea quy dinh.

VI KIEN NGHJ:
D€ ho~t dQng SXKD hoan thanh KH duQ'cgiao, dem l~i lQ'iich cao nh§t cho
c6 dong, Ban ki€m soat co mQt s6 ki~n nghi:
1) Ban diSu hanh ti~p t\lC ra S0(1t,sua d6i b6 sung, hoan thi~n cac quy ch~,
quy dinh, quy trinh quan lY... nh~m phu hQ'Pv6i tinh hinh thvc t~ ho~t dQng va
quy dinh phap lu~t.
2) D6i cong tac dAu tu, cAnt~p trung uu tien tri€n khai nhanh cac dlJ an tr9ng
di€m nhu Nha may ch~ bi~n ca phe hoa tan, hoan thanh trong quy 2/2018; DAy
nhanh ti~n dQ thvc hi~n cong tac dSn bu thu h6i d§t, dua VaGdAu tu xay dVng
cong trinh nh~m nang cao hi~u qua su d\lllg Ttmg kho xang dAu Phu Hfru, Cang
t6ng hQ'P,KCN 6ng keo.

Bao cao cua Ban kiJm soar nlim 2017

Trang: 5

3) TiSp tuc hoan thien co d.u t6 clnrc quan ly va nhan su, bam sat chien hroc
phat trien T6ng Cong ty lam co sa trien khai thirc hien KH hang nam, bam sat 4
nganh l6i lam n~n tang cho phat tri~n b~n virng.
4) Tang cirong kiem tra, kiem soat cong no phat sinh trong qua trinh hoat
dong kinh doanh, han chS dSn rmrc thAp nhat nri ro v~ cong no.
5) D~ nghi thirc hien thea quy dinh cua UBCKNN v~ niem ySt dang Icy c6
phieu ngay sau khi hoan thanh tang v6n di~u l~.
Ban ki~m soat tran trong bao cao.
I

NO'inh~n:
-

DlIDCD;
lIDQT;
Ban TGD TCT;
Liru.

TIM BAN KIEM SOAT
TRUONG BAN

LE MINH

Bdo cao cua Ban ki~m sodt ndm 2017

CHUONG

Trang: 6

CONG TY CO pHAN

CQNG HOA xA HQI

TONG CONG TY TiN NGHiA
S6: 54 ITT -HDQT

cHiJ NGHiA ~T

NAM

DQc l~p - T1f do - Hanh phuc

Bien Hoa, ngay 10 thang 4 nam 2018.

TO TRINH
D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018
V/v Thong qua Bdo clio tai chinh nom 2017 ali aU'{1ckiim todn

Tran trong kinh trinh Dai hQi,
Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13

ngay 26/11/2014;

Can cir Gifiy clnrng nhan dang ky doanh nghiep s6 3600283394, do Phong dang ky
kinh doanh - Sa KS hoach va DAu tu tinh Dong Nai dp ngay 03/11/2014, dang ky thay
d6i IAnthir 18, ngay 18/5/2016.
Can cu nhiern vu va quyen han cua HQi d6ng quan tri T6ng Cong ty Tin Nghia
diroc quy dinh tai Di~u I~ T6ng Cong ty ngay 12/5/2016;
HQi d6ng quan tri trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua Bao cao tai chinh kiem
toan nam 2017 nhu sau:
Bao cao tai chinh nam cua T6ng Cong ty cho nam tai chinh kSt thuc vao ngay
31112/2017 (bao g6m Bao cao tai chinh hop nhfit va Bao cao tai chinh rieng) da duqc
Cong ty TNHH hang kiSm toan AASC th\Ic hi~n kiSm toan va xac nh~n, duqc Ban KiSm
soat T6ng Cong ty kiSm tra. Bao cao tai chinh nam 2017 da duqc kiSm toan , v6'i nhfrng
nQidung sau:
(1) Bao cao cua Ban T6ng Giam d6c
(2) Bao cao cua KiSm toan dQcl~p
(3) Bang Can d6i kS toan t!;lingay 31/12/2017
(4) Bao cao KSt qua hO!;ltdQngkinh doanh nam 2017

(5) Bao cao Luu chuySn ti~n t~ nam 2017
(6) ThuySt minh Bao cao tai chinh nam 2017

Cong ty TNHH Hang kiSm toan AASC da xac nh~n Bao cao tai chinh hqp nhfit va
Bao cao tai chinh rieng nhu sau: "Theo y kiSn cua ChUng toi, Bao cao tai chinh hqp nhfit
(va Bao cao tai chinh rieng) da phan anh trung th\Ic va hqp ly tren cac khia C!;lnhtr9ng ySu
tinh hinh tai chinh cua Cong ty c6 phAnT6ng Cong ty Tin Nghla t!;lingay 31 thang 12 nam
2017, cling nhu kSt qua hO!;ltdQngkinh doanh va tinh hinh luu chuySn ti~n t~ cho Icy nam
tai chinh kSt thuc cling ngay, phli hqp v6'i Chu~n m\Ic kS toan, ChS dQ KS toan doanh
nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan dSn vi~c l~p va trinh bay Bao cao
tai chinh".

Bao cao chi ti~t diroc dinh kern va cong b6 tren Website cua T6ng Cong ty Tin
Nghia.
Kinh trinh Dai hQi dang c6 dong thuong nien nam 2018 xern xet thong qua~

Tran trong

cam an.

uach Van Duc

co

CONG TY
pHAN
TONG CONG TY TiN NGHiA
S6: 55/TT -HDQT

C<)NG HOA xA H<)I cHiT NGHiA \'ItT NAM
DQcl~p - TV do - Hv.nh phuc
Bien Hoa, ngay 10 thdng 4 ndm 2018.

TO TRINH
V~ vi~c thong qua Di~u l~ tA chirc va hoat dQng
cua Cdng ty cA phAn TAng Cong ty Tin Nghia
Kinh gfri: D~i hQi dang cA dong.

Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 2611112014;
Can cir Luat Chung khoan s6 70/2006/QH11 ngay 29/6/2006, Luat sua d6i, b6
sung m9t s6 di~u cua Luat Chung khoan ngay 24/1112010;
Can cir Nghi dinh s6 71120171ND-CP ngay 06/6/2017 cua Chinh phu huang dfrn
v~ quan tri cong ty ap dung d6i voi cong ty dai chung;
Can err Thong tu s6 95/2017/TT-BTC ngay 22/9/2017 cua B9 Tai chinh huang
dfrn mot s6 di~u cua Nghi dinh s6 71/20171ND-CP ngay 06/6/2017 cua Chinh phu
huang dfrnv~ quan tri cong ty ap dung d6i voi cong ty dai chung;
D~ dam bao ti~p c~ cac thong l~ quan tri doanh nghiep t6t nhat, d\l thao Di~u l~
t6 chll'c va ho?t d9ng ctia Cong ty c6 phfuI T6ng Cong ty Tin NghTa dff duQ'cH9i d6ng
quan tri xay d\lllg tuan thti theo cac quy dinh phap lu~t co lien quan neu tren nh~m dap
Ung yeu ciu v~ quan tri cong ty d6i vai cong ty d?i chung.
HQi d6ng quan tri kinh trinh D?i h9i d6ng c6 dong:
1. Xem xet, thong qua toan van DiSu l~ t6 chll'c va ho?t d9ng ctia Cong ty c6 phin
T6ng Cong ty Tin NghTa g6m 21 ChU011g,63 DiSu (nhu d\l thao DiSu l~ cong b6 tren
website ctia T6ng Cong ty). Di~u l~ nay se thay th~ cho ban DiSu l~ hi~n hanh dff duQ'c
D?i h9i d6ng c6 dong thong qua ngay 12/05/2016.
2. Uy quySn cho H9i d6ng quan tri T6ng Cong ty th\lc hi~n vi~c diSu chinh, sua
d6i, b6 sung n9i dung DiSu l~ theo yeu ciu ctia ca quan dang kY kinh doanh (n~u co),
ti~n hanh cac thti tl,lccin thi~t d~ ban hanh va dang kY ban DiSu l~ nay t?i ca quan quan
ly nha nuac theo quy dinh.
Kinh trinh D?i h9i d6ng c6 dong xem xet thong qua.!~
-

>

?

TM. HQI DONG QUAN TRI
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CONG HOA xA HOI
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DQcl~p - T11do - Hanh phuc

Bien Hoa, ngay 10 thang 4 nam 2018.

TO TRINH
V~ vi~c thong qua Quy ch~ quan tr]
Cong ty c6 phAn T6ng Cong ty Tin Nghia

Kinh gfri: D~i hQi dang c6 dong
Can cll Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26/1112014 va cac van ban
huang dftn thi hanh;
Can cir Nghi dinh s6 7112017/ND-CP ngay 06/06/2017 cua Chinh phu huang din
quan tri cong ty ap dung d6i voi Cong ty dai chung;
Can ctr Thong tu 95/2017/TT-BTC ngay 22/9/2017 cua B9 Tai Chinh huang din
mot s6 di~u cua Nghi dinh s6 71/20 17IND-CP ngay 06/06/2017;
DS dam bao Cong ty c6 phfin T6ng Cong ty Tin Nghia tiSp c~ cac thong l~ quan
tri doanh nghiep t6t nhat, du thao Quy chS quan tri Cong ty c6 phan T6ng Cong ty Tin
Nghia dff diroc H9i d6ng quan tri T6ng Cong ty Tin Nghia xfiy dlJng tuan thu thea quy
dinh t~i Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 ngay 26/1112014 va cac quy dinh phap
lu~t khac co lien quan, HDQT kinh trinh D~i h9i d6ng c6 dong:
1. Xem xet, thong qua toan van Quy chS Quan tri cua Cong ty c6 phfin T6ng Cong
ty Tin Nghla g6m 12 Chuang, 60 DiSu (nhu dlJ thao Quy chS quan tri cong b6 tren
website cua T6ng Cong ty Tin Nghla).
2. Uy quYSn cho H9i d6ng quan tri T6ng Cong ty thlJc hi~n vi~c diSu chinh, sua
d6i, b6 sung n9i dung Quy chS (n~u co) va tiSn hanh cac thu t\lC dn thiSt dS ban hanh
ban Quy chS nay thea quy dinh.
Kinh trinh D~i h9i d6ng c6 dong xem xet thong quaj%
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CONG TY CO pHAN
TONG CONG TY TiN NGHiA
S6:

CQNG HOA xA HQI cHiJ NGHiA VIE:TNAM
DQc l~p - T1}'do - Hanh phiic

57/TT-HDQT

Bien Hoa, ngay 10 thang 4 nam 2018.
TO TRINH

Thong qua viec dang ky chimg khoan b6 sung va dang ky giao dich clnrng
khoan t~p trung tai Sa Giao dich Chung khoan Ha N9i (HNX)

Kinh gifi: D~i hQi d8ng

c8 dong

Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26/1112014;
Can cir Nghi dinh s6 58/2012IND-CP ngay 20 thang 7 nam 2012 cua Chinh
phu quy dinh chi ti~t va huong d~n thi hanh mot s6 di8u cua Luat Chung khoan va
Luat sua d6i, b6 sung mot s6 di8u cua Luat Chirng khoan.
Can cir Nghi dinh s6 60/2015IND-CP ngay 26 thang 6 nam 2015 cua Chinh
phu ve Sua d6i, b6 sung mot s6 dieu cua Nghi dinh s6 58/2012IND-CP ngay 20 thang
7 nam 2012 cua Chinh phu,
Can ctr £lieu l~ t6 chuc va hoc;ttd9ng clla Cong ty c6 phAn T6ng Cong ty Tin
Nghla.
H9i d6ng Quan tri dff dang kY chUng khoan va dff duQ'c Trung tam Luu kY
ChUng khoan dp gic1ychUng nh~n dang ky chUng khoan ngay 07/9/2017. H9i d6ng
Quan tri dang thgc hi~n thll wc xin phep phat hanh c6 phi~u tang v6n dieu l~ ill 1.558
tY d6ng len 2.000 tY d6ng thee Nghi quy~t DRUCD thuOng nien nam 2017. Hi~n nay
UBCKNN dang th§.mdinh de cc1pphep phat hanh c6 phi~u tang v6n CllaT6ng Cong
ty. Nh&mdam bao quyen va IQ'iich clla c6 dong thee dUng quy dinh CllaPhap lu~t va
dieu l~ T6ng Cong ty, RUQT kinh trinh Dc;tih9i d6ng c6 dong thuOng nien nam 2018:
1. Thong qua vi~c dang ky chUngkhoan tc;tiTrung tam Luu kY chUngkhoan d6i
v6i s6 c6 phAntang them trong dQ'tphat hanh c6 phi~u tang v6n dieu l~ ill 1.558 tY
d6ng len 2.000 tY d6ng.
2. Thong qua dang kY giao dich t~p trung tren h~ th6ng giao dich chUng khoan
cong ty dc;tichung chua niem y~t tc;tiSa Giao dich ChUng khoan Ha N9i (HNX) d6i
v6i toan b9 s6 c6 phi~u CllaT6ng Cong ty.
3. Uy quyen cho HDQT 19achQnthai diem de ti~n hanh cac cong vi~c dn thi~t
va chu§.nbi cac h6 sa, tai li~u c6 lien quan de trien khai vi~c dang ky chUng khoan tc;ti
Trung tam Luu kY chung khoan d6i v6i s6 c6 phAntang them trong dQ'tphcithanh c6
phi~u tang v6n dieu l~ va dang kY giao dich chUng khoan t~p trung tc;tiSa Giao dich
ChUngkhoan Ha N9i (HNX) d6i v6i toan b9 s6 c6 phi~u CllaT6ng Cong ty.
Kinh trinh Dc;tih9i d6ng c6 dong xem xet thong_qua.~
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TO TRINH
DAI HOI DONG CO DONG THUO'NG NIEN NA.M 2018
• V~ dl}' ki~n phuong an phan ph6i lQi DhU~D Dam 2017
Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13

ngay 26/1112014;

Can cu GiAy clurng nhan dang kY doanh nghiep s6 3600283394, do Phong
dang kY kinh doanh - Sa K~ hoach va Dfru nr tinh D6ng Nai cAp ngay 03/1112014,
dang kY thay d6i lfrn thir 18, ngay 18/5/2016.
Can ctr nhiern vu va quyen han cua Hoi dong quan tri T6ng Cong ty Tin
Nghia duoc quy dinh tai Di€u l~ T6ng Cong ty ngay 12/5/2016;
Hci d6ng Quan tri kinh trinh Dai h(>id6ng c6 dong du kien phuong an phan
ph6i loi nhuan nam 2017 nhu sau:
Dvt : d6ng
STT

CACCHiTIEU

1

Loi nhuan sau thue chua phan ph6i

2

Trich l~p Quy dfru tu phat trien (5% LNST)

3

Trich l?p Quy Khen thirong/Quy Phuc Lqi (2 thang
luang thl,Ic tra)

4
5

Thu6ng HDQT, BKS (theo Nghi quyet DHCD ngay
12/5/16)
Trich Quy thu6ng HDQT, BKS (theo Nghi quy~t
DHDCD ngay 2114/2017)

6

Chi c6 tuc (10% tren v6n di€u l~)

7

Lqi nhu?n con l?i chua phan ph6i

so TIEN
361. 737.060.667
18.086.853.033
7.200.000.000
2.900.000.000
4.446.350.028
155.800.000.000
173.303.857.606

Tran tr<)llg kinh trinh D?i h(>i xem xet, thong qua phuong an phan ph6i lqi
nhu?n nam 2017 neu tren.

co

CONG TY
pHAN
TONG CONG TY TIN NGHiA

cnu

CONG HOA xA HOI
NGHIA V$T NAM
DQcl~p - TV do - Hl;mhphuc
Bien Hoa, ngay 10 thdng 4 ndm 2018.

