
       Điều lệ CCBM 
 

 1 

§iÒu lÖ 
C«ng ty cæ phÇn t vÊn x©y dùng  

c«ng tr×nh vËt liÖu x©y dùng 
  

 Chóng t«i, nh÷ng cæ ®«ng s¸ng lËp tham dù §¹i héi ®ång cæ ®«ng n¨m 
2006 thµnh lËp C«ng ty Cæ phÇn T vÊn X©y dùng C«ng tr×nh VËt liÖu x©y 
dùng, nhÊt trÝ th«ng qua néi dung b¶n §iÒu lÖ “C«ng ty cæ phÇn T vÊn X©y 
dùng C«ng tr×nh VËt liÖu x©y dùng” gåm 11 ch¬ng vµ 59 ®iÒu, cïng cam kÕt 
thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh trong b¶n §iÒu lÖ nµy. 

 B¶n §iÒu lÖ nµy chi phèi toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn T 
vÊn X©y dùng C«ng tr×nh vËt liÖu x©y dùng (Sau ®©y gäi t¾t lµ C«ng ty). 

 B¶n §iÒu lÖ ®îc so¹n th¶o vµ th«ng qua dùa trªn c¸c v¨n b¶n ph¸p lý 
sau: 

- LuËt doanh nghiÖp cña Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt 
Nam sè 60/2005/QH 11 ngµy 29/11/2005 kho¸ 11 th«ng qua ngµy 
29/11/2005; 

- NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ níc thµnh 
C«ng ty cæ phÇn; 

- QuyÕt ®Þnh sè 1928/Q§ - BXD ngµy 07 th¸ng 12 n¨m 2004 cña Bé 
trëng Bé X©y dùng vÒ viÖc Cæ phÇn ho¸ C«ng ty t vÊn XD c«ng tr×nh vËt 
liÖu x©y dùng; 

- QuyÕt ®Þnh sè 1986/Q§ - BXD ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2004 cña Bé 
trëng Bé X©y dùng vÒ viÖc Phª duyÖt ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ C«ng ty t vÊn 
XD c«ng tr×nh vËt liÖu x©y dùng; 

- QuyÕt ®Þnh sè 2350/Q§ - BXD ngµy 22/12/2005 cña Bé trëng Bé X©y 
dùng vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty T vÊn x©y dùng c«ng tr×nh vËt liÖu x©y dùng 
thµnh C«ng ty cæ phÇn; 
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Ch¬ng I 

Nh÷ng quy ®Þnh chung 
 

§iÒu 1: Gi¶i thÝch tõ ng÷ 

Trong §iÒu lÖ nµy c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 

1. C«ng ty: C«ng ty cæ phÇn T vÊn x©y dùng c«ng tr×nh vËt liÖu x©y dùng 

2. Người quản lý quan träng: Là Chñ tÞch H§QT, thành viên Hội đồng 
quản trị, Tổng Giám đốc C«ng ty, Phã Tæng Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng. 

3. Ngêi qu¶n lý kh¸c: Bao gåm c¸c chøc danh qu¶n lý trong C«ng ty 
thuéc thÈm quyÒn bæ nhiÖm cña Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty. 

 Nh÷ng tõ ng÷ kh¸c ®îc gi¶i thÝch nh quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 LuËt doanh 
nghiÖp vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. 

 

§iÒu 2: Tªn gäi, ®Þa chØ C«ng ty  

1. Tªn gäi: 

- Tªn tiÕng viÖt : C«ng ty cæ phÇn T vÊn x©y dùng c«ng tr×nh vËt liÖu 
x©y dùng 

- Tªn tiÕng anh: JOINT STOCK COMPANY of COSULTANCY ON building  

mateRial projects 

- Tªn viªt t¾t : CCBM 

2. Trô së chÝnh:   

- §Þa chØ: Ngâ 235 - ®êng NguyÔn Tr·i - Thanh Xu©n - Hµ Néi  

- §iÖn tho¹i : (04 ) 8582230  Fa x : (04) 8582231 

- Email: ccbm@hn.vnn.vn;   ccbmhn@fpt.vn 

3. Chi nh¸nh C«ng ty t¹i phÝa Nam 

- §Þa chØ: 220/48 X« ViÕt NghÖ TÜnh - Phêng 21 - QuËn B×nh Th¹nh TP 
Hå ChÝ Minh. 