TO TRiNH
V/v Il}'achon don vi ki~m toan Bao cao tai chinh nam 2018

Kinh giri: D~i hQidAng cB dong
Can ClI Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26/11/2014;
Can ClI nhiern V\l va quyen han cua Ban kiem scat thea quy dinh hien hanh.
~~~~~~~~~~~~~~~~

Cong ty c6 ph§.n T6ng Cong ty Tin Nghia thea yeu cftu cua -Oy ban Chirng khoan Nha
mroc, Ban kiem soat kinh trinh Dai hQi d6ng c6 dong thong qua danh sach cong ty kiSm
toan dQcl~p kiem toan Bao cao tai chinh nam 2018 cua T6ng Cong ty nhu sau:
STT
1

Ten cong ty ki~m toan
Cong ty TNHH Hang kiem toan AASC (AASC)

2

Cong ty TNHH Kiem toan Price Waterhousecoopers Vi~t Nam (PwC)

3

Cong ty TNHH KPMG (KPMG)

Cac cong ty kiem toan tren heat dQnghop phap tai Vi~t Nam va c6 ten trong danh
sach duoc -Oyban chirng khoan Nha nu6c ch~p thu~n du di@uki~n kiSm toan cho cac cong
ty d:;tichling, cong ty niem y€t.
Kinh trinh D~i hQid6ng c6 dong uy quy~n cho HQid6ng quan tri Iva chQnmQttrong
ba Cong ty kiSm toan thea danh sach neu tren dS kiSm toan Bao cao tai chinh nam 2018
cua T6ng Cong ty Tin Nghla.
Trong trubng hqp khong thea thu~n duQ'cv6i 3 cong ty kiSm toan neu tren, D~i hQi
d6ng c6 dong uy quy~n cho HDQT Iva chQn mQt Cong ty kiSm toan khac trong danh sach
duQ'c-Oyban chUng khoan Nha nu6c ch~p thu~n du di~u ki~n kiSm toan cho cac cong ty
d~i chung, cong ty niem y€t dS kiSm toan Bao cao tai chinh nam 2018 cua T6ng Cong ty
Tin Nghla.
Kinh trinh D~i hQid6ng c6 dong xem xet thong qua.!.

TM. BAN KIEM SOAT
TRUONG BAN

LE MINH

CHUONG

CONG TY CO pHAN
TONG CONG TY TiN NGHiA

se.

CQNG HOA xA HQI CHiJ NGHiA ~T NAM
D<)cI~p - TV do - H!;lnhphuc

Bien no« ngay 05 thang 4 ruim 2018

49/QC-HDQT

QUY CHE LAM V.Q:C
D~ HQI DONG CO DONG THlfONG NIEN NAM 2018
CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TiN NGHiA
Chuong I
NHiJ'NG QUY DJNH CHUNG

Di~u 1. Pham vi va d6i nrong ap dung:
1. Quy ch~ nay ap dung cho viec t6 chirc Dai h<)i d6ng c6 dong thuong nien nam
2018 (sau day goi Ia "D~i hQi") cua Cong ty C6 phan T6ng Cong ty Tin Nghia.
2. Quy ch~ nay quy dinh cu th~ quyen va nghia vu cua cac ben tham gia Dai h<)i,
di~u kien, th~ thirc ti~n hanh Dai h<)i.
3. C6 dong va cac ben tham gia Dai h<)ic6 trach nhiem tlurc hien thea cac quy dinh
tai Quy ch~ nay.

ChU'ongII
DrEU KIlN THAM DT!D~ HOI, QUYEN vA NGHiA

eVA CO DONG, NGUm

\TV

THAM DT!D~ HOI

Di~u 2. Di~u ki~n tham d1}'D~i hQi
Tit ca cac c6 dong ca nhan hoac nguoi dai dien thea uy quyen cua c6 dong t6 chirc
c6 ten trong danh sach c6 dong ch6t d~n 16 gio 00 ngay 04/4/2018 c6 quyen trvc ti~p
tham dV D!;lih<)iho~c uy quy~n cho nguai khac tham dV D!;lih<)i.

Di~u 3. Quy~n cua c6 dong khi tham dV D!;lih<)i:
1.

DuQ'c tham gia bi~u quy~t cac vin d~ thu<)c thfrm quy~n cua D!;li h<)i d6ng c6
dong thea dUng quy dinh t!;liLu~t doanh nghi~p hi~n hanh.

2.

DuQ'c Ban T6 chuc D!;lih<)ithong bao cong khai n<)idung chuong trinhD!;lih<)i.

3.

T!;li D!;li h<)i, c6 dong ho~c nguai duQ'c uy quy€n tham dV D!;li h<)i duQ'c nh~n
m<)tb<)tai Ii~u D!;lih<)i, 01 the bi~u quy~t va 01 (m<)t)phi~u bAu cu. Trong d6:

-

The bi~u quy~t mau h6ng (ghi: rna s6 bi~u quy~t; s6 c6 phAn duQ'c quy€n bi~u
quy~t (sa hfru valho~c duQ'c uy quy€n).

-

Phi~u bAu cu mau xanh d~ bAu b6 sung thanh vien H<)id6ng quan tri

4.

Gia tri bi~u quy~t Clla The bi~u quy~t tuong Ung vo; s6 c6 phAn c6 quy€n bi~u quy~t
rna nguai d6 sa hfru ho~c d!;lidi~n thea uy quy€n dang kY tham dV D!;lih<)itren
1

co tr~t

tv cua

CUQCh9P; hoac

./

Dia diem h9P khong co du ch6 ng6i thuan tien cho tfrt ca nguoi du h9P;

./

Su tri hoan Ia din thiet dS cac cong viec cua Dai hQi duoc tien hanh rnQteach
h9PI~.

Di~u 8. ThU'
1.

ky doan

Thir ky doan g6rn mot Truong Ban va mot s6 thanh vien do HDQT d~ Cllva duoc
Dai hQi bieu quyet thong qua.

2.

Thir ky doan tlnrc hien cac cong viec tro giup thea phan cong cua Chu toa Doan:

a.

Ghi chep dAy du, trung thirc toan bQ cac nQi dung tai Dai hoi.

b.

H6 tro Chu toa Doan cong b6 Bien ban va Du thao Nghi quyet Dai hQi, thong bao
cua Chu toa Doan giri d~n cac c6 dong khi duQ'c yeu diu;

c.

Ti~p nh~n phi~u dang

kY phat

biSu Clla c6 dong.

ChU'ongill

TRiNH TV nEN IIANH D~ HOI
Di~u 9. Di~u ki~n ti~n hanh D~i ht)i:
1.

CUQch9P D~i hQi d6ng c6 dong duQ'c ti~n hanh khi co s6 c6 dong dV h9P va uy
quy~n tharn dv d~i di~n it nhfrt 51% t6ng s6 c6 phAn co quy~n biSu quy~t thea
danh sach c6 dong ch6t t~i thai diSrn 16 gia ngay 04/4/2018.

2.

Xu Iy truang hqp t6 chuc D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien narn 2018 khong
thanh thea Di~u 21 cua Di~u I~ T6ng Cong ty.

a.

Truang hqp khong co du di~u ki~n ti~n hanh D~i hQi thea quy dinh, D~i hQi
phai duQ'c tri~u t~p h9P IAnthu hai trong v6ng 30 ngay kS til ngay dV dinh h9P
IAnthu nhfrt. CUQch9P D~i hQi d6ng c6 dong IAnthu hai duQ'c ti~n hanh khi co
s6 c6 dong ho~c d~i di~n duQ'c uy quy~n dV h9P d~i di~n cho it nhfrt 33%lt6ng
s6 c6 phAn co quy~n biSu quy~t.

b.

Truang hqp cUQch9P tri~u t~p IAnthu hai khong co du di~u ki~n ti~n hanh thea
quy dinh, thi tri~u t~p h9P IAnthu ba trong v6ng 20 ngay kS ill ngay dV ki~n t6
chuc D~i hQi IAnthu hai. D~i hQi IAnthu ba duQ'c ti~n hanh khong ph\! thuQc s6
c6 dong ho~c d~i di~n duQ'c uy quy~n dV h9P va co quy~n quy~t dinh tfrt ca cac
v§.n d~ rna D~i hQi IAnthu nhfrt co thS phe chu&n.

Di~u 10. Th~ I~ bi~u quy~t, each thue bi~u quy~t thong qua cac yin d~ t~i D~i
ht)i thlfC hi~n theo Th~ l~ bi~u quy~t da dU'Q'cD~i ht)i thong qua.
Di~u 11. Vi~c bAu b6 sung thanh vien HDQT th\lc hi~n thea Quy ch~ d~ cu, Ung cu
va bAu cu do HDQT T6ng Cong ty Tin Nghia trinh D~i hQi thong qua.
Di~u 12. Thong qua Bien ban va Nghj quy~t D~i ht)i
1.

Cac v§.nd~ duQ'cthong qua ~i D~i hQiphai duQ'cs6 c6 dong d~i di~n tren 51% t6ng
s6 phi~u biSu quy~t cua cac c6 dong co quy~n biSu quy~t co rn~t trvc ti~p ho~c
4

thong qua dai dien thee uy quyen c6 mat tai Dai hQi chap thuan, ngoai tnr noi
dung quy dinh tai khoan 2 Di~u nay.
2.

D6i voi quyet dinh v~ cac vfin d~ quy dinh tai khoan 1 Di~u 144 cua Luat
Doanh nghiep thi phai dat it nhfit 65% s6 phieu bien quyet cua cac c6 dong c6
quyen bi~u quyet c6 m~t tnrc tiSp hoac thong qua dai dien thea uy quyen c6 mat
tai Dai hQi chfip thuan.

3.

Viec bieu quyet bAu b6 sung thanh vien HQi d6ng quan tri thuc hien thea phuang
thirc bAu d6n phieu, Theo d6 m6i c6 dong c6 t6ng s6 phieu bieu quyet tuang (rug
voi t6ng s6 c6 phan sa htru nhan voi s6 thanh vien diroc bAu b6 sung cua HQi d6ng
quan trio C6 dong c6 quyen d6n h~t t6ng s6 phiSu bAu Clla minh cho mQt ho~c
mQt s6 (rug cu vien. Vi~c bi~u quy~t bAu b6 sung thanh vien HQi d6ng quan tri
th\lc hi~n thea th~ l~ bAu b6 sung thanh vien HQi d6ng quan tri nhi~m

kY 2016-

2021 Cong ty C6 phAn T6ng Cong ty Tin Nghla.
Di~u 13. Bien ban va Nghi quy~t cUQchQp D~i hQi dAng c8 dong
1.

Tfit ca cac nQi dung ~i cUQchQP D~i hQi phai duQ'c Thu

kY doan

ghi vao Bien ban

hQp.
2.

Bien ban cUQchQp va Nghi quy~t phai l~p xong, thong qua truac khi bS m~c D~i
hQi va duQ'cluu gifr t~i Cong ty C6 phAn T6ng Cong ty Tin Nghla.
ChU'01lglV
DrEU KIlOAN' Till

lIANH

Di~u 14. Quy ch~ nay g6m 4 Chuang va 14 Di~u do Cong ty c6 phAn T6ng Cong ty
Tin Nghla ban hanh tuan thu cac quy dinh phap lu~t.
1.

Quy chS mly se chinh thuc c6 hi~u I\lC va duQ'Cap d\lIlg ngay t~i D~i hQi d6ng
c6 dong thuOng nien nam 2018 cua Cong ty C6 phAn T6ng Cong ty Tin Nghla
sau khi dUQ'cs6 c6 dong d~i di~n it nhfit 51 %/t6ng s6 c6 phAn bi~u quySt cua
cac c6 dong va d~i di~n c6 dong d\l hQp bi~u quy~t thong qua.

2.
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THE L¥ BIEU QUYET
Tai D~i hQidang cBdong thuong nien nam 2018
Cong ty CB phAn TBng Cong ty Tin nghia
CONG TY CO PHA.N TONG CONG TY TiN NGIDA
Can cu Luat Doanh nghiep sf>68/2014/QH13

ngay 26/1112014;

Can cir Gifry chirng nhan dang Icy doanh nghiep sf> 3600283394, do Phong
dang Icy kinh doanh - Sa K€ hoach va Dfiu nr tinh D6ng Nai cfrp ngay 03/11/2014,
dang Icy thay d6i Ifin thir 18, ngay 18/5/2016.
Can cir nhiern VI.! va quyen han cua HQi d6ng quan tri T6ng Cong ty Tin

Nghia duoc quy dinh tai Di~u I~ T6ng Cong ty ngay 12/5/2016;

QUYDJNH
Di~u 1. ThS l~ bieu quyet tai Dai hQid6ng c6 dong thirong nien nam 2018 T6ng Cong ty
Tin Nghla nhu sau:
1.

M9i quyet dinh cua Dai hQi d€u phai bieu quyet cong khai, true tiep, tuan tu tung
nQidung bien quyet thea chuang trinh Dai hQido Chu t9a Doan quy~t dinh.

2.

ThS thuc biSu quy~t:

a. M6i c6 dong sa hiiu ho?c ngum duQ'cily quy€n (dl;lidi~n) d~n tham dv Dl;lihQi se
nh~n mQt The BiSu quy~t til Ban T6 chuc co ghi h9 va ten c6 dong, rna s6 biSu
quy~t va t6ng s6 c6 phftn co quy€n biSu quy~t.
b.

Phi~u biSu quy~t dung dS biSu quy~t tftt ca cac vftn d€ tl;liDl;lihQib&nghinh thuc gia
Phi~u biSu quy~t. Ban KiSm phi~u se tfl,l'cti~p d~m s6 phi~u d6ng y (tan thanh),
khong d6ng y (khong tan thanh), khong co y ki~n.

c.

K~t qua biSu quy~t duQ'ccong b6 tl;liDl;lihQi. Trong truemg hQ'Pco y ki~n th~c m~c
v€ k~t qua biSu quy~t, Chil t9a Doan se xem xet va quy~t dinh ngay tl;liDl;lihQi.

Di~u 2. T8 chuc th\fc hi~n.
1.

ThS l~ biSu quy~t co hi~u Ivc tl;liDl;lihQi d6ng c6 dong thuemg nien nam 2018
T6ng Cong ty Tin Nghla t6 chuc ngay thu sau, 20/412018.

2.

Chil t9a Doan, Thu kY doan va Quy c6 dong chi dl;lOva giam sat vi~c thvc hi~n
ThS l~ biSu quy~t da duQ'cDl;lihQithong qua..,
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S6: 50/QC-HDQT
Bien Hoa, ngay 05 thdng 4 nam 2018.

QUYCHE
D~ err, ung err va biu err b6 sung Thanh vien HQi dang quan tr]
t~i D~i hQi dang e6 dong thuong nien nam 2018
ChU'O'Dg I
NHUNG QUY DJNH CHUNG
Di~u 1. Muc dich, pham vi va d8i nrong ap dung
1. Quy che nay diroc su dung eho viec d~ cir, irng cir va b~u cir b6 sung thanh vien
H9i d6ng quan tri Cong ty e6 phan T6ng Cong ty Tin Nghia tai Dai h9i d6ng e6 dong
thuong nien nam 2018, dam bao duoc thirc hien dung quy dinh cua Luat Doanh nghiep va
cac quy dinh phap Iuat hien hanh.
2. Muc tieu dam bao nguyen tile cong khai, dan chu va quyen loi hop phap cua t~t
ca e6 dong. Dam bao tinh t~p trung, 6n dinh t6 chile cua phien hop Dai h9i d6ng e6 dong
thuemg nien nam 2018.
3. Quy eh~ nay quy dinh va di~u ehinh cae ho~t d9ng v~ vi~e d~ eu, (rug eu va b~u
eu b6 sung thanh vien H9i d6ng quan trio
4. D6i tuqng ap dvng: C6 dong sa hfru e6 ph~n e6 quy~n biSu quy~t va d~i di~n
thea uy quy~n eua e6 dong sa hfru e6 ph~n e6 quy~n biSu quy~t (theo Danh saeh e6 dong
Cong ty eh6t d~n 16 gia ngay 04/04/2018), thanh vien Ban b~u eu va kiSm phi~u va cae
don vi e6 lien quan d~n vi~e t6 chile hOpD~i h9i d6ng e6 dong thuemg nien nam 2018.
Di~u 2. Quy~n va nghia vl} ella cae e6 dong
1. Quy~n eua cae e6 dong khi tham d\f D~i h9i
M6i e6 dong, d~i di~n e6 dong khi t6i tham d\f phien hOpD~i h9i d6ng e6 dong d~u
duqe nh~n m9t phi~u b~u eu b6 sung Thanh vien H9i d6ng qulin tri, tren phi~u e6 ghi ra
s6 e6 ph~n rna e6 dong d6 nilm gift va s6 phi~u tuong (mg e6 dong duqe su dVngdS b~u.
2. Nghla vv eua cae e6 dong khi tham d\f D~i h9i
- Tuan thu cae di~u ki~n va thS thile b~u eu quy dinh t~i Quy eh~ nay.
- C6 dong, d~i di~n e6 dong phai hoan thanh cae thu tl)e dang ky tham d\f v6i Ban
t6 chile D~i h9i. Khi duqe phat phi~u b~u eu phai kiSm tra l~i s6 e6 ph~n ghi tren phi~u
b~u eu, n~u e6 sai s6t phai thong bao ngay eho Ban t6 chile t~i thai diSm nh~ phi~u.
- Nghiem me eh~p hanh Quy eh~ b~u eu t~i phien hop D~i h9i d6ng e6 dong
thuemg nien nam 2018, ton trong k~t qua b6 phi~u t~i D~i h9i.
ChU'O'Dg II
QUY DJNH VE DE CU, UNG CUTHANHVIEN
HOI DONG QUAN TRJ
Di~u 3. D~ err, u.ng err vien d~ bAu b6 sung vao HQi dang quan tri
1. Tieu ehu~n va di~u ki~n eua thanh vien H9i d6ng quan tri
1

- Co du nang lire hanh vi dan sir, khong thuoc d6i nrong bi cam quan ly doanh
nghiep thea quy dinh cua Luat doanh nghiep diroc Quoc hQi mroc Cong hoa Xii hQi Chu
nghia Viet Nam thong qua ngay 26/1112014;
- La e6 dong cua Cong ty e6 phAn T6ng Cong ty Tin Nghia va co trinh dQ chuyen
mon, kinh nghiem trong quan ly kinh doanh hoac trong nganh, nghe kinh doanh chu ySu
cua Cong ty;
- DUQ'ee6 dong hoac nhom e6 dong nam gift it nhat 05 (nam) % t6ng s6 e6 phan co
quyen bieu quyet de ell;
- Co sue khoe, pham chat dao due t6t, trung thuc, liem khiet, khach quan va co y
thirc ehfip hanh phap Iuat.
2. De ell irng ell vi en d~ bAu vao HQi d6ng quan tri
Cac e6 dong n~m gift e6 phan ph6 thong trong thai han lien tuc it nhat sau (06) thang
co quyen gQP s6 quyen bi~u quySt d~ de ell cae irng vien HQi d6ng quan trio C6 dong ho~e
nhom e6 dong n~m gift:

- Til 5% dSn du6i 10% dUQ'ede ell mQt (01) irng vien;
- Til 10% dSn du6i 30% dUQ'ede ell t6i da hai (02) irng vien;
- Til 30% dSn du6i 40% dUQ'ede ell t6i da ba (03) irng vien;
- Til 40% dSn du6i 50% dUQ'ede ell t6i da b6n (04) irng vien;
- Til 50% dSn du6i 60% dUQ'ede ell t6i da nam (05) irng vien;
- Til 60% dSn du6i 70% dUQ'ede ell t6i da sau (06) irng vien;
- Til 70% dSn 80% dUQ'ede ell t6i da bay (07) irng vien;
- Va til 80% dSn du6i 90% dUQ'ede ell t6i da tam (08) irng vien.
Di~u 4. HA SO' tham gia ung eil, d~ eil Ung eil vien d~ b§u ba sung thanh vien
HQi dAng quan trj:
- Don de ell, irng ell vao cae ehue danh HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soM (01 ban
g6e) thea m~u dang tai tren website T6ng Cong ty;
- Ly lieh ea nhan (ho~e van ban tuong duong) eua irng vien (01 ban g6e) thea m~u
dang tai tren website T6ng Cong ty;
- Ban sao co ehirng th\le hQ khfru thuang tm (ho~e dang ky t~m tm); CMND ho~e hQ
ehi~u (nSu la nguai nu6e ngoai); cae van b~ng ehirng minh irng ell vien du cae dieu ki~n,
tieu ehuAn thea quy dinh eua phap l~t (01 ban g6e ho~e ban sao hQ'Pl~).
Di~u 5. Thong tin hA SO'

Ha sO' d€ eir, u-ng eli' gli'i v€ Cong ry ea phan

Tang Cong

ry

Tin Nghia trU'uengay

151412018.
Di~u 6. L1}'aehQn cae ung eil vien
D\la tren don xin irng eu, de eu eua cae e6 dong ho~e ea nhan d~i di~n e6 dong,
nhom e6 dong va h6 sa kern thea eua cae irng vien vao HQi d6ng quan tn eua Cong ty e6
phAn T6ng Cong, ty Tip. Nghla, Ban t6 eh~e D~i hQi se l~p danh saeh cae irng ell vie!l daJ?
irng du tieu ehuan, dieu ki~n quy dinh de dua vao danh saeh irng vien tham gia bau bo
sung vao thanh vien HQi d6ng quan tri va se thong qua danh saeh t~i D~i hQi.
ChU'O'llgIII
BAu

crr BO SUNG

THANH VIEN HOI DONG

Di~u 7. Phi~u b§u va ghi phi~u b§u
1. PhiSu bAu
2

QuAN TRJ

- Phieu bfru duoc in thong nhat do Ban t6 chirc phat hanh.
- Tren phieu bau ghi r5 danh sach cac irng vien duoc s~p xSp thea thir tv ABC; ten
c6 dong hoac nguoi dai dien uy quyen, t6ng s6 phieu bfru cu;
- C6 dong hoac ngiroi dai dien uy quyen duoc phat phieu bfru lIDQT thea rna s6
tham du (sa hiru va duoc uy quyen) ngay khi dang ky tham du Dai h9i.
2. Ghi phieu b~u
- C6 dong hoac nguoi dai dien uy quyen phai tu minh ghi s6 quyen bien quyet bfru
cho tung Un&cu vien yao 0 trong nrong irng ~ren ph}Su bfru. Trong truOn~ hop uy quyen
hop 1~(co giay uy quyen), nguoi diroc uy quyen co day du quyen bieu quyet;
- Truong hop ghi sai, c6 dong d~ nghi Ban t6 chuc d6i phiSu bfru khac;
- Ky xac nh~n vi~c th\1c hi~n bfru.
3. Cac truOng hgp phiSu bfru khong hgp 1~
- PhiSu khong do Ban t6 chuc phat hanh, khong thea miu quy dinh cua T6ng Cong
ty ho~c khong co d§.u cua T6ng Cong ty;
- PhiSu g~ch xoa, sua chua, ghi them ho~c ghi ten khong dung, khong thu9c danh
sach Ung cu vien da duQ'c D~i h9i d6ng c6 dong th6ng nh§.t thong qua truac khi tiSn hanh
b6 phiSu;
- PhiSu co t6ng s6 phiSu bfru dll bi€u quySt cho nhfrng Ung cu vien cua c6 dong vuqt
qua t6ng s6 quy~n dUQ'cbi€u quySt cua c6 dong do n~m giu (bao g6m sa hiiu va duQ'c uy
quy~n);
- PhiSu g~ch b6 hSt ten cac Ung cu vien;

Di~u 8. PhU'ong thrrc bftu cif
- Vi~c bi€u quySt bfru b6 sung thanh vien H9i d6ng quan tri th\1c hi~n b6 phiSu kin
thea phuong thuc bfru d6n phiSu, thea quy dinh t~i Khoan 3 Di~u 144 Lu~t Doanh nghi~p.
- T6ng s6 phiSu bfru cua m6i c6 dong tuong Ung vai t6ng s6 c6 phfrn co quy~n bi€u
quySt (bao g6m c6 phfrn ,ca nhan sa hiiu va C? phfr~ duQ'c uy qu¥~n d~i di~n) ~an ,:ai s6
luqng thanh vien H9i dong quan tri duQ'c bau. Co dong co the su d\lng so co phan co
quy~n bi€u quySt cua minh d€ bfru cho m9t ho~c m9t s6 Ung vien.
- Nguyen t~c b~u cu dUQ'cquy dinh C\l th€ t~i Ph\ll\lc huang din ghi phiSu b~u b6
sung thanh vien H9i d6ng quan tri ban hanh kern thea Quy chS nay.

Di~u 9. Ban ki~m phi~u bi~u quy~t va bftu cif, nguyen t~c bi} phi~u
phi~u
1. Ban ki~m phi~u bi~u quy~t va bftu cif

va

ki~m

- Ban ki€m phiSu bi€u qUYStva bfru cu (sau day gQi t~t la Ban Ki€m phiSu) g6m ba
(03) nguai do Ban T6 chuc d~ cu va dUQ'cD~i h9i d6ng c6 dong thong qua. Thanh vien
ban bfru cu va ki€m phiSu khong duQ'c co ten trong danh sach d~ cu va Ung cu b6 sung vao
H9i d6ng quan trio
- Ban ki~m phiSu co trach nhi~m tiSn hanh cac thu tl,lc cAn thiSt cho vi~c b6 phiSu
bfru,b6 sung thanh vie? H9i d6ng quan tri, ba~ g6~: Chufrn bi thling yhiSu, huan~ d~n ghi
phieu, trinh t\1 b6 phieu, giam sat vi~c b6 phieu, tien hanh kiem phieu va cong bo ket qua
bfru cu truac D~i h9i.
2. Nguyen t~c b6 phiSu va ki~m phiSu
- Ban ki~m phiSu tiSn hanh ki€m tra thimg phiSu truac S\1 chUng kiSn cua cac c6
dong;
- Vi~c b6 phiSu duQ'c b~t d~u khi vi~c phat phiSu b~u cu hoan t§.t va kSt thuc khi c6
dong cu6i cung b6 phiSu bfru vao thling phiSu;
3

- Viec kiem phieu phai diroc tiSn hanh ngay sau khi viec bo phieu kSt thuc;
, - KSt qua ki8m phieu diroc l~p thanh van ban va duoc Truong Ban kiem phieu cong
bo tnroc Dai hQi.

Di~u 10. Nguyen t~e xac djnh trung elf thanh vien HQi dAng quan tr]
- Vi~c bieu quyet belu b6 sung thanh vien HQi d6ng quan tri phai thirc hien thea
phuc)'?g th~c ?elu ?6n phieu, thea do m,6i c6 dong co t6ng ~6 phieu bieu quyet nrong (m~
voi tong so co phan so htru nhan voi so thanh vien duoc bau cua HQi dong quan tri va co
dong co quyen d6n hSt hoac mot phan t6ng s6 phieu belu cua minh cho mot hoac mot s6
img cit vien;
, - Ngiroi trun& cit b~ sun~ th~nh vien HQi d6ng qua~ tri ~uQ'~xac dinh,theo s6 J'hiSu
bau tinh ill cao xuong thap, bat dau til (mg cit vien co so phieu bau cao nhat cho den khi
du s6 thanh vien quy dinh tl;liDi€u l~ cong ty;
, - Trong truang hQ'P khong Iva chQn duQ'c thanh yien !r(m~ cit cu6i cung cua HQi
dong quan tri, do co ill hai (02) (mg cit vien tro len co so phieu bau ngang nhau, khi do se
chQn thea tieu chi (mg cit vien so hfru s6 c6 pheln cao han se duQ'c chQn;

Di~u 11. L~p va eong b8 Bien ban kiim pbi~u
- ,Sau ~i ki~m p,hiSu, ~an kj8ll} phiSu phai l~p Bien ban ~i~m J'h~Su. NQi dung Bien
ban kiem phieu bao gom: Tong so co dong tham gia dV hQP, tong so co dong tham gia b6
phi~u, tY l~ ql;ly€n ~i~u quySt, cua c~ dong t,ham gia b6 phiSu thea ph;rang thuc b~u d6n
phieu ~o vai tong so quyen ,bieu,quyet, cu~ cO,don& tham ~ia dV hQp; ,so v~ ty l~ phi,eu hqp
l~, phieu khong hQ'Pl~, phieu trong; so co phan bieu quyet va tY l~ co phan co quyen bieu
quySt cho tUng lfng ~it vien vao HQi,d6n~ qu~n tri; danh ~ach t~anh vien HQi d6ng quan tri
trUng cit duQ'c sap xep thea thu tl,1' so phieu bau ill cao xuong thap;
- Toan van Bien ban ki~m phiSu phai duQ'c cong b6 truac Dl;lihQi.

Di~u 12. Quy djnb v~ khi~u n~i
NhUng khiSu nl;li v~ vi~c belUva ki~m phiSu belu b6 sung thanh vien HQi d6ng quan

tri se do Chu TQa Doan Dl;lihQi d6ng c6 dong giai quySt ngay tl;liDl;lihQi va duQ'Cghi vao
bien ban cUQchQP Dl;lihQi d6ng c6 dong.

ChU'O'Dg IV
DIEU KHoAN

TID HANH

Di~u 13. Quy chS nay g6m 4 Chuang va 13 Di€u do HQi d6ng quan tri Cong ty c6
pheln T6ng Cong ty Tin Nghla ban hanh, tuan thu cac quy dinh cua phap lu~t.
Quy chS nay se chinh thuc co hi~u Ivc va duQ'c ap d\.mg ngay tl;liDl;li hQi d6ng c6
dong thuang nien nam 2018 Cong ty c6 pheln T6ng Cong ty Tin Nghla sau khi duQ'c s6 c6
dong dl;li di~n it nh~t 51% t6ng s6 c6 pheln co quy~n bi8u quySt cua cac c6 dong va dl;li
di~n c6 dong dV hQp bi8u quySt thong qua.
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CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TiN NGHiA
96 Ha Huy Giap, P. Quyet Thing, TP. Bien Hoa, Tinh D6ng Nai

BAo cAo
r-i

,

eVA BAN TONG GIAM

DOC

Ban T6ng Giam d5e Cong ty C6 ph.1nTong Cong ty Tin Nghia (sau day goi tit la "T5ng Cong ty") trlnh bay Bao cao
cua minh va Bao cao tai ehinh rieng eho narn tai ehinh k6t thuc ngay 31 thang 12 narn 2017.
TONG CONG TY
T6ng Cong ty Tin Nghia ti~n than la Doanh nghiep Nha nuoc duoc thanh I~p thea Quyet dinh s5 1828/QD.UBT ngay
06 thang 08 nam 1994 cua Chu tjch Uy ban Nhan dan tinh D6ng Nai va Quyet djnh chuyen d6i Doanh nghiep s5 431QDITU ngay 19 thang 10 nam 2004 cua Tinh uy D6ng Nai v~ vi~e chuyen Cong ty Tin Nghia thanh Ccng ty TNHH
Mot thanh vien T5ng Cong ty Tin Nghia.
Theo Quyet dinh s5 778-QDITU ngay 22 thang 7 nam 2010, Tinh uy D6ng Nai da:di~u chinh ten gQi C6ng ty TNHH
M(>tthanh vien T6ng Cong ty Tin Nghia thanh T6ng Cong Ty Tin Nghia.
T6ng Cong ty ehinh thue ho~t dong thea mil hinhCong ty C6 phdn thea Gi~y chUng nh~n dang kY doanh nghi~p Cong
ty e6 phdn s5 3600283394 ngay 18 thang 05 nam 2016 do Sa K~ ho~eh va Ddu tu tinh D6ng Nai e~p.
Tn,1sa ehinh eua T6ng Cong ty ctuge d~t t~i: 96 Ha Huy Giap, P. Quy~t Thing, TP. Bien Hoa, Tinh D6ng Nai.
H(H DONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM DOC

vA BAN KIEM SOAT

Cae thanh vien eua H(>ict6ng Quan trj trong nam va t~i ngay l~p bao eao nay bao g6m:
Ong Quach Van Due

Chu tjeh

Ong Le Huu Tjnh

Ph6 Chu tjeh

Ong Huynh Phl! Ki~t

Ph6 Chu tjeh

Ong Le Van Danh

Thanh vien

Ba

Thanh vien

Nguy~n Hai Tam

c

Cae thanh vien eua Ban T6ng Giam ct5ecta:diSu hanh T6ng C6ng ty trang nam va t~i ngay I~p bao eao nay bao g6m:
.

Ong Quach Van Due

T6ng Giam d5e

Ong Le Huu Tinh

Ph6 T6ng Gillm ct5e

Ong HuYnhPhl! Ki~t

Ph6 T6ng Gillm ct5e

B6 nhi~m ngay 08/05/2017

Ong Cao Ngc;>eDue

Ph6 T6ng Gillm d6c

Mi~n nhi~m ngay 01/02/2017

Ong Nguy~n Van H6ng

Ph6 T6ng Giam ct5e

Ong Nguy~n Cao Nhan

Ph6 T6ng Giam ct5e

Ol1g Le Van Danh

Ph6 T6ng Giam ct5e

Ba

Ph6 T6ng Giam d6e

D~ng Thj Thanh Ha

Cae thanh vien eua Ban Ki~m soat bao g6m:
Ong Le Minh Chuang

Truang ban

Ong Trdn Ph~m Vi~t Hoang

Thanh vien

Ong Nguy~n Van TriSn

Thanh vien
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CONG TY CO PRAN TONG CONG TY TiN NGHiA
96 Ha Huy Giap, P. Quyet Thang, TP. Bien Hoa, Tinh D6ng Nai

KIEM ToAN vrEN
Cong ty TNHH Hang Kiern toan AASC da thuc hien kiem roan cac Bao cao tai chlnh rieng cho T6ng Cong ty.
'-,

i,

CONG BO TRAcH NHli):MCUA BANTONG GIAM DOC DOl VOl BAo cAo TAl CHiNH RIENG
Ban T5ng Giam d5c Tong Cong ty chiu trach nhiem v€ vi~c I~p Bao cao tai chinh rieng phan anh trung thuc, hop Iy
tlnh hinh tai chinh, k~t qua heat d(>ngkinh doanh va tlnh hlnh luu chuyen ti€n t~ cua T5ng Cong ty trong nam. Trang
qua trinh I?p Bao cao tai chinh rieng, Ban T6ng Giarn d5c T5ng Cong ty cam k~t dil tuan thu cac yeu cfru sau:
Xay dung va duy trl kiern soat noi b(>rna Ban T6ng Giarn d5c va Ban quan tr] T6ng Cong ty xac djnh hi cfin thi~t
d~ dam bao cho vi~c I?p va trinh bay Bao cao tai chinh rieng khong con sai sot trQng y~u do gian I?n ho~c do
nhfim I~n;
L\Ia chQn cac chlnh sach k~ tm'inthlch hgp va ap d\mg cac chfnh sach nay m<)tcach nh~t quan;
Dua ra cac danh gia va d\I doan hgp

19 va th?n tl"9ng;

Neu ro cac Chuiin m\Ic k~ tmin dugc ap d\lng co duqc tuan thli hay khong, co nhCtngap dl,!ngsai I~ch tr9ng y~u
d6n muc dn phai cong b6 va giai thlch trong Bao cao tai chinh rieng hay khong;
L?p va trinh bay cac Baa cao tai chlnh rieng tren co sa tuan thu cae Chuiin mvc K~ toan, Ch~ do K~ toan doanh
nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phap Iy co lien quan d~n vi~c l~p va trlnh bay Bao cao tai chinh;
L(lp cac Baa cao tai chinh rieng d\Ia tren co sa ho~t d(>ngkinh doanh lien tl,!C,tru twang hqp khong the cho r~ng
T5ng Cong ty se ti~p tl,!Cho~t d(>ngkinh doanh.
Ban T5ng Giam d5c T5ng Cong ty dam bao r~g cae s6 k~ toan duqc luu gin d~ phim anh tinh hinh tai chlnh cua
T6ng Cong ty, vai muc d(>trung thvc, hqp Iy t~i b~t cu thai diem nao va dam bao rang Baa cao tai chinh rieng tuan
thli cac quy djnh hi~n hanh cua Nha mIac. D5ng thai co trach nhi~m trong vi~c baa dam an toan tai san cua T6ng
Cong ty va th\Ic hi~n cae bi~n phap thich hqp de ngan chi.in,pMt hi~n cac hanh vi gian I?n va cac vi ph~m khac.
Ban T5ng Giam d5c T6ng Cong ty cam k~t dmg Baa cao tai chinh rieng da phan anh trung th\Ic va hgp Iy tlnh hinh tai
chinh cua T6ng Cong ty t~i thai diem ngay 31 thang 12 nam 2017, k~t qua ho~t d(>ngkinh doanh va tinh hinh luu
chuy6n tien t~ cho nam tai chfnh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017, phil hqp vai Chudn mvc k~ toan, Ch~ d(>k~
toan doanh nghi~p Vi~t Nam va tuan thu cac quy djnh phap Iy co lien quan d~n vi~c l(lpva trlnh bay Baa cao tai chinh.
Cam I<~t khac

, I,

Ban T5ng Giam d5c cam ket rilng Cong ty tuan thu Nghj djnh 71/2017 IND-CP ngay 06/06/2017 huang dftn v€ quan
tri cong ty ap dl,!ngd6i vai cong ty d~i chung va Cong ty khong vi ph~m nghia vI,!cong b5 thong tin thea quy dinh t~i
Thong tu s5 155/20151TT-BTC ngay 06110/2015 cLiaB(>Tai chinh huang d~n cong b6 thong tin tren Thi trucmg
chung khofm.

i
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IBCTC.HCM

BAo cAo KIEM ToAN D<)C L4.P
Kinh glH:

l~
!

Quy cA dong, HQi dAng Quan tr] va Ban TAng Gilim dac
Cong ty cA ph§n TAng Cong ty Tin Nghia

Chung toi da kiem toan Bao cao Uti chinh rieng kern thea cua Cong ty ca phan Tang Cong ty Tin NghTa duqc I~p
ngay 20 thang 02 nam 2018, tir trang 06 d~n trang 54, bao gam: Bang can d5i k~ to an rieng tai ngay 3) thang ) 2
nam 2017, Bao cao k~t qua heat d9ng kinh doanh rieng, Bao cao hru chuyen ti~n t~ rieng cho nam tai chinh k~t
thuc ngay 31 thang 12 narn 2017 va Ban thuy~t minh Bao cao tai chinh rieng,
Trach nhiern ciia Ban Tang Giam dac
Ban Tang Giarn d5c Tang Cong ty chju trach nhiern v~ viec I~p va trlnh bay trung thuc va hop Iy Bao cao tai chinh
rieng cua Tang Cong ty theo Chuan rmrc k~ toan, Ch~ d9 k~ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy
c6 lien quan d~n vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh va chiu trach nhi~m v~ ki~m soat ni)i bi) rna Ban Tang
Giam d5c xac dinh la can thi€t d€ dam bao cho vi~c I~p va trlnh bay Bao cao tai chfnh rieng kh6ng co sai sot trQng
y€u do gian I~n ho~c nham I~n.
Trach nhi~m ciia Ki~m toan vien

J
J
]

Trach nhi~m clla chung t6i la dua ra y ki€n v~ Bao cao tai chinh rieng dt,ra tren k~t qua clla cui)c ki~m toano Chung
t6i da ti~n hanh ki~m toan theo cac Chu§n m\)'c ki~m toan Vi~t Nam. Cac chu§n m\)'c nay yeu d.u chUng toi tWln
thll chu§n mt,rc va cac quy dinh v~ d<;loduc ngh~ nghi~p, I~p k~ hO<;lchva tht,rc hi~n cu<)cki~m toc'md~ d<;ltduqc St,r
dam bao hQ'p Iy v~ vi~c Ii~u Bao cao tai chinh rieng cua Tang Cong ty c6 con sai sot trQng y~u hay kh6ng.
C6ng vi~c ki~m toan bao gam tht,rc hi~n cac thu tI,lc nhfim thu th~p cac bfing chUng ki~m to an v~ cac 55 li~u va
thuy~t minh tren Bao cao tai chfnh rieng. Cac thu t\lC ki~m toan duqc h,ra chQn dt,ra tn~n xet doc!n cua ki~m toan
vien, bao gam danh gia rlli ro c6 sai s6t trQng y~u trong Bao cao tai chinh rieng do gian I~n ho~c nham I~n. Khi
tht,rc hi~n danh gia cac rui ro nay, ki~m toan vien da xem xet kiem soat ni)i bi) clla Tang C6ng ty lien quan d€n vi~c
I~p va trlnh bay BaD cao tai chinh rieng trung tht,rc, hqp Iy nh~m thi~t k€ cac thu t\lC ki~m toan phu hqp vai tlnh
hlnh tht,rc t€, tuy nhien kh6ng nham mvc dich dua ra y ki€n v~ hi~u qua cua ki€m soat ni)i bi) clla T6ng Cong ty.
C6ng vi~c kiem to an cling bao gam danh gill.Hnh thich hqp cua cac chfnh sach k€ to an duqc ap d\lng va tinh hqp
Iy clla cac u6c Hnh k€ toan clla Ban Tang Giam d5c cling nhu danh gill.vi~c trlnh bay tang the BaD CaDtai chinh
rieng.

Y ki@nciia Ki~m toan vien

J

Theo y ki€n clla chung t6i, Bao cao tai chinh rieng da phan anh trung tht,rc va hqp Iy tren cac khia c\lnh trQng y€u
tlnh hlnh Uli chinh cua C6ng ty ca phan Tang C6ng ty Tin Nghia t<;lingay 31 thang 12 nam 2017, cung nhu k€t
qua hO<;ltdi)ng kinh doanh va tinh hlnh Iuu chuy~n ti~n t~ cho nam tai chinh k€t thuc cung ngay, phu hgp vai
Chu§n mt,rc K€ toan, Ch~ di) K€ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy c6 lien quan d~n vi~c I~p va
trinh bay Bao cao tai chinh.

]

J

]
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T: (84) 4 38241990

·q,aasc.com.vn ;;

"HANG K1EMToAN

I

AASC

F: (84) 4 3825 3973

I

1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam
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viin d~ din nh§n manh
IChung Wi luu y nguoi doc Bao cao tai chinh den cac van de sau day:
Tai Thuyet minh s6 23, Tfmg Cong ty d§ cong b6 viec xu Iy tai chinh theo Quyet dinh s6 855-QDITU ngay
1217/2017 cua Tinh uy tinh D6ng Nai ve viec phe duyet gia tr] thuc te phan v6n Ngan sach Dang tai thai di(\m
T6ng Cong ty Tin Nghla chinh thirc chuyen sang loai hinh cong ty c6 phan,
Tai thuyet minh s6 41, T6ng Cong ty d§ cong b6 v(\ viec s6 li~u so sanh la s6 lieu cua Bao cao tai chinh rieng
cho ky ke toan tir ngay 18/05/2016 d(\n ngay 31/12/2016 (dff duoc kiern toan) do day la ky ke toan d~u tien sau
khi T6ng Cong ty chuyen d6i sang lo~i hinh cong ty c6 ph~n.
VAn de cftn nhAn m~nh neu tren khong lam thay d6i y kien ki@mtoan chfrp nh~n toan ph~n cua chung toi.
Tp. H6 Chi Minh, ngay 05 thang 04 n6m 2018
KiSm toan vien

Tr5n Trung Hi~u
GiAy chung nh~n dang ky hanh nghe ki€m toim
s6: 2202-2018-002-1

\
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I. J

n

CONG TY

co PRAN

TONG CONG TY TiN NGHiA

. •.1

TVi ngay 31 thting 12 niim 2017

Ma

TAl SAN

I

A.

100

;1/

r-__.,
I

i "
. -I
i

i

_-,

..

112

2.

120
121
123

II. D§u tu' tai chinh ngiln han
I. Chung khoan kinh doanh

I

i
1

814.848.859.129
398.772.785.453
136.413.130.414
255.998.081.401
40.226.203.828
(16.561.341.967)

667.969.729.845
389.715.706.267
142.417.520.423
107.637.115.258
42.447.915.245
(14.248.527.348)

622.352.371.671
641.450.750.848
(19.098.379.177)

467.707.734.698
467.752.332.154
(44.597.456)

IV. Hang tan kho
I. Hang ton kho
2. Du phong giam gia hang ton kho

150
151
152
153

V.
1.
2.
3.

Tili san ngiln han khac
Chi phi tra truce nglln han
Thu€ GTGT diroc khau tnr

15

Thu€ va cac khoan khac phai thu Nha nuoc

n.

22

200

TAl SAN DAI ~N

210
211
215
216

I.

I.
2.

219

3.
4.

220

II.
I.

10

05
07
08

OJ,! phOng phai thu dili h\ln khO'dbi
Tili san c8 ainh
Tai san e6 djnh huu hinh

2.

Gill.tri hao mon luy k€
IV. Tili san do' dang dai h!}"

DAu tu vila eong ty can
D.§.utu vao cong ty lien doanh, lien k€t
DAu tu g6p v6n VilO dan vi khae

252

2.

253
254

3.
4.

260

VI. Tai san dili h~n I,hac

261

I. Chi phi tra tru6'e dili hlln

270

TONG C(>NG TAl SAN

815.226.558.751
133.956.159.571
564.584.488.474
(143.406.750)

12

13

(247.788.499.976)
61.080.969.216

273.706.193.416
371.602.932.811
(97.896.739.395)
1.314.163.377.465

66.954.800.138
(4.408.339.049)
292.946.362.999
547.774.136.747
(254.827.773.748)

11

1.314.163.377.465

1.178.682.287.688
1.178.682.287.688

04

2.218.434.203.395
2.105.547.485.857

1.575.116.853.527
1.489.183.125.333

157.993.778.347
39.080.823.269
(84.187.884.078)

77.993.778.347
43.900.823.269
(35.960.873.422)

122.662.678.445
122.662.678.445

175.338.554.602
175.338.554.602

7.164.223.267.151

6.100.312.219.663

Ov phong giam gia dAu illtai ehinh diti hllfi

15

6

116.829.317.456
389.709.560.269
327.163.099.180
574.288.452.315
(247.125.353.135)
62.546.461.089

14

I. Chi phi xay dl,l1lgco ban do dang
v. DAu tu' tili ehinh dai h~n
1.

4.427.020.177.836

881.286.351.047
133.956.159.571
566.119.154.399
181.354.443.827

66.361.893.087
(5.280.923.871)

III. Bilt ai}ng san aAu tu'
Nguyen gia

7.081.638.792
597.750.459
4.025.235.382
2.458.652.951

5.147.585.873.760

524.040.600.752

Tai san e6 djnh vo hinh

3.211.000.000

337.333.069.992
276.252.100.776

Nguyengia
Gili tri hao mon lujJled

232

10.593.546.908
5.628.306.484
1.686.942.4 70
3.278.297.954

11.420.000.000

(143.406.750)

Nguyengili
Gili tri hao mon lujJ !cd

240
242
250
251

05
06
07
08

khoan phai thu dai h~n
thu dai hill eua khaeh hang
thu v~ eho vay did hlln
thu dili h\ln khae

I

j

11.124.511.800
7.913.511.800

DV phong phai thu ngiin han kh6 doi

J

~

206.207.661.800
6.616.661.800
199.591.000.000

140
141
149

230
231

I

04

2.
3.
4.
5.

223
227
228
229

\

519.408.426.692
507.988.426.692

132
135
136
137

Cae
Phili
Phai
Phili

VND

362.634.953.883
70.627.633.883
292.007.320.000

DAu illnam gifr den ngay dao hill

Tra truce eho nguoi ban ngan hill
Phai thu v~ eho vay ngan hill
Phai thu ngan hill khac

01/01/2017

03

Cac khoan nrong duong ti~n

I. Phai thu ngk hill cua khach hang

VND

1.673.292.041.827

III. Cac khoan phal thu ngiln han

221
222

I

2.

31112/2017
2.016.637.393.391

130
131

-1,1

j

TAl SAN NGAN H~N

I. Ti€n va cac khoan nrong duong tien
I. Ti~n

110
111

I

I.

Thuyet
minh

so

n

Narn tai chinh k€t thuc ngay 31112/2017

BANG CAN DOl KE ToAN RIENG

[l
I

Bao do tai chinh .-icng

96 Hil Huy Giap, P. Quyet Th~ng, TP. Bien Hoa, Tinh D6ng Nai

/

r
~.
\'

, I

!

I

,--,

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TiN NGHiA

,

96 Ha Huy Gil:'lp,P. Quyet Thill1g,TP. Bien Hoa, Tinh E>6ngNai

iI
I

Bao cao tili chinh rieng
Narn tai chinh ket thuc ngay 31112/2017

BANG CAN DOl KIt ToAN RIENG

j"".

Tal "gay 31 t/I(ing 12 niim 2017
(tiip theo)
Thuy~t
minh --------

Mli
1
so

NGUONVON

300

C.

310

318

I. NQ'ng~n han
I. Phai tra ngiroi ban ngllil han
2. Ngiroi rnua tra tien tnroc ng~n han
3. Thue va cac khoan phai nQP Nha mroc
4. Phai tra ngiroi lao d(>ng
5. Chi phi phai tra ngan han
6. Doanh tim chua thirc hien ng~n han

319

7.

Phai tra ngan han khac

311
312
313
314
315

NQ'PIiAITRA

31112/2017

0110112017

VND

VND

5.235.821.147.626

4.466.082.339.041

2.183.747.505.834

1.975.666.157.819

17

134.181.814.259

87.456.641.449

18

27.644.366.094

24.632.335.193

22

3.843.218.296
18.335.498.057

8.550.021.207
13.846.743.13 I

19

29.732.289.009

31.521.892.151

21

1.380.000.000

1.208.000.000

20

87.202.135.733

25.532.457.539

16

1.875.074.694.482

1.772.708.301.845

6.353.489.904

10.209.765.304

320

8.

Yay va nc time tai chinh ngAnhan

322

9.

Quy khen thuong phuc lei

330

n.

3.052.073.641.792

336

I.

NQ'dal han
Doanh thu chua thuc hien dai han

2.490.416.181.222

21

1.035.291.777.294

337

2.

2.184.905.029.482

Phai tra dai han khac

20

1.589.126.081.788

338

3.

184.396.536.309

16

363.868.408.063

341

4.

Yay va no thue tai chinh dai han
Thue thu nhap hoan lai phai tra

55.589.703.443

35a

63.787.374.647

65.524.911.988

400

D. VON CHU

1.928.402.119.525

1.634.229.880.622

410

I.

1.928.402.119.525

1.634.229.880.622

1.558.000.000.000

1.517.062.697.120

1.558. 000. 000. 000

1.517.062.697.120

vlin chu so' hfru
I. V6n g6p cua chu So' hUu

411
411a

23

C6 phiiu

412

2.

418

3.

421

4.

421b
440

so· HUu

ph6 thOng co quy€n bi€u quyit
Th(j.ng du v6n c6 phAn

5.634.952.321

5.634.952.321

Quy d§u tu pheit tri~n
LQ'inhu~ sau thue chua phan ph6i

362.874.936.023

LNST ch!fa phdn ph6i nam nay

362.874.936.023

111.532.23l.l81
111.532.231.181

7.164.223.267.151

6.100.312.219.663

"

"

1.892.231.181

TONGCQNGNGUONVON

jl
':/

D6ng Nai. ngay 20 (hang 02 nam 2018

Ngu'c)'iI~p .

K~ t03n tru'o'ng

/Jj~-.~
)

Tling Giam illic

L---/

/------

DU'o'ng Thi Minh H6ng

Quach Viin £)u'c
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n

CONG TY CO pRAN TONG CONG TY TiN NGHiA
96 HA Huy Giap, P. Quyet Thang, TP. Bien H6a, Tinh
E>6ngNai

Bao cao tai chinh rieng
Nam tai ehinh k~t thuc ngay 31112/2017

Ii

I, I'

BAo cAo RET QuA HO~T BONG KINH DOANH RIENG
Niim2017

, i
!
\

I

Mii

sa

I

CHi TIEU

Thuyet

Narn 2017

Til'18/05/2016
d~n 3111212016

VND

VND

5.287.873.609.441

4.389.495.947.869

minh

01

1. Doanh thu ban hang va cung dip djch vl,1

02

2. Cac khoan giam tnr doanh thu

10

3. Doanh thu thu§n ban hang va cung cftp djch vl,1

11

4. Gia van hang ban

20

5. LQi nhu~n gqp vS ban hang va cung cap djch vl,1

21
22
23
25
26

6. Doanh thu hoar o¢ng tai chlnh
7. Chi phi Utichinh
Trang do: Chi phi /iii vay
8. Chi phi ban hang
9. Chi phi quan 19 doanh nghiep

30

10. LQi nhu~n thu§n til' hoat dqng kinh doanh

31
32

11. Thu nh~p khac
12. Chi phi khac

40

13. LQ·jnhu~n khac

50

14. Tang IQ'inhu~n kS toan tmo'c thuS

51
52

15. Chi phi thu~ thu nh~p doanh nghiep hien hanh
16. Chi phi thue thu nh~p doanh nghiep hoan lai

60

17. LQ'jnhu~n sau thuS thu nh~p doanh nghi~p

25

107.285.041

i

5.287.766.324.400

4.389.495.947.869

5.173.257.817.957

4.179.562.316.704

114.508.506.443

209.933.631.165

560.537.216.537
168.663.401.427
104.890.514.787
58.060.715.410
92.809.852.865

145.525.718.532
125.155.141.408
68.057.385.494
35.334.304.267
76.828.706.453

355.511. 753.278

118.141.197.569

14.057.062.083
4.817.540.119

7.259.082.479
6.106.418.518

9.239.521.964

1.152.663.961

364.751.275.242

119.293.861.530

4.751.751.916
(1.737.537.341 )

4.354.497.572

361.737.060.667

114.939.363.958

.J

i
i

26

27
28
29
30

i

31
32

'j
\

j

I

J

KS toan trufrng

8

33
35b

n

I

i

CONG TY CO PHAN TONG CONG TY TiN NGHiA
96 Ha Huy Giap, P. Quyet Th~ng, TP. Bien Hoa, Tinh D6ng
Nai
I

i

!

!

Bao cao tai chinh rieng
Nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2017

BAo cAo LUU CHUYEN TIEN T:(tRIENG

I

N(im2017
(Thea phtrang phtip gidn tiip)
Mli

ThuySt
minh

CHI TIEU

s6

Nam 2017
VND

I.
I

f

,
I

01

r.uu CHUYEN TIEN ru' HO~ T DONG KINH DOANH

1. L(Ji nhutin Irm)"ctlrui
2.

364.751.275.242

119.293.861.530

lJi€u chin" clio cdc Moan

02

Kh§u hao tai san c6 djnh

03

Cac khoan dtr phong

04
05

Lai, 16 chenh lech tY gia h5i doai do danh gia lal cac
khoan rnuc tien t~ co g6c ngoai t~
Lai, 16 tir hoat d(>ng dAu ttr

06

Chi phi Uii vay

08

Til" 18/05/2016
aSn 3111212016
VND

3. L(YiItllu{ill Ii( Izo(ll tiPllg kill" doanh trutrc
thay tl6i van luu tiPllg

25.533.977. 710

31.178.404.680

71.510.206.190

50.397.404.976

634.560.183

176.633.667

(533.550.519.818)

(126.852.871.473)

104.890.514.787

68.057.385.494

33.770.014.294

142.250.818.874

(54.206.966.425)

(207.493.027.801 )

09

Tang, giam cac khoan phai thu

10

Tang, giam hang t5n kho

11

12

Tang, giarn cac khoan phai tra (khong k~ Hiivay
phai tra, thu~ thu nhap doanh nghiep phai n(>p)
Tang, giarn chi phi tra tnrcc

13
14

Tang, giam chUng khoan kinh doanh
Ti~n la:ivay da: tra

15

Thu~ thu nh~p doanh nghi~p da: n(>p

(5.745.467.571)

(3.679.944.308)

I7

Ti~n chi khac cho ho~t d(>ng kinh doanh

(4.436.275.400)

(5.576.899.953)

76.089.299.041

274.456.088.539

20

21

Lml chuyill ti€1l tllllan ti( IIo(lt tiPltg killll doanll

II. LtfU CHUYEN TIEN Tit HO~ T DONG DAu TU
1. Ti~n chi d~ mua s~m, x§y dl,Tngtai san c5 dinh va
cac tai san dai h~n khac

22

2. Ti~n thu tCrthanh Iy, nhugng ban tai san c5 dinh
va cac tili san dai h?n khac

23

3.

Ti~n chi cho vay, mua cac cong Cll ng cua dan vi
khac

24

4.

Ti~n thu h6i cho vay, ban I~i cac cong C\l n<;1cua
dan vi khac

25
26
27

5. Ti~n chi dAu tu gop v5n vao dan vi khac
6. Ti~n thu h5i dAu tu gop van VilO dan vi khac
7. Ti~n thu lai cho vay, c5 tuc va l<;1inhu~n dugc chia

30

Lim cllllyin ti€" tlllIan tlf "O(lt tiPllg ti(lu tlf

9

(173.707.936.294)

209.053.830.247

414.481.582.219

270.443.333.363

(25.478.159.008)

(57.520.957.230)

1.296.850.000
(109.884.342.774)

(73.021.064.653 )

(337.174.196.200)

(79.595.552.211 )

4.603.255.344

14.349.090.909

(348.547.816.355)

(52.663.520.000)

2.272.184.287

3.670.455.181

(427.940.425.516)
455.473.950.292
67.194.169.155

(10.000.000.000)
28.640.940.040
14.193.651.389

(584.118.878.993)

(81.404.934.692)

/'

I

I

I
II

co

CONG TY
PHAN TONG CONG TY TiN NGHiA
96 Hcl Huy Giap, P. Quyet Thang, TP. Bien Boa, Tinh D6ng
Nai

Bao cao tili chinh rieng
Nam Uti ehinh ket thuc ngay 31112/2017

-,
I

I

BAo cAo LUU CHUYENTIEN T~ RIENG
Niim 2017
(Theoplucangpluip gidn tiip)
Mii

s6

Thuyet
minh

CHiTiEU

33

III LU"UCHUYEN TIEN TU HO~T DONG TAl CHiNH
1. Ti€n thu tir phat hanh e6 phieu, nhan v6n gop
cua chu sa httu
2. Ti€n thu tu di vay

34

3. Ti€n tra no g6e vay

36

4. C6 nrc, lei nhuan dil tra eho chu

31

sa hnu

trong kY (I'M VCSH)
Phai tra cd tu'C cu6i kY (I'M phdi tra khdc)
Phai tra c6 tire a6Lt kY (I'M phai Ira khac)
LIrlI chuyin fiJII thuall tir hO'Jt t/{Jng tili chlnh

50

Luu chuySn tiSn thu§n trong nam

60

TiSn va nrong aU'o'ng ti€n afiu nam

61

Anh huang cua thay d6i

70

Ti€n va tU'ong aU'o'ng tiSn cu6i nam

40.937.302.880
5.609.148.581.203

3.870.038.532.390

(5.198.503.483.946)

(3.871.246.013.977)

(109.060.000.000)
8.750.980.000

tY gia h6i doal quy d6i ngo~i t~
03

Ngu'b'i I~p

VND

Til' 18/05/2016
d~n31112/2016
VND

(100.309.020.000)

Cd tire, 19'i nhuan chia

40

Nam 2017

351.273.380.137

(1.207.481.587)

(156.756.199.815)

191.843.672.260

519.408.426.692

327.140.156.293

(17.272.994)

424.598.139

362.634.953.883

519.408.426.692

K~ tOlln tru-ong

~.f'

. ~!

DU'o'ng Thj Minh Hang

Quach Van Du'c

10

!"!I.'
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Cling ty C6 phftn T6ng Cong ty Tin Nghia
96 HAHuy Giap, P. QuySt Thang, TP. Bien Hoa, tinh f>6ng Nai

NOIDUNG
Trang

Baa eao
cua Ban T6ng Giarn d5c
I

02 - 03

Bao eao soat xet thong tin tai chfnh giil'a nien dg

04 - 05

Bao cao tal chinh hop nh~t da dugc kiSm toan

06 - 60

Bang can d5i kS toan hop nh~t giil'a nien dQ

06 - 07

Bao cao kSt qua hoat dQng kinh doanh hop nh~t giil'a nien dg

08

Bao cao liru chuyen tien t~ hop nh~t giil'a nien dQ

09 -10

Thuyat minh Bao cao tAichinh hop nh~t

II - 60

..
I'

Cdng ty C6 philn T6ng Cong ty Tin Nghia
96 Ha Huy Gjap, P. Quyet Thang, TP. Bien Hoa, tinh D6ng Nai

BAo cAo eVA BAN TONG GIAM DOC
Ban T6ng Giam a6e Cong ty ce phan Tbng Cong ty Tin NghTa (sau day goi t~t III "Tbng Cong ty") trlnh bay Bao cao
ella mlnh va Bao cao tai ehinh hop nh~t eho nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017.
TONGCONGTY
T6ng Cong ty Tin Nghia ti~n than la Doanh nghiep Nha nuoc duoc thanh I~p thea Quy~t dinh s6 1828/QD.UBT ngay
06 thang 08 narn 1994 ella Chu tich Dy ban Nhan dan tlnh D6ng Nai va Quy~t dinh chuyen dbi Doanh nghiep s6 431QDfTU ngay 19 thang 10 nam 2004 cua Tinh uy DOng Nai va vi~c chuyen Cong ty Tin Nghia thanh Cong ty TNHH
m9t thanh vien Tin Nghia. Theo quyet djnh s6 778-QDfTU ngay 22 thang 7 narn 2010, Tinh uy DOng Nai dil dieu
ehinh ten gQi C6ng ty TNHH M!)t thanh vien TOng Cong ty Tin Nghia thanh TOng Cong ty Tin Nghia.

•

T6ng Cong ty ho~t Q9ng thea Gi~y chung nh~n dllng ky kinh doanh Ian dau s6 4704000007 ngay 03 thang 1I n!lm
2004 do Sa k~ hO<;lehva Dau tll tinh D6ng Nai cAp. Tbng Cong ty ehinh thUe ho~t dOng thea mo hlnh Cong ty C6
ph~n thea GiAychung nh~n dang ky doanh nghi~p Cong ty cO ph~n s6 3600283394 ngay 18 thang 05 nam 2016 do Sa
K~ hO\lehva Dau tll' tinh D6ng Nai dp .
Tn,l sa ehinh ella Tang Cong ty duge d~t t~i: 96 Ha Huy Giap, P. Quyet Th~ng, TP. Bien Hoa, tinh D6ng Nai.
H(H DONG QUAN TRJ, BAN TONG GIAM DOC

vA BAN KIEM SOAT

Cae thi'lOhvien ella H9i a6ng Quan tri trong nam va tlilingay I~p bao eao miy bao g6m:
Gng Quach Van Due

Chu tieh

Gng Le Huu Tinh

Thanh vien

Gng

Thanh vien

Le Van Danh

Gng Huynh Phll Ki~t

Thanh vien

Ba

Thanh vien

Nguy€n Hai Tam

Cae thflOhvien ella Ban T6ng Giam a6e dil ai~u hanh Tang Cong ty trong nam va t~i ngay I~p bao cao OIlybao g6m:
TOng Giam a6e

Gng Quach Van Due
Gng Le Huu Tinh

Ph6 T6ng Giam a6c

Gng Huynh Phll Ki~t

Ph6 T6ng Giam a6c

Bb nhi~m ngay 08/05/20 I7

Gng Cao NgQe Due

Ph6 TOng Giam abc

Mi~n nhi~m ngay 0 I 102/20 17

Gng Nguy€n Van H6ng

Ph6 TOng Giam

Gng Nguy€n Cao Nhan

Ph6 T6ng Giam d6e

Gng Le Van Danh

Ph6 T6ng Giam abc

Ba

Ph6 T6ng Giam d6e

D~ng Thi Thanh Ha

Cae thilOhvien ella Ban Ki8m soat bao g6m:
Gng Le Minh Chuang

Truang ban

Gng Tr~n Ph\lm Vi~t Hoang

Thanh vien

Gng Nguy€n V!ln Trien

Thanh vien

abc

KIEM ToAN VIEN
C6ng ty TNHH Hang Ki~m toan AASC ail thl,fehi~n ki~m toan cae Bao eao tai ehinh hgp nhiit eho T6ng Cong ty.
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Cong ty ca ph in Tang Cdng ty Tin Nghia
96 Ha Huy Giap, P. Quy~t Thing, TP. Bien Hoa, tinh DOng Nai
CONGB6 THACH NHI~M eOA BAN T6NG GIAM D6c D61 VOl BAo cAo TAl CHINH HQ'PNHAT

Ban T6ng Giarn dOc T6ng Cong ty chiu trach nhiem v€ vi~e I~p Bao cao tai chinh hop nhelt phan anh trung thuc, hop
Iy tlnh hlnh tai chlnh, kSt qua heat d('lng kinh doanh va tlnh hlnh hIU chuyen ti€n t~ cua T6ng C6ng ty trong narn.
Trang qua trlnh I~p Bao cao tai ehinh hop nhAt, Ban T6ng Giarn d6c T6ng Cong ty cam ket du tuan thu cac yeu du
sau:
Xay dirng va duy trl kiem soat n('lib('lrna Ban T6ng Giam d6c va Ban quan tr] T6ng Cong ty xac dinh la d.n thi~t
de dam bao cho viec I~p va trlnh bay Baa cao tai ehfnh hop nhclt khong con sai sot trong yeu do gian lan hoac do
nham liin;
LVa ehQn die chinh saeh k~ toan thich hqp va ap dl)ng cac chfnh sach miy m('ltcach nhcltquan;
DlIa ra cac danh gill.va dv doan hqp Iy va th~n trQng;
Neu ro cae Chuin mvc k~ toan dlIgc ap dl)ng co dlIQ"etuan thu hay kh6ng, co nhung ap d\lng sai I~ch tr9ng y~u
d~n mue cdn phai cong bOva giai thieh trong Baa cao tai chinh hqp nhclthay kh6ng;
L~p va trlnh bay eac Baa cao Uliehinh hQ"pnhdt tren co sa tuan thu cac Chuc1nmvc Ke toan, Che dl) Ke loan
doanh nghi~p Viet Nam va cac quy djnh phap Iy c6 lien quan den vi~c I~p va trlnh bay Baa cao tili chfnh hgp
nhdt;
L~p cae Bao cao tai ehinh h<;Yp
nhdt d,!a tren co sa ho~t d(lng kinh doanh lien tl)C,trlr trlIcmg hqp kh6ng th~ cho
r~ng T6ng Cong ty se tiep t\lChOl,ltd('lng kinh doanh.
Ban T6ng Giam dOc Tang Cong ty dam baa rfulg cac s6 k~ toan dlIQ"C11IU gifr de phan anh tlnh hinh tai chfnh cua
T6ng Cong ty, vai muc d('l trung th'!c, hqp Iy tl,libdt cu thai diem nao va dam baa r~ng Bao CaDtai chinh hgp nh~t
tuan thu cac quy djnh hi~n hanh cua Nha nlIaC. DOng thai c6 trach nhi~m trong vi~c bao dam an toan ~aisan clla T6ng
Cong ty va thvc hi~n cac bi~n phap thich hQ"pde nglin ch~n, phat hi~n cac hfmh vi gian I~n va cac vi ph~m khac.
Ban TOng Giam dOc TOng C6ng ty cam ket ring Baa cao tai chfnh hqp nhclt da phan anh trung thllt; va hgp I;' tlnh
hlnh tai ch!nh cua TOng Cong ty tl,lithai diem ngay 31 thang 12 nam 2017, ket qua hOl,ltdl)ng kinh doanh va tlnh hinh
11IU chuyen ti€n t~ cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2017, phu hQ"pvoi Chucin m\Ic k~toim, Ch~ dl) k~
toan doanh nghi~p Vi~t Nam va tuan thu eac quy dinh phap Iy c6 lien quan d~n vi~c I~p va trlnh bay Bao cao tai chfnh
hgp nhdt.
Cam kSt khac
Ban TOng Giam dOc cam ket r~ng Cong ty tuan thu Nghi dinh 71/20 17IND-CP ngay 06/06/2017 huang d!n v~ qWln
trj cong ty ap d\lng dOi vo-icong ty dl,lichung va Cong ty khong vi ph~m nghia VI) cong b6 thong tin thea quy dinh t~i
Thong tlI sO 155120151TT-BTC ngay 06110/2015 eua B('l Tai chinh hlI6ng dlin cong b6 thong tin tren Thi tnrcmg
ch(mg khoan.
D6ng Nai. ngay 25 thang 02 nam 2018
TM. Ban TangGi:lm tlBc
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BAo cAo KIEM ToAN DOC L~
Kinh gii'i:

Quy C6 dong, HQi dling Quan tr] va Ban Tang Giam dAc
Cong ty C6 ph§n T6ng Cong ty Tin Nghia

cs

Chung tai d1lkiern toan Bao cao tai chinh hop nhdt kern thea cua Cong ty
phdn Tang Cong ty Tin Nghia duoc
lap ngay 25 thang 02 narn 2018, tir trang 06 d~n trang 60, bao gOm: Bang din d6i k~ toan hop nhat tal ngay 31
thang 12 nam 2017, Bao cao k~t qua heat dQng kinh doanh hop nhdt, Bao cao hru chuyen ti~n te hop nhat cho narn
tai chlnh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2017 va Ban thuy~t minh Bao cao tai chlnh hop nhdt.
Trach nhi~m ciia Ban Tang Glam dac
~an T6ng Giam d6c Tang Cong ty chju trach nhiern vS viec I~p va trlnh bay trung thvc va hgp 1,9Bao cao tai
chinh hqp nhat cua Tang Cang ty thea Chudn mvc kS toan, ChS dQ kS toan doanh nghi~p Vi(\t Nam va cac quy
dinh phap 1,9co lien quan den vi(\c I~p va trlnh hay Bao cao tIli chinh hgp nhdt va chiu trach nhiem ve ki~m soat
n<)ib(>rna Ban Tang Giam d6c xac djnh la cdn thiSt d~ dam bao cho vi~c I~p va trlnh bay Bao cao tai chinh hgp
nheltkhang co sai sot trQng ySu do gian I~n ho~c nhdm ldo.
Tnich nhi~m ctia Ki@mtoan vien
Trach nhi(\m cua chung tai la dua ra ,9 kiSn vS Bao cao tai chinh hgp nhdt dva tren kSt qua cua cUQcki~m toano
Chung tai dil tien hanh ki~m toan thea cac Chudn mvc ki8m toan Viet Nam. Cac chudn m\fc nay yeu cdu chung toi
tLlllnthu chudn mvc va cac quy djnh vS dc;toduc nghS nghiep, I~p kS hoc;tchva th\fc hien cUQcki8m toan d8 dc;tt
dUQ'csv dam bao hqp 1,9ve viec lieu Bao cao tai chinh hgp nhdt cua Tang Cang ty c6 con sai s6t trQng y~u hay
khong.
Cang vi¢c ki~m toan baa g6m thvc hi(\n cac thu t\lC nh~m thu th~p cac b~ng chung ki8m toan vS cac s6 Ii(\u va
thuy€t minh tren Bao cao tai chinh hgp nhdt. Cac thu t\lCki8m toan duQ'Cl\fa chQn dva tren xet doan cua kiSm toan
vien, baa gOm danh gia nii ro co sai sot trQng y~u trong Baa cao tai chinh hgp nhdt do gian I~n ho~c nhdm Idn. Khi
thvc hien danh gia cac rui ro nay, ki~m toan vien dil xem xet ki6m soc'ltnQi hQ cua T6ng Cang ty lien quan dSn viec
I~p va trlnh bay Baa cao tai chinh hgp nhdt trung thvc, hgp 1,9nh~m thiet kS cac thu t\lC ki8m toan phli hgp vai
tlnh hlnh th\fc t8, tuy nhien khang nh~m m\lc dlch dua ra ,9 ki8n vS hieu qua cua ki8m soat n<)ibQ cua T6ng Cang
ty. Cang viec ki8m toan cling bao gbm danh gia tinh thich hqp cua cac chinh sach k8 to{m dugc ap d\lng va tinh
hqp ly cua cac uac Hnh ke toan cua Ban T6ng Giam d6c cling nhu danh gia viec trlnh bay tllng th6 Baa cao tai
chinh hqp nhelt.
Chung toi tin tUCmgr~ng cac b~ng chung ki8m toan rna chung tai dli thu th~p duQ'c 1<\ ddy du va thich hqp him co
sa cho y ki€n ki8m toan eua chung tal.

y ki~n ciia

Ki@mtoan vien

Thea y kien cua chung toi, Baa cao tai chinh hgp nhdt dli phan anh trung thvc va hgp 1,9tren cac khia cc;tnhtrQng
yeu tlnh hlnh Ulichinh cua Cang ty C6 phdn T6ng Cang ty Tin Nghia tc;tingay 31 thang 12 nam 2017, cling nhu
k€t qua ho~t dQng kinh doanh va tlnh hlnh luu chuy8n tiSn te cho nam tai chinh ket thuc cling ngay, phli hgp vai
Chufrn mvc K€ toan, Ch€ dQ Ke toan doanh nghiep Viet Nam va cac quy djnh phap 1,9co lien quan den viec I~p va
t!'lnh bay Bao cao tai chinh.
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i Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam

A memberof

m

International

Vdn

dS eftn nhan

Chung toi luu

manh

y ngiroi doc BaD CaD tai chinh d~n cac vdn d€ sau day:

Tai Thuyet minh s6 26, T6ng Cong ty dtl cong b6 viec xu Iy tai chinh thea Quyet dinh ~;6855-QD/TU ngay
12/7/2017 cua Tinh uy tinh D6ng Nai v€ viec phe duy~t gia tr] thuc t~ philn v6n Ngan sach Dang tai thai di0m
T6ng Cong ty Tin Nghla chlnh thirc chuyen sang loai hlnh cong ty e6 phan.
Tai thuyet minh s6 46, T6ng Cong ty dtl cong b6 v~ vi~e s6 lieu so sanh la s6 li~Llcua Baa cao lui chinh hop
nhdt eho ky k~ toan tit ngay 18/05/2016 d~n ngay 31/12/2016 (da duoc ki~m roan) cia day la ky k€ roan dilu
tien sau khi T6ng Cong ty chuyen d6i sang lo~i hinh cong ty c6 philn.
Vc1nd~ cdn nhc1nm~nh neu tren khong lam thay d6i

y ki~n kiem toan ehc1pnh~n toan ph6n ella chlmg toi.
Tp.

H6 Chi

AIinh, ngay
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Trfin Trung Hi~1I
Giiiy chung nh~n dang ky hilnh ngh/: kiGIllloan
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96 Ha Huy Gia[J, P. Quyet Thang, TP. Bien Hoa, tinh D5ng Nai

BANG CAN DOl

Bao cao tai chinh hQ'p nh~t
Nam tai chlnh k6t thuc ngay 31/12/2017

KE ToAN

HQ'P NHAT

TlJi "gay 31 tilting 12 niim 2017

..

Ma
so

TAl sAN

100

A. TAl SAN NGAN H~N

110
111
112
120
121
123
130
131
132
135
136
137
139
140
141
149

I.
1.
2.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
IV.
I.
2.

150
151
152
153
200
210
215
216
219
220
221

V.
I.
2.
3.
B.
I.
1.
2.
3.
II.

222
223
224

225
226
227

228
229
230
231
232
240
241
242
250
252
253
254
260
261
262
269
270

Thuyst
minh

Ti~n va cac khoan nrong dU'ong ti~n
Ti~n
Cac khoan tuong dirong ti~n
DAu tu· tai chinh ngin han
Chung khoan kinh doanh
Ddu nr n~m gilt d~n ngay dao han
Cac khoan phal thu ngin han
Phai thu ngan han cua khach hang
Tra truce eho nguoi ban ng~n han
Phai thu v~ eho vay ngan han
Phai thu ngan han khac
DIJ phong phai thu ngan han kho d6i
Tai san thieu chc xu Iy
Hang tan kho
Hang t5n kho
DIJ phong giarn gla hang t5n kho

03

04

05
06
07
08
09
11

Tai san ngin han khac
Chi phi tra truce ngan hl,ln
Thu€ GTGT duQ'ckh§.utru
Thu€ va cae khoan khae phai thu Nha nuae
TAl sAN DAI H~N
Cac khoan phili thu dili h:;tn
Phai thu v~ eho vay dai hl,ln
Phai thu dai h~n khae
D\I ph6ng phlii thu dai h~n kho d6i
Tai san c6 dinh
1. Tai san e5 dinh hLtuhlnh
Nguyengid
Gid trj hao man luji ki
2. Hi san e5 dinh thue tai ehinh
Nguyengid
Gid trj hao man luy ki
3. Tai san e6 dinh vo hinh
Nguyengid
Gid Iri hao man luy kd
III. Blit di}ng san diiu tu·
Nguyen gia
Gia tri hao mon luy k€
IV. Tai san do' dang dili h:;tn
1. Chi phi san xu§.t,kinh doanh do dang dai hl,ln
2. Chi phi xay dlJng ea ban do dang
V. DAu tu· tai chinh dili hl,ln
1. D~u tu VaGeong ty lien doanh, lien k€t
2. Diiu tu gop v5n vaG dan vi khae
3. DIJ phong giam gia dftu tu tai ehfnh dai h~n
VI. Tai san diii hl,ln khac
5. Chi phi tra truae dai hl,ln
6. Hi san thu~ thu nh.;lphoan I~i
7. LQ'ith€ thuang m~i
TONG C(>NG TAl sAN
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16
18

07
08

13

14

15

12

04

16
39a
17

31112/2017

0110112017

VND
2.648.578.249.080

VND
2.482.809.605.778

686.805.450.514
182.676.204.295
504.129.246.219
243.190.982.832
6.616.661.800
236.574.321.032
641.466.652.651
455.496.303.113
120.698.938.527
13.680.000.000
74.872.028.874
(23.596.934.243)
316.316.380
1.038.113.970.446
1.070.632.294.822
(32.518.324.376)

759.797.673.961
579.724.304.986
180.073.368.975
104.761.178.500
7.913.511.800
96.847.666.700
672.883.119.489
482.308.065.618
151.729.814.234
13.563.281.145
42.362.853.175
(17.413.124.051 )
332.229.368
886.276.141.008
892.288.734.730
(6.012.593.722)

39.001.192.637
9.551.838.592
21.896.267.669
7.553.086.376
7.313.432.568.882
3.782.174.825
1.534.665.925
2.390.915.650
(143.406.750)
672.452.298.867
582.072.911.990
1.176.728.820.978
(594.655.908.988)

90.379.386.877
101.351.463.128
(10.972.076.251)
602.614.157.698
1.015.254.541.479
(412.640.383.781 )
4.986.359.005.249
2.293.009.843.767
2.693.349.161.482
304.587.205.754
180.025.973.548
125.944.894.072
( 1.383.661.866)
743.637.726.490
346.738.713.862
82.390.455.626
314.508.557.00 I
9.962.010.817.962

59.091.492.820
2.793.745.949
51.260.512.574
5.037.234.297
6.441.714.531.386
4.258.625.566
1.900.000.000
2.502.032.316
(143.406.750)
649.000.565.734
565.333.922.740
1.067.954.833.311
(502.620.910.571)
878.430.875
1.003.921.000
(125.490.125)
82.788.212.119
92.213.519.201
(9.425.307.082)
472.965.146.052
839.738.233.189
(366.773.087.137)
4.491.483.932.263
2.145.210.331.487
2.346.273.600.776
384.177.069.864
93.402.668.761
295.106.372.353
(4.331.971.250)
439.829.191.907
369.256.611.001
68.295.123.200
2.277.457.706
8.924.524.137.164
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300

C.

NQ PHAI TRA

310
311
312
313
314
315
318
319
320
322

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NC}'ngAnhan
Phai tra ngiroi ban ngan han
Ngiroi mua tra ti€n truce ngan han
Thu<~va cac khoan phai n9P Nha mroc
Phai tra nguoi lao d9ng
Chi phi phai tra ngan han
Doanh thu chua thuc hi~n ngiln han
Phai tra ngan han khac
Yay va no thue tai ehinh ngin han
Quy khen thuong phuc loi

330
332
336
337
338
341
342

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NQ'dai han
Ngirol mua tra ti~n truce dai han
Doanh thu chua thuc hi~n dai han
Phai tra dai han khac
Yay va nc;tthue tai chfnh dai h?n
Thue thu nh~p hoan I?i phai tra
O\! phong phai tra diti h?n

400

D. VON CHiJ SO H((U

20
21
18
22
24
23
19

21
24
23
19
39b

410
411
411a
412
414
416
417
418
420
421
421a
421b
429

I. Van chu SO' hii'U
1. vim g6p eua chu sa hfru
cd phiiu phd thOng co quyin biiu quyit
2. Thi.\ngdu van e5 ph§n
3. van khac cua chu sa hfru
4. Chenh I~eh danh gia l?i tai san
5. Chenh I~ch ty gia hai doai
6. Quy d§u tu phat tri~n
7. Quy khae thuQCvan chli sa hfru
8. LQ'inhu~n sau thue chua phan phai
LNST chuQ phdn phdi lily ki din cudi IcY truac
LNST chuQ phdn pMi nam nay
I I. Lc;tifeh e6 dong khong kiem soM

430
431

II. NguAn kinh phi va quy khac
1. Ngu5n kinh phi

440

T6NGCQNGNGUONVON

Ngu'c)'iI~p

Bao cao tai chinh hop nhih
Narn tai chinh k€t thuc ngay 31112/2017

26

31112/2017

VND

01/0112017
VND

6.989.021.407.875

6.333.855.211.382

3.242.080.556.373
277.618.846.594
551.136.065.712
65.259.503.376
40.698.829.383
43.004.670.348
2.140.913.329
90.666.229.132
2.156.568.834.736
14.986.663.763

2.696.258.708.025
177.652.485.314
114.080.719.639
52.549.385.184
29.13l.l58.026
57.633.559.983
1.857.648.858
105.264.010.886
2.142.822.991. 747
15.266.748.388

3.746.940.851.502
141.962.746.192
2.382.120.787.352
156.794.521.141
903'.205.640.820
154.780.155.997
8.077.000.000

3.637.596.503.357
91.786.684.036
1.997.388.124.810
230.335.345.821
1.167.009.359.629
146.299.989.061
4.777.000.000

2.972.989.410.088

2.590.668.925.782

2.972.910.100.951
1.558.000.000.000
1.558.000. 000.000
5.634.952.321
63.992.455.484
(265.584.96 1.989)
9.775.213.265
26.347.252.626
5.128.372.290
390.372.676.336
940.344.809
389.432.331.527
1.179.244.140.6 18

2.590.668.925.782
1.517.191.309.011
1.517.191309011
5.634.952.321
53.068.359.204
(259.718.887.975)
9.457.275.676
17.682.143.168
4.999.760.399
80.229.112.523
(27.959.797.661)
108.188910.184
1.162.124.901.456

79.309.137
79.309.137
9.962.0] 0.81 7.962
K@toan tru'o'ng

Tang Trin Tl1n Kluii
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~

..

Cong ty ca phh

Tang Cdng ty Tin Nghia

Ban cao tid chinh hop nhAt
Narn tal chinh ket thuc ngay 31/12/201 7

96 HfI Huy Giap, P. Quyet Thang, TP. Bien Hoa, tinh B6ng
Nai

BAo cAo KET QuA HO~T DONG KINH DOANH HQ'P NHAT
Niim 2017
CHI TlEU

Mli

ThuySt
minh

so<

Nam 2017
VND

"

01

1. Doanh thu ban hang va cung cAp djch

02

2. Cac khoan giam trir doanh thu

10

3. Doanh thu thuAn ban hang va cung cAp djch

11

4. Gill van hang ban

20

5. LQ'inhuan gQP v@ban hang va cung cAp djch VI}

21
22
23
24

6. Doanh thu heat dong tai chinh
7. Chi phi tai chinh
Trang do: Chi phi liii yay
8. Ph~n lai hoac 16trong cong ty lien doanh, lien ket

25
26

9. Chi phi ban hang
10, Chi phi quan Iy doanh nghiep
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ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ
PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA (sau đây gọi tắt là "Tổng Công ty") được cổ
đông biểu quyết tán thành, thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại
Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 04 năm 2018 một cách hợp lệ, phù hợp với các
quy định của pháp luật có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị công ty đối với
công ty đại chúng và sẽ là những quy tắc, quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động
kinh doanh của Tổng Công ty.
Chƣơng I.
ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ
Điều 1. Giải thích thuật ngữ
1. Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều lệ này quy định khác,
những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
a) “Đại hội” là Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty.
“Hội đồng” là Hội đồng quản trị của Tổng Công ty;
b) "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký
mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
c) "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
d) "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày
26/11/2014;
e) "Pháp luật" là tất cả các Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quy định, Thông tư,
Quyết định và các văn bản pháp luật khác được các cơ quan Nhà nước Việt Nam ban
hành theo từng thời kỳ liên quan đến các hoạt động của Tổng Công ty;
f) "Ngày thành lập" là ngày thành lập Tổng Công ty (07/09/1989);
g) "Người quản lý" là bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội
đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc,
Kế toán trưởng Tổng Công ty và các vị trí quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
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h) "Người điều hành " là Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán
trưởng Tổng Công ty;
i) "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4
Luật Doanh nghiệp và khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán;
j) “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Tổng Công ty;
k) "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật Chứng
khoán;
l) "Địa bàn kinh doanh" là phạm vi địa lý thực hiện các hoạt động kinh doanh
của Tổng Công ty, bao gồm trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam;
m) “Cổ tức” là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt
hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Tổng Công ty sau khi đã thực
hiện nghĩa vụ về tài chính;
n) “Đơn vị trực thuộc” là các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh thuộc Tổng Công ty được thành lập theo quy định của pháp luật và hạch toán
độc lập hoặc phụ thuộc Tổng Công ty;
o) "Thời hạn hoạt động" là thời hạn hoạt động của Tổng Công ty được quy định
tại khoản 5 Điều 2 của Điều lệ này.
2. Trong Điều lệ này, bất kỳ một tham chiếu nào tới bất kỳ một điều khoản hoặc
văn bản nào sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế của chúng. Trường
hợp các văn bản pháp quy điều chỉnh các nội dung liên quan đến Điều lệ này bị sửa
đổi, bổ sung, thay thế thì những nội dung liên quan trong Điều lệ này sẽ được thực
hiện theo nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế của văn bản pháp quy đó. Đại hội đồng
cổ đông lần gần nhất sau đó phải sửa lại Điều lệ cho phù hợp.
3. Các tiêu đề (Chương, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện
cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.
4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp và Luật
Chứng khoán (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự
như trong Điều lệ này.
Chƣơng II.
TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH,
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG
VÀ NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔNG CÔNG TY
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn
hoạt động của Tổng Công ty
1. Tên của Tổng Công ty:
Tên viết bằng tiếng Việt Nam:
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
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Tên viết bằng tiếng nước ngoài:

TIN NGHIA CORPORATION

Tên viết tắt:

TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

2. Hình thức hoạt động:
a) Tổng Công ty là công ty cổ phần được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;
b) Tổng Công ty có tư cách pháp nhân đầy đủ và hoạt động phù hợp với các quy
định của pháp luật hiện hành, có con dấu riêng, độc lập về tài sản, được mở tài khoản
tại kho bạc và các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước;
c) Tổng Công ty chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ trong phạm vi
vốn điều lệ, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập và
tự chủ về tài chính;
d) Tổng Công ty có bảng cân đối kế toán riêng, được lập các quỹ theo quy định
của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông.
3. Trụ sở đăng ký của Tổng Công ty:
Địa chỉ: Số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: (0251) 3 822 486

Fax: (0251) 3 823 747

Email: info@tinnghiacorp.com.vn

Website:www.tinnghiacorp.com.vn

Trường hợp trụ sở chính của Tổng Công ty chuyển đến địa điểm khác sẽ do Đại
hội đồng cổ đông của Tổng Công ty quyết định.
4. Chi chánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Tổng Công ty:
Trong quá trình hoạt động, Tổng Công ty có thể thành lập các Chi chánh, văn
phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu
hoạt động của Tổng Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong
phạm vi luật pháp cho phép.
5. Thời hạn hoạt động của Tổng Công ty:
Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 57, Điều 58 và Điều 60
của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Tổng Công ty được tính bắt đầu kể từ ngày
thành lập và là vô thời hạn.
Điều 3. Ngƣời đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty
1. Tổng Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật.
Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:
a) Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty là cá nhân đại diện cho Tổng
Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Tổng Công ty, đại
diện cho Tổng Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ
liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của
pháp luật;
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b) Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú tại Việt Nam và phải
ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại
diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam quá 30 (Ba mươi) ngày. Trường hợp
này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền
và nghĩa vụ đã ủy quyền.
3. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty:
a) Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty có trách nhiệm sau đây:
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt
nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty;
- Trung thành với lợi ích của Tổng Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết,
cơ hội kinh doanh của Tổng Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài
sản của Tổng Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Tổng Công ty về việc người đại
diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối
tại các doanh nghiệp khác.
b) Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối
với những thiệt hại cho Tổng Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều này.
Chƣơng III.
MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty
1. Ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty:
a) Ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty là các ngành, nghề trong hồ sơ
nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh và được đăng tải công khai trên Cổng thông tin
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
b) Nhằm đáp ứng phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh
doanh của Tổng Công ty, giao Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định thay đổi,
bổ sung tăng hay giảm ngành, nghề kinh doanh và được thực hiện thủ tục thông báo
với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
c) Việc thay đổi, bổ sung tăng hay giảm ngành, nghề kinh doanh không làm sửa
đổi, bổ sung hay thay đổi nội dung Điều lệ Tổng Công ty.
2. Mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty:
a) Tổ chức, triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của
Tổng Công ty phù hợp với các ngành nghề sản xuất kinh doanh đã đăng ký;
b) Kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông;
c) Tạo môi trường lao động, làm việc an toàn, thân thiện, từng bước hiện đại hóa
điều kiện làm việc; Xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp;
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d) Phát huy tối đa khả năng của từng người lao động, đảm bảo đời sống của cán
bộ công nhân viên Tổng Công ty;
e) Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, bảo đảm lợi nhuận cho Tổng
Công ty và cổ tức cho cổ đông.
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Tổng Công ty
1. Tổng Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh
doanh theo ngành, nghề của Tổng Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng
ký doanh nghiệp quốc gia, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện
các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Tổng Công ty.
2. Tổng Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề
khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị thông qua trên toàn lãnh thổ
Việt Nam và ở nước ngoài, nơi có nhu cầu hoạt động kinh doanh phù hợp với Điều lệ
này và các qui định của pháp luật có liên quan.
3. Tổng Công ty hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và
tôn trọng pháp luật.
4. Cơ quan quyết định cao nhất của Tổng Công ty là Đại hội đồng cổ đông.
Chƣơng IV.
VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập
1. Vốn điều lệ:
a) Vốn điều lệ của Tổng Công ty là 1.558.000.000.000 VNĐ (Một nghìn, năm
trăm năm mươi tám tỷ đồng).
Tổng số vốn điều lệ của Tổng Công ty được chia thành 155.800.000 (Một trăm
năm mươi lăm triệu, tám trăm nghìn) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 VNĐ
(Mười nghìn đồng) một cổ phần;
b) Vốn điều lệ của Tổng Công ty trong trường hợp tăng thêm có thể được góp
bằng Đồng Việt Nam hoặc tài sản là ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử
dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác
phải trực tiếp phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Giá
trị của tất cả các tài sản này sẽ được định giá bằng Đồng Việt Nam vào thời điểm góp
vốn theo các nguyên tắc sau:
Tài sản góp vốn do Hội đồng quản trị và người góp vốn thỏa thuận định giá
hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm
định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn
và doanh nghiệp chấp thuận;
Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời
điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng quản trị cùng liên
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đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài
sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối
với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế;
c) Vốn điều lệ của Tổng Công ty được đóng góp trên cơ sở tự nguyện của các cổ
đông. Các cổ đông sẽ tự chịu trách nhiệm về nguồn gốc hợp pháp của tiền hoặc tài
sản góp vốn. Tổng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về nguồn gốc của tiền hoặc tài
sản do cổ đông đóng góp;
d) Tổng Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:
- Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Tổng Công ty hoàn trả một phần
vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong Tổng Công ty nếu Tổng
Công ty bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã
hoàn trả cho cổ đông;
- Tổng Công ty mua lại cổ phần đã phát hành thực hiện theo quy định tại Điều
129 và Điều 130 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;
- Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy
định tại Điều 112 Luật Doanh nghiệp.
e) Trường hợp tăng vốn điều lệ, cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán
cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của
họ trong Tổng Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ
phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Tổng Công ty
quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo
các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được
bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào
bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch
chứng khoán theo phương thức đấu giá.
2. Cổ phần:
a) Tất cả cổ phần của Tổng Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là cổ
phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông được
thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. Tổng Công ty có thể phát hành
các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và
phù hợp với các quy định của pháp luật;
b) Tổng Công ty có thể mua cổ phần do chính Tổng Công ty đã phát hành theo
những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do
Tổng Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo
những cách thức phù hợp với Luật Chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan và
quy định của Điều lệ này;
c) Tổng Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội
đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Cổ đông sáng lập:
Tổng Công ty hoạt động trên cơ sở được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn
nhà nước nên chỉ có cổ đông phổ thông và không có cổ đông sáng lập theo quy định
tại khoản 1 Điều 119 Luật Doanh nghiệp.
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Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu, sổ đăng ký cổ đông
1. Chứng nhận cổ phiếu:
a) Cổ đông của Tổng Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số
cổ phần và loại cổ phần sở hữu;
b) Cổ phiếu là chứng chỉ do Tổng Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ
liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Tổng Công ty. Cổ
phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Doanh
nghiệp;
c) Trong thời hạn 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị
chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Tổng Công ty hoặc trong thời hạn 60
(Sáu mươi ngày) ngày (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ
ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành
cổ phiếu của Tổng Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu.
Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Tổng Công ty chi phí in chứng nhận cổ
phiếu;
d) Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức chứng nhận cổ phiếu do
Tổng Công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh
hưởng. Người đại diện theo pháp luật Tổng Công ty chịu trách nhiệm về thiệt hại do
những sai sót đó gây ra;
e) Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng, người
sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện
phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan
cho Tổng Công ty;
f) Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu Đồng Việt Nam, trước khi
tiếp nhận đề nghị cấp chứng nhận cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của
Tổng Công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị
mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác và sau 15 ngày, kể từ ngày
đăng thông báo sẽ đề nghị Tổng Công ty cấp chứng nhận cổ phiếu mới.
2. Sổ đăng ký cổ đông:
a) Tổng Công ty lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông theo quy định của Luật
Doanh nghiệp, sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai
loại này;
b) Sổ đăng ký cổ đông có các nội dung chủ yếu sau đây:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính của Tổng Công ty;
- Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và
số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;
- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng
minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là
cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính
đối với cổ đông là tổ chức;
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- Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.
c) Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng Công ty hoặc
Trung tâm lưu ký chứng khoán, cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao
chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của Tổng Công ty hoặc Trung
tâm lưu ký chứng khoán;
d) Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời
với Tổng Công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Tổng Công ty không chịu
trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay
đổi địa chỉ của cổ đông.
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác
Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Tổng Công ty được
phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Tổng Công ty.
Điều 9. Chuyển nhƣợng và thừa kế cổ phần
1. Tất cả cổ phần của Tổng Công ty được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp
hạn chế về chuyển nhượng cổ phần như quy định tại khoản 3 và 4 Điều này. Cổ phiếu
niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo
các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng
các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các
quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.
3. Nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần khi cổ phần hóa không được chuyển
nhượng số cổ phần mua trong thời hạn tối thiểu 05 (năm) năm kể từ ngày Tổng Công
ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần. Trường hợp
đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn trên thì phải được Đại hội
đồng cổ đông chấp thuận. Nếu nhà đầu tư chiến lược không thực hiện đúng cam kết,
vi phạm hạn chế chuyển nhượng theo quy định thì phải bồi thường mọi tổn thất xảy
ra theo đúng hợp đồng cam kết và quy định của pháp luật hiện hành.
4. Cổ đông là CBCNV, người lao động thuộc đối tượng mua cổ phần có cam kết
thời gian công tác và được mua thêm cổ phần trong số 5% vốn điều lệ khi cổ phần
hóa không được chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn tối thiểu 03 (ba) năm
kể từ ngày Tổng Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty
cổ phần. Nếu không thực hiện đúng cam kết, vi phạm hạn chế chuyển nhượng theo
quy định thì phải bồi thường mọi tổn thất xảy ra theo đúng hợp đồng cam kết và quy
định của pháp luật hiện hành.
5. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường
hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng
bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận
chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông
qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu
thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
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6. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo
pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của Tổng Công ty.
7. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế,
người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó
được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.
8. Đối với cổ phần được tự do chuyển đổi, cổ đông có quyền tặng cho một phần
hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại Tổng Công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để
trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ
đông của Tổng Công ty.
9. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ
và Tổng Công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và
số cổ phần còn lại.
10. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở
thành cổ đông Tổng Công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2
Điều 121 của Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào Sổ đăng ký cổ đông.
11. Bất kể các quy định nêu trên, cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị
hoặc thành viên Ban kiểm soát có thể được tự do để lại thừa kế, nhưng người được
hưởng quyền thừa kế hợp pháp sẽ không tự động trở thành thành viên Hội đồng quản
trị hoặc thành viên Ban kiểm soát.
Điều 10. Thu hồi cổ phần
1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để
mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh
toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do
việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Tổng Công ty.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu
là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi
rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ
bị thu hồi.
3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và
đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực
hiện.
4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại
khoản 3 Điều 111 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy
quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị
thấy là phù hợp.
5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những
cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán các khoản tiền có liên quan và lãi phát sinh
theo tỷ lệ (không quá 12% một năm) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội
đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị
có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời
điểm thu hồi.
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6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời
điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất
cẩn trong việc gửi thông báo.
Chƣơng V.
CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát
1. Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Tổng Công ty bao gồm:
a) Đại hội đồng cổ đông;
b) Hội đồng quản trị;
c) Ban kiểm soát;
d) Tổng giám đốc.
2. Cơ cấu tổ chức quản lý của các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty do Hội đồng
quản trị Tổng Công ty quyết định và được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt
động của các đơn vị đó.
Chƣơng VI.
CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Điều 12. Quyền của cổ đông phổ thông
1. Cổ đông là người chủ sở hữu Tổng Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương
ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về
nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Tổng Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào
Tổng Công ty.
2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:
a) Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện
quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện
được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;
b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c) Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của
Điều lệ này và pháp luật hiện hành;
d) Ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông
mà họ sở hữu;
e) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông và yêu cầu
sửa đổi các thông tin không chính xác;
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f) Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ
đông;
g) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Tổng Công ty, biên bản họp
Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
h) Trường hợp Tổng Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản
còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Tổng Công ty sau khi Tổng Công ty đã
thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và
thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Tổng Công ty theo
quy định của pháp luật;
i) Yêu cầu Tổng Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định
tại Điều 129 Luật Doanh nghiệp;
j) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở
lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:
a) Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định
tương ứng tại Điều 25 và Điều 37 Điều lệ này;
b) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;
c) Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền
tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý,
điều hành hoạt động của Tổng Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện
bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công
dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa
chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ
phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong
tổng số cổ phần của Tổng Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông
1. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.
2. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.
3. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Tổng Công ty
dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Tổng Công ty hoặc người khác mua lại cổ
phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với
quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Tổng Công
ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của
Tổng Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
4. Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty.
5. Chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
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6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết
thông qua các hình thức sau:
a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
b) Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
c) Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình
thức điện tử khác;
d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.
7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Tổng Công ty dưới mọi hình thức để
thực hiện một trong các hành vi sau đây:
a) Vi phạm pháp luật;
b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích
của tổ chức, cá nhân khác;