- §iÖn tho¹i (08) 8983155   Fax: (08).  5126604 

- Email: ccbm@hcm.vnn.vn 
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§iÒu 3: Môc tiªu, néi dung kinh doanh, lÜnh vùc vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng 
cña C«ng ty  

1. Môc tiªu kinh doanh cña C«ng ty: Nh»m mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt 
cho c¸c cæ ®«ng, quan t©m ®Õn viÖc lµm vµ thu nhËp cho ngêi lao ®éng. 

2. Néi dung cña ngµnh nghÒ kinh doanh: 

a.  NhËn thÇu vµ tæng thÇu t vÊn ®Çu t x©y dùng ®èi víi c¸c dù ¸n trong 
lÜnh vùc s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, khai th¸c chÕ biÕn kho¸ng s¶n, n¨ng 
lîng. 

b. NhËn thÇu thiÕt kÕ vµ tæng thÇu thiÕt kÕ: 

-   C¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, c¸c c«ng tr×nh n¨ng lîng 
bao gåm: ThiÕt kÕ c«ng nghÖ, x©y dùng, cung cÊp ®iÖn, tù ®éng ho¸, cung cÊp 
níc, cung cÊp khÝ nÐn, phßng thÝ nghiÖm, xëng söa ch÷a c¬ ®iÖn…. 

- C¸c c«ng tr×nh khai th¸c má vµ gia c«ng nguyªn liÖu trong c«ng nghiÖp 
s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. 

- ThiÕt kÕ quy ho¹ch khu c«ng nghiÖp vµ khu ®« thÞ; thiÕt kÕ c¸c c«ng 
tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp vµ h¹ tÇng kü thuËt (®êng, cÊp tho¸t níc, 
®êng d©y t¶i ®iÖn, tr¹m biÕn ¸p ….) 

- ThiÕt kÕ chÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ c«ng nghiÖp; 

- ThiÕt kÕ, thi c«ng trang trÝ néi ngo¹i thÊt c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ 
d©n dông. 

c. ThÈm tra, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng, ®Ò ¸n thiÕt kÕ c«ng 
nghiÖp, d©n dông vµ c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng do ®¬n vÞ trong 
vµ ngoµi níc  lËp. 

d. T vÊn qu¶n lý dù ¸n, t vÊn ®iÒu hµnh dù ¸n vµ c¸c yªu cÇu kh¸c 
phôc vô qu¶n lý ®iÒu hµnh dù ¸n cña Chñ ®Çu t. 

e. §µo  t¹o  c«ng nh©n kü thuËt, chuyÓn giao c«ng  nghÖ  trong  lÜnh  vùc  
s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ vËn hµnh s¶n xuÊt thö  c¸c d©y chuyÒn thiÕt bÞ 
s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. 

f. §o ®¹c ®Þa h×nh, kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh x©y dùng. 

g. Xö lý nÒn mãng, thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, 
c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi… 

h. DÞch vô th¬ng m¹i; xuÊt nhËp khÈu dÞch vô t vÊn vµ vËt t kü thuËt 
ngµnh x©y dùng, c«ng nghiÖp. 
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i. Nghiªn cøu lËp tr×nh vµ øng dông c¸c phÇn mÒm øng dông ®iÒu khiÓn 
vµ tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 

k. S¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, kinh doanh bÊt ®éng s¶n, 
v¨n phßng cho thuª vµ vËt t thiÕt bÞ c«ng nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. 

l. Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

3. §Þa bµn ho¹t ®éng: Trong vµ ngoµi níc. 
 

§iÒu 4: T c¸ch ph¸p nh©n cña C«ng ty.  

1. C«ng ty cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt 
Nam.  Ho¹t ®éng cña C«ng ty theo §iÒu lÖ C«ng ty vµ LuËt doanh nghiÖp. 

2. C«ng ty cã con dÊu riªng, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc  lËp. 
§îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

 

§iÒu 5: Nguyªn t¾c tæ chøc, qu¶n lý ®iÒu hµnh cña C«ng ty. 

C«ng ty ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp vµ §iÒu lÖ 
nµy, trªn c¬ së nh÷ng nguyªn t¾c sau: 

1. Tù nguyÖn, cïng cã lîi, d©n chñ b×nh ®¼ng vµ tu©n thñ ph¸p luËt. 

2. C¬ quan quyÒn lùc cao nhÊt cña C«ng ty lµ §¹i héi ®ång cæ ®«ng, bao 
gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt. 

3. §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra Héi ®ång qu¶n trÞ (H§QT) lµ c¬ quan 
qu¶n lý cña C«ng ty theo quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ nµy. 

4. §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra ban kiÓm so¸t (BKS) ®Ó kiÓm so¸t ho¹t 
®éng kinh doanh, c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh C«ng ty theo quy ®Þnh t¹i 
§iÒu lÖ nµy. 

5. H§QT bæ nhiÖm Tæng Gi¸m ®èc ®Ó ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty. 
Tæng Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tríc H§QT vÒ quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô 
®îc giao. Gióp viÖc cho Tæng Gi¸m ®èc cã c¸c phã Tæng Gi¸m ®èc. 

 

§iÒu 6: Thêi h¹n ho¹t ®éng cña C«ng ty.  

1. Thêi h¹n ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn t vÊn x©y dùng c«ng tr×nh 
vËt  liÖu  x©y dùng  lµ 50 n¨m  (kÓ  tõ  ngµy c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn 
cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh). 

2. ViÖc chÊm døt ho¹t ®éng cña C«ng ty do §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt 
®Þnh, thùc hiÖn theo Ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ nµy. 
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§iÒu 7: Tæ chøc §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ x· 
héi kh¸c trong C«ng ty. 

1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong C«ng ty hoạt động 
trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và theo Điều lệ của tổ chức mình phù 
hợp với quy định của pháp luật. 

2. C«ng ty tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập 
và tham gia hoạt động trong các tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này. 
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Ch¬ng II 

QuyÒn vµ nghÜa vô cña C«ng ty 
 

  §iÒu 8: QuyÒn cña C«ng ty  

1. Tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức 
kinh doanh, đầu tư; chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh; 
được Nhà nước khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi tham gia sản 
xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. 

2. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn. 

3. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng. 

4. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu. 

5. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh. 

6. Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu 
quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh. 

7. Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ. 

8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của C«ng ty. 

9. Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật 
quy định. 

10. Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

11. Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo uỷ quyền tham gia tố 
tụng theo quy định của pháp luật. 

12. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

 

§iÒu 9: NghÜa vô cña C«ng ty. 

1. Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của 
pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 

2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, 
chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán. 

3. Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ 
tài chính khác theo quy định của pháp luật. 
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4. Bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp 
luật về lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm 
khác cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm. 

5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, dịch vụ theo 
tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố. 

6. Thực hiện chế độ thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê; 
định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, tình hình tài chính của 
doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo mẫu quy định; khi 
phát hiện các thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ 
thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó. 

7. Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá và 
danh lam thắng cảnh. 

8. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

 

Điều 10. Chế độ lưu giữ tài liệu của Công ty 

1. C«ng ty  phải lưu giữ các tài liệu sau đây: 

a) Điều lệ Công ty; sửa đổi, bổ sung §iÒu lÖ C«ng ty; Quy chế quản lý 
nội bộ của Công ty; sổ đăng ký cổ đông; 

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; văn bằng bảo hộ quyền sở hữu 
công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm; các giấy phép và 
giấy chứng nhận khác; 

c) Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của Công ty; 

d) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định 
của C«ng ty; 

đ) Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán; 

e) Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận 
của tổ chức kiểm toán độc lập; 

g) Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm; 

h) Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật. 

2. C«ng ty phải lưu giữ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này tại trụ 
sở chính; thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật. 
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Ch¬ng III:  

Vèn, cæ phÇn, cæ phiÕu cña C«ng ty 
 

§iÒu 11: Vèn ®iÒu lÖ, cæ phÇn, cæ phiÕu cña C«ng ty 

1. Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ 13.400.000.000® (Mêi ba tû bèn tr¨m 
triÖu  ®ång ViÖt Nam). 

®îc chia thµnh 134.000 cæ phÇn, mçi cæ phÇn cã mÖnh gi¸ 100.000® 

(Mét tr¨m ngµn ®ång ViÖt Nam). §îc t¨ng gi¶m theo quyÕt ®Þnh cña §¹i 
héi ®ång cæ ®«ng. 

2. Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty do c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp b»ng tiÒn hoÆc b»ng 
tµi s¶n theo ph¸p luËt quy ®Þnh. 

3. Tû lÖ  gãp vèn ®iÒu lÖ cña c¸c cæ ®«ng nh sau: 

a. Nhµ níc lµ cæ ®«ng chi phèi cña C«ng ty, cã sè vèn lµ  
5.100.000.000®    

(N¨m tû mét tr¨m triÖu ®ång ViÖt Nam) chiÕm 51 % vèn ®iÒu lÖ cña 
C«ng ty. 

b. Cæ phÇn b¸n cho c¸c thÓ nh©n, ph¸p nh©n kh¸c cã sè vèn lµ 
4.900.000.000 (Bèn tû chÝn tr¨m triÖu ®ång ViÖt Nam) chiÕm 49% vèn ®iÒu lÖ 
cña C«ng ty, trong ®ã: 

- Cæ phÇn phæ th«ng b¸n cho CBCNV cña C«ng ty T vÊn x©y dùng c«ng 
tr×nh vËt liÖu x©y dùng chiÕm  35% vèn ®iÒu lÖ C«ng ty.         