c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với
Tổng Công ty.
8. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng Công ty.
2. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội
đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc
năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất
thường khi xét thấy cần thiết.
3. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa
chọn địa điểm phù hợp. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt
Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa
điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa
tham dự họp.
4. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định
của pháp luật và Điều lệ này, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm và dự toán cho
năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của
Tổng Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Tổng Công ty có thể mời đại diện
công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các
nội dung liên quan.
5. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong
các trường hợp sau:
a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng Công ty;
b) Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được
kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;
c) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số
thành viên quy định tại Điều lệ này;
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d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu
cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ
chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và
tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
e) Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin
tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm
nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng
quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;
f) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
6. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:
a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba
mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại
điểm c khoản 5 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm e
khoản 5 Điều này.
Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo
quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu
trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Tổng Công ty;
b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo
quy định tại điểm a khoản 6 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo,
Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
theo quy định tại khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;
Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy
định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại
phát sinh cho Tổng Công ty.
c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo
quy định tại điểm b khoản 6 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo,
cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 5 Điều này có
quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
theo quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.
Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng
cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu
tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc
triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Tổng Công ty hoàn lại. Chi phí
này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn
đề sau:
a) Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;
b) Báo cáo của Hội đồng quản trị;
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c) Báo cáo của Ban kiểm soát;
d) Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Tổng Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các
vấn đề sau:
a) Thông qua báo cáo tài chính năm;
b) Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật
Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao
hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
c) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
d) Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban
kiểm soát;
f) Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù
lao của Hội đồng quản trị;
g) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty;
h) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ
phần và việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược trong vòng năm (05)
năm theo quy định tại Điều lệ này;
i) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Tổng Công ty;
j) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Tổng Công ty và chỉ định người thanh lý;
k) Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt
hại cho Tổng Công ty và cổ đông;
l) Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng
giá trị tài sản của Tổng Công được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được
kiểm toán;
m) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại;
n) Tổng Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định
tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá
trị tài sản của Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
o) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:
a) Thông qua các hợp đồng quy định tại điểm n khoản 2 Điều này khi cổ đông
đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;
b) Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông
đó, trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu
của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp
lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp
luật.
- 14/50 -

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải
được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
Điều 16. Đại diện theo ủy quyền
1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định
của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có
nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số
phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.
2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập
thành văn bản theo mẫu của Tổng Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
a) Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có
chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy
quyền dự họp;
b) Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ
ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ
chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;
c) Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện
theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền
khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại
diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực
nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật
sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Tổng Công ty).
4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người
được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một
trong các trường hợp sau đây:
a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng
lực hành vi dân sự;
b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.
Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Tổng Công ty nhận được
thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.
Điều 17. Thay đổi các quyền
1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần
ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự
họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của
loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ
đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ
có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và
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nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát
hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại
trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó
(không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua
đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc
họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần
thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín.
Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu
trên.
2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự
với các quy định tại Điều 19 và Điều 21 Điều lệ này.
3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt
gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề
liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Tổng Công ty không bị thay
đổi khi Tổng Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.
Điều 18. Triệu tập họp, chƣơng trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ
đông
1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c
khoản 6 Điều 14 Điều lệ này.
2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau
đây:
a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội
đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập
không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ
đông;
b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;
c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;
d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc
họp;
e) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
f) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông
có quyền dự họp;
g) Các công việc khác phục vụ đại hội.
3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng
phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công
ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty
niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi
thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp
chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính
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từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí
hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên
quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và
đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty. Trong trường hợp tài liệu không
được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ
đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:
a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành
viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
c) Phiếu biểu quyết;
d) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;
e) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này
có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến
nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Tổng Công ty ít nhất ba (03) ngày làm
việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ
và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng
minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là
cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính
đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ và nội dung
kiến nghị đưa vào chương trình họp.
5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy
định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội
dung;
b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ
10% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy
định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này;
c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội
đồng cổ đông;
d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại
diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30)
phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp.
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày
kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại
diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
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3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại
biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội,
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi
(20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội
được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ
đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến
được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông
1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Tổng Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký
cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có
mặt đăng ký hết.
2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tổng Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại
diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký,
họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của
cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu
trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán
thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng
hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành
biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc
giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do
Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có
quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau
khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn
đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị
triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì Phó
Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập
theo thứ tự ưu tiên trước hết thuộc về Phó Chủ tịch thường trực; trường hợp cả Chủ
tịch và (các) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đều vắng mặt hoặc tạm thời mất khả
năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ
làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm
chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa
cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa
cuộc họp.
Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu
bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.
5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông
qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với
từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.
Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình
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họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 18 của Điều lệ
này.
6. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được
thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
7. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa
điểm họp khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và đã có đủ số
lượng đại biểu dự họp cần thiết trong các trường hợp sau đây:
a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông
dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không
được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai
mạc;
8. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với
quy định tại khoản 7 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số
những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất
cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.
9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc
đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các
biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được
ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu
trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có
quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội.
10. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn
trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để:
a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên
và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy
vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
11. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp nêu
trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể:
a) Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa
đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”);
b) Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp
được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa
điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội;
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Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ
chức theo Điều khoản này.
12. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi
là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội.
13. Hàng năm, Tổng Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01)
lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản.
Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của
Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên
tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông
qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
a) Thông qua báo cáo tài chính năm;
b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Tổng Công ty;
c) Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát.
2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo
phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương
ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản
trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu
của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng
quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp,
bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy
định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu
như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ
tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn
theo tiêu chí quy chế bầu cử.
3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ
sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay
giải thể Tổng Công ty, giao dịch mua, bán tài sản của Tổng Công ty hoặc các chi
nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty tính theo Báo
cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng
số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại
diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
Trường hợp thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy
ý kiến cổ đông bằng văn bản thì thực hiện theo quy định tại Điều 22 Điều lệ này.
4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục
thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
5. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông
qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.
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6. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ
nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 24 Điều lệ này thì các
nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định
khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ
quan có thẩm quyền.
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông
qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết
định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng Công
ty. Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng
cổ đông bao gồm cả các vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp.
2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm
bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu
quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.
Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo
quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b) Mục đích lấy ý kiến;
c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng
minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá
nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của
cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công
dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và
số phiếu biểu quyết của cổ đông;
d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý
kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
f) Thời hạn phải gửi về Tổng Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp
luật của Tổng Công ty.
4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc
người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện
theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.
5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Tổng Công ty theo các hình thức sau:
a) Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng Công ty phải được đựng trong phong
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bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
b) Gửi fax hoặc thư điện tử.
Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí
mật đến thời điểm kiểm phiếu.
Các phiếu lấy ý kiến Tổng Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội
dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố
trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ.
Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến
của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp.
Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó
phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức
gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng
vấn đề;
e) Các vấn đề đã được thông qua;
f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật
của Tổng Công ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.
Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm
phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm
phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được
thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm
(15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Tổng Công ty có trang thông
tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Tổng Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm
kết thúc kiểm phiếu.
8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được
thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu
giữ tại trụ sở chính của Tổng Công ty.
9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp
thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc
ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt,
có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:
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a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
f) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh
sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương
ứng;
g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ
phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán
thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông
dự họp;
h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.
Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý
như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước
ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước
khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về
tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin
điện tử của Tổng Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả
các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về
những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý
kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong
vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.
5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự
họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan
phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng Công ty.
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại
hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,
thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ
đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng
tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau
đây:
1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra
quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật
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Doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ
này.
2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.
Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của
Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể
xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày
theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.
Chƣơng VII.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng
viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối
thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang
thông tin điện tử của Tổng Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này
trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính
trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam
kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng
quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm
các nội dung tối thiểu sau đây:
a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
b) Trình độ học vấn;
c) Trình độ chuyên môn;
d) Quá trình công tác;
e) Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị
và các chức danh quản lý khác;
f) Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Tổng Công ty trong trường
hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty;
g) Các lợi ích có liên quan tới Tổng Công ty (nếu có);
h) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
i) Các thông tin khác (nếu có).
2. Người tham gia ứng cử hoặc được đề cử tham gia Hội đồng quản trị phải đáp
ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại
Điều 151 Luật Doanh nghiệp.
3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu
(06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản
trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối
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đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ
40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được
đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng
viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90%
được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
4. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử
vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm
ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng Công ty quy định tại Quy chế
nội bộ về quản trị Tổng Công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu
ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ
đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của
thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số
nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:
a) Trường hợp Tổng Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết: Tổng số thành
viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số
thành viên Hội đồng quản trị.
b) Trường hợp Tổng Công ty là công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo
mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp: Cơ cấu thành
viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty đồng thời phải đảm bảo ít nhất một phần
năm (1/5) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số
thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty có ít hơn (05) năm người, Tổng Công
ty phải đảm bảo có một thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.
c) Trường hợp Tổng Công ty là công ty niêm yết: Tổng số thành viên độc lập
Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng
quản trị.
3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản
trị trong các trường hợp sau:
a) Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật
Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm làm thành viên Hội đồng quản trị;
b) Có đơn từ chức;
c) Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng
chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
d) Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06)
tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
e) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
f) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Tổng Công ty với tư cách là ứng
viên Hội đồng quản trị;
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g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo
các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Tổng Công
ty.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản
trị của công ty khác nhưng kể từ ngày 01/8/2019 thì thành viên Hội đồng quản trị
Tổng Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công
ty khác theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính
phủ.
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị
1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Tổng Công ty phải chịu sự giám
sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền
hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty không thuộc thẩm quyền
của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ này và Đại
hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa
vụ sau:
a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh
hàng năm của Tổng Công ty;
b) Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại
hội đồng cổ đông thông qua;
c) Giải quyết các khiếu nại của Tổng Công ty đối với người điều hành doanh
nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Tổng Công ty để giải quyết các
vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó;
d) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty, quyết
định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua
cổ phần của doanh nghiệp khác;
e) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông,
triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông
qua quyết định;
f) Quyết định lựa chọn con dấu và biểu tượng của Tổng Công ty;
g) Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán
của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
h) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Tổng Công ty;
i) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật Doanh
nghiệp;
j) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn
theo quy định của pháp luật;
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k) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
l) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng
hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của
Tổng Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định
tại điểm m khoản này và khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp;
m) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng
giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;
n) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
cử người đại diện phần vốn góp, người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng
thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và
quyền lợi khác của những người đó;
o) Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng
giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng Công ty. Giám sát, chỉ
đạo và quyết định mức lương, quyền lợi của những người đó;
p) Đề xuất mức cổ tức được trả hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ
tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
q) Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng
loại;
r) Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;
s) Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị Tổng Công
ty lên Đại hội đồng cổ đông;
t) Đề xuất việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Tổng Công ty;
u) Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám
đốc;
v) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:
a) Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Tổng Công ty;
b) Thành lập các công ty con của Tổng Công ty;
c) Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật Doanh
nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc
thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Tổng Công ty;
d) Chỉ định và bãi nhiệm những người được Tổng Công ty ủy nhiệm là đại diện
thương mại và Luật sư của Tổng Công ty;
e) Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi
thường của Tổng Công ty;
f) Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá
10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
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g) Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành
lập ở Việt Nam hay nước ngoài;
h) Việc định giá tài sản góp vào Tổng Công ty không phải bằng tiền trong đợt
phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Tổng Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
i) Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã
được chào bán trong mười hai (12) tháng;
j) Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Tổng Công ty;
k) Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có
sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.
4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình,
cụ thể là việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và người điều
hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo
lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Tổng Công ty bị coi là không có
giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.
5. Trừ khi pháp luật và Điều lệ này quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy
quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay
mặt cho Tổng Công ty.
Điều 28. Thù lao, tiền lƣơng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản
trị
1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được
nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị.
Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản
thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội
đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.
2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi
phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Tổng Công ty,
công ty con, công ty liên kết của Tổng Công ty và các công ty khác mà thành viên
Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong Báo cáo
thường niên của Tổng Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên
Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện
những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ
thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới
dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi
nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi
lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách
nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong
việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu
ban của Hội đồng quản trị .
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5. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh
của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải
được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Tổng Công ty,
phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
Điều 29. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội
đồng quản trị. Căn cứ nhu cầu, Hội đồng quản trị có thể bầu một hoặc một số thành
viên của Hội đồng quản trị làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp
Hội đồng quản trị;
c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
f) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị
gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Tổng Công ty, báo cáo kiểm toán
và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện
được nhiệm vụ của mình thì một thành viên Hội đồng quản trị (được Chủ tịch Hội
đồng quản trị ủy quyền) hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (theo thứ tự ưu tiên
trước hết thuộc về Phó Chủ tịch thường trực) thực hiện các quyền và nghĩa vụ của
Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Trường hợp cả Chủ tịch và (các) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đều vắng mặt
hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy
quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của
Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ này. Trường hợp
không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các
thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.
5. Chủ tịch, (các) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết
định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch hoặc (các) Phó Chủ tịch Hội đồng
quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong
thời hạn mười (10) ngày.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty có thể đồng thời kiêm nhiệm chức
danh Tổng giám đốc Tổng Công ty nhưng kể từ ngày 01/8/2020 thì Chủ tịch Hội
đồng quản trị Tổng Công ty không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng
Công ty theo quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính
phủ.
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Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị
1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ
được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy
(07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc
họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu
tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất
hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn
một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định
kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm
(05) ngày làm việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần
thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được
trì hoãn nếu không có lý do chính đáng khi một trong số các đối tượng dưới đây đề
nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:
a) Ban kiểm soát;
b) Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác;
c) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
d) Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
e) Các trường hợp khác (nếu có).
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời
hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này.
Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu
trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Tổng Công ty; những người đề nghị tổ
chức họp được nêu tại khoản 3 Điều này có quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị.
5. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
báo cáo tài chính của Tổng Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp
Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Tổng Công ty.
6. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại trụ sở chính của Tổng Công ty
hoặc tại địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch
Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.
7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng
quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thành
viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối
này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị
đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải
thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo
luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại
cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.
Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác,
nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị
và các Kiểm soát viên được đăng ký tại Tổng Công ty.
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8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư
(3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp hoặc thông qua người đại diện
(người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.
Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được
triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên
Hội đồng quản trị dự họp.
9. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực
tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên
đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều
có thể:
a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong
cuộc họp;
b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc
thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc
bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành
viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp
đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất
thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.
Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và
tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được
khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị
tham dự cuộc họp này.
10. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp
thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông
qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ
tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết
chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.
11. Biểu quyết:
a) Trừ quy định tại điểm b khoản này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc
người được ủy quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách
cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;
b) Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các
giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi
ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Tổng Công ty.
Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt
để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó
không có quyền biểu quyết;
c) Theo quy định tại điểm d khoản này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên
quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành
viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của Chủ tọa là quyết
định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội
đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;
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d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại
điểm a và điểm b khoản 5 Điều 41 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong
hợp đồng đó;
e) Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận
nhưng không được biểu quyết.
12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một
hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Tổng Công ty
và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại
cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch
này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan
có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Tổng Công ty, thành viên
Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của
Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc
sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên.
13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số
thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và
phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu
quyết định.
14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ
sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị
quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.
15. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi
âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và
có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu theo quy định tại
khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp.
16. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau.
Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì
nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
17. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được
lưu giữ tại trụ chính của Tổng Công ty.
18. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản
trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến
hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn
mười (10) ngày kể từ ngày gửi.
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính
sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của
tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm
thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội
đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong
tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo
quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định
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của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên
tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng
quản trị.
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc
Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị
phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ này.
Điều 32. Ngƣời phụ trách quản trị Tổng Công ty
1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản
trị Tổng Công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Tổng Công ty được tiến hành một cách
có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Tổng Công ty do Hội đồng quản
trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.
2. Người phụ trách quản trị Tổng Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
a) Có hiểu biết về pháp luật;
b) Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực
hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty;
c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định
của Hội đồng quản trị.
3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng Công ty
khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng
quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị Tổng Công ty tùy từng thời
điểm.
4. Người phụ trách quản trị Tổng Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:
a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo
quy định và các công việc liên quan giữa Tổng Công ty và cổ đông;
b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ
đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại
hội đồng cổ đông;
d) Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ
đông khi có yêu cầu;
e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy
định của pháp luật;
f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và
các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của
công ty.
h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và của Tổng Công ty;
i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Hội đồng quản
trị.
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Chƣơng VIII.
TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƢỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý
1. Hệ thống quản lý của Tổng Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách
nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị
trong công việc kinh doanh hàng ngày của Tổng Công ty.
2. Tổng Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và
các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được
thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.
Điều 34. Ngƣời điều hành doanh nghiệp
1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản
trị, Tổng Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn
phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Tổng Công ty do Hội đồng quản trị quy
định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty
đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.
2. Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động
đối với Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những người
điều hành khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng
giám đốc.
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một
người khác làm Tổng giám đốc; Trường hợp Tổng giám đốc không đồng thời là Chủ
tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng lao động với Tổng
giám đốc, trong đó quy định quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ, thù lao, tiền lương và lợi
ích khác.
Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc phải được báo cáo tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài
chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Tổng Công ty.
2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ
nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao
động.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc:
a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không phải là người mà pháp luật cấm giữ
chức vụ này;
b) Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại
khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Tổng
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Công ty.
4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:
a) Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế
hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Tổng Công ty đã được Hội đồng quản trị và
Đại hội đồng cổ đông thông qua;
b) Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản
trị, bao gồm việc thay mặt Tổng Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương
mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Tổng Công ty theo
những thông lệ quản lý tốt nhất và trong phạm vi thẩm quyền quyết định về tài chính,
nếu có;
c) Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản
lý nội bộ của Tổng Công ty;
d) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Tổng Công ty;
e) Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Tổng Công ty cần
để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù
lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng
quản trị quyết định;
f) Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao
động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích và các điều khoản khác
liên quan đến hợp đồng lao động của họ;
g) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Tổng Công
ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
h) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong Tổng
Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;
i) Tuyển dụng lao động;
j) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
k) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới 10% tổng giá trị tài sản
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;
l) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới
35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty.
Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm k
khoản này và khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp;
m) Vào ngày 10/01 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh
doanh chi tiết cho năm tài chính kế hoạch trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân
sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;
n) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Tổng Công ty
(sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng
quý của Tổng Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả
bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển
tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông
qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Tổng Công ty;
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o) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các
quy chế nội bộ của Tổng Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao
động ký với Tổng Công ty.
5. Tổng giám đốc phải điều hành hoạt động của Tổng Công ty theo đúng quy
định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế nội bộ của Tổng Công ty, các nghị quyết
của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Tổng Công ty. Trường hợp điều
hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho Tổng Công ty thì Tổng giám đốc phải
chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Tổng Công ty.
6. Tổng giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm
trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và
quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được yêu cầu.
7. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội
đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới
thay thế.
Điều 36. Bộ máy giúp việc
1. Hợp đồng lao động của những người quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ
nhiệm sẽ do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc.
2. Các Phó Tổng giám đốc là người giúp việc cho Tổng giám đốc điều hành một
hoặc một số nhiệm vụ theo sự phân công hoặc ủy quyền của Tổng giám đốc, chịu trách
nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và pháp luật về phạm vi công việc được
phân công hoặc ủy quyền.
3. Kế toán trưởng có nhiệm vụ giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, thực hiện thống
nhất công tác kế toán, thống kê theo đúng quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm
về công tác quản lý tài chính kế toán trong toàn Tổng Công ty.
4. Giám đốc các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị
bổ nhiệm trên cơ sở nhu cầu bố trí nhân sự hoặc đề nghị của Tổng giám đốc Tổng
Công ty, là Thủ trưởng điều hành trực tiếp tại các đơn vị đó, chịu trách nhiệm trước
Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng Công ty và pháp luật về phạm vi công việc
điều hành của mình.
5. Các Giám đốc, Phó giám đốc phòng, ban chuyên môn tại Tổng Công ty do
Tổng giám đốc bổ nhiệm, là người giúp việc cho Tổng giám đốc thực hiện nghiệp vụ
chuyên môn trong công tác quản lý điều hành công việc hằng ngày.
Các Phó giám đốc, Kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty do Tổng
giám đốc bổ nhiệm trên cơ sở nhu cầu bố trí nhân sự hoặc theo đề nghị của Giám đốc
đơn vị đó, là người giúp việc cho Giám đốc đơn vị thực hiện nghiệp vụ chuyên môn
trong công tác quản lý điều hành công việc hàng ngày tại đơn vị.
6. Nhiệm kỳ của các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công
ty là không quá năm (05) năm, nhiệm kỳ của các chức danh khác là không quá ba
(03) năm.
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Chƣơng IX.
BAN KIỂM SOÁT
Điều 37. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên
1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại
khoản 1, khoản 3 Điều 25 Điều lệ này.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử
không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên
hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ này và Quy chế nội bộ về quản trị
Tổng Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát
phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi
tiến hành đề cử.
Điều 38. Kiểm soát viên
1. Số lượng Kiểm soát viên của Tổng Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của
Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ
không hạn chế.
Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát
viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực
hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận
nhiệm vụ.
2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại
Điều 164 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty;
b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm
toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng Ban theo
nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên
chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Tổng Công ty.
4. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:
a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp
các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội
đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.
5. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;
b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục,
trừ trường hợp bất khả kháng;
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c) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
6. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:
a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
b) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên
quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty;
c) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
Điều 39. Ban kiểm soát
1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật
Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:
a) Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc
lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng Công ty;
b) Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;
c) Giám sát tình hình tài chính Tổng Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động
của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp
hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;
d) Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ này
của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp
khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám
(48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc
phục hậu quả;
e) Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
f) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh
nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về
công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Tổng Công ty theo yêu cầu của Ban
kiểm soát. Người phụ trách quản trị Tổng Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao
các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các
thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên
Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và
theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát
và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02)
lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát
viên trở lên dự họp.
4. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ
đông quyết định. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại và các
chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát
hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát.
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Chƣơng X.
TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƢỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC
Điều 40. Trách nhiệm cẩn trọng
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều
hành khác có nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm của người quản lý Tổng Công ty theo
quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này và các quy định khác của pháp
luật có liên quan.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều
hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ
với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn
trọng vì lợi ích của Tổng Công ty.
Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều
hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật
Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều
hành khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích
cho Tổng Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông
tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ
chức hoặc cá nhân khác.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều
hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây
xung đột với lợi ích của Tổng Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp
nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.
4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Tổng Công ty
không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị,
Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên
quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích
tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này
là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty,
bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có
quy định khác.
5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Tổng Công ty với một hoặc nhiều thành viên
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá
nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà
thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác
hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính
không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:
a) Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%)
- 39/50 -

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan
trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành
viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã
được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực
hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của
những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;
b) Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng
giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng
của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội
đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công
bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó và
những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;
c) Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công
bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Tổng Công ty
vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội
đồng cổ đông thông qua.
Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành
khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử
dụng các thông tin chưa được phép công bố của Tổng Công ty hoặc tiết lộ cho người
khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.
Điều 42. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thƣờng
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều
hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành
nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về
những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.
2. Tổng Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành
một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự,
hành chính và không phải là các vụ kiện do Tổng Công ty là người khởi kiện) nếu
người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám
đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện được Tổng Công ty ủy quyền
hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Tổng Công ty với tư cách thành
viên Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên hoặc đại diện theo
ủy quyền của Tổng Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn
trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của Tổng Công ty, trên cơ
sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm
những trách nhiệm của mình.
3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền
của Tổng Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành
khác, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Tổng Công ty được Tổng Công ty
bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ
các vụ kiện do Tổng Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:
a) Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn
với lợi ích của Tổng Công ty;
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b) Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện
trách nhiệm của mình.
4. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi
phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế
hoặc được coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp
cho phép. Tổng Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những
trách nhiệm bồi thường nêu trên.
Chƣơng XI.
QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY
Điều 43. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền
trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách
cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các tài
liệu này trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của Tổng Công ty. Yêu cầu kiểm tra do
đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà
người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều
hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Tổng Công ty, danh sách cổ
đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Tổng Công ty vì những mục đích liên quan
tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.
3. Tổng Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ,
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền
sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp
Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các
báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu
khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là
các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các
tài liệu này.
4. Điều lệ Tổng Công ty được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng
Công ty.
Chƣơng XII.
TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN
Điều 44. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong Tổng Công ty hoạt động
theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, của các tổ chức đó và của Tổng Công ty.
- 41/50 -

ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

2. Tổng Công ty tôn trọng và không cản trở, gây khó khăn cho việc thành lập tổ
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại Tổng Công ty; không cản trở, gây khó khăn
cho người lao động tham gia hoạt động trong các tổ chức này.
3. Tổng Công ty tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã
hội trong Tổng Công ty hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của mình.
Điều 45. Công nhân viên và công đoàn
1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề
liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã
hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành
doanh nghiệp.
2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề
liên quan đến quan hệ của Tổng Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn
mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định
tại Điều lệ này, các quy chế của Tổng Công ty và quy định pháp luật hiện hành.
Chƣơng XIII.
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, XỬ LÝ LỖ TRONG KINH DOANH
Điều 46. Phân phối lợi nhuận
1. Lợi nhuận trước thuế của Tổng Công ty sau khi nộp thuế thu nhập doanh
nghiệp theo quy định, phần còn lại được sử dụng như sau:
a) Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;
b) Chia cổ tức;
c) Trích lập quỹ dự phòng tài chính;
d) Trích lập các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi.
2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng
đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Tổng
Công ty. Tổng Công ty chỉ trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện
sau đây:
a) Tổng Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác
theo quy định của pháp luật;
b) Đã trích lập các quỹ Tổng Công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định
của pháp luật và Điều lệ này;
c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, Tổng Công ty vẫn bảo đảm thanh toán
đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.
3. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ
tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Tổng Công ty.
4. Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc
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chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Tổng Công ty.
5. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả
liên quan tới một loại cổ phiếu.
6. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh
toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan
thực thi quyết định này.
6. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của Tổng Công ty
hoặc bằng tài sản khác theo quy định của Tổng Công ty. Trường hợp cổ tức hay
những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt,
Tổng Công ty chi trả bằng tiền đồng Việt Nam.
7. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh
trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông
trên cơ sở các thông tin chi tiết do cổ đông cung cấp. Trường hợp Tổng Công ty đã
chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về cổ đông do cổ đông cung cấp mà cổ
đông đó không nhận được tiền, Tổng Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản
tiền Tổng Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ
phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành
thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
8. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua
nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó,
những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác
được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo
hoặc tài liệu khác.
9. Cổ tức được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông
được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và
hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức
được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng
ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.
10. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa
thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển
nhượng là người nhận cổ tức từ Tổng Công ty.
11. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, Tổng Công ty không phải làm thủ
tục chào bán cổ phần theo quy định tại các Điều 122, 123 và 124 của Luật Doanh
nghiệp. Tổng Công ty thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị
mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn
thành việc thanh toán cổ tức.
12. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo các
quy định của pháp luật.
Điều 47. Thu hồi tiền thanh toán cổ tức
Trường hợp việc thanh toán trả cổ tức trái với quy định tại Điều 46 Điều lệ này
thì các cổ đông phải hoàn trả cho Tổng Công ty số tiền, tài sản khác đã nhận; trường
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hợp cổ đông không hoàn trả được cho Tổng Công ty thì tất cả thành viên Hội đồng
quản trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác
của Tổng Công ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa
được hoàn lại.
Điều 48. Xử lý lỗ trong kinh doanh
1. Trường hợp Tổng Công ty kinh doanh thua lỗ, Đại hội đồng cổ đông có thể
quyết định giải quyết kịp thời theo hai phương án sau:
a) Trích từ quỹ dự trữ để bù lỗ;
b) Chuyển một phần lỗ sang năm sau, đồng thời Đại hội đồng cổ đông phải
quyết định các biện pháp khắc phục.
2. Trường hợp Tổng Công ty kinh doanh thua lỗ kéo dài nhiều năm mà vẫn
không khắc phục được bằng các biện pháp tài chính cần thiết thì Đại hội đồng cổ
đông sẽ xem xét quyết định các biện pháp xử lý theo quy định của Luật Doanh
nghiệp, Luật Chứng khoán hoặc Luật Phá sản doanh nghiệp.
3. Nguyên tắc chịu lỗ:
Các cổ đông Tổng Công ty sẽ chịu lỗ tương ứng theo tỷ lệ phần vốn góp của cổ
đông vào Tổng Công ty.
Chƣơng XIV.
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ,
NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
Điều 49. Tài khoản ngân hàng
1. Tổng Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân
hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần
thiết, Tổng Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định
của pháp luật.
3. Tổng Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán
thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Tổng
Công ty mở tài khoản.
Điều 50. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
Hàng năm, Tổng Công ty sẽ trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào
quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này
không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty và được trích cho đến
khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Tổng Công ty.
Điều 51. Năm tài chính
Năm tài chính của Tổng Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng
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năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt
đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31
của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó (nếu lớn
hơn 90 ngày); trường hợp nhỏ hơn 90 ngày thì được cộng vào năm tài chính tiếp theo.
Điều 52. Chế độ kế toán
1. Chế độ kế toán Tổng Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS),
chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm
quyền ban hành khác được Bộ Tài chính chấp thuận.
2. Tổng Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán
theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải
chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch
của Tổng Công ty.
3. Tổng Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường
hợp Tổng Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ
thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa
chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.
Chƣơng XV.
BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH
VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN
Điều 53. Báo cáo thƣờng niên
Tổng Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của
pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Điều 54. Báo cáo tài chính và trách nhiệm công bố thông tin
1. Tổng Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật
cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được
kiểm toán theo quy định tại Điều 55 Điều lệ này. Trong thời hạn một trăm hai mươi
(120) ngày, kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, Tổng Công ty phải nộp Báo cáo tài
chính năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền,
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trong trường hợp đã
niêm yết) và Cơ quan đăng ký kinh doanh.
2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi/lỗ của Tổng Công ty
trong năm tài chính, báo cáo tình hình tài chính phản ánh một cách trung thực và
khách quan tình hình hoạt động của Tổng Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo
cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.
3. Tổng Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính sáu (06) tháng đã
soát xét và báo cáo tài chính quý (đối với công ty niêm yết/công ty đại chúng quy mô
lớn) theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng
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khoán (đối với các công ty niêm yết) và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và Cơ quan
đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.
4. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán
viên), báo cáo tài chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý (đối với
công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn) phải được công bố trên trang thông
tin điện tử của Tổng Công ty.
5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản
báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo sáu tháng được soát xét và báo cáo tài
chính quý (đối với công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn) được công bố
trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty.
Chƣơng XVI.
KIỂM TOÁN TỔNG CÔNG TY
Điều 55. Kiểm toán
1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập
hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng
quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo
tài chính của Tổng Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và
điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. Tổng Công ty phải chuẩn bị và gửi báo
cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.
2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình
báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm
tài chính.
3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của
Tổng Công ty.
4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Tổng Công ty được phép
tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và
các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông
được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến
việc kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty.
Chƣơng XVII.
CON DẤU
Điều 56. Con dấu
1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua số lượng, hình thức, kích cỡ, nội
dung, mầu mực con dấu chính thức của Tổng Công ty.
2. Con dấu là tài sản của Tổng Công ty, được khắc theo quy định của pháp luật
và được thực hiện thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng
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tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy
định.
3. Tổng Công ty chỉ sử dụng con dấu sau khi mẫu con dấu đã được đăng tải trên
Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Con dấu được sử dụng trong các
trường hợp theo quy định của pháp luật về việc sử dụng dấu.
4. Tổng Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác,
hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con
dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.
5. Tranh chấp về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của Tổng Công ty,
việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu của Tổng Công ty được giải quyết tại Tòa
án.
6. Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm và quyết định trong việc quản
lý, sử dụng và lưu giữ con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.
Chƣơng XVIII.
TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN
Điều 57. Tổ chức lại
1. Trong quá trình hoạt động, nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng Công ty,
Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tổ chức lại
Tổng Công ty theo các hình thức sau:
a) Chia doanh nghiệp;
b) Tách doanh nghiệp;
c) Hợp nhất doanh nghiệp;
d) Sáp nhập doanh nghiệp;
e) Chuyển đổi doanh nghiệp.
2. Trình tự, thủ tục tổ chức lại Tổng Công ty được thực hiện theo các quy định
của pháp luật về các vấn đề liên quan.
Điều 58. Các trƣờng hợp và điều kiện giải thể
1. Tổng Công ty bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ (nếu có) mà không có quyết
định gia hạn;
b) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
c) Tổng Công ty không còn đủ số lượng cổ đông tối thiểu theo quy định của Luật
Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại
hình doanh nghiệp;
d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
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2. Tổng Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và
nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc
cơ quan trọng tài.
3. Người quản lý Tổng Công ty có liên quan đến việc giải thể chịu trách nhiệm
về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể Tổng Công ty.
4. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người có liên
quan quy định tại khoản 3 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ
chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải
quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong
thời hạn 03 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký
kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đầu tư.
5. Trình tự, thủ tục giải thể Tổng Công ty được thực hiện theo quy định của
pháp luật về các vấn đề liên quan.
Điều 59. Thanh lý
1. Tối thiểu sáu (06) tháng sau khi có quyết định giải thể Tổng Công ty, Hội
đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành
viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị
chỉ định từ một Công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt
động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân
viên của Tổng Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến
thanh lý được Tổng Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Tổng
Công ty.
2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về
ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt
Tổng Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Tổng Công ty trước
Tòa án và các cơ quan hành chính.
3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:
a) Các chi phí thanh lý;
b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác
của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
c) Thuế và các khoản khác nộp cho Nhà nước;
d) Các khoản nợ khác của Tổng Công ty;
f) Số dư còn lại sau khi đã thanh toán mọi khoản nợ từ mục a đến e trên đây sẽ
được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước.
4. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần
còn lại chia cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần. Các cổ phần ưu
đãi được ưu tiên thanh toán trước.
Điều 60. Phá sản
Việc phá sản doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá
sản.
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Chƣơng XIX.
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ
Điều 61. Giải quyết tranh chấp nội bộ
1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại có liên quan tới hoạt động của
Tổng Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh
nghiệp, các quy định pháp luật khác hay Điều lệ này, các quy định giữa:
a) Cổ đông với Tổng Công ty;
b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người
điều hành khác của Tổng Công ty.
Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và
hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch
Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và
yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng mười
lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp. Trường
hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ
bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập làm
trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.
2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng sáu (06) tuần từ
khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không
được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Tòa án để
giải quyết.
3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa
giải. Việc thanh toán các chi phí của Toà án được thực hiện theo phán quyết của Tòa
án.
Chƣơng XX.
BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
Điều 62. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ
1. Trong quá trình hoạt động, nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng Công ty,
Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc có thể đề nghị việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ.
2. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét
quyết định.
3. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt
động của Tổng Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường
hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ
này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh
hoạt động của Tổng Công ty.
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Chƣơng XXI.
NGÀY HIỆU LỰC
Điều 63. Ngày hiệu lực
1. Điều lệ này gồm 21 Chương, 63 Điều, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội
đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của
Điều lệ này.
2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:
a) Một (01) bản nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai;
b) Một (01) bản giữ tại Văn phòng Hội đồng quản trị;
c) Một (01) bản giữ tại Ban Kiểm soát;
d) Bảy (07) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Tổng Công ty.
3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ phải được đóng dấu sao y của Tổng Công
ty và ký xác nhận của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc Tổng Công ty
hoặc người được Tổng giám đốc Tổng Công ty phân công, ủy quyền mới có giá trị.
4. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Tổng Công ty, được ký bởi Chủ
tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty theo quy
định tại khoản 1 Điều 119 Luật Doanh nghiệp như dưới đây và thay thế cho bản Điều
lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/05/2016./.
Biên Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2018
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Chủ tịch HĐQT

Quách Văn Đức
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CÔNG TY CỔ PHẦN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

DỰ THẢO
QUY CHẾ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/QĐ-ĐHĐCĐ
ngày / / 2018 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty)
CHƢƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1 : Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng theo quy định của Luật
Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
Thông tư 95/2017/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 95) ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính
hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
2. Để thực thi một chính sách rõ ràng về quản trị công ty và đảm bảo sự phát
triển bền vững và minh bạch của Tổng Công ty, Quy chế này đề ra những nguyên tắc
cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập
những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản
trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác của Tổng Công ty.
Quy chế này sẽ điều chỉnh các nội dung chủ yếu sau:
(1) Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông;
(2) Trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên
Hội đồng Quản trị;
(3) Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng Quản trị;
(4) Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm kiểm soát viên;
(5). Quy trình, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành Tổng
Công ty;
(6). Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm
soát và Tổng Giám đốc điều hành;
(7) Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ
(8). Quy định về đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên
Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ
quản lý khác;
(9). Quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích.
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(10). Quy định báo cáo và công bố thông tin.
3. Quy chế được áp dụng đối với Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
4. Quy chế được áp dụng đối với phạm vi các đối tượng là cổ đông, Người quản
lý, Ban Kiểm soát.
Điều 2: Giải thích từ ngữ
1. Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau :
a. “Quản trị công ty”: là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho Tổng Công ty
được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của
cổ đông và những người liên quan đến Tổng Công ty.
Quản trị công ty gồm những nội dung chính:
- Quản trị công ty là một hệ thống các mối quan hệ, được xác định bởi các cơ
cấu và các thủ tục, quy trình;
- Những mối quan hệ này liên quan tới các bên có các lợi ích khác nhau, đôi khi
là những lợi ích xung đột;
- Tất cả các bên đều liên quan đến việc định hướng và kiểm soát Công ty;
- Tất cả những điều này đều nhằm phân chia quyền lợi và trách nhiệm một cách
phù hợp và qua đó làm tăng giá trị lâu dài của các cổ đông.
b. “Tổng Công ty”: là Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa.
c. “Điều lệ”: là Điều lệ được Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty thông qua ở
từng thời điểm.
d. “Cổ đông”: là những cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phiếu của Tổng Công ty.
đ. “Đại hội đồng Cổ đông” hoặc “Đại hội”: là Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công
ty.
e. “Người có liên quan”: là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 34,
Điều 6 của Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:
- Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá
nhân;
- Tổ chức mà trong đó có cá nhân là nhân viên, Tổng Giám đốc, chủ sở hữu trên
năm phần trăm (5%) số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết;
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám
đốc và các chức danh quản lý khác của tổ chức đó;
- Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc
bị kiểm soát bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát;
- Công ty mẹ, công ty con;
- Quan hệ hợp đồng trong đó một người là đại diện cho người kia.
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f. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành”: là thành viên Hội đồng quản
trị được quy định tại khoản 6, Điều 2 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017:
không phải là Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ
quản lý khác theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty.
g. “Thành viên Hội đồng quản trị độc lập”: là thành viên Hội đồng quản trị được
quy định tại khoản 2, Điều 151 Luật Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau:
- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có
liên quan với Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ
quản lý khác được Hội đồng quản trị Tổng công ty bổ nhiệm;
- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó
Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty khác do
Tổng công ty nắm quyền kiểm soát;
- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có
liên quan của cổ đông lớn của Tổng công ty;
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán
cho Tổng công ty trong hai (02) năm gần nhất;
- Không phải là đối tác hoặc người có liên quan của đối tác có giá trị giao dịch
hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc
tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.
h. "Cán bộ quản lý": là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và
các vị trí quản lý khác trong Tổng Công ty được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.
i. “Ban điều hành”: là Tổng Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc điều hành), Phó
Tổng giám đốc (hoặc Phó Tổng giám đốc điều hành).
2. Trong quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn
bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản
đó.
Điều 3: Các nguyên tắc quản trị
1. Các nguyên tắc quản trị công ty quy định về những thông lệ quản trị của
Tổng công ty nhằm giúp cho cơ cấu quản trị của Tổng Công ty được minh bạch và thể
hiện sự cam kết của Tổng Công ty trong việc quản trị công ty hiệu quả và thực hiện
việc xây dựng và đẩy mạnh:
- Một mô hình quản lý có trách nhiệm dựa trên các giá trị đạo đức kinh doanh.
- Một Hội đồng quản trị và bộ máy quản lý phục vụ những lợi ích cao nhất của
Tổng Công ty và các cổ dông, bao gồm các cổ đông nhỏ lẻ và tìm cách làm gia tăng giá
trị cho các cổ đông một cách bền vững.
- Việc công khai thông tin một cách phù hợp và đảm bảo tính minh bạch cũng
như một hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ hiệu quả.
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2. Các nguyên tắc quản trị công ty bao gồm:
- Tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật;
- Tôn trọng đạo đức kinh doanh, có trách nhiệm đối với xã hội;
- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
- Đảm bảo quyền lợi cổ đông;
- Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- Đảm bảo vai trò của các bên có quyền lợi liên quan đến Tổng Công ty;
- Minh bạch trong hoạt động của Tổng Công ty;
- Hội đồng quản trị định hướng và giám sát; Ban kiểm soát kiểm soát Tổng Công
ty có hiệu quả.
Điều 4: Quy tắc đạo đức ứng xử
Trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng đạo đức kinh doanh, Tổng Công ty xác định các
quy tắc đạo đức ứng xử như sau:
1. Định hướng cơ bản về cách ứng xử là nói lên trách nhiệm và bổn phận của
các cấp quản lý và nhân viên của Tổng Công ty đối với các bên có quyền lợi liên quan,
bao gồm các nhân viên, khách hàng, đối tác kinh doanh, cổ đông, người tiêu dùng,
pháp luật, các cơ quan nhà nước và cộng đồng xã hội.
2. Mục tiêu thực hiện quy tắc đạo đức ứng xử:
 Nâng cao uy tín của Tổng Công ty: Tổng Công ty thể hiện các giá trị cốt lõi
mà Tổng công ty tin tưởng vào các thông lệ tốt trong kinh doanh.
 Cải thiện năng lực quản lý rủi ro và đối phó khủng hoảng: Quy tắc đạo đức
khuyến khích nhân viên phát hiện và phản ứng trước những vấn đề liên quan tới đạo
đức nghề nghiệp, từ đó cung cấp tầm nhìn về các vấn đề tiềm ẩn về các rủi ro hoặc
khủng hoảng.
 Xây dựng văn hóa Tổng Công ty và đề cao giá trị Tổng Công ty: Quy tắc đạo
đức ứng xử được xây dựng và truyền đạt đến toàn bộ nhân viên, góp phần xây dựng
một môi trường văn hóa gắn kết, dựa trên các giá trị chung, giúp định hướng cho các
nhân viên trong công việc hàng ngày.
 Tăng cường giao tiếp giữa các bên có quyền lợi liên quan: Quy tắc đạo đức
ứng xử truyền đi thông điệp của Tổng Công ty về sự cam kết của mình đối với việc
tuân thủ đạo đức và chứng minh rằng những vi phạm nếu có chỉ là ngoại lệ và hiếm
xảy ra.
 Tránh tranh chấp và kiện tụng: Quy tắc đạo đức ứng xử kết hợp với một
chương trình thực hiện quy tắc đạo đức hiệu quả, góp phần giảm thiểu rủi ro liên quan
đến tranh chấp và kiện tụng bắt nguồn tự sự gian lận, xung đột lợi ích, tham nhũng, hối
lộ và giao dịch nội gián.
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3. Xác lập, thực thi Quy tắc ứng xử tại Tổng Công ty:
 Hội đồng quản trị chỉ đạo xây dựng, thông qua và tổ chức thực hiện Bộ quy
tắc ứng xử.
 Bộ quy tắc ứng xử có các nội dung chủ yếu dựa trên các giá trị cốt lõi mà
Tổng Công ty khẳng định;
 Bộ quy tắc ứng xử được phổ biến rộng rãi đến toàn bộ nhân viên nhằm mục
đích để toàn bộ nhân viên thấu hiểu và hành động theo tinh thần của Bộ Quy Tắc.
 Bộ quy tắc ứng xử có thể bao gồm nhiều bộ quy tắc ứng xử thành phần được
xác lập riêng biệt cho từng bên có quyền lợi liên quan.
CHƢƠNG II
CỔ ĐÔNG VÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
Điều 5. Quyền của cổ đông:
1. Cổ đông có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật
chứng khoán và các quy định có liên quan khác của pháp luật Việt Nam. Quyền của Cổ
đông được quy định tại Điều 12 Điều lệ Tổng Công ty. Trong đó một số quyền quan
trọng được quy định cụ thể như sau:
a. Quyền được thông tin đầy đủ theo định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động của
Tổng Công ty: Cơ chế cung cấp thông tin về nội dung thông tin được cung cấp cho cổ
đông được quy định tại Chương X của Quy chế này.
b. Quyền yêu cầu hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ: Trong trường hợp Nghị
quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT vi phạm pháp luật, cổ đông có quyền đề
nghị không thực hiện các quyết định đó theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.
Trường hợp các quyết định vi phạm pháp luật nêu trên gây tổn hại đến Tổng Công ty
thì HĐQT, BKS, bộ máy quản lý phải đền bù cho Tổng Công ty theo trách nhiệm của
mình. Cổ đông có quyền yêu cầu Tổng Công ty bồi thường theo trình tự, thủ tục pháp
luật quy định.
c. Quyền khởi kiện nhân danh Tổng Công ty: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở
hữu từ 1% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn ít nhất 6 tháng liên tục có
quyền yêu cầu BKS khởi kiện vụ án dân sự đối với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
trong các trường hợp sau:
+ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc không thực hiện đúng các quyền và nghĩa
vụ được giao; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của
Hội đồng quản trị; Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của
pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty hoặc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
+ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đã sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội
kinh doanh của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân
khác;
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+ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đã lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng
tài sản của Tổng công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân
khác;
+ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đã lưu giữ, sử dụng con dấu nhằm mục
đích tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu khởi kiện của cổ đông,
nhóm cổ đông nói trên, BKS không trả lời bằng văn bản xác nhận đã nhận được yêu
cầu khởi kiện và tiến hành các thủ tục khởi kiện theo yêu cầu.
Trường hợp BKS không khởi kiện theo quy định tại Điều này thì cổ đông, nhóm
cổ đông nói trên có quyền trực tiếp khởi kiện Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng
dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân
danh Tổng công ty sẽ tính vào chi phí của Tổng công ty, trừ trường hợp thành viên
khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện.”
d. Quyền được nhận cổ tức: Cổ đông được quyền nhận cổ tức theo chính sách
cổ tức của Tổng Công ty được quy định tại Quy chế này.
e. Quyền ưu tiên đối với cổ phần chào bán: cổ đông có quyền ưu tiên mua đối
với cổ phần chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần trong Tổng Công ty.
2. Thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cổ đông
a. Thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cổ đông là thời điểm tài khoản lưu
ký chứng khoán của cổ đông mở tại một thành viên lưu ký chứng khoán ghi có số dư
cổ phiếu của Tổng Công ty. Đối với cổ phiếu chưa lưu ký, thời điểm phát sinh quyền,
nghĩa vụ của cổ đông là thời điểm tên và các thông tin về cổ đông được ghi vào Sổ
đăng ký cổ đông của Tổng Công ty.
b. Sổ đăng ký cổ đông của Tổng Công ty, danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu
ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp cho Tổng Công ty là căn cứ duy nhất để xác định
tư cách, quyền và nghĩa vụ của cổ đông.
Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông lớn trong Tổng Công ty:
1. Ngoài các quyền cơ bản của cổ đông, Cổ đông lớn (trong trường hợp không
có đại diện trúng cử HĐQT) có quyền liên lạc thường xuyên với Tổng Công ty theo cơ
chế thông tin với cổ đông lớn.
2. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến các quyền
và lợi ích chính đáng và được pháp luật bảo hộ của Tổng Công ty và của các cổ đông
khác.
Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.
Điều 7. Đối xử công bằng giữa các cổ đông
1. Đối xử công bằng giữa các cổ đông là một trong các vấn đề cốt lõi của nguyên
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tắc quản trị Tổng Công ty. Mọi cổ đông đều được đối xử công bằng, bao gồm cả cổ
đông thiểu số và cổ đông là người nước ngoài thông qua việc bảo vệ bằng các quyền
của cổ đông được quy định trong Điều lệ, quy chế này và quy định của pháp luật.
2. Cổ đông nhỏ lẻ được bảo vệ quyền lợi của mình thông qua hành động tập thể.
Hành động tập thể là một nhóm các cổ đông thiểu số, không có được một quyền nào đó
khi đứng riêng rẽ, có thể kết hợp lại với nhau để có được số phiếu biểu quyết ở một
mức độ nhất định để cùng nhau có quyền đó.
3. Đối xử công bằng giữa các cổ đông còn được đảm bảo bằng hệ thống thông
tin liên lạc hiệu quả với cổ đông, được quy định cụ thể tại Quy chế này.
Điều 8: Chính sách cổ tức của Tổng Công ty
1. Quyền nhận cổ tức:
Cổ tức là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc
bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Tổng Công ty sau khi đã thực hiện
nghĩa vụ về tài chính. Nhận cổ tức là một trong các quyền của cổ đông.
2. Phương thức thanh toán cổ tức:
- Cổ tức được chi trả bằng tiền hoặc bằng cổ phần của Tổng Công ty. Việc phát
hành cổ phiếu chi trả cổ tức phải được ĐHĐCĐ phê chuẩn. HĐQT phải trình ĐHĐCĐ
ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu cùng với báo
cáo tài chính được kiểm toán gần nhất gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
và thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu 10
(mười) ngày làm việc trước khi thực hiện phát hành.
3. Thủ tục và trình tự chi trả cổ tức:
- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và các kế hoạch đầu tư của Tổng
Công ty, HĐQT có trách nhiệm đề xuất mức cổ tức và phương thức chi trả cổ tức hàng
năm đối với từng loại cổ phần để trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.
- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua mức cổ tức hàng năm đối với mỗi
loại cổ phần nhưng không được vượt mức do HĐQT đề xuất.
- Căn cứ vào sự phê chuẩn của ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ quyết định và thông báo về
mức cổ tức, số lần cổ tức được chi trả trong năm.
- Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức căn cứ vào sổ đăng
ký cổ đông hoặc danh sách cổ đông của Trung Tâm Lưu ký chứng khoán tại ngày chốt
quyền nhận cổ tức. Ngày chốt quyền nhận cổ tức sẽ do HĐQT quyết định.
- Thực hiện công bố thông tin về việc chi trả cổ tức: Loại cổ phần, tỷ lệ cổ tức,
ngày chốt quyền, thời gian và thủ tục thanh toán cổ tức.
- Thực hiện chi trả cổ tức theo công bố.
4. Các nội dung khác:
Các nội dung khác của chính sách cổ tức bao gồm:
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 Lợi nhuận dùng để phân phối;
 Các vấn đề liên quan đến cổ phần ưu đãi (nếu có), gồm cổ tức cố định, cổ tức
thưởng.
 Mức chi trả đề xuất (cố định hoặc biến đổi), mức cổ tức chi trả giữa kỳ.
 Thời gian, địa điểm chi trả.
 Phương thức thanh toán cổ tức bằng tài sản (nếu có).
 Điều kiện chi trả và các trường hợp không chi trả cổ tức.
Các nội dung này do HĐQT quyết định trong tài liệu chính sách cổ tức. Chính
sách cổ tức có thể được thay đổi vào bất kỳ lúc nào tùy theo quyết định của HĐQT.
Điều 9. Chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên
1. Trình tự, thủ tục tổ chức và triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên được quy định tại Điều 18 Điều lệ. Tổng Công ty sẽ công bố trên trang thông tin
điện tử của Tổng Công ty quy trình nội bộ về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại
ĐHĐCĐ thường niên và lựa chọn địa điểm họp thích hợp trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Thẩm quyền của ĐHĐCĐ được quy định tại Điều 14 Điều lệ.
3. Các bước chuẩn bị cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên:
Quy định về việc triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp và thông báo mời họp
ĐHĐCĐ được quy định tại Điều 18, Điều 19 Điều lệ.
Các bước chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên như sau:
a. Dự thảo chương trình và nội dung họp:
 Chương trình họp và nội dung họp sẽ xác định cơ cấu cuộc họp, các vấn đề
cần được đưa ra thảo luận và thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
 Trong khoảng thời gian trước khi đưa ra quyết định tổ chức cuộc họp
ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ xem xét tất cả các kiến nghị, chính thức hoặc không chính thức do
cổ đông đề xuất để đưa vào chương trình họp.
 Việc chuẩn bị tài liệu cho các thành viên HĐQT phải đảm bảo đủ thời gian
xem xét, quyết định và đáp ứng quy định về quy trình làm việc của HĐQT.
b. Đưa ra quyết định sơ bộ
HĐQT đưa ra các quyết định sơ bộ về những vấn đề sau đây trong việc chuẩn bị
cuộc họp ĐHĐCĐ:
- Nội dung, chương trình Đại hội;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: HĐQT sẽ quyết định ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên trong thời hạn theo quy định tại Điều 18 Điều lệ. Trong đó, địa điểm tổ chức cuộc
họp ĐHĐCĐ sẽ cho phép các cổ đông có thể tham dự họp, đảm bảo có đủ chỗ cho cổ
đông tham dự. Số lượng cổ đông sẽ tham dự và kế hoạch cụ thể về địa điểm tổ chức
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họp ĐHĐCĐ được HĐQT dự tính trước.
- Các thủ tục liên quan đến việc thông báo cuộc họp, danh sách các tài liệu và
ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng: ngày chốt danh sách cổ đông cuối cùng được
xác định là ngày cổ đông được đăng ký vào sổ cổ đông của Tổng Công ty và được
quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ như theo quy định tại Điều 18 Điều lệ.
c. Lập danh sách cổ đông
- Danh sách cổ đông được xác lập với mục đích xác định các cổ đông được
quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Danh sách cổ đông cần bao gồm thông tin về tất cả
các cổ đông đã được đăng ký tại ngày đăng ký cuối cùng, bao gồm:
+ Họ và Tên; Địa chỉ thường trứ, quốc tich, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; Tên, địa chỉ trụ sở
chính, số quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cổ
đông là tổ chức;
+ Số lượng cổ phần từng loại;
+ Số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông;
+ Địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 Tổng Công ty công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền
tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng chốt
danh sách cổ đông.
 Người phụ trách quản trị Tổng Công ty sẽ giúp cổ đông xác minh thông tin
để đảm bảo rằng các quyền của họ đã được đăng ký đầy đủ. Cổ đông có quyền xác
minh tính chính xác của thông tin trên Sổ Đăng ký cổ đông về chính bản thân họ và số
cổ phần mà họ nắm giữ. Cổ đông có quyền yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch
hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự
họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 12 Điều lệ.
 HĐQT có thể sửa chữa, bổ sung hoặc thay đổi danh sách cổ đông sau ngày
đăng ký cuối cùng cho mục đích khôi phục lại quyền hợp pháp của những cổ đông
không được đưa vào danh sách này hoặc sửa chữa những sai sót khác (liên quan đến
thông tin của cổ đông).
d. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ được quy định tại Điều 18 Điều lệ, cụ thể như sau:
 Cách thức gửi thư mời họp: Cách thức thông báo mời họp theo quy định tại
Khoản 2 và Khoản 3 Điều 18 Điều lệ. Thông báo mời họp có thể được gửi qua các
hình thức (i) gửi qua thư điện tử và đăng tải trên trang thông tin điện tử - website của
Tổng Công ty; (ii) công bố công khai trên các phương tiện truyền thông có số lượng
lớn đọc giả; (iii) đăng tải trên các báo ra ở Trung ương hoặc địa phương nơi Tổng
Công ty đóng trụ sở chính ít nhất 03 (ba) số báo liên tiếp.
 Thông tin trong thông báo mời họp: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ phải bao
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gồm đầy đủ các thông tin để hướng dẫn cổ đông cách thức tham dự cuộc họp. Các
thông tin bao gồm:
+ Tên và địa chỉ Tổng Công ty;
+ Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký doanh
nghiệp của Tổng Công ty;
+ Thời gian và địa điểm họp;
+ Tên, địa chỉ thường trú của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ
đông;
+ Ngày đăng ký cuối cùng;
+ Chương trình nghị sự;
+ Mẫu giấy ủy quyền;
+ Phiếu biểu quyết và tài liệu thảo luận; dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
+ Thông tin về thời gian và địa điểm mà cổ đông có thể nhận được tài liệu họp;
+ Thủ tục để nhận được các thông tin cơ bản;
+ Thời gian bắt đầu đăng ký dự họp;
+ Người được Tổng Công ty cử ra để tiếp nhận các thông báo của cổ đông về
những sai sót trong việc đăng ký dự họp;
+ Địa chỉ liên lạc và thông tin về người mà cổ đông sẽ gửi chỉ dẫn biểu quyết
bằng văn bản tới.
 Thông tin và tài liệu họp ĐHĐCĐ: Thông tin và tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ
cần cung cấp cho cổ đông khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, bao gồm:
+ Báo cáo thường niên và báo cáo tài chính hàng năm;
+ Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
+ Báo cáo của bộ phận kiểm soát (Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ);
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT;
+ Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổng công ty, dự thảo Điều lệ mới (nếu có);
+ Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;
+ Thông tin về các ứng viên được đề cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát;
+ Thư chấp nhận của các ứng viên được đề cử vào HĐQT và Ban Kiểm soát;
+ Ý kiến của HĐQT đối với từng vấn đề trong chương trình họp và các ý kiến
không tán thành (nếu có);
 Cách thức gửi phiếu biểu quyết: Cách thức gửi phiếu biểu quyết được quy
định tại Khoản 4 Điều 19 Điều lệ hoặc theo hướng dẫn tại Quy chế biểu quyết, bầu cử
của HĐQT gửi kèm theo Thông báo mời họp ĐHĐCĐ.
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e. Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp.
- Xác định các cổ đông có quyền kiến nghị đưa ra các vấn đề vào nội dung
chương trình họp: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại khoản 3 Điều 12
Điều lệ có quyền kiến nghị đưa các vấn đề vào nội dung chương trình họp thông qua
cơ chế liên lạc thường xuyên với cổ đông lớn.
+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông lập yêu cầu bổ sung chương trình họp Đại hội
đồng cổ đông bằng văn bản gửi cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị bằng cách gửi thư
hoặc gửi trực tiếp tại quầy Lễ tân của Văn phòng Tổng Công ty ít nhất ba (03) ngày
trước ngày tổ chức Đại hội dự kiến. Yêu cầu phải nêu rõ thông tin:
 Tên cổ đông;
 Số lượng cổ phần, loại cổ phần sở hữu,
 Số và ngày đăng ký cổ đông tại Tổng Công ty;
 Vấn đề kiến nghị cần bổ sung vào chương trình họp; lý do đưa ra kiến nghị
và các bằng chứng chứng minh cho yêu cầu, kiến nghị của cổ đông;
 Chữ ký của cổ đông
Nếu người ký văn bản kiến nghị là đại diện cổ đông phải gửi kèm theo giấy ủy
quyền hợp lệ.
+ HĐQT có quyền từ chối các kiến nghị của cổ đông trong các trường hợp được
quy định tại Khoản 5 Điều 18 Điều lệ. Ngoài ra, HĐQT cũng có quyền từ chối kiến
nghị của cổ đông nếu kiến nghị đó không tuân thủ quy định pháp luật;
- HĐQT sẽ đưa các vấn đề do cổ đông kiến nghị hợp lệ (không bị từ chối) vào
thành các nội dung riêng biệt trong chương trình họp ĐHĐCĐ.
- Trường hợp từ chối kiến nghị, Hội đồng Quản trị phải trả lời cho cổ đông bằng
văn bản trước ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề từ chối và
lý do từ chối.
- Các vấn đề sẽ được đưa vào chương trình họp bao gồm:
+ Thông qua mức cổ tức của từng loại cổ phần;
+ Thông qua báo cáo thường niên và các báo cáo tài chính hàng năm của Tổng
Công ty;
+ Thông qua báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
f. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
HĐQT phải chuẩn bị dự thảo Nghị quyết về những vấn đề trong chương trình
họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ;
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Điều 10. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên
Trình tự, thủ tục và các điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên được quy định
tại Điều 20 Điều lệ. Các bước tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ cụ thể được quy định bổ sung
như sau:
1. Đăng ký dự họp ĐHĐCĐ
Việc đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ được quy định tại khoản 1 Điều 20
Điều lệ, cụ thể như sau:
 Thư ký Tổng Công ty hoặc một bộ phận/cá nhân được HĐQT chỉ định có
trách nhiệm thực hiện việc đăng ký dự họp ĐHĐCĐ.
 Việc đăng ký dự họp ĐHĐCĐ bao gồm việc đăng ký cổ đông và đại diện
được ủy quyền của cổ đông tham dự trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông
được đăng ký để xác minh tỷ lệ tối thiểu cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông
dự họp theo quy định để cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.
 Trong trường hợp cổ đông cử hơn một người đại diện được ủy quyền thì phải
xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền của mỗi người đại diện.
 Trong trường hợp Thông báo có kèm phiếu biểu quyết, cổ đông được xem là
có tham dự cuộc họp trong trường hợp đã gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến
HĐQT chậm nhất 1 ngày trước khi khai mạc cuộc họp.
 Việc kiểm tra tư cách đại biểu, điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ được
quy định tại Điều 20 Điều lệ. Các giấy tờ cần được mang tới cuộc họp, xuất trình và
kiểm tra khi đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được ghi rõ trong thông báo mời
họp ĐHĐCĐ, bao gồm: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc bản sao giấy đăng ký
doanh nghiệp, thư mời và giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền).
 Việc đăng ký cổ đông được thực hiện tại địa điểm diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự tối thiểu:
 Việc kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự tối thiểu được thực hiện theo
quy định tại Điều 19 Điều lệ. Cụ thể, Người phụ trách quản trị Tổng ông ty hoặc một
bộ phận, cá nhân được HĐQT chỉ định có trách nhiệm kiểm tra và thông báo số lượng
cổ đông dự cuộc họp đáp ứng tỷ lệ tham dự tối thiểu theo quy định. Tỷ lệ này phải
được Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ công bố ngay sau khi kết thúc việc đăng ký cổ đông
dự họp và trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết.
3. Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ
- Khi đạt được đủ số lượng thành viên dự họp tối thiểu được quy định tại Điều lệ
Tổng Công ty, Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ được quy định tại khoản 4 Điều 20 Điều lệ. Trong
trường hợp bầu chủ tọa, tên các ứng viên được đề cử và số phiếu bầu sẽ được công bố
và người có số phiếu bầu cao nhất sẽ làm chủ tọa cuộc họp.

- 12/57 -

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

- Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ đề cử một số người làm thư ký cuộc họp để ghi
biên bản họp ĐHĐCĐ.
4. Bầu Ban Kiểm phiếu:
- Chủ tọa yêu cầu ĐHĐCĐ bầu Ban Kiểm phiếu tại mỗi cuộc họp ĐHĐCĐ theo
quy định tại khoản 2 Điều 20 Điều lệ.
- Điều kiện của các thành viên Ban Kiểm phiếu bao gồm:
+ Một trong số các thành viên Ban Kiểm phiếu là người có hiểu biết về các quy
định của pháp luật, có thể là nhân viên thuộc bộ phận pháp chế của Tổng công ty;
+ Thành viên Ban Kiểm phiếu không phải là thành viên HĐQT hoặc ứng cử viên
thành viên HĐQT;
+ Thành viên Ban Kiểm phiếu không phải là thành viên Ban Tổng Giám đốc
điều hành và ứng cử viên thành viên Ban Tổng Giám đốc điều hành.
+ Thành viên Ban Kiểm phiếu không phải là những người có liên quan với
những đối tượng trên;
+ Thành viên Ban Kiểm phiếu nên là người có kinh nghiệm về công tác biểu
quyết, bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm kiểm phiếu và lập báo cáo bằng văn bản về
kết quả kiểm phiếu sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ. Báo cáo này sẽ được cung cấp
cho các cổ đông thông qua trang thông tin điện tử của Tổng Công ty và bằng bản cứng
tại văn phòng trụ sở chính của Tổng Công ty. Báo cáo về kết quả kiểm phiếu phải có
chữ ký của tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu. Các thành viên từ chối ký báo cáo
này sẽ phải giải thích lý do từ chối và lý do này sẽ được đưa vào phụ lục của báo cáo.
- Chủ tọa cuộc họp chỉ định người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm giám sát quá
trình kiểm phiếu. Người này nên là một cổ đông thiểu số và độc lập với Tổng Công ty.
Người này có quyền can thiệp và báo cáo ngay khi phát hiện có dấu hiệu bất thường
hoặc không minh bạch trong quá trình kiểm phiếu.
- Người được chỉ định giám sát quá trình kiểm phiếu có quyền:
+ Ngăn chặn mọi hành vi vi phạm quy chế biểu quyết, bầu cử.
+ Báo cáo chủ tọa ĐHĐCĐ về những dấu hiệu bất thường trong quá trình kiểm
phiếu (nếu có).
5. Khách mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ
- Kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự ĐHĐCĐ để phát biểu ý kiến
về các vấn đề kiểm toán và các vấn đề liên quan đến việc thông qua các báo cáo tài
chính hàng năm. Ngoài ra, HĐQT có thể mời các chủ nợ, các nhà đầu tư tiềm năng,
cán bộ công nhân viên, các cơ quan nhà nước, nhà báo, các chuyên gia và các cá nhân
và tổ chức khác không sở hữu cổ phần của Tổng Công ty tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.
HĐQT có Nghị quyết thông qua thành phần khách mời khi triệu tập ĐHĐCĐ.
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6. Công bố chƣơng trình và thể lệ cuộc họp:
- Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ trình bày nội dung chương trình họp đến các đại
biểu, cần thiết giải thích trình tự, thủ tục tiến hành cuộc họp theo quy định tại Điều 22
Điều lệ. Nội dung chương trình họp phải được xác định chi tiết và thời gian thảo luận
cho từng vấn đề. Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua ngay
sau khai mạc. Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi
kèm theo Thông báo mời họp.
- Đối với trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của
ĐHĐCĐ thỉ quyết định của chủ tọa mang tính phán quyết cao nhất theo quy định tại
khoản 8 Điều 22 Điều lệ.
7. Thảo luận các vấn đề trong chƣơng trình nghị sự
Việc thảo luận các vấn đề trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ phải tuân thủ
theo những nguyên tắc sau:
- Tạo cơ hội cho cổ đông (i) đặt câu hỏi với thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát,
Kiểm toán độc lập và nhận được các câu trả lời rõ ràng (ii) có thể đưa ra quyết định
trên cơ sở những thông tin đầy đủ và không thiên lệch đối với tất cả các vấn đề được
đưa ra trong cuộc họp.
- Các câu hỏi của cổ đông đặt ra cần được trả lời ngay. Nếu một câu hỏi nào đó,
không được trả lời ngay, Tổng Công ty cần có văn bản trả lời ngay sau cuộc họp
ĐHĐCĐ.
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, các tiểu ban HĐQT (nếu có),
Kiểm toán viên độc lập, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành cần phải có
mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Trong trường hợp vắng mặt, chủ tọa của ĐHĐCĐ cần giải
thích rõ nguyên nhân vắng mặt của họ.
- Những người quản lý của Tổng Công ty cần được phát biểu tại cuộc họp
ĐHĐCĐ, khi có yêu cầu.
- Chủ tọa ĐHĐCĐ chỉ được phép ngắt lời người trình bày để đảm bảo trình tự
hoặc tuân thủ đúng các yêu cầu về thủ tục của cuộc họp.
8. Biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ
- Thông thường việc biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện thông qua
hình thức bỏ phiếu kín. Các trường hợp biểu quyết công khai phải được ĐHĐCĐ quyết
định tại từng thời điểm.
- HĐQT sẽ xây dựng và thông qua Quy chế biểu quyết, bầu cử căn cứ theo quy
chế này.
- Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin:
+ Tên và địa chỉ Tổng công ty;
+ Loại cuộc họp ĐHĐCĐ (thường niên hay bất thường);
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+ Thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ;
+ Các vấn đề cần biểu quyết được sắp xếp theo trình tự trong chương trình nghị
sự;
+ Các lựa chọn biểu quyết “đồng ý:, “Không đồng ý”, hoặc “không có ý kiến”
đối với từng vấn đề cần biểu quyết.
+ Trong trường hợp bầu thành viên HĐQT hoặc Ban Kiểm soát, tên của từng
ứng viên.
+ Hạn cuối gửi các thẻ biểu quyết đã được điền đến Tổng Công ty (nếu các thẻ
biểu quyết này phải gửi đến Tổng Công ty);
+ Địa chỉ gửi các thẻ biểu quyết đã được điền đến Tổng Công ty (nếu các thẻ
biểu quyết này phải gửi đến Tổng Công ty);
+ Giải thích về việc bầu dồn phiếu với nội dung như sau: “Khi thành viên
HĐQT, thành viên BKS được bầu theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, cổ đông có thể dùng
tất cả số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một hoặc một số ứng cử viên”;
+ Thẻ biểu quyết phải được ghi rõ số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông có thể bỏ
phiếu quyết định về từng vấn đề;
+ Thẻ biểu quyết cần có ô trống để cổ đông có thể điền số phiếu biểu quyết mà
họ dành cho mỗi ứng cử viên;
+ Hướng dẫn cổ đông cách thức điền vào thẻ biểu quyết: nếu cá nhân đại diện
cho cổ đông là tổ chức thì phải điền vào thẻ biểu quyết đầy đủ họ, tên chức vụ của cá
nhân đó và tên đầy đủ của tổ chức mà cá nhân đó đại diện.
Trường hợp này, đính kèm thẻ biểu quyết bản sao giấy ủy quyền và cá nhân đại
diện phải ký tên vào thẻ biểu quyết.
9. Kiểm phiếu và ghi lại kết quả kiểm phiếu
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm phiếu trong biên bản
kiểm phiếu. Tất cả các thành viên trong Ban Kiểm phiếu phải ký tên trên biên bản
kiểm phiếu.
- Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chi tiết sau đây:
+ Tên, địa chỉ trụ sở chính của Tổng Công ty; số và ngày cấp giấy đăng ký
doanh nghiệp, nơi đăng ký doanh nghiệp;
+ Địa điểm cuộc họp ĐHĐCĐ;
+ Thời gian họp ĐHĐCĐ;
+ Loại cuộc họp ĐHĐCĐ (thường niên hay bất thường);
+ Chương trình và nội dung cuộc họp
+ Hình thức biểu quyết;
+ Họ và tên của các thành viên Ban Kiểm phiếu;
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+ Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu phát
ra, thu về;
+ Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp và tỷ lệ
cổ đông tham dự tối thiểu;
+ Kết quả biểu quyết phải ghi rõ tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý và không
có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
+ Ngày lập Biên bản kiểm phiếu;
+ Thời gian bắt đầu kiểm phiếu, trong trường hợp quyết định được ĐHĐCĐ
thông qua và kết quả kiểm phiếu phải được công bố trong cuộc họp.
10. Công bố kết quả kiểm phiếu và quyết định của ĐHĐCĐ
Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa/Trưởng ban kiểm phiếu công bố ngay trước
khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. Kết quả kiểm phiếu bao gồm tổng số phiếu đồng ý,
không đồng ý và không có ý kiến của từng vấn đề.
11. Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ
Chủ tọa họp ĐHĐCĐ tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ sau khi: (i) Tất cả các
vấn đề trong chương trình họp đã được thảo luận và biểu quyết và (ii) Kết quả kiểm
phiếu đã được công bố.
12. Lƣu phiếu biểu quyết
Sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ, Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo rằng tất cả
các thẻ biểu quyết và các văn bản hướng dẫn biểu quyết đều được đóng dấu và bỏ vào
hòm phiếu. Toàn bộ tài liệu sẽ được thư ký Tổng Công ty lưu theo chế độ bảo mật theo
quy định về lưu trữ của Tổng Công ty.
13. Lập Biên bản họp ĐHĐCĐ
- Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm lập biên bản họp ĐHĐCĐ theo
quy định tại Điều 26 Điều lệ. Chủ tọa và Thư ký lập biên bản ĐHĐCĐ phải liên đới
chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. Ngoài ra, Biên
bản họp ĐHĐCĐ còn phải tuân thủ những yêu cầu sau:
+ Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp;
+ Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của
Tổng Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ. Việc đăng tải trên trang thông tin
điện tử của Tổng Công ty được thay thế cho việc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời
gian 15 ngày kể từ ngày kết thúc ĐHĐCĐ theo khoản 3 Điều 26 Điều lệ.
+ Biên bản họp ĐHĐCĐ phải có chữ kỹ của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ phải có các thông tin:
+ Tên của Chủ tọa, Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ;
+ Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ về từng
vấn đề trong nội dung chương trình họp;
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+ Các quyết định đã được thông qua tại cuộc họp;
+ Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc họp;
+ Địa chỉ nhận thư của Tổng Công ty nơi mà các cổ đông gửi các phiếu biểu
quyết đã được điền trong trường hợp Tổng Công ty gửi thẻ biểu quyết đến cổ đông
trước ngày họp ĐHĐCĐ;
+ Ngày lập Biên bản họp ĐHĐCĐ;
- Các tài liệu có liên quan phải được lưu trữ kèm theo biên bản họp ĐHĐCĐ
tại trụ sở chính của Tổng Công ty bao gồm:
+ Danh sách cổ đông đăng ký dự họp;
+ Toàn văn Nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp;
+ Tài liệu có liên quan kèm theo Thông báo mời họp;
+ Văn bản ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.
Điều 11: Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng
1. Trƣờng hợp tổ chức ĐHĐCĐ bất thƣờng
Các trường hợp tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường được quy định tại khoản 5
Điều 14 Điều lệ.
2. Chuẩn bị họp ĐHĐCĐ bất thƣờng
- Trách nhiệm triệu tập ĐHĐCĐ bất thường, bao gồm thẩm quyền, thời gian
triệu tập được quy định tại khoản 6 Điều 14 Điều lệ;
- HĐQT có quyền từ chối đề nghị triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong các
trường hợp sau:
+ Yêu cầu họp ĐHĐCĐ bất thường không phù hợp với quy định của Pháp luật;
+ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu không sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho
tỷ lệ biểu quyết theo yêu cầu được quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ;
+ Vần đề kiến nghị đưa vào chương trình họp không thuộc thẩm quyền của
ĐHĐCĐ bất thường;
3. Trình tự, thủ tục tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường được quy định tại Điều 18,
điều 19 và điều 20 Điều lệ;
4. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định của ĐHĐCĐ
Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua quyết định của
ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Điều lệ.
Điều 12: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 Điều
lệ.
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1. Các quyết định phải được thông qua với tỷ lệ biểu quyết theo quy định tại
Điều 21 Điều lệ.
2. Các quyết định liên quan đến việc phát hành các loại chứng khoản phải phù
hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
3. Các quyết định của ĐHĐCĐ có thể được yêu cầu hủy bỏ theo quy định tại
Điều 24 Điều lệ. Các trường hợp khác sau đây cần phải được có sự cẩn trọng vì có thể
dẫn tới việc hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ:
- Không thông báo mời họp kịp thời tới tất cả các cổ đông;
- Không cho cổ đông cơ hội được tiếp cận với các tài liệu họp ĐHĐCĐ;
- Các nội dung có trong Nghị quyết mà không có trong chương trình nghị sự đã
diễn ra trong thực tế.
Điều 13: Báo cáo của HĐQT và của BKS tại ĐHĐCĐ thƣờng niên
1. Báo cáo hoạt động của HĐQT:
Báo cáo hoạt động của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại
điểm b khoản 1 Điều 15 Điều lệ. Báo cáo phải đảm bảo tối thiểu có các nội dung sau:
- Báo cáo tình hình hoạt động của Tổng Công ty trong năm tài chính;
- Hoạt động của HĐQT;
- Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT;
- Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT
(nếu có);
- Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT (nếu có);
- Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và thành viên Ban Điều hành khác;
- Các kế hoạch dự kiến trong tương lai;
2. Báo cáo hoạt động của BKS:
Báo cáo hoạt động của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại điểm
c khoản 1 Điều 15 Điều lệ. Báo cáo phải đảm bảo tối thiểu có các nội dung sau:
- Hoạt động của HĐQT;
- Tổng kết các cuộc họp của BKS và các quyết định của BKS;
- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Tổng Công ty;
- Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và các Thành viên Ban
Điều hành khác;
- Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, bộ máy Ban
điều hành và các cổ đông;
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CHƢƠNG III
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 14: Thẩm quyền của HĐQT
Thẩm quyền, trách nhiệm và nhiệm vụ của HĐQt được quy định tại Điều 29
Điều lệ. HĐQT có thẩm quyền đưa ra các quyết định trong những lĩnh vực được quy
định cụ thể tại Điều 27 Điều lệ, cụ thể ở 4 (bốn) nhóm chính như sau:
- Giám sát chiến lược và kiểm soát hoạt động quản lý, tuyển chọn và giám sát
Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý cấp cao.
- Tổ chức họp ĐHĐCĐ;
- Vốn điều lệ và tài sản của Tổng Công ty;
- Công bố thông tin và tính minh bạch của thông tin.
1. Giám sát chiến lƣợc và kiểm soát hoạt động quản lý, tuyển chọn và giám
sát Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý cấp cao.
- Giám sát việc xây dựng các định hướng chiến lược và tổ chức thực hiện chiến
lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm của Tổng Công ty;
- Ban hành các quy chế của Tổng Công ty nhằm đảm bảo thực hiện quyền và
nghĩa vụ của mình theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Điều lệ:
+ Quy định các thủ tục chi tiết đối với Tổng Giám đốc và Người quản lý khác
trong việc xin phép thực hiện những giao dịch nằm ngoài phạm vi kế hoạch kinh doanh
và tài chính của Tổng công ty;
+ Quy định cơ cấu bộ máy quản lý, quyền, nghĩa vụ của bộ máy quản lý và trách
nhiệm phải gánh chịu trong những trường hợp hành động vượt quá thẩm quyền.
- Bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý cấp cao, phê chuẩn
các điều kiện của hợp đồng lao động và quyết định mức thù lao của Tổng Giám đốc và
cán bộ quản lý cấp cao theo quy định tại điểm o khoản 2 điều 27 Điều lệ.
- Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý cấp cao theo quy
định tại khoản 4 điều 27 Điều lệ; HĐQT quy định trách nhiệm giám sát cụ thể cho các
tiểu ban của HĐQT (nếu có) phù hợp với lĩnh vực phụ trách. Các nội dung giám sát cụ
thể sau:
+ Thành tích chung của Tổng công ty, đặc biệt trong sự so sánh với các đối thủ
canh tranh;
+ Sự tuân thủ của Bộ máy quản lý đối với luật pháp và các thủ tục nội bộ liên