- Cæ phÇn phæ th«ng b¸n cho c¸c cæ ®«ng kh¸c chiÕm 14% vèn ®iÒu lÖ 
C«ng ty. 

c.  C«ng ty cã thÓ t¨ng vèn ®iÒu lÖ b»ng c¸c h×nh thøc mµ ph¸p luËt cho 
phÐp. 

d. Vèn ®iÒu lÖ  ®îc sö dông cho ho¹t ®éng kinh doanh, kh«ng ®em chia 
cho c¸c cæ ®«ng díi bÊt kú trêng hîp nµo vµ khi C«ng ty gi¶i thÓ hoÆc ph¸ 
s¶n ®îc gi¶i quyÕt theo LuËt doanh nghiÖp. 

4. Cæ phiÕu cña C«ng ty lµ chøng chØ x¸c nhËn quyÒn së h÷u mét hoÆc 
nhiÒu cæ phÇn cña cæ ®«ng do C«ng ty ph¸t hµnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

f. H×nh thøc, néi dung cæ phiÕu thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ 
LuËt doanh nghiÖp. 
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5. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới 
hình thức khác thì cổ đông được công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ 
đông đó. 

Đề nghị của cổ đông phải có cam đoan về các nội dung sau đây:  

a) Cổ phiếu thực sự đã bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức 
khác; trường hợp bị mất thì cam đoan thêm rằng đã tiến hành tìm kiếm hết 
mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả công ty để tiêu huỷ; 

b) Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ 
phiếu mới. 

Đối với cổ phiếu có giá trị danh nghĩa trên mười triệu đồng Việt Nam, 
trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật 
của công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ 
phiếu bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác và sau mười lăm 
ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị công ty cấp cổ phiếu mới. Ngêi 
®îc cÊp l¹i cæ phiÕu sÏ ph¶i ®ãng mét kho¶n lÖ phÝ cÊp l¹i theo quy ®Þnh cña 
C«ng ty. 

§iÒu 12: Chµo b¸n vµ chuyÓn nhîng  cæ phÇn cña C«ng ty 

1. Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh thêi ®iÓm, ph¬ng thøc vµ gi¸ chµo b¸n 
cæ phÇn trong sè cæ phÇn ®îc quyÒn chµo b¸n. Gi¸ chµo b¸n cæ phÇn kh«ng 
®îc thÊp h¬n gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm chµo b¸n hoÆc gi¸ trÞ ®îc ghi trong 
sæ s¸ch cña cæ phÇn t¹i thêi ®iÓm gÇn nhÊt, trõ nh÷ng trêng hîp sau: 

a. Cæ phÇn chµo b¸n lÇn ®Çu tiªn cho nh÷ng ngêi kh«ng ph¶i lµ cæ ®«ng s¸ng lËp. 

b. Cæ phÇn chµo b¸n cho tÊt c¶ cæ ®«ng theo tû lÖ cæ phÇn hiÖn cã cña hä 
ë C«ng ty. 

c. Cæ phÇn chµo b¸n cho ngêi m«i giíi hoÆc ngêi b¶o l·nh. Trong 
trêng hîp nµy, sè chiÕt khÊu hoÆc tû lÖ chiÕt khÊu cô thÓ ph¶i ®îc sù chÊp 
thuËn cña sè cæ ®«ng ®¹i diÖn cho Ýt nhÊt 75% tæng sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu 
quyÕt. 

2. Trêng hîp C«ng ty ph¸t hµnh thªm cæ phÇn phæ th«ng vµ chµo b¸n sè 
cæ phÇn ®ã cho tÊt c¶ cæ ®«ng phæ th«ng theo tû lÖ cæ phÇn hiÖn cã cña hä t¹i 
C«ng ty th× ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau: 

a) C«ng ty ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n ®Õn c¸c cæ ®«ng theo ph¬ng 
thøc b¶o ®¶m ®Õn ®îc ®Þa chØ thêng tró cña hä. Th«ng b¸o ph¶i ®îc ®¨ng 
b¸o trong ba sè liªn tiÕp trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy th«ng 
b¸o. 
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b) Thông báo phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của 
cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập 
hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số cổ phần và tỷ lệ cổ 
phần hiện có của cổ đông tại Công ty; tổng số cổ phần dự kiến phát hành và 
số cổ phần cổ đông được quyền mua; giá chào bán cổ phần; thời hạn đăng ký 
mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty. Thời hạn 
xác định trong thông báo phải hợp lý đủ để cổ đông đăng ký mua được cổ 
phần. Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua do Công ty phát 
hành; 

c) Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho 
người khác; 

d) Nếu phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về Công ty đúng hạn 
như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên 
mua. Trường hợp số lượng cổ phần dự định phát hành không được cổ đông và 
người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì số cổ phần dự kiến 
phát hành còn lại sẽ do Hội đồng quản trị quản lý. Hội đồng quản trị có thể 
phân phối số cổ phần đó cho cổ đông của Công ty hoặc người khác theo cách 
thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào 
bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác 
hoặc cổ phần được bán qua trung tâm giao dịch chứng khoán. 

3. Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin 
về người mua quy định tại khoản 2 Điều 20 của §iÒu lÖ này được ghi đúng, 
ghi đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở 
thành cổ đông của Công ty.  

4. Sau khi cổ phần được bán, Công ty phải phát hành và trao cổ phiếu 
cho người mua. Công ty có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu. Trong 
trường hợp này, các thông tin về cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 20 của 
§iÒu lÖ này được ghi vào sổ đăng ký cổ đông là đủ để chứng thực quyền sở 
hữu cổ phần của cổ đông đó trong Công ty.  

5. Các cổ phần được chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng được thực 
hiện bằng văn bản theo cách thông thường hoặc bằng cách trao tay cổ phiếu. 
Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển 
nhượng hoặc đại diện uỷ quyền của họ ký. Bên chuyển nhượng vẫn là người 
sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi tên của người nhận chuyển nhượng 
được đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông. 
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Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần trong cổ phiếu có ghi tên 
thì cổ phiếu cũ bị huỷ bỏ và Công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ 
phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại. 

6. Điều kiện, phương thức và thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng 
thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán. 

 

 §iÒu 13: Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu: 

1. Công ty có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các 
loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật. 

2. Công ty không được quyền phát hành trái phiếu trong các trường hợp 
sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:  

a) Không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, không 
thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong ba năm liên 
tiếp trước đó; 

b) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân của ba năm liên tiếp trước đó 
không cao hơn mức lãi suất dự kiến trả cho trái phiếu định phát hành. Việc 
phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn không 
bị hạn chế bởi các quy định tại điểm a và điểm b khoản này.  

3. Hội đồng quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái 
phiếu và thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại 
cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình quyết 
định của Hội đồng quản trị về phát hành trái phiếu.  

 

§iÒu 14: Mua l¹i cæ phÇn 

Cæ phÇn cña C«ng ty cã thÓ ®îc mua b»ng tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ tù do 
chuyÓn ®æi, vµng, gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, gi¸ trÞ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ, c«ng 
nghÖ, bÝ quyÕt kü thuËt, c¸c tµi s¶n kh¸c theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ C«ng ty vµ 
®îc thanh to¸n ®ñ mét lÇn.: 

1. Mua l¹i cæ phÇn theo yªu cÇu cña cæ ®«ng.  

a. Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại Công ty 
hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty có 
quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, 
trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự 
định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty 
trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông 
qua quyết định về các vấn đề quy định tại khoản này. 
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b. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại 
tiÕt a kho¶n 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được H§QT quyÕt ®Þnh 
trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp 
không thoả thuận được về giá thì cổ đông đó có thể bán cổ phần cho người 
khác hoặc các bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp định 
giá. Công ty giới thiệu c¸c tổ chức định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa 
chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.  

2. Mua l¹i cæ phÇn theo quyÕt ®Þnh cña C«ng ty.  

Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã 
bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:  

a. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số 
cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mỗi mười hai tháng. Trong 
trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định; 

b. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ 
thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ 
trường hợp quy định tại tiÕt c khoản 2 Điều này. Đối với cổ phần loại khác, nếu 
Điều lệ Công ty không quy định hoặc Công ty và cổ đông có liên quan không 
có thoả thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường; 

c. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ 
cổ phần của họ trong Công ty. Trong trường hợp này, quyết định mua lại cổ 
phần của Công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được 
tất cả cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày quyết định đó được 
thông qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty, tổng số cổ 
phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua 
lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ 
phần của họ cho Công ty.  

Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình 
bằng phương thức bảo đảm đến được Công ty trong thời hạn ba mươi ngày, 
kể từ ngày thông báo. Chào bán phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy 
chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của 
cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập 
hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số 
cổ phần chào bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người 
đại diện theo pháp luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần được chào 
bán trong thời hạn nói trên.  
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3. §iÒu kiÖn thanh to¸n vµ xö lý c¸c cæ phÇn mua l¹i. 

a. Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông 
theo quy định tại kho¶n 1 vµ 2  cña §iÒu này nếu ngay sau khi thanh toán hết 
số cổ phần được mua lại, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và 
nghĩa vụ tài sản khác. 

b. Cổ phần được mua lại theo quy định tại kho¶n 1 vµ 2 cña §iÒu này 
được coi là cổ phần thu về và thuộc số cổ phần được quyền chào bán.  

c. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được 
tiêu huỷ ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội 
đồng quản trị và Tổng Giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do 
không tiêu huỷ hoặc chậm tiêu huỷ cổ phiếu gây ra đối với Công ty.  

d. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản 
được ghi trong sổ kế toán của Công ty giảm hơn 10% thì Công ty phải báo 
cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thanh 
toán hết số cổ phần mua lại. 
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ch¬ng iv: 

cæ ®«ng, quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña cæ ®«ng 
 

§iÒu 15: Cæ ®«ng cña C«ng ty.  

- Cæ ®«ng cña C«ng ty lµ tæ chøc hoÆc c¸ nh©n së h÷u hîp ph¸p mét hay 
nhiÒu cæ phÇn cña C«ng ty vµ ®îc ®¨ng ký vµo sæ ®¨ng ký cæ ®«ng cña C«ng ty. 

- Cæ ®«ng s¸ng lËp lµ nh÷ng cæ ®«ng mua vèn ngay lÇn ®Çu vµ th«ng qua 
b¶n §iÒu lÖ ®Çu tiªn cña C«ng ty. 

 

§iÒu 16: §¹i diÖn cæ ®«ng  

Cæ ®«ng cã quyÒn cö ®¹i diÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hoÆc uû quyÒn 
cho ngêi kh¸c dù häp ®¹i héi ®ång cæ ®«ng hoÆc øng cö vµo H§QT, BKS 
cña C«ng ty. 

 

§iÒu 17: QuyÒn cña cæ ®«ng phæ th«ng. 

1. Cæ ®«ng phæ th«ng cã quyÒn: 

a) Tham dự và phát biểu trong các Đại hội cổ đông và thực hiện quyền 
biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; mỗi cổ phần phổ 
thông có một phiếu biểu quyết; 

b) Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần 
phổ thông của từng cổ đông trong Công ty; 

d) Được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác và 
cho người không phải là cổ đông, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 
19 của §iÒu lÖ này; 

đ) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông 
có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; 

e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, sổ biên bản 
họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

g) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại 
tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Công ty; 
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h) Các quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiÖp và Điều lệ 
Công ty. 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ 
thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có các quyền sau đây: 

a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

b) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản 
trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán 
Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát; 

c) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy 
định tại khoản 3 Điều này; 

d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến 
quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải 
bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng 
minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ 
đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập 
hoặc số đăng ký kinh doanh 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 Công ty; vấn đề cần kiểm tra, 
mục đích kiểm tra; 

đ) Các quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiÖp. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền 
yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ 
của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; 

b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá sáu tháng mà Hội đồng 
quản trị mới chưa được bầu thay thế; 

Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và 
phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa 
chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh 
đối với cổ đông là tổ chức; số 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 Công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông. Kèm theo yêu cầu phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội 
đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.  
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§iÒu 18.  NghÜa vô cña cæ ®«ng phæ th«ng. 

1. Thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua trong thời hạn chín mươi ngày, 
kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; chịu trách 
nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số 
vốn đã góp vào Công ty. 

 Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty 
dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được 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 thành viên Hội đồng quản trị và người đại 
diện theo pháp luật của Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các 
khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần 
đã bị rút. 

2. Tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty. 

3. Chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiÖp và 
Điều lệ Công ty. 

5. Cổ đông phổ thông phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh 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 nguy cơ tài chính có thể 
xảy ra đối với Công ty. 