quan đến quản trị Tổng Công ty, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ và vấn đề về đạo
đức kinh doanh;
+ Thành tích của bộ máy quản lý ở cấp độ nhóm và cấp độ cá nhân;
+ Việc triển khai chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty;
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+ Các chỉ tiêu tiếp thị và kinh doanh của Tổng Công ty;
+ Các kết quả tài chính của Tổng Công ty;
+ Quan hệ với các bên có quyền lợi liên quan, bao gồm cả các cổ đông, cán bộ
nhân viên, các nhà cung cung cấp và khách hàng của Tổng Công ty.
Trừ khi có quyết định khác của HĐQT, Cán bộ quản lý cấp cao phải gửi Tổng
Giám đốc báo cáo tự đánh giá. Tổng Giám đốc sẽ cho ý kiến và gửi các báo cáo này
đến HĐQT lấy ý kiến thông qua.
Báo cáo được lập theo định 6 tháng/lần (cuối quý 2 và quý 4 năm tài chính). Báo
cáo được HĐQT thông qua theo hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
Thời gian gửi báo cáo cho HĐQT phải tuân thủ theo các quy định về họp và lấy ý kiến
của HĐQT được quy định trong quy chế này. Nội dung báo cáo bao gồm và không giới
hạn ở việc giám sát tổ chức thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT, các kết quả
hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty, các công tác, nhiệm vụ quản lý, điều hành
theo quy định tạo Điều lệ, quy chế quản trị Tổng Công ty.
- Thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT: khi cần thiết, HĐQT sẽ xem xét thành lập
các Tiểu Ban trực thuộc có đủ năng lực để chuyên nghiệp hóa các hoạt động của
HĐQT.
- Bổ nhiệm và miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty: HĐQT chịu
trách nhiệm bổ nhiệm và miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng Công ty theo quy
định tại Điều 32 Điều lệ;
- Thông qua các tài liệu nội bộ: HĐQT có trách nhiệm thông qua các tài liệu nội
bộ trừ các tài liệu thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Cụ thể bao gồm:
+ Quy chế hoạt động và hướng dẫn nội bộ dành riêng cho mỗi Tiểu ban thuộc
HDDQT được thành lập, nếu có;
+ Tài liệu hướng dẫn việc bầu chọn các thành viên HĐQT, BKS theo phương
thức bầu dồn phiếu;
+ Quy định về việc công bố thông tin phù hợp với các quy định của luật pháp;
+ Quy tắc ứng xử;
+ Chính sách cổ tức;
+ Chính sách bảo mật thông tin;
+ Các quy định liên quan đến kiểm soát và rà soát, chính sách quản lý giao dịch
với Người có liên quan;
+ Quản lý rủi ro;
+ Kiểm toán các hoạt động tài chính và kinh doanh của Tổng công ty;
+ Người phụ trách quản trị Tổng công ty;
+ Các tài liệu khác.
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- Thông qua quy tắc Quản trị Tổng Công ty hiệu quả: HĐQT có trách nhiệm
đảm bảo thông qua các quy tắc quản trị Tổng công ty hiệu quả để đảm bảo quyền lợi
cho các cổ đông.
2. Đảm bảo quyền lợi cổ đông
- HĐQT có trách nhiệm trong việc tổ chức ĐHĐCĐ được quy định cụ thể tại
Điều 9, điều 10, điều 11 và điều 12 của Quy chế này.
- HĐQT có trách nhiệm xây dựng chính sách cổ tức để đảm bảo quyền lợi cho
các cổ đông;
- HĐQT sẽ chủ trì trong việc ngăn ngừa và giải quyết các xung đột giữa cổ đông
và Tổng công ty. HĐQT có trách nhiệm xây dựng hệ thống tuân thủ các quy trình, thủ
tục và cơ chế giám sát, hệ thống kiểm soát nội bộ đối với các xung đột.
3. Tài sản và vốn điều lệ
- Thẩm quyền của HĐQT đối với tài sản và vốn điều lệ được quy định tại điều
27 Điều lệ;
4. Kiểm soát công bố thông tin và đảm bảo tính minh bạch.
- HĐQT sẽ phê duyệt trước các báo cáo tài chính đã được kiểm toán và gửi đến
BKS để thẩm định trước khi trình ĐHĐCĐ.
- HĐQT có trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo về công tác quản lý và tình hình
hoạt động của Tổng Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên;
- HĐQT chịu trách nhiệm thông qua các báo cáo sự kiện quan trọng. Việc công
bố các thông tin quan trọng này theo quy định tại Quy chế này.
- HĐQT sẽ thiết lập một cơ chế đảm bảo việc xây dựng một hệ thống đánh giá
và kiểm soát rủi ro. Cụ thể:
+ Thông qua chính sách, quy trình và thủ tục quản lý rủi ro và đảm bảo tuân thủ
các thủ tục này và đảm bảo thông tin kịp thời đầy đủ cho HĐQT.
+ Thường xuyên phân tích, đánh giá và cải thiện hiệu quả của chính sách, trình
tự, thủ tịc quản lý rủi ro;
+ Xây dựng các chính sách phù hợp nhằm khuyến khích Bộ máy quản lý, các
phòng, ban và nhân viên Tổng Công ty áp dụng hệ thông kiểm soát nội bộ.
+ Khi cần thiết, HĐQT thành lập Tiểu ban Quản lý rủi ro.
Điều 15: Thành phần, cơ cấu HĐQT
1. Số lƣợng thành viên HĐQT
Số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 26 Điều lệ và được quyết
định dựa trên các yêu cầu của pháp luật, nhu cầu cụ thể của Tổng Công ty và cổ đông
trong từng thời kỳ.
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2. Cơ cấu HĐQT
- Cơ cấu HĐQT theo quy định tại Điều 26 Điều lệ. HĐQT bao gồm Chủ tịch
HĐQT và các thành viên HĐQT. Khi cần thiết, HĐQT sẽ thành lập các tiểu ban phụ
trách các lĩnh vực cụ thể theo Nghị quyết của HĐQT tại từng thời điểm.
- Quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT theo quy định
tại Điều 29 Điều lệ . Chủ tịch HĐQT được bầu theo nguyên tắc quá bán.
3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ.
- Nhiệm kỳ được tính theo thời gian mà thành viên đó tham gia một HĐQT cụ
thể.
- Nhiệm kỳ của thành viên HDDQT bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm
kỳ HĐQT đó.
4. Các dạng thành viên HĐQT
- Các thành viên HĐQT được phân loại như sau:
+ Theo tính điều hành: Thành viên HĐQT tham gia điều hành và thành viên
HĐQT không tham gia điều hành;
+ Theo tính độc lập: Thành viên HĐQT không điều hành có thành viên HĐQT
độc lập và thành viên HĐQT không độc lập.
Thành viên HĐQT độc lập chiếm ít nhất một phần năm (1/5) tổng số thành viên
HĐQT.
- Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không nắm giữ bất
kỳ chức vụ quản lý, điều hành nào trong Tổng công ty. Thành viên HĐQT không điều
hành phải đảm bảo các phẩm chất sau:
+ Liêm chính và có tiêu chuẩn đạo đức cao;
+ Phán quyết chuẩn xác;
+ Kỹ năng và ý chí đương đầu với thách thức và tìm kiếm cái mới;
+ Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Thành viên HĐQT độc lập phải đảm bảo các yêu cầu bắt buộc sau:
+ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết của Tổng công ty;
+ Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Tổng
Công ty ít nhất trong 5 năm liền trước đó”.
+ Không phải là người có liên quan với Tổng Giám đốc, kế toán trưởng và cán
bộ quản lý khác được HĐQT bổ nhiệm.
+ Không phải là thành viên HĐQT, TGĐ của các công ty con, công ty liên kết
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do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát;
+ Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có
liên quan đến cổ đông lớn của Tổng Công ty;
+ Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán
cho Tổng Công ty trong hai (02) năm gần nhất;
+ Không phải là đối tác hoặc người có liên quan của đối tác có giá trị giao dịch
hàng năm với Tổng Công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu
hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của Tổng Công ty trong hai (02) năm gần
nhất.
- Ngoài ra, tính độc lập của thành viên HĐQT độc lập còn được xem xét và
cân nhắc đáp ứng các yêu cầu sau:
+ Không phải là nhân viên của Tổng Công ty hay của người có liên quan trong 5
(năm) năm gần nhất;
+ Không phải là thành viên gia đình trực hệ của một cá nhân đang hoặc trong 5
(năm) năm gần nhất đã là người quản lý của Tổng Công ty hoặc của người có liên
quan;
+ Không có mối liên hệ liên kết với một tổ chức phi lợi nhuận nhận những
khoản tiền đóng góp lớn từ Tổng Công ty và người có liên quan.
- Kể từ 01/08/2020, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng
Giám đốc Tổng Công ty;
- Kể từ 01/08/2019 thành viên HĐQT của Tổng Công ty không được đồng thời
là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.
5. Ứng cử, đề cử, thẩm tra tƣ cách ứng cử viên:
- Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo quy định tại điều 12 Điều lệ;
- Thông tin về các ứng viên được đề cử vào HĐQT phải được công bố trước
khi tổ chức ĐHĐCĐ và đảm bảo cho các cổ đông nhận được đầy đủ thông tin để xác
định năng lực và đánh giá tính độc lập của các ứng viên. Các thông tin được công bố,
gồm:
+ Họ và tên của ứng viên;
+ Họ và tên cổ đông (hoặc nhóm cổ đông) đề cử ứng cử đó;
+ Độ tuổi và trình độ học vấn của ứng viên;
+ Kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của ứng viên;
+ Những vị trí công tác mà ứng viên đã đảm nhiệm trong vòng 5 năm qua;
+ Những vị trí công tác mà ứng viên đang đảm nhiệm;
+ Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Tổng Công ty với tư cách là
thành viên HĐQT trong trường hợp ứng viên đó được tái bổ nhiệm;
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+ Mối quan hệ của ứng viên với Tổng công ty;
+ Các vị trí trong HĐQT của những công ty khác hoặc các vị trí chính thức khác
mà ứng viên nắm giữ.
+ Việc ứng viên được đề cử vào HĐQT của các công ty khác và các vị trí chính
thức khác;
+ Quan hệ của ứng viên với các Người có liên quan;
+ Quan hệ của ứng viên với các đối tác kinh doanh chính của Tổng Công ty;
+ Quan hệ của ứng viên với các đối thủ cạnh tranh của Tổng Công ty;
+ Những thông tin liên quan đến tình hình tài chính của ứng viên và những vấn
đề khác có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ và tính độc lập của ứng viên với tư cách
là thành viên HĐQT;
+ Việc ứng viên từ chối cung cấp thông tin theo yêu cầu của Tổng Công ty.
- HĐQT sẽ thẩm tra các thông tin trên của ứng viên.
6. Phẩm chất, năng lực
Điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 25 Điều lệ. Ngoài ra,
cần phải có các phẩm chất và năng lực sau đây:
- Có tư chất lãnh đạo, liên chính, có trách nhiệm, chín chắn, có đạo đức và nhận
được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong HĐQT, các cán bộ quản
lý và nhân viên của Tổng Công ty;
- Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa
ra những quyết định hợp lý;
- Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để hoạt động một
cách có hiệu quả;
- Có kính nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn dề địa phương, hiểu biết
về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh;
- Có khả năng vận dụng kiến thức và kinh nghiệm thành giải pháp thực tiễn.
Điều 16: Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT
Nguyên tắc bầu HĐQT theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Điều lệ. Việc biểu
quyết bầu thành viên HĐQT phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cụ
thể như sau:
1. Bầu thành viên HĐQT
- Việc bầu dồn phiếu để xác định thành viên HĐQT được quy định trong Quy
chế biểu quyết, bầu cử do HĐQT quy định;
- Tổng Công ty chia sẻ thông tin cho cổ đông thông qua việc chuẩn bị tài liệu
hướng dẫn cách dồn phiếu một cách có hiệu quả cho cổ đông, bao gồm thông tin về
quyền lợi của cổ đông trong việc bầu dồn phiếu và các hậu quả khi sử dụng quyền này
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một cách không hiệu quả.
2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT
- Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 3 điều 26 Điều lệ;
- Trường hợp một thành viên HĐQT không đủ tư cách theo quy định của pháp
luật hoặc không đủ năng lực hành vi thì Chủ tịch HĐQT sẽ chịu trách nhiệm thu thập
bằng chứng, thông tin và lập báo cáo, đề xuất trình HĐQT quyết định.
- Đối với trường hợp từ nhiệm, Chủ tịch HĐQT sẽ thụ lý việc xem xét và trình
HĐQT quyết định. Việc miễn nhiệm chỉ có hiệu lực khi có Nghị quyết bằng văn bản
của ĐHĐCĐ.
3. Bãi nhiệm thành viên HĐQT
- Việc bãi nhiệm thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 3 điều 26 Điều lệ;
- Đối với trường hợp thành viên HĐQT bị pháp luật cấm không được làm thành
viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT sẽ triệu tập cuộc họp để thông qua Nghị quyết, trình
ĐHĐCĐ kỳ họp tới thông qua.
- Đối với trường hợp thành viên HĐQT không hoàn thành nhiệm vụ, gian dối
trong thực hiện nhiệm vụ thì Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm thu thập bằng chứng,
thông tin và lập báo cáo, đề xuất trình HĐQT quyết định.
Điều 17: Trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý của thành viên HĐQT
Quyền hạn và nhiệm vụ của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 27 Điều
lệ. Theo đó, thành viên HĐQT phải hành động một cách trung thực, siêng năng và cẩn
trọng vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty và phải có các trách nhiệm và nghĩa vụ pháp
lý sau:
1. Trách nhiệm
- Trách nhiệm chăm lo: các thành viên HĐQT có trách nhiệm thực thi quyền và
nghĩa vụ của mình một cách cẩn trọng, thiện ý và chuyên nghiệp. Cụ thể:
+ Hành động một cách trung thực với thiện ý;
+ Thường xuyên tham gia một cách tích cực vào các cuộc họp của HĐQT;
+ Chủ động yêu cầu tổ chức cuộc họp HĐQT và khi họp tập trung vào các vấn
đề trong chương trình nghị sự cuộc họp;
+ Đảm bảo rằng Tổng Công ty có hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả;
+ Yêu cầu các thành viên Ban Điều hành cung cấp đầy đủ thông tin cho HĐQT
để các thành viên HĐQT nắm vững những vấn đề trong Tổng Công ty;
+ Thực thi trách nhiệm giám sát phù hợp đối với cán bộ quản lý cấp cao;
- Trách nhiệm trung thành: các thành viên HĐQT có trách nhiệm trung thành
với Tổng Công ty, lợi ích của Tổng Công ty và các cổ đông. Các thành viên HĐQT
không được thực hiện các hành động sau:
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+ Tham gia vào HĐQT của đối thủ cạnh tranh;
+ Thực hiện bất kỳ giao dịch nào với Tổng công ty mà không công bố giao dịch
đó và không xin phép HĐQT hoặc ĐHĐCĐ;
+ Sử dụng tài sản và tiện ích của Tổng Công ty để phục vụ nhu cầu riêng;
+ Tiết lộ thông tin bí mật của Tổng Công ty;
+ Sử dụng thông tin hoặc các cơ hội kinh doanh của Tổng Công ty vì lợi ích cá
nhân để thu lợi riêng;
- Trong trường hợp có xung đột lợi ích, Thành viên HĐQT không thực thi nhiệm
vụ của mình, ngay lập tức báo cáo HĐQT về bất kỳ xung đột lợi ích tiềm ẩn nào.
- Thành viên HĐQT phải thực hiện việc bảo mật thông tin. Quy định về bảo mật
thông tin theo quy định tại Quy chế này. Thành viên HĐQT thực hiện các nghĩa vụ cụ
thể sau:
+ Thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin bí mật của Tổng Công ty
thông qua việc xây dựng, ban hành các quy định nội bộ về bảo vệ và công bố thông tin,
các tiêu chuẩn sử dụng thông tin bí mật đó của Tổng công ty;
+ Không được tiết lộ thông tin bí mật hoặc sử dụng thông tín bí mật của Tổng
Công ty vì lợi ích riêng;
+ Không được tiết lộ thông tin bí mật của Tổng Công ty trong 05 (năm) năm kẻ
từ ngày không còn đảm nhận chức vụ tại Tổng Công ty. Yêu cầu này phải được quy
định trong thỏa thuận khi ký kết giữa Tổng Công ty và Thành viên HĐQT;
+ Thành viên HĐQT trước khi đảm nhận vai trò thành viên hoặc trong vòng 3
(ba) tháng từ khi trở thành thành viên phải ký bản cam kết về việc nhận thức và thực
hiện các yêu cầu của pháp luật và các bổn phận liên quan đến bảo mật thông tin;
- Các trách nhiệm khác (được quy định cụ thể tại Quy chế này khi phát sinh).
2. Nghĩa vụ pháp lý
- Thành viên HĐQT vi phạm những nghĩa vụ pháp lý quy định tại Điều lệ và
khoản 4 Điều 15 quy chế này sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi
phạm của mình gây ra.
- Bảo vệ các thành viên HĐQT trước nghĩa vụ pháp lý: Tổng Công ty cho phép
Thành viên HĐQT giải trình và chứng minh việc thực hiện các trách nhiệm, bổn phận
của mình. Tổng Công ty sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế đối với những tổn thất phát
sinh khi thi hành trách nhiệm:
- Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường của Thành viên HĐQT sau khi được
ĐHĐCĐ chấp thuận;
- HĐQT ban hành quy chế bảo vệ thành viên HĐQT trước những khiếu kiện,
trách nhiệm và chi phí bồi thường trong một số trường hợp.
- Tổng Công ty sẽ hoàn trả cho một thành viên những chi phí phát sinh trong
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việc bảo vệ cá nhân đó trước khiếu kiện liên quan đến vai trò HĐQT của cá nhân đó,
nếu cá nhân đó hành động:
+ Trung thực, cẩn trọng;
+ Thực hiện bổn phận một cách thỏa đáng;
+ Vì những lợi ích cao nhất của Tổng Công ty và cổ đông;
+ Tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy chế nội bộ.
Điều 18: Đánh giá và đào tạo thành viên HĐQT
1. Đánh giá thành viên HĐQT
- Hình thức đánh giá hoạt động của HĐQT:
+ Thành viên HĐQT tự đánh giá;
+ Đánh giá kín lẫn nhau giữa các thành viên HĐQT, hoặc có sự tham gia của
bên thứ ba khi cần thiết. Bên thứ ba có thể là cố vấn pháp lý hoặc nhà tư vấn chuyên
nghiệp được HĐQT quyết định tại từng thời điểm.
- Việc đánh giá được thực hiện hàng năm vào cuối quý 4 năm tài chính.
- HĐQT thông qua một cuộc họp riêng hoặc dành thời gian trong cuộc họp
thường kỳ để thực hiện việc đánh giá.
- Hồ sơ đánh giá được lưu tại Tổng Công ty theo chế độ lưu trữ thông tin mật.
2. Đào tạo thành viên HĐQT
- Tổng Công ty tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn hoặc cung cấp để
phát triển kiến thức và kỹ năng của các thành viên HĐQT để giúp thành viên HĐQT
hoàn thành các nhiệm vụ và trách nhiệm của mình.
- Các thành viên HĐQT nỗ lực tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại
các cơ sở đào tạo được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận.
Điều 19: Chế độ thù lao của thành viên HĐQT
1. Chế độ thù lao và các quyền lợi khác của thành viên HĐQT theo quy định tại
Điều 28 Điều lệ.
2. Kết cấu của khoản thù lao:
- Một khoản thù lao cố định; một khoản thù lao cho việc tham gia các cuộc họp
HĐQT;
- Các khoản thù lao cho những trách nhiệm bổ sung cho vai trò Chủ tịch HĐQT
hoặc Chủ tịch các tiểu ban thuộc HĐQT nếu có.
3. Thù lao của thành viên HĐQT được soát xét định kỳ 2 năm hoặc bất thường
theo quyết định của HĐQT.
4. Thù lao của HĐQT được công bố trong báo cáo tài chính được kiểm toán
hàng năm và trong báo cáo thường niên của Tổng Công ty. Chi tiết về nội dung và
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phương thức công bố thông tin được quy định trong quy chế này.
Điều 20: Quy trình làm việc của HĐQT
Quy trình làm việc của HĐQT và các cuộc họp của HĐQT được quy định tại
Điều 30 Điều lệ. Cụ thể như sau:
1. Chủ tịch HĐQT và các cuộc họp HĐQT
- Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm triệu tập các cuộc họp HĐQT và quyết định
hình thức tổ chức cuộc họp HĐQT. Chủ tịch HĐQT có thể ủy quyền bằng văn bản cho
một thành viên HĐQT nào đó thực thi quyền quyền và nghĩa vụ của chủ tịch HĐQT.
- Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều 29 Điều
lệ. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm đối với các cuộc họp HĐQT như sau:
+ Tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định đối với những vấn đề được thảo
luận trong chương trình họp;
+ Khuyến khích việc thảo luận các vấn đề một cách cởi mở trong bầu không khí
thân thiện và xây dựng;
+ Tạo cơ hội cho các thành viên HĐQT bày tỏ quan điểm của mình đối với
những vấn đề đang được thảo luận;
+ Hướng HĐQT đi tới sự đồng thuận.
2. Cuộc họp HĐQT
- Các cuộc họp HĐQT, địa điểm, thời gian, thông báo, số lượng, trình tự biểu
quyết theo quy định tại Điều 30 Điều lệ. Các thành viên HĐQT phải tích cực tham gia
các cuộc họp HĐQT và có trách nhiệm sau:
+ Tham gia thảo luận và biểu quyết;
+ Yêu cầu tổ chức một cuộc họp của HĐQT để thảo luận những vấn đề cần quan
tâm;
+ Thông báo cho HĐQT khi không thể tham gia cuộc họp HĐQT.
- Ngoài các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 27 Điều lệ, các thành viên
HĐQT phải:
+ Lắng nghe và hiểu rõ những nội dung trình bày của những người khác trong
cuộc họp;
+ Đặt câu hỏi với những nội dung trình bày hoặc các báo cáo của bộ máy quản
lý khi nhận định rằng các thông tin, tài liệu này được trình bày chưa đủ rõ và có tính
phức tạp.
+ Yêu cầu bổ sung tài liệu khi thảo luận về những vấn đề không nằm trong lĩnh
vực chuyên môn của mình. Yêu cầu bổ sung thông tin được đáp ứng thông qua việc
cung cấp các tài liệu nghiên cứu, các đánh giá hoặc quan điểm độc lập và các chứng từ
hoặc tài liệu khác trước khi cuộc họp diễn ra.
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- Trong trường hợp không thể tham dự họp trực tiếp tại cuộc họp HĐQT, thành
viên có thể:
+ Tham dự bằng hình thức họp qua trực tuyến (điện thoại, video trực tuyến).
Trong trường hợp này được xem như có mặt tại cuộc họp; hoặc
+ Ủy quyền cho một đại diện tham dự họp HĐQT.
- Đối với trường hợp họp HĐQT qua trực tuyến.
+ Việc tham dự bằng hình thức này phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất
đảm bảo thành viên HĐQT có thể nghe đầy đủ ý kiến của các thành viên khác và có
thể phát biểu ý kiến đến tất cả các thành viên khác dự họp nghe.
+ Các quyết định được thông qua trong cuộc họp có thành viên tham dự qua điện
thoại hoặc trực tuyến được tổ chức và tiến hành hợp pháp có hiệu lực ngay khi kết thúc
cuộc họp và có đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp này.
+ Thành viên HĐQT có trách nhiệm thông báo đến chủ tọa cuộc họp về việc
không thể tham dự họp trực tiếp và hình thức tham dự thay thế ít nhất 02 ngày trước
ngày họp.
- Đối với trường hợp ủy quyền:
+ Các thông tin về việc ủy quyền được gửi bằng văn bản hoặc thư điện tử đến
các thành viên HĐQT và thư ký Tổng Công ty ít nhất 02 ngày làm việc trước ngày họp
HĐQT.
+ Các thành viên HĐQT sẽ biểu quyết chấp thuận việc ủy quyền này ít nhất 01
ngày trước ngày họp HĐQT (có thể thông qua văn bản hoặc thư điện tử). Việc ủy
quyền sẽ có hiệu lực khi được đa số thành viên HĐQT chấp thuận. Khi được chấp
thuận, thành viên HĐQT sẽ xác lập văn bản ủy quyền với nội dung và phạm vi ủy
quyền đã được các thành viên khác chấp thuận và người được ủy quyền có trách nhiệm
xuất trình trước cuộc họp HĐQT.
+ Văn bản ủy quyền của thành viên HĐQT phải có tối thiểu các nội dung sau: (i)
họ và tên, các thông tin cá nhân và vị trí công tác của người được ủy quyền; (ii) phạm
vi ủy quyền phải được đề cập rõ phạm vi, bao gồm một phần hay toàn bộ về ủy quyền
dự họp, ủy quyền biểu quyết, ủy quyền nêu ý kiến, diễn giải các ý kiến về những vấn
đề cụ thể theo chương trình họp và những vấn đề nào phát sinh trong cuộc họp HĐQT.
+ Việc ủy quyền không làm mất quyền gửi các ý kiến, biểu quyết bằng văn bản
của thành viên HĐQT ủy quyền.
3. Cuộc họp HĐQT đầu tiên
- Cuộc họp HĐQT đầu tiên được tổ chức sau ĐHĐCĐ trong vòng 30 ngày kể từ
ngày bắt đầu nhiệm kỳ. Trường hợp phải bầu Chủ tịch HĐQT thì phải được tổ chức
trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ.
- Cuộc họp đầu tiên của HĐQT:
+ Xác định những ưu tiên của hoạt động HĐQT;
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+ Phân công các lĩnh vực phụ trách cho các thành viên HĐQT;
+ Thành lập hoặc điều chỉnh các Tiểu ban thuộc HĐQT; Ban hành hoặc sửa đổi
quy chế hoạt động của các Tiểu ban; Bầu chọn người đứng đầu các Tiểu ban (nếu có).
4. Lịch họp của HĐQT
- Lịch họp HĐQT theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 30 Điều lệ. Theo
đó cuộc họp thường kỳ của HĐQT có thể được Chủ tịch HĐQT triệu tập bất cứ lúc nào
xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần.
- HĐQT xây dựng lịch họp thường niên hàng năm, mỗi năm ít nhất 4 lần. Ngoài
ra, sẽ có một cuộc họp soát xét báo cáo thường niên trước cuộc họp ĐHĐCĐ thường
niên.
Điều 21: Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT
1. Nguyên tắc lựa chọn thành viên hoặc ngƣời phụ trách Tiểu ban thuộc Hội
đồng quản trị
- Thành viên của Tiểu ban phải có kiến thức hoặc kinh nghiệm về lĩnh vực tiểu
ban nhận phụ trách.
- Thành viên của Tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng
quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị.
- Việc lựa chọn thành viên bên ngoài phải đảm bảo nguyên tắc số lượng thành
viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của Tiểu ban.
- Thành viên bên ngoài được quyết biểu quyết với tư cách thành viên của Tiểu
ban.
2. Nguyên tắc hoạt động của các Tiểu ban
- Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các Tiểu ban phải tuân thủ
các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra.
- Nghị quyết của các Tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và
biểu quyết tại phiên họp của Tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.
3. Nhiệm vụ của các Tiểu ban
- Tiểu ban chính sách phát triển có trách nhiệm xây dựng chiến lược phát triển
chung của công ty.
- Tiểu ban kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ xây dựng quy trình và giám sát các
hoạt động tài chính của công ty.
- Tiểu ban nhân sự có nhiệm vụ xây dựng chiến lược và quy trình quản lý nhân
sự cấp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cấp quản lý khác được Hội đồng quản trị phê
duyệt.
- Tiểu ban lương thưởng có nhiệm vụ xây dựng cơ chế khen thưởng, kỷ luật đối
với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cấp quản lý khác được Hội
đồng quản trị phê duyệt.
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- Hội đồng quản trị cũng có thể xem xét thành lập thêm một số Tiểu ban khác hỗ
trợ hoạt động công ty nếu thấy cần thiết.
Điều 22: Ngƣời phụ trách quản trị Tổng Công ty
1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) ngƣời làm Ngƣời phụ trách
quản trị Tổng Công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Tổng Công ty được tiến hành một
cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Tổng Công ty do Hội đồng
quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.
2. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Ngƣời phụ trách quản trị Tổng Công
ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội
đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị Tổng Công ty tùy từng
thời điểm.
3. Vai trò của Ngƣời phụ trách quản trị Tổng Công ty
Người phụ trách quản trị Tổng Công ty được quy định cụ thể tại Điều 32 Điều
lệ. Vai trò và chức năng chính của Người phụ trách quản trị Tổng Công ty được quy
định cụ thể tại các Chương 2, 3, 4 Quy chế này và cụ thể như sau:
- Đảm bảo rằng các thành viên quản trị Tổng Công ty tuân thủ quy định và chính
sách nội bộ của Tổng Công ty, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng những quy định và
chính sách mới khi cần thiết;
- Góp phần đảm bảo rằng các thành viên quản trị Tổng Công ty tuân thủ quy
định pháp luật có liên quan của Luật pháp trong nước, kể cả luật pháp quốc tế.
- Đóng vai trò là người tư vấn cho các thành viên HĐQT và các thành viên Ban
Điều hành của Tổng Công ty về những yêu cầu của pháp luật, các quy định về niêm yết
và các quy định pháp luật liên quan đến quản trị Tổng Công ty.
4. Thủ tục bổ nhiệm, nhiệm kỳ và miễn nhiệm Ngƣời phụ trách quản trị
Tổng Công ty
- Người phụ trách quản trị Tổng Công ty Tổng Công ty là một chức danh được
HĐQT bổ nhiệm theo quy định tại Điều 32 Điều lệ.
- Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Tổng Công ty là 5 năm hoặc một thời
hạn khác theo quyết định của HĐQT tại từng thời điểm.
- Tiêu chuẩn Người phụ trách quản trị Tổng Công ty:
Tiêu chuẩn Người phụ trách quản trị Tổng Công ty theo quy định tại khoản 2
Điều 32 Điều lệ, cụ thể.
+ Là người hiểu biết về pháp luật. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan
đến Tổng công ty và thị trường chứng khoán, ưu tiên người tốt nghiệp đại học luật tại
các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.
+ Có trình độ chuyên môn đại học trở lên;
+ Am hiểu hoạt động của Tổng Công ty;

- 31/57 -

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

+ Trách nhiệm cao, có kỹ năng thương thuyết và tạo nên sự đồng thuận;
+ Kỹ năng tổ chức, phân tích, phát hiện tiềm ẩn rủi ro và cảnh báo sớm cho bộ
máy quản lý, có trực giác tốt và nhạy cảm với những suy nghĩ và hành động của các
thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc.
+ Có tính tỷ mỉ, linh hoạt và sáng tạo;
+ Biết cách khắc phục lối tư duy quan liêu trong Tổng Công ty;
+ Được đào tạo về quản trị công ty;
+ Là người có uy tín cá nhân, trong sạch và có ngoại hình.
- Các yêu cầu và điều kiện đối với Người phụ trách quản trị Tổng Công ty:
+ Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán hiện đang kiểm toán
Tổng Công ty;
+ Không được là một thành viên gia đình trực hệ của một thành viên bộ máy
quản lý;
+ Báo cáo trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc;
+ Phải tham gia các khoán đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo được
Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận.
- Các thông tin về ứng viên cho việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng
Công ty: các thông tin về ứng viên có thể bao gồm nhưng không giới hạn về tóm tắt
quá trình học tập, quá trình công tác, các mối quan hệ với các thành viên trong Tổng
Công ty, số lượng cổ phiếu của Tổng Công ty đang nắm giữ, xác nhận không có tiền
án, tiền sự…và được bổ sung bằng thư giới thiệu cá nhân và những cuộc phỏng vấn với
Chủ tịch HĐQT hoặc với các thành viên HĐQT;
- Hợp đồng với Người phụ trách quản trị Tổng Công ty: HĐQT xác định
nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Tổng Công ty, xác định các điều kiện của hợp
đồng lao động, các vấn đề có liên quan đến thù lao và thủ tục kết thúc hợp đồng. Chủ
tịch HĐQT ký kết hợp đồng với Người phụ trách quản trị Tổng Công ty.
5. Nhiệm vụ và thẩm quyền của Ngƣời phụ trách quản trị Tổng Công ty
- Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Tổng Công ty được quy định tại khoản 4
Điều 32 Điều lệ;
- Người phụ trách quản trị Tổng Công ty có trách nhiệm giúp HĐQT về mặt
pháp lý và tổ chức, cụ thể:
+ Giải thích những yêu cầu về mặt thủ tục của pháp luật, điều lệ và các quy định
ngành dọc của Công ty trong phạm vi thẩm quyền của mình;
+ Giúp các thành viên HĐQT trong việc tiếp cận thông tin;
+ Lập biên bản các cuộc họp của HĐQT, BKS và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của
Chủ tịch HĐQT hoặc BKS;
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+ Đảm bảo việc tuân thủ thủ tục liên quan đến tiến hành các cuộc họp;
+ Liên lạc và thu thập phiếu bầu của các thành viên HĐQT; thu thập ý kiến bằng
văn bản của các thành viên HĐQT;
+ Thông báo cho tất cả các thành viên HĐQT về các cuộc họp của HĐQT;
+ Trợ giúp tổ chức các cuộc họp của HĐQT;
- Thực hiện các công việc sau khi tổ chức các cuộc họp HĐQT:
+ Giúp Chủ tịch HĐQT chuẩn bị chương trình nghị sự;
+ Chuẩn bị các bản thuyết trình về những vấn đề quan trọng và có tính chất thủ
tục sẽ được thảo luận;
+ Chuẩn bị các nội dung tóm tắt để thảo luận trong cuộc họp HĐQT;
+ Gửi văn bản của HĐQT đến các thành viên HĐQT;
+ Phân phát phiếu bầu đến các thành viên HĐQT;
+ Thu thập phiếu bầu đã điền đầy đủ và những ý kiến bằng văn bản của các
thành viên HĐQT không có mặt trong cuộc họp;
+ Chuyển các phiếu bầu và ý kiến bằng văn bản đến Chủ tịch HĐQT;
+ Tiến hành các hoạt động khác nhằm tổ chức việc trao đổi thông tin giữa các
thành viên với nhau và với Chủ tịch trong giai đoạn giữa các cuộc họp;
- Cung cấp thông tin cho HĐQT, cụ thể:
+ Biên bản các cuộc họp của HĐQT;
+ Những quyết định và những tài liệu được Tổng Giám đốc và các thành viên
Ban Điều hành phê chuẩn.
+ Biên bản các cuộc họp và các báo cáo của BKS, Kiểm toán độc lập.
+ Những tài liệu liên quan đến tài chính của Tổng Công ty.
- Hỗ trợ về mặt pháp lý cho các thành viên HĐQT trong những vấn đề liên
quan đến quản trị Tổng Công ty
+ Những hành động được cho là bất hợp pháp hoặc không tuân thủ của các cán
bộ hay nhân viên Tổng Công ty trong việc thực thi những nghĩa vụ và bổn phận pháp
lý của họ;
+ Những vi phạm đối với các thủ tục liên quan đến việc tổ chức các cuộc họp
ĐHĐCĐ, HĐQT, công bố thông tin và việc bảo vệ quyền lợi của cổ đông;
- Người phụ trách quản trị Tổng Công ty có trách nhiệm trong việc bảo vệ
quyền lợi của các cổ đông, cụ thể:
+ Tổ chức ĐHĐCĐ
 Đảm bảo danh sách cổ đông được chuẩn bị đầy đủ;
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 Thông báo cho các cổ đông về ĐHĐCĐ;
 Đảm bảo việc tuân thủ các thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ;
 Trả lời các câu hỏi về thủ tục trong ĐHĐCĐ và giải quyết các tranh chấp
liên quan đến việc chuẩn bị và tiến hành ĐHĐCĐ;
 Phân phát các tài liệu trước và trong ĐHĐCĐ;
 Truyền đạt báo cáo về các kết quả của ĐHĐCĐ đến các cổ đông;
+ Làm liên lạc giữa các cổ đông trong những giao dịch kiểm soát
+ Trợ giúp trong việc đảm bảo quyền lợi của cổ đông
 Đảm bảo rằng Tổng Công ty xem xét một cách thích hợp tất cả những đơn
từ được các cổ đông gửi một cách hợp lệ;
 Chuyển tất cả các ý kiến phản ảnh của các cổ đông một cách hợp lệ cho
Chủ tịch HĐQT.
- Người phụ trách quản trị Tổng Công ty có trách nhiệm trợ giúp việc công bố
thông tin minh bạch:
+ Đảm bảo rằng Tổng Công ty hoạt động tuân thủ với các quy định và thủ tục
trong việc lưu giữ và công bố thông tin về Tổng Công ty;
+ Đảm bảo rằng các tài liệu của Tổng Công ty được lưu giữ an toàn;
+ Đảm bảo việc các cổ đông có thể tiếp cận đối với thông tin về Tổng Công ty
theo quy định của pháp luật;
Trách nhiệm của Người phụ trách quản trị Tổng Công ty phải được tuân thủ theo
quy định tại Điều 15 Quy chế này.
CHƢƠNG IV
BAN KIỂM SOÁT
Điều 23. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát.
1. Ban Kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên Ban Kiểm
soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và chịu trách nhiệm trước Đại hội
đồng cổ đông, trước pháp luật về các kết luận giám sát của mình đối với sự phát triển
của Tổng Công ty;
2. Mục tiêu hoạt động của Ban Kiểm soát là bảo vệ lợi ích của cổ đông, của
Công ty, đảm bảo Tổng Công ty phát triển bền vững, đảm bảo sự đoàn kết nội bộ giữa
các cổ đông, cân bằng lợi ích giữa các bộ phận trong Tổng Công ty;
3. Đảm bảo hoạt động bình thường của Tổng Công ty, của Hội đồng quản trị,
không gây gián đoạn trong điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Tổng Công
ty;
4. Tôn trọng pháp luật đồng thời đảm bảo tính hợp lý và thực tế;
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5. Lắng nghe, đấu tranh và ngăn chặn từ xa, phòng ngừa nguy cơ dẫn đến các
hành vi làm xâm hại đến lợi ích của Tổng Công ty và các cổ đông;
6. Minh bạch hoá các quan hệ, công khai hoá các lợi ích;
7. Mẫn cán và trung thực;
8. Mềm dẻo nhưng hiệu quả.
Điều 24: Thành phần và yêu cầu đối với thành viên Ban Kiểm soát
1. Số lƣợng thành viên BKS:
Số lượng thành viên BKS theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Điều lệ. Số lượng
thành viên BKS cụ thể do BKS thảo luận và đề xuất với HĐQT để trình ĐHĐCĐ.
2. Tổ chức BKS
Tổ chức, quyền và nghĩa vụ của thành viên BKD được quy định cụ thể tại Quy
chế Tổ chức và hoạt động của BKS. Quy chế Tổ chức và hoạt động của BKS được lưu
giữ tại Tổng Công ty.
3. Tiêu chuẩn và yêu cầu của Thành viên BKS
- Tiêu chuẩn BKS được quy định tại khoản 2 Điều 38 Điều lệ.
- Ngoài ra, thành viên BKS phải đáp ứng các yêu cầu về phẩm chất và năng lực
cá nhân như sau:
+ Có uy tín cá nhân và phẩm chất đạo đức tốt;
+ Thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ tối đa là 3 (ba) nhiệm kỳ
để đảm bảo tính độc lập.
+ Không đồng thời là thành viên BKS của 5 Công ty trừ trường hợp các công
này có sự liên kết;
+ Không là thành viên HĐQT của một Công ty khác mà thành viên HĐQT của
Công ty đó là thành viên BKS Tổng Công ty.
+ Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty;
+ Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện
kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong 3 năm liền trước đó;
4. Trƣởng Ban Kiểm soát:
Trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp
và phải làm việc chuyên trách tại Tổng Công ty. Trưởng BKS do các thành viên BKS
bầu ra và không nhất thiết là cổ đông. Trưởng BKS có các quyền và trách nhiệm theo
quy định tại Khoản 4 Điều 38 Điều lệ. Ngoài ra, Trưởng BKS có các quyền và trách
nhiệm sau:
- Chuẩn bị và ký biên bản cuộc họp BKS;
- Đại diện BKS làm việc với Bên thứ ba.
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- Bỏ phiếu quyết định tại các cuộc họp BKS có phiếu bầu ngang nhau;
- Phối hợp làm việc cùng Chủ tịch HĐQT.
Điều 25: Thẩm quyền và trách nhiệm của Ban Kiểm soát
1. BKS có các quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều 39 Điều lệ. Ngoài
ra, BKS còn có các nghĩa vụ sau:
- Yêu cầu và nhận thông tin liên quan đến các Người có liên quan và giao dịch
với các Người có liên quan;
- Kiểm tra tình hình tài chính của Tổng Công ty, trọng yếu là khả năng thanh
toán, tính thanh khoản của tài sản và khả năng thanh toán các khoản nợ.
- Đưa ra các đề xuất hoặc soạn thảo một bản đề xuất trình lên HĐQT liên quan
đến việc bổ nhiệm, tái bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các thành viên kiểm toán nội bộ;
- Giám sát việc thay đổi tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên (độc lập) có nguyên
nhân từ sự bất đồng về kiểm toán hoặc kế toán.
- Xem xét sự không nhất quán giữa các thảo luận và phân tích của Ban Điều
hành, thông điệp của Chủ tịch HĐQT và các báo cáo tài chính kèm báo cáo thường
niên của Tổng Công ty.
- Trường hợp BKS phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm
Điều lệ của thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành và cán bộ quản lý cấp cao,
BKS phải thông báo bằng văn bản với HĐQT trong vòng 48 giờ, đồng thời gửi văn bản
đến người có hành vi vi phạm để yêu cầu chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục
hậu quả. Sau thời hạn bảy ngày kể từ ngày ra thông báo nêu trên, nếu người vi phạm
không chấm dứt vi phạm và không có giải pháp khắc phục hậu quả, BKS có trách
nhiệm báo cáo UBCKNN về vấn đề này.
2. BKS có các quyền đƣợc tiếp cận tài liệu theo quy định tại Điều 39 Điều lệ
và các quyền khác là:
- Xin ý kiến Tư vấn pháp lý hoặc tư vấn chuyên nghiệp bên ngoài khi cần thiết.
- Xem những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi từ bộ máy quản lý của
Tổng Công ty.
- Thành viên BKS có trách nhiệm bảo mật đối với những thông tin có được từ
các tài liệu được quyền tiếp cận. Tổng Công ty áp dụng cơ chế ký kết thỏa thuận bảo
mật thông tin đối với từng thành viên BKS.
3. Trách nhiệm của BKS đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của Tổng Công
ty:
- Xây dựng, chỉ đạo và điều hành (phê chuẩn kế hoạch, giám sát và tổ chức đánh
giá) bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm tra, xem xét, đánh giá một cách độc lập,
khách quan đối với hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống nhận dạng và quản lý rủi ro,
phương pháp đánh giá vốn, hệ thống thông tin quản lý và báo cáo tài chính, các quy
trình nghiệp vụ và các quy định nội bộ.
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- Đình kỳ thông tin đến HĐQT và Tổng Giám đốc về hệ thống kiểm soát nội bộ
và kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Đối với hoạt động kiểm soát, cụ thể là các hoạt động kiểm soát trước, trong và
sau, BKS có trách nhiệm sau:
+ Kiểm soát trước: BKS tích cực tham gia với HĐQT, Tổng Giám đốc để ban
hành các Nghị quyết, quyết định, quy chế phù hợp với quy định của pháp luật và mang
lại hiệu quả cao nhất cho Tổng Công ty.
+ Kiểm soát trong: BKS theo dõi giám sát Tổng Giám đốc thực hiện các Nghị
quyết, quyết định, quy chế do HĐQT ban hành và quy định của pháp luật. Thông qua
kiểm tra, giám sát phát hiện các nội dung không phù hợp của Nghị quyết, quyết định,
quy chế để trao đổi với HĐQT đưa ra giải pháp khắc phục.
+ Kiểm soát sau: BKS sẽ kiểm soát các công việc phát sinh, gồm:
 Kiểm soát sổ sách kế toán tài chính, định kỳ và đột xuất hàng quý, hàng
năm.
 Kiểm tra các vụ việc theo đơn, thư tố giác (nếu có) hay các đề nghị của
các cổ đông, người lao động và các bên có quyền lợi liên quan đến Tổng
Công ty.
4. Thành viên BKS phải tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty tại các
cơ sở đào tạo được UBCKNN công nhận.
Điều 26: Bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
1. Việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên BKS thực hiện theo quy
định tại Điều 38 Điều lệ. Các nội dung cụ thể như sau:
+ Tư cách và không còn tư cách thành viên BKS được quy định tại Điều 38
Điều lệ.
+ Nhiệm kỳ và số lượng và việc bầu lại thành viên BKS được quy định tại khoản
2 Điều 31 Điều lệ;
+ Cách thức biểu quyết bầu thành viên BKS được quy định tại khoản 3 Điều 24
Điều lệ;
2. Việc chọn bầu lại thành viên BKS được thực hiện theo quy định của Điều lệ
và quy chế này.
Điều 27: Thỏa thuận với Thành viên BKS
HĐQT hoặc Tổng Giám đốc trong trường hợp được HĐQT ủy quyền sẽ ký thỏa
thuận với các thành viên BKS. Các điều khoản thỏa thuận bao gồm các khoản thù lao
phải được ĐHĐCĐ chấp thuận. Thỏa thuận ký với các thành viên BKS là thỏa thuận
khung và không có quyền thương lượng hay thay đổi các khoản thỏa thuận.
Điều 28: Thù lao cho thành viên BKS
1. Trưởng BKS có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, bao
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gồm số ngày làm việc dự tính, số lượng và tính chất của công việc và mức thù lao của
các thành viên BKS. ĐHĐCĐ quyết định tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động
hàng năm của BKS.
2. Ngoài ra, thành viên BKS được thanh toán các chi ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng
dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí công tác không
vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng
cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác;
- Việc tính thù lao mà các thành viên BKS được hưởng phải rõ ràng, minh bạch và
được ĐHĐCĐ thông qua. Tổng số thù lao thanh toán cho BKS phải được công bố riêng
trong báo cáo tài chính hằng năm của Tổng Công ty.
Điều 29: Quy trình hoạt động của BKS
1. Trưởng BKS có trách nhiệm triển khai cụ thể Quy chế tổ chức và hoạt động
của BKS.
2. Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS phải có tối thiểu các nội dung: xác
định số lượng thành viên BKS, cách thức bầu Trưởng BKS, nguyên tắc thông qua
quyết định, số lượng cuộc họp, lịch họp, điều kiện để tổ chức cuộc họp, quy định về
tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá hoạt động thành viên BKS, các quy định về điều
kiện sử dụng tư vấn độc lập, quy định về bảo mật thông tín.
3. Cuộc họp BKS: BKS phải họp ít nhất 02 (hai) lần trong một năm. Số lượng