 

Điều 19. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập 

1. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số 
cổ phần phổ thông được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đã 
đăng ký mua trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày Công ty được cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  

2. Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh, Công ty phải thông báo việc góp vốn cổ phần đến cơ 
quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:  
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a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh; 

b) Tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán, số cổ phần các cổ 
đông sáng lập đăng ký mua; 

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, 
Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông sáng lập là 
cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số 
đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần đăng ký mua, số 
cổ phần và trị giá cổ phần đã thanh toán, loại tài sản góp vốn cổ phần của 
từng cổ đông sáng lập; 

d) Tổng số cổ phần và giá trị cổ phần đã thanh toán của các cổ đông sáng 
lập; 

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải chịu trách nhiệm cá nhân 
về các thiệt hại đối với Công ty và người khác do thông báo chậm trễ hoặc 
thông báo không trung thực, không chính xác, không đầy đủ. 

3. Trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã 
đăng ký mua thì số cổ phần chưa góp đủ đó của cổ đông sáng lập được xử lý 
theo một trong các cách sau đây: 

a) Các cổ đông sáng lập còn lại góp đủ số cổ phần đó theo tỷ lệ sở hữu 
cổ phần của họ trong Công ty; 

b) Một hoặc một số cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó; 

c) Huy động người khác không phải là cổ đông sáng lập nhận góp đủ số 
cổ phần đó; người nhận góp vốn đó đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập 
của Công ty. Trong trường hợp này, cổ đông sáng lập chưa góp cổ phần theo 
đăng ký đương nhiên không còn là cổ đông của Công ty. 

Khi số cổ phần đăng ký góp của các cổ đông sáng lập chưa được góp đủ 
thì các cổ đông sáng lập cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và 
nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị số cổ phần chưa góp 
đủ đó.  

4. Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần 
phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển 
nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng 
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lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này, 
cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc 
chuyển nhượng các cổ phần đó và người nhận chuyển nhượng đương nhiên 
trở thành cổ đông sáng lập của Công ty. 

Sau thời hạn ba năm, kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng 
lập đều được bãi bỏ.  

 

Điều 20. Sổ đăng ký cổ đông 

1. Công ty phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ 
liệu điện tử hoặc cả hai loại này. 

2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty; 

b) 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; 

c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp; 

d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, 
Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; 
tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký 
kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; 

đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.  

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty hoặc 
Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán 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 Công ty hoặc Trung tâm đăng ký, lưu ký, bù trừ và 
thanh toán chứng khoán.  

4. Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên phải được đăng ký với 
cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn bảy ngày làm việc, 
kể từ ngày có được tỷ lệ sở hữu đó. 
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Ch¬ng V 

c¸c chÕ ®é vÒ lao ®éng vµ 

quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng 
 

§iÒu 21: ChÕ ®é vµ quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng  

1. ChÕ ®é vµ quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng lµm viÖc t¹i C«ng ty: 

- Ngêi lao ®éng ®ang lµm viÖc cho doanh nghiÖp Nhµ níc theo chÕ ®é 
hîp ®ång lao ®éng khi chuyÓn sang C«ng ty cæ phÇn sÏ ®îc ký l¹i hîp ®ång 
lao ®éng víi ngêi sö dông lao ®éng. §èi víi sè lao ®éng tù nguyÖn chÊm døt 
hîp ®ång lao ®éng th× gi¶i quyÕt theo chÕ ®é hiÖn hµnh. 

- Khi chuyÓn sang C«ng ty cæ phÇn, mäi chÕ ®é nh  B¶o hiểm x· héi, 
B¶o hiÓm y tÕ vµ c¸c chÕ ®é kh¸c theo ph¸p luËt ®îc C«ng ty cæ phÇn tiÕp tôc 
thùc hiÖn. 

- Trong 12 th¸ng kÓ tõ ngµy C«ng ty ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký 
kinh doanh; nÕu ngêi lao ®éng bÞ mÊt viÖc do c¬ cÊu l¹i C«ng ty th× chÝnh  
s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng nµy ®îc gi¶i quyÕt theo nh÷ng quy ®Þnh hiÖn 
hµnh cña Nhµ níc.  

2. ChÕ ®é tuyÓn dông : 

ViÖc tuyÓn dông lao ®éng vµ tr¶ l¬ng theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng gi÷a 
Tæng Gi¸m ®èc (hoÆc ngêi ®îc Tæng Gi¸m ®èc uû quyÒn) vµ ngêi lao ®éng 
phï hîp víi ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

         Ch¬ng Vi 

Tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña C«ng ty 
 

§iÒu 22: C¬ cÊu tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña C«ng ty 

C¬ cÊu tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña C«ng ty gåm cã: §¹i héi ®ång cæ 
®«ng, Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, Tæng Gi¸m ®èc. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị vµ/hoÆc Tæng Gi¸m ®èc là người đại diện 
theo pháp luật của Công ty được quy định tại Điều lệ nµy. Người đại diện theo 
pháp luật của Công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên 
ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác 
theo quy định cña ph¸p luËt để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người 
đại diện theo pháp luật của Công ty.  
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Môc 1: §¹i héi ®ång cæ ®«ng 

§iÒu 23: §¹i héi ®ång cæ ®«ng.  