thành viên tham dự ít nhất 2/3 kiểm soát viên.
4. Biên bản họp của BKS phải chi tiết và rõ ràng. Thư ký cuộc họp và các thành
viên tham dự họp phải ký vào biên bản cuộc họp. Biên bản họp được lưu trữ như một
tài liệ quan trọng của Tổng Công ty nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên
BKS đối với các Nghị quyết của BKS.
Điều 30: Báo cáo của BKS
1. BKS chịu trách nhiệm báo cáo tại ĐHĐCĐ theo khoản 1 Điều 15 Điều lệ; và
khoản 2 Điều 12 Quy chế này.
2. Báo cáo của BKS do Trưởng BKS chủ trì thực hiện, báo cáo phải có chữ ký
của tất cả các thành viên dự họp. Thành viên nào không ký phải nêu rõ lý do.
3. Báo cáo của BKS phải có phần ý kiến của HĐQT trong trường hợp không
thống nhất ý kiến;
4. Báo cáo BKS phải gửi đến HĐQT thông qua Thư ký Tổng Công ty trước 15
(mười lăm) ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ.
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CHƢƠNG V
BỘ MÁY QUẢN LÝ
Điều 31: Bộ máy quản lý và thẩm quyền của Bộ máy quản lý
1. Cơ cấu của bộ máy quản lý được quy định tại Điều 33 Điều Lệ và bao gồm:
một Tổng Giám đốc, một số Phó Tổng Giám đốc được gọi chung là Ban Tổng Giám
đốc và một Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm.
2. Tổng Giám đốc có tất cả các quyền trừ các quyền thuộc ĐHĐCĐ và thuộc
HĐQT theo quy định tại Điều 15 và Điều 27 Điều lệ, cụ thể:
- Tổng Giám đốc có toàn quyền về cơ cấu tổ chức và các quy chế quản lý nội bộ
của Tổng Công ty (trừ những thẩm quyền của HĐQT được đề cập tại Quy chế này) và
thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào khác theo quy định tại Điều lệ, quy chế quản trị Tổng
Công ty hoặc theo Nghị quyết của HĐQT.
- Quyền hạn của từng thành viên bộ máy quản lý do Tổng Giám đốc quyết định
thông qua văn bản quy định nội bộ (bao gồm Quy định về phân cấp quản lý và các quy
định, tài liệu khác).
3. Nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Bộ máy quản lý do Tổng Giám đốc
quyết định theo quy định tại khoản 2 Điều này. Trong đó đảm bảo:
- Mọi thành viên của Bộ máy quản lý đều có nghĩa vụ và trách nhiệm với Tổng
Công ty như các thành viên HĐQT và phải tuân theo tiêu chuẩn trách nhiệm của thành
viên HĐQT được quy định tại khoản 1 Điều 17 Quy chế này.
- Nhiệm vụ và trách nhiệm của các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng được
quy định tại các văn bản, tài liệu và quy định nội bộ của Tổng Công ty do Tổng Giám
đốc ban hành theo thẩm quyền.
4. Thủ tục xin phê duyệt của HĐQT
- Tổng Giám đốc có quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định tại Điều 35 Điều lệ và
theo Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần có sự phê duyệt của HĐQT
phải có Tờ trình (kèm tài liệu có liên quan) và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy
định tại Điều 35 Quy chế này.
5. Các nội dung, vấn đề mà Tổng Giám đốc phải xin ý kiến HĐQT được quy
định tại Điều 35 Quy chế này.
Điều 32: Thành phần của Bộ máy quản lý
1. Bộ máy quản lý được thực hiện theo quy định tại Điều 33 Điều lệ. Số lượng
Phó Tổng Giám đốc sẽ do Tổng Giám đốc đề xuất và được HĐQT phê chuẩn.
2. Thành phần Ban Tổng Giám đốc
- Ban Tổng Giám đốc có quy mô phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng Công
ty tại từng thời điểm.
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3. Tiêu chuẩn của thành viên Bộ máy quản lý
- Các quy định cụ thể về tiêu chuẩn chung của Bộ máy quản lý bao gồm các nội
dung như sau:
+ Chiếm được lòng tin của các cổ đông, các cấp quản lý và nhân viên trong
Tổng Công ty;
+ Có đức tính trung thực, nhiệt tình và có uy tín;
+ Có chuyên môn, bằng cấp và các kỹ năng tổ chức phù hợp, khả năng găn kết
lợi ích của tất cả các bên liên quan và đưa ra các quyết định hợp lý.
+ Có kinh nghiệm kinh doanh (đặc biệt là thông lệ quốc tế) có kiến thức tốt về
kinh tế, chính trị, pháp luật và các vấn đề xã hội, kiến thức về xu hướng thị trường, sản
phẩm và đối thủ cạnh tranh trong nước và quốc tế.
+ Có khả năng vận dụng kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp áp dụng
vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty.
- Các tiêu chuẩn riêng cụ thể sẽ do Tổng Giám đốc đề xuất và HĐQT phê
chuẩn.
Điều 33: Bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm và cách chức Bộ máy quản lý
1. Bầu chọn và nhiệm kỳ của Bộ máy quản lý
- Việc bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 35 Điều
lệ.
- Trình tự, thủ tục bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và kế toán trưởng do Tổng
Giám đốc đề xuất HĐQT bổ nhiệm theo quy định sau:
+ Đề cử bằng văn bản việc bổ nhiệm thành viên Bộ máy quản lý;
+ Đưa ra ý kiến bằng văn bản đối với các đề cử thành viên Bộ máy quản lý trong
trường hợp ứng viên là thành viên HĐQT.
+ Đánh giá các ứng viên tiềm năng có sự tham gia của Tổng Giám đốc và các
cấp quản lý khác trong Tổng Công ty.
- HĐQT quyết định bổ nhiệm các thành viên Ban Điều hành. Nhiệm kỳ của
các thành viên Ban Điều hành không quá 5 (năm) năm và có thể được bổ nhiệm lại.
- Các thông tin của ứng viên cho Bộ máy quản lý bao gồm các nội dung sau:
+ Ảnh nhận dạng ứng viên;
+ Tuổi và học vấn của ứng viên;
+ Các vị trí mà ứng viên đã đảm nhiệm trong 05 (năm) năm gần đây;
+ Các vị trí mà ứng viên đang đảm nhận khi được đề cử;
+ Mối quan hệ giữa ứng viên với Tổng Công ty;
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+ Ứng viên có là thành viên HĐQT hoặc đảm nhận vị trí quan trọng của tổ chức
khác;
+ Thông tin về việc đề cử ứng viên cho một vị trí trong bộ máy quản lý và vị trí
khác của tổ chức khác.
+ Mối quan hệ của ứng viên với các cá nhân có ảnh hưởng lớn đến Tổng Công
ty;
+ Mối quan hệ của ứng viên với các đối tác kinh doanh chủ chốt của Tổng Công
ty;
+ Thông tin liên quan đến khả năng tài chính của ứng viên và các điều kiện khác
có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện trách nhiệm của ứng viên khi trở thành
thành viên bộ máy quản lý của Tổng Công ty.
+ Việc từ chối cung cấp thông tin cho Tổng Công ty của ứng viên, nếu có.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc
Ngoài tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 35 Điều lệ, Tổng Giám
đốc còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế về quản trị kinh doanh trong
ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Tổng Công ty, ưu tiên các cá nhân có sở hữu nhiều
cổ phần tại Tổng Công ty.
- Có trình độ đại học trở lên;
- Không phải là thành viên BKS của Tổng công ty;
- Không phải là nhân viên, thành viên Ban Điều hành hay HĐQT của đối thủ
cạnh tranh; và
- Không đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của bất kỳ tổ chức,
doanh nghiệp nào tại các công ty khác.
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý
doanh nghiệp.
3. Tiêu chuẩn lựa chọn Phó Tổng Giám đốc
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý
doanh nghiệp.
- Là người có trình độ chuyên môn trong một hoặc các lĩnh vực quản lý kinh
doanh của Tổng Công ty, có năng lực tổ chức, chỉ đạo và thực hiện tốt các công việc
được giao trong lĩnh vực được phân công.
- Có trình độ chuyên môn: tốt nghiệp từ Đại học trở lên.
4. Tiêu chuẩn lựa chọn Kế toán trưởng:
- Không thuộc đối tượng những người bị cấm đảm nhiệm công tác kế toán theo
điều 51 Luật kế toán;
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- Có phẩm chất đạo đức, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, có ý thức
chấp hành và đấu tranh bảo vệ quyền lợi, chính sách, chế độ quản lý tài chính và kinh
tế theo quy định của pháp luật và của Tổng Công ty;
- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán từ trình độ đại học trở lên, có thời
gian công tác thực tế trong ngành kế toán ít nhất 05 (năm) năm và có chứng chỉ bồi
dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật về kế toán.
5. Bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức
- HĐQT quyết định việc bãi nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc theo quy định
tại Điều 35 Điều lệ;
- Các trường hợp cách chức Phó TGĐ, kế toán trưởng được quy định cụ thể tại
Điều này.
- HĐQT ban hành các quy định liên quan đến các căn cứ, trình tự, thủ tục bãi
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các vị trí Phó TGĐ, kế toán trưởng.
6. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm
Sau khi có quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm hoặc cách chức thành
viên Bộ máy quản lý, Tổng Công ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Tổng
Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên
trang thông tin điện tử của Tổng công ty theo trình tự, thủ tục của Luật Chứng khoán.
Điều 34: Quy trình hoạt động của Bộ máy quản lý
1. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm ban hành quy định về:
- Tần suất các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc;
- Thủ tục tổ chức và tiến hành các cuộc họp Ban Tổng Giám đốc;
- Triệu tập, nội dung, tổ chức và chủ trì các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc
- Thủ tục ra quyết định trong các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc và ký tất
cả các văn bản, quyết định và biên bản cuộc họp Ban Tổng Giám đốc;
- Hình thức và thời hạn thông báo họp;
- Biểu quyết trong các cuộc họp Ban Tổng Giám đốc;
- Thư ký cuộc họp, biên bản các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc và chế độ
lưu trữ;
2. Cuộc họp Ban Tổng Giám đốc chỉ có giá trị khi có ít nhất ½ số thành viên
Ban Tổng Giám đốc dự họp. Việc vắng mặt phải có lý do chính đáng và được Tổng
Giám đốc chấp thuận.
Điều 35: Chế độ lƣơng, thƣởng và lợi ích khác cho Bộ máy quản lý
1. HĐQT quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác của Tổng Giám đốc, các
Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc theo quy
định tại Điều 34 Điều lệ;
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2. Chính sách lương, thưởng và lợi ích khác:
- HĐQT ban hành chính sách, quy chế về lương, thưởng và các lợi ích khác.
- Việc xây dựng chính sách lương, thưởng căn cứ trên:
+ Phạm vi trách nhiệm;
+ Phẩm chất, năng lực yêu cầu;
+ Kinh nghiệm;
+ Năng lực cá nhân và khả năng cạnh tranh;
+ Mức lương trong Tổng công ty và trong ngành nói chung;
+ Năng lực và chỉ số tài chính của Tổng Công ty;
+ Yếu tố thị trường về nhân sự và các yếu tố khác.
3. Hợp đồng lao động
- Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT được ủy quyền ký kết hợp đồng lao
động với Tổng giám đốc. Tổng Giám đốc sẽ ký kết hợp đồng lao động với các thành
viên Bộ máy quản lý.
- HĐQT có thể xem xét, đưa vào thêm các điều khoản và các điều kiện trong
hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc và các thành viên Bộ máy quản lý, nếu xét
thấy cần thiết:
+ Chế tài (phạt hoặc bồi thường) áp dụng khi một bên không thực hiện trách
nhiệm của mình;
+ Những lợi ích và ưu đãi khác;
+ Phí bồi thường;
+ Điều khoản về tính bảo mật trong thời gian hợp động, khi thành viên Bộ máy
quản lý nghỉ việc Tổng Công ty với bất kỳ lý do nào;
+ Điều khoản về việc không cạnh tranh trong thời gian hợp động, khi thành viên
Bộ máy quản lý nghỉ việc Tổng Công ty với bất kỳ lý do nào;
+ Cam kết bảo vệ lợi ích của Tổng Công ty và cổ đông;
+ Điều kiện chấm dứt hợp động lao động trước thời hạn.
Điều 36: Đào tạo và đánh giá năng lực
1. Thành viên Ban Tổng Giám đốc phải tham gia các khóa đào tạo về quản trị
công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán nhà nước công nhận;
2. HĐQT có trách nhiệm ban hành quy định về đánh giá năng lực đối với thành
viên Bộ máy quản lý.
3. HĐQT có thể căn cứ vào các bản tự đánh giá hoạt động của các thành viên bộ
máy quản lý hoặc ý kiến đánh giá của Tổng giám đốc đối với thành viên bộ máy quản
lý.
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CHƢƠNG VI
QUY TRÌNH, THỦ TỤC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG
Điều 37: Nguyên tắc làm việc
Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác
phải tự chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và phải nghiêm
túc phối hợp hoạt động để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, phát triển Tổng
Công ty.
Điều 38: Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động của HĐQT
1. Đối với Ban Kiểm soát
- Chương trình, nội dung các cuộc họp của HĐQT phải được gửi đến thành viên
BKS (nếu được mời họp) cùng thời gian gửi đến các thành viên HĐQT;
- Các Nghị quyết của HĐQT được gửi đến BKS đồng thời với thời gian gửi
Tổng Giám đốc, trong vòng 7 ngày kể từ ngày xác lập.
- Đối với đề xuất của BKS về số lượng thành viên BKS, HĐQT phải phản hồi ý
kiến bằng văn bản trong thời hạn 7 ngày.
- Đối với đề xuất lựa chọn Kiểm toán độc lập, HĐQT phải phản hồi ý kiến bằng
văn bản trong vòng 7 ngày.
2. Đối với Bộ máy quản lý Tổng Công ty
- Đối với công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT phải thông
báo cho Tổng Giám đốc về việc phối hợp, sử dụng nguồn lực trước ít nhất 45 ngày.
- Đối với việc HĐQT ủy quyền cho người quản lý:
+ Phải được thể hiện qua Nghị quyết hoặc văn bản ủy quyền có đa số các chữ
ký của thành viên HĐQT;
+ Được gửi bản chính đến Tổng Giám đốc và thông tin đến Thư ký Tổng
Công ty; và
+ Đáp ứng các yêu cầu khác của pháp luật về ủy quyền.
- Các vấn đề mà HĐQT phải phê duyệt theo đề xuất của Tổng Giám đốc theo
khoản 4 Điều 35 Điều lệ, HĐQT phải phản hồi trong vòng 7 ngày hoặc một thời hạn
khác do các bên thỏa thuận.
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- Các quyết định tạm đình chỉ quyết định của Tổng Giám đốc, chủ tịch HĐQT
phải lập thành văn bản và gửi bảo đảm hoặc trao tay có sự chứng kiến của thành viên
HĐQT khác và Người phụ trách quản trị Tổng Công ty.
- HĐQT không được thành lập bộ máy riêng, khi cần thiết HĐQT sẽ sử dụng
nhân sự và trang thiết bị của Tổng Công ty để phục vụ công việc của HĐQT, sau khi
thông báo cho Tổng Giám đốc. Thông báo phải được lập bằng văn bản và gửi cho
Tổng Giám đốc trước ít nhất 48 giờ.
- Trong trường hợp cấp thiết vì những mục đích liên quan đến nhiệm vụ của
mình, các thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Người quản lý khác
trong Tổng Công ty cung cấp các thông tin về hoạt động của Tổng công ty nhưng phải
được Chủ tịch HĐQT đồng ý. Yêu cầu phải được lập bằng văn bản và gửi Tổng Giám
đốc trước ít nhất 24 giờ.
- HĐQT có trách nhiệm phản hồi các nội dung: kiến nghị về điều lệ, Quy chế
quản trị Tổng Công ty; cơ cấu tổ chức và số lượng Người quản lý trong thời hạn 15
ngày;
- Các nội dung phê chuẩn giao dịch với người liên quan hoặc giao dịch trọng
yếu, HĐQT phải phản hồi bằng văn bản trong vòng 7 ngày.
- Đối với các báo cáo đánh giá Tổng Giám đốc và thành viên Bộ máy quan rlys,
HĐQT phải gửi bản dự thảo đến các đối tượng trước một thời gian hợp lý.
- Trong trường hợp cuộc họp HĐQT có mời thành viên BKS, thành viên Bộ
máy quản lý hoặc bất kỳ cấp quản lý nào thì HĐQT có trách nhiệm gửi thông báo mời
họp, nội dung chuẩn bị (nếu có) trước ít nhất 7 ngày (thông qua Thư ký Tổng Công ty).
- Các nội dung được gửi nhằm để lấy ý kiến của Tổng Giám đốc: Mức lượng và
lợi ích khác của Người quản lý, các nội dung nhân sự… phải được gửi trước ít nhất 48
giờ.
- Đối với các chỉ tiêu, sử dụng chi phí của HĐQT, HĐQT phải có văn bản
thuyết minh tính hợp lý khi gửi hồ sơ, chứng từ về Tổng Công ty.
Điều 39: Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát
1. Đối với việc tiếp cận thông tin và tài liệu của Tổng Công ty, BKS có nghĩa
vụ nêu rõ lý do trong văn bản yêu cầu cung cấp và bảo mật tuyệt đối các thông tin thu
được trong quá trình giám sát hoạt động của Tổng Công ty. Việc tiết lộ các thông tin
này chỉ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc sự đồng ý của ĐHĐCĐ.
2. Các thông tin và tài liệu này bao gồm:
- Thông báo mời họp cùng tài liệu liên quan, phiếu lấy ý kiến thành viên
HĐQT;
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- Biên bản, Nghị quyết của HĐQT;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc;
- Thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính;
- Báo cáo đánh gia công tác quản lý của HĐQT
3. Nguyên tắc cung cấp tài liệu: tài liệu HĐQT, Tổng Giám đốc được gửi đến
BKS vào cùng thời điểm gửi đến các thành viên HĐQT.
4. Đối với bộ máy quản lý: BKS chức năng kiểm tra và giám sát, cụ thể sau:
- Thành viên BKS có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc và Người quản lý khác
tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tổng
Công ty tại trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ.
- Đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, căn cứ vào các hoạt động thường
kỳ và những yêu cầu cung cấp thông tin cá biệt của BKS, BKS có quyền đề nghị
HĐQT xem xét lại các quyết định của Tổng Giám đốc. Trong trường hợp có dấu hiệu
vi phạm pháp luật, Điều lệ và có thể gây thiệt hại lớn về vật chất, uy tín của Tổng Công
ty, BKS có quyền gửi thông báo đến Tổng Giám đốc nhằm mục đích yêu cầu dừng
ngay việc thực hiện các quyết định đó. Trong vòng 01 (một) giờ kể từ khi gửi yêu cầu,
BKS phải thông báo ý kiến của BKS với các thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT sẽ ra
thông báo về việc ngừng thực hiện các quyết định của Tổng Giám đốc.
- Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo
cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu của BKS phải được gửi
đến Tổng công ty trước ít nhất 48 giờ.
- Đối với việc sử dụng tư vấn độc bên ngoài, BKS phải thông tin về phạm vi,
giá trị và các nội dung trọng yếu khác trong vòng 48 giờ kể thời điểm xác lập dịch vụ
đó.
5. Đối với HĐQT:
- Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động hàng quý, tham
khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ;
- Khi kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vụ việc đang diễn ra làm thiệt hại đến tài
sản của Tổng công ty thì thành viên BKS kiến nghị biện pháp giải quyết và báo cáo xin
ý kiến chỉ đạo kịp thời của Trưởng BKS. Trường hợp không có biện pháp nào điều
chỉnh tốt hơn thì Trưởng BKS bàn bạc với HĐQT giải quyết sau đó có trách nhiệm báo
cáo trước ĐHĐCĐ.
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- Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản
chậm nhật 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc gửi cho HĐQT để có thêm cơ sở giúp
HĐQT trong công tác quản lý Tổng Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc
kiểm tra, BKS phải bàn bạc thống nhất với HĐQT, Tổng Giám đốc trước khi báo cáo
trước ĐHĐCĐ. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được quyền bảo lưu ý
kiến ghi vào biên bản và Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất.
- Đối với các kiến nghị sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều
hành thì BKS phải gửi văn bản cùng tài liệu liên quan trước ít nhất 15 ngày làm việc so
với ngày dự định nhận được phản hồi.
- Đối với việc thẩm tra báo cáo tài chính được kiểm toán, BKS phải phản hồi ý
kiến bằng văn bản trong vòng 7 ngày theo lịch.
- Đối với các hồ sơ, tài liệu khác mà HĐQT phải gửi đến BKS để có ý kiến thì
BKS sẽ phản hồi trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc.
Điều 40: Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động của Bộ máy quản lý
1. Đối với HĐQT: Tổng giám đốc và các thành viên Bộ máy quản lý khác là cơ
quan chấp hành, điều hành hoạt động của Tổng Công ty, đảm bảo Tổng Công ty hoạt
động diễn ra bình thường và có hiệu quả.
- Tổng Giám đốc có quyền quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình
trong trường hợp khẩn cấp như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố bất ngờ hoặc một
vụ việc thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách quản lý khủng hoảng ... nhưng phải
báo cáo bằng văn bản cho HĐQT trong thời gian sớm nhất có thể và chịu trách nhiệm
trước HĐQT và ĐHĐCĐ gần nhất về các quyết định đó.
- Tổng Giám đốc có quyền từ chối thi hành và bảo luwu các ý kiến của mình đối
với các quyết định của HĐQT nếu nhận định rằng quyết định này trái pháp luật hoặc
gây tổn hại đến quyền lợi của cổ đông. Trong trường hợp này, Tổng Giám đốc phải có
báo cáo giải trình ngay với HĐQT và BKS bằng văn bản.
- Trước khi thực hiện các nhiệm vụ cần phải có sự phê duyệt của HĐQT, Tổng
Giám đốc gửi tờ trình đến HĐQT trước 7 ngày (khuyến khích đồng gửi BKS).
- Các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 35 cần phê chuẩn của HĐQT, Tổng
Giám đốc phải tờ trình đến HĐQT không ít hơn 7 ngày trước ngày các nội dung đó
phải được quyết định;
- Đối với việc cho ý kiến về mức lương, lợi ích khác của Người quản lý, Tổng
Giám đốc gửi đến HĐQT trước ít nhất 7 ngày.
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2. Đối với BKS: Tổng Giám đốc và các thành viên Bộ máy quản lý khác có
trách nhiệm tiếp thu và phối hợp trong công tác.
CHƢƠNG VII
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Điều 41: Nguyên tắc kiểm soát nội bộ
- Hệ thống kiểm soát nội bộ là hoạt động liên tục, không bị gián đoạn.
- Mỗi cá nhân tham gia vào quá trình kiểm soát nội bộ đều phải chịu trách
nhiệm. Hoạt động của mỗi cá nhân thực hiện chức năng kiểm soát phải được giám sát
bởi một cá nhân khác trong hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Hệ thống kiểm soát nội bộ phải phân tích các nhiệm vụ, phải ngăn cấm sự
chồng chéo các chức năng kiểm soát và phân công các chức năng trong số những nhân
viên của Tổng Công ty sao cho cùng một cá nhân sẽ không đồng thời thực hiện chức
năng liên quan đến quyền điều khiển một tài sản nhất định; ghi chép hoạt động của tài
sản này và bảo hiểm và bảo quản tài sản và trông giữ cùng một tài sản đó.
- Hệ thống kiểm soát nội bộ có sự ủy quyền phù hợp và phê chuẩn các hoạt
động. Hệ thống kiểm soát nội bộ có hệ thống quy định, quy trình về phê chuẩn các hoạt
động kinh doanh và tài chính bởi người có thẩm quyền trong phạm vi được ủy quyền.
- Tổng Giám đốc bảo đảm sự tách bạch về tổ chức của các bộ phận để có trách
nhiệm kiểm soát nội bộ và bảo đảm rằng bộ phận này chịu trách nhiệm trực tiếp trước
Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát. Sự tách bạch về tổ chức này bảo đảm rằng kiểm soát
nội bộ được thẩm tra bởi người có thẩm quyền độc lập là chủ thể không tham gia thực
hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Hệ thống kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty được thiết kế với văn hóa phát
triển và cải tiến liên tục, cho phép giải quyết các vấn đề nảy sinh một cách linh hoạt, dễ
dàng mở rộng và nâng cấp.
- Một hệ thống các báo cáo kịp thời đối với bất kỳ sự không phù hợp/sai phạm
nào được xây dựng với thời gian ngắn nhất cho phép người có thẩm quyền hành động
nhanh chóng để khắc phục sự cố.
Điều 42: Thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ
1. Môi trƣờng kiểm soát:
- Môi trường kiểm soát tạo ra các khuôn khổ và tác động lên ý thức về kiểm soát
của mọi nhân viên.
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- Các yếu tố của môi trường kiểm soát bao gồm tính liêm chính; các giá trị đạo
đức và năng lực của các cấp quản lý và nhân viên; các triết lý về quản lý và hình thức
hoạt động; cách thức mà cấp có thẩm quyền phân định quyền hạn và trách nhiệm; cách
tổ chức và phát triển nguồn nhân lực; những định hướng và lưu tâm do HĐQT đề ra.
2. Đánh giá rủi ro:
Tổng Công ty xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro, bao gồm:
- Cơ cấu quản trị rủi ro phù hợp, nhất quán và hiệu quả;
- Quản trị rủi ro là mối quan tâm của tất cả mọi nhân viên và thiết lập một nền
văn hóa rủi ro trong Tổng Công ty;
- Quản trị rủi ro tích hợp vào các chiến lược, quyết định, hoạt động, các quá
trình, chức năng, dự án, sản phẩm, dịch vụ và tài sản.
3. Các hành động kiểm soát:
- Là các quy chế, quy định, thủ tục quy trình đảm bảo rằng các chỉ thị được thực
thi, các hành động cần thiết được thực hiện nhằm hạn chế rủi ro và đạt được mục tiêu.
- Các hành động này bao gồm các phê chuẩn, ủy quyền, thẩm tra, thỏa thuận,
xem xét lại việc thực hiện các hoạt động, sự an toàn của tài sản và sự phân định trách
nhiệm.
4. Thông tin và truyền thông:
Hệ thống kiểm soát nội bộ không chỉ xử lý các dữ liệu nội bộ mà còn xử lý các
thông tin về sự kiện, các hoạt động bên ngoài, các điều kiện cần thiết để đưa ra các
quyết định kinh doanh đúng đắn và báo cáo ra bên ngoài.
5. Giám sát mức độ hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ
- Hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ được giám sát qua thời gian để đánh giá chất
lượng hoạt động của hệ thống. Việc này được thực hiện thông qua các hành động giám
sát liên tục, những đánh giá riêng lẻ, hoặc kết hợp cả hai.
- Bất kỳ sự trục trặc trong kiểm soát nội bộ cần được báo cáo lên cấp trên trực
tiếp. Những vấn đề nghiêm trọng cần được báo cáo trực tiếp với Tổng Giám đốc.
- HĐQT, Tổng Giám đốc cần quy định chế tài áp dụn khi có vi phạm về kiểm
soát trên cơ sở dự kiến trước.
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Điều 43: Trách nhiệm về kiểm soát nội bộ
1. Hệ thống kiểm soát nội bộ thường xuyên kiểm soát việc chấp hành pháp luật
và các quy định nội bộ; trực tiếp kiểm soát trên tất cả các lĩnh vực tại Trụ sở chính, chi
nhánh, đơn vị, công ty con, đưa ra các hoạch định và thực hiện biện pháp khắc phục để
đảm bảo luôn được theo dõi, đo lường, đánh giá thường xuyên liên tục.
2. Các phòng, ban, đơn vị của Tổng Công ty, trong phạm vi hoạt động của mình
sẽ có trách nhiệm trong việc đảm bảo các kiểm soát của mình, đồng thời đảm bảo tất cả
các cấp quản lý và nhân viên đều được đào tạo về hệ thống và văn hóa kiểm soát của
Tổng Công ty với sự hỗ trợ của Phòng Tổ chức Nhân sự và Ban Kiểm toán Nội bộ của
Tổng Công ty.
3. Kiểm soát nội bộ luôn bắt đầu từ cấp cao nhất của Tổng Công ty là HĐQT,
Ban Tổng Giám đốc. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thiết lập một môi
trường kiểm soát nội bộ phù hợp và duy trì tiêu chuẩn đạo đức ở mức độ cao ở mọi cấp
độ hoạt đọng của Tổng công ty. Việc thực thi các quy trình kiểm soát nội bộ thuộc
trách nhiệm của các cấp trong bộ máy quản lý của Tổng Công ty. Tổng Giám đốc chịu
trách nhiệm cuối cùng và nắm quyền quản lý đối với hệ thống kiểm soát.
4. Định kỳ hàng năm, Tổng Giám đốc sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá hệ
thống KSNB. Việc rà soát, đánh giá về tính đầy đủ, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống
KSNB dựa trên việc xác định và đánh giá hệ thống KSNB. Tổng giám đốc phải lập báo
cáo về kết quả tự kiểm tra, đánh giá hệ thống KSNB. Báo cáo phải cập nhật các rủi ro,
nêu tóm tắt hoạt động chính, các rủi ro liên quan tương ứng và phải gửi cho HĐQT.
5. Việc phân định trách nhiệm đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của từng cấp độ
như sau:
a. Hội đồng quản trị:
- Định kỳ hàng năm, xem xét, đánh giá lại hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua
báo cáo của Tổng Giám đốc;
- Ban hành và định kỳ xem xét, đánh giá chiến lược kinh doanh và các mục tiêu,
chính sách lớn;
- Đảm bảo cho Tổng Giám đốc thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hợp
lý và có hiệu quả.
b. Tổng Giám đốc
- Chịu trách nhiệm trước HĐQT trong việc triển khai thực hiện chiến lược kinh
doanh và các mục tiêu, chính sách lớn;
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- Tiến hành tổ chức, kiểm tram đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và chịu
trách nhiệm cuối cùng vè sự hợp lý, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội
bộ;
- Thiết lập, duy trì và phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ hợp lý, hoạt động có
hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về nhận dạng, đo lường, đánh giá và quản lý rủi ro, đảm bảo
hoạt động an toàn, hiệu quả và đúng pháp luật;
- Xây dựng, ban hành quy trình nghiệp vụ cụ thể, đảm bảo có chính sách kiểm
soát, chính sách quản lý rủi ro gắn từng quy trình, nghiệp vụ cụ thể;
- Duy trì và thực hiện cơ cấu tổ chức, phân cấp ủy quyền, quản lý kinh doanh
một cách rõ ràng, cụ thể;
- Đảm bảo duy trì hệ thống thông tin tài chính và thông tin quan quản lý trung
thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời;
- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy chế, quy định và quy trình nội bộ;
- Định kỳ hàng năm báo cáo HĐQT, BKS kết quả tự đánh giá về hệ thống kiểm
soát nội bộ và kiến nghị, đề xuất nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống kiểm soát
nội bộ;
- Một số nhiệm vụ trên và các nội dung quản lý rủi ro sẽ được Tổng Giám đốc
ủy quyền cho bộ phận kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
c. Ban Kiểm soát.
- Chỉ đạo, điều hành bộ phận kiểm soát nội bộ thực hiện rà soát, đánh giá một
cách độc lập, khách quan đối với hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Định kỳ thông báo HĐQT, TGĐ về hệ thống kiểm soát nội bộ; đưa ra các kiến
nghị, đề xất để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Ban Kiểm soát đảm bảo thực hiện đầy đủ mọi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
liên quan đến công tác kiểm toán đối với hệ thống kiểm soát nội bộ.
CHƢƠNG VIII
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƢỞNG VÀ KỶ LUẬT
Điều 44: Đánh giá hoạt động
1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động cho tất cả
các đối tượng là thành viên HĐQT, TGĐ và Người quản lý khác cảu Bộ máy quản lý.
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2. Các tiêu chí đánh giá hoạt động phải hài hòa giữa lợi ích của các nhân sự Bộ
máy quản lý với lợi ích lâu dài của Tổng Công ty và Cổ đông. Các chỉ số tài chính và
phi tài chính được sử dụng trong đánh giá được HĐQT cân nhắc thận trọng và quyết
định tại từng thời điểm. Trong đó, các chỉ tiêu phi tài chính có thể được phân loại theo
lĩnh vực như, bên có quyền lợi liên quan, quy trình hoạt động và tính hiệu quả, tăng
trưởng nội bộ và quản lý tri thức.
3. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công và các tiêu chuẩn
đánh giá đã được thiết lập, HĐQT tổ chức thực hiện đánh giá hoạt động thành viên
HĐQT theo Điều 16 của quy chế này.
4. Việc đánh giá hoạt động của thành viên BKS được tổ chức thực hiện theo
phương thức được quy định tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của BKS.
5. Việc đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc: thực hiện theo điều 29 Quy chế
này.
6. Việc đánh giá các Phó Tổng Giám đốc và kế toán trưởng được thực hiện theo
quy định do Tổng Giám đốc đề xuất và HĐQT phê chuẩn phù hợp với Điều 29 của
Quy chế này.
Điều 45: Khen thƣởng
1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng hệ thống khen thưởng. Việc khen thưởng
được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá hoạt động tại điều 33 của Quy chế này.
2. Đối tượng: các cá nhân theo chế độ khen thưởng do HĐQT quy định;
3. Các hình thức khen: Do HĐQT quy định;
4. Hình thức thưởng: bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu theo phương thức tùy chọn.
5. Đối với đối tượng là thành viên HĐQT, BKS: HĐQT quyết định trong phạm
vi thù lao được ĐHĐCĐ phê chuẩn.
6. Đối với đối tượng là điều hành, nguồn kinh phí thưởng được trích từ quỹ khen
thưởng, phúc lợi của Tổng Công ty và nguồn hợp pháp khác, hoặc sẽ được tính vào chi
phí trước thuế theo quy định pháp luật có liên quan. Mức khen thưởng: căn cứ vào tình
hình thực tế của từng năm, Tổng Giám đốc đề xuất HĐQT phê chuẩn.
Điều 46: Kỷ luật
1. HĐQT có trách nhiệm xây dựng hệ thống kỷ luật dựa trên tính chất và mức
độ của việc vi phạm. Việc kỷ luật phải có hình thức cao nhất là bãi nhiệm và cách
chức.

- 52/57 -

QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

2. Thành viên HĐQT, BKS, Bộ máy quản lý không hoàn thành nhiệm vụ của
mình so với yêu cầu, với sự trung thực, siêng năng, cẩn trọng và tròn bổn phận sẽ phải
chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại do mình gây ra.
3. Thành viên HĐQT, BKS, Bộ máy quản lý khi thực hiện nhiệm vụ có hành vi
vi phạm quy định pháp luật hoặc quy định của Tổng Công ty thì tùy theo mức độ vi
phạm mà bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự theo
quy định của hệ thống kỷ luật và quy định của pháp luật. Trường hợp gây thiệt hại đến
lợi ích của Tổng Công ty, cổ đông hoặc người khác phải bồi thường theo quy định của
Pháp luật.
CHƢƠNG IX
NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH
Điều 47. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của bộ
máy quản lý doanh nghiệp
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản
lý khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và
các văn bản pháp luật liên quan.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người quản lý
khác và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng những
thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ
chức hoặc cá nhân khác.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản
lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch
giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát trên
50% trở lên vốn điều lệ với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan của
thành viên đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch của các đối tượng nêu
trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Tổng Công ty phải
thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng
khoán về công bố thông tin.
4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang
lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định
của Luật doanh nghiệp và Điều lệ.
5. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người quản lý
khác và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng các
thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện
các giao dịch có liên quan.
Điều 48. Giao dịch với ngƣời có liên quan
1. Khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, Tổng Công ty phải ký kết hợp
đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện.
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2. Tổng Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có
liên quan can thiệp vào hoạt động của Tổng Công ty và gây tổn hại cho lợi ích của
Tổng Công ty thông qua việc kiểm soát các giao dịch, mua bán, giá cả hàng hóa và
dịch vụ của Tổng Công ty.
3. Tổng Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và
những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các
nguồn lực khác của Tổng Công ty.
Điều 49. Giao dịch với cổ đông, ngƣời quản lý doanh nghiệp và ngƣời có
liên quan của các đối tƣợng này
1. Tổng Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là
cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.
2. Tổng Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là
tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ các trường hợp Cổ đông
là công ty con trong trường hợp công ty con là các công ty không có cổ phần, phần vốn
góp nhà nước nắm giữ và đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần của công ty đại chúng
trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số
96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều của Luật doanh nghiệp.
3. Tổng Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có
liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ các trường hợp sau đây:
a) Tổng Công ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty
trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty
mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông
hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại Điều lệ;
b) Trường hợp pháp luật có quy định khác.
4. Trừ trường hợp các giao dịch được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Tổng
Công ty không được thực hiện giao dịch sau:
a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát
viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có
liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp Tổng Công ty và tổ chức có liên quan
đến cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm
công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành
có quy định khác.
b) Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị
tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Tổng Công ty với một trong các đối
tượng sau:
- Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, các người quản
lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
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- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 5% tổng vốn cổ
phần phổ thông của Tổng Công ty và những người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 159
Luật doanh nghiệp.
5. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tại điểm b khoản 4 Điều
này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc
một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ.
Điều 50. Đảm bảo quyền hợp pháp của ngƣời có quyền lợi liên quan đến
công ty
1. Tổng Công ty phải thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và người có quyền
lợi liên quan đến công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.
2. Tổng Công ty phải tuân thủ các quy định pháp luật về lao động, môi trường và
xã hội.
CHƢƠNG X
BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
Điều 51. Nghĩa vụ công bố thông tin
1. Tổng Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin
định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình
hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng. Tổng Công ty phải công bố đầy đủ,
chính xác và kịp thời các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng
đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư. Thông
tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều
lệ công ty.
2. Việc công bố thông tin được thực hiện bảo đảm cổ đông và công chúng có thể
tiếp cận công bằng. Ngôn ngữ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây
hiểu lầm cho cổ đông và nhà đầu tư.
Điều 52. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý công ty
1. Tổng Công ty đại chúng phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở
giao dịch chứng khoán và công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý và hoạt động
công ty theo quy định tại Điều 134 Luật doanh nghiệp.
2. Trong trường hợp công ty thay đổi mô hình hoạt động, Tổng Công ty phải báo
cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin
trong vòng 24 giờ kể từ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi mô hình.
Điều 53. Công bố thông tin về quản trị công ty
1. Tổng Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty tại các kỳ
Đại hội đồng cổ đông thường niên và trong Báo cáo thường niên của công ty theo quy
định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
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2. Trong trường hợp là Công ty niêm yết, Tổng Công ty có nghĩa vụ báo cáo
định kỳ 06 tháng và công bố thông tin về tình hình quản trị công ty theo quy định của
pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
Điều 54. Công bố thông tin về thu nhập của Tổng giám đốc.
Tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác phải được thể hiện thành
mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng
cổ đông tại cuộc họp thường niên.
Điều 55. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội
đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc
Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ và quy chế này, thành viên Hội
đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản
trị, Ban kiểm soát trong các trường hợp sau:
1. Các giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó các thành viên nêu trên
là thành viên sáng lập hoặc là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong thời
gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
2. Các giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó người có liên quan của
các thành viên nêu trên là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc cổ đông
lớn.
Điều 56. Tổ chức công bố thông tin
1. Tổng Công ty phải xây dựng và ban hành quy chế về công bố thông tin của
công ty theo quy định tại Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.
2. Tổng Công ty phải có ít nhất một nhân viên công bố thông tin. Nhân viên
công bố thông tin của công ty đại chúng có trách nhiệm sau:
a) Công bố các thông tin của công ty với công chúng đầu tư theo quy định của
pháp luật và Điều lệ công ty;
b) Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông liên hệ.
Chƣơng XI
GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 57. Giám sát về quản trị công ty
1. Tổng Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện
quy định quản trị công ty quy định tại Nghị định này.
2. Tổng Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan có nghĩa vụ cung cấp kịp
thời, chính xác các thông tin, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động quản trị công ty
của công ty đại chúng và giải trình các sự việc liên quan theo yêu cầu của Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước.
3. Trường hợp Tổng Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan không tuân
thủ quy định tại khoản 2 Điều này bị xử lý theo quy định pháp luật.
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Điều 58. Xử lý vi phạm về quản trị công ty
Trường hợp công ty, các cá nhân và tổ chức liên quan vi phạm hoặc không thực
hiện quy định tại quy chế này tùy theo tính chất và mức độ sẽ xử phạt vi phạm hành
chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
CHƢƠNG XII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 59. Điều khoản thi hành
Quy chế này bao gồm 12 chương, 60 điều đã được Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2018 họp và biểu quyết nhất trí thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2018. Trong
quá trình thực hiện có những vấn đề mới phát sinh mà xét thấy cần phải sửa đổi, bổ
sung quy chế cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế
của Tổng công ty, Tổng công ty có thể trình Đại hội đồng cổ đông họp xem xét, quyết
định.
Điều 60. Hiệu lực
Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban
hành.
Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc,
Trưởng các phòng, ban, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm hướng
dẫn, tổ chức thực hiện việc thi hành Quy chế này đến toàn thể cán bộ, công nhân viên
toàn Tổng Công ty.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
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