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ 
quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần T vÊn x©y dùng c«ng tr×nh vËt 
liÖu x©y dùng. 

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền 
chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần. 

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban kiểm soát; 

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 
50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công 
ty.  

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, trừ trường hợp điều 
chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần 
được quyền chào bán quy định tại Điều lệ Công ty; 

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

h) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 

i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; 

k) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiÖp và 
Điều lệ Công ty. 

3. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo 
uỷ quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; 
trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải 
xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Việc cử, 
chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo uỷ quyền phải được thông báo 
bằng văn bản đến Công ty trong thời hạn sớm nhất. Thông báo phải có các nội 
dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số và ngày quyết định thành lập 
hoặc đăng ký kinh doanh của cổ đông; 
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b) Số lượng cổ phần, loại cổ phần và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty; 

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, 
Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ 
quyền; 

d) Số cổ phần được uỷ quyền đại diện; 

đ) Thời hạn đại diện theo uỷ quyền; 

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền và người đại diện 
theo pháp luật của cổ đông. 

Công ty phải gửi thông báo về người đại diện theo uỷ quyền quy định tại 
khoản này đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được thông báo. 

 

§iÒu 24 : ThÈm quyÒn triÖu tËp §¹i héi ®ång cæ ®«ng  

1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường; ít nhất mỗi 
năm họp một lần. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ 
Việt Nam.  

2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, 
kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ 
quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ 
ngày kết thúc năm tài chính.  

Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau 
đây:  

a) Báo cáo tài chính hằng năm; 

b) Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý 
kinh doanh ở Công ty; 

c) Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc; 

d) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

đ) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông 
trong các trường hợp sau đây:  

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 
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b) Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy 
định của pháp luật; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 
Điều 17 của Điều lệ này; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời 
hạn ba mươi ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy 
định tại điểm b hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 
3 Điều này. 

Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
như quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Công ty. 

5. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông theo quy định tại khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp 
theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông theo quy định của Luật doanh nghiÖp.  

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
như quy định thì Trưởng ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 
và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Công ty.  

6. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 
theo quy định tại khoản 5 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định 
tại khoản 2 Điều 17 của §iÒu lÖ này đã yêu cầu có quyền thay thế Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của 
Luật doanh nghiÖp. 

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 việc triệu 
tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết. 

7. Người triệu tập phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội 
đồng cổ đông, cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh 
sách cổ đông, lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị tài liệu, xác 
định thời gian và địa điểm họp, gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có 
quyền dự họp theo quy định của Luật doanh nghiÖp. 
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8. Chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy ®Þnh tại các khoản 4, 5 và 6 của Điều này sẽ được Công ty hoàn lại. 

 

§iÒu 25: Danh s¸ch cæ ®«ng cã quyÒn dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng  

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập 
dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự 
họp Đại hội đồng cổ đông được lập khi có quyết định triệu tập và phải lập 
xong chậm nhất hai mươi ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ 
đông.  

2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, 
tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu 
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ 
thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của 
cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông 
của từng cổ đông. 

3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ 
đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; 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 Đại hội đồng cổ đông.  

 

§iÒu 26: Ch¬ng tr×nh vµ néi dung häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng 

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải lập danh sách cổ đông 
có quyền dự họp và biểu quyết; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc 
họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; xác 
định thời gian, địa điểm họp và gửi thông báo mời họp đến các cổ đông có 
quyền dự họp. 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 17 của 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 được gửi đến Công ty chậm nhất 05 
ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số 
lượng từng loại cổ phần của cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty, 
vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.  

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ có quyền từ chối kiến 
nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu có một trong các trường hợp sau đây: 
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a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không 
đúng nội dung; 

b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông; 

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến 
nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung 
cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính 
thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng 
cổ đông chấp thuận.  

 

 §iÒu 27: Mêi häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng. 

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp 
đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất bảy ngày làm việc trước ngày 
khai mạc. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ 
thường trú của cổ đông.  

Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty; tên, địa 
chỉ thường trú của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông; 
thời gian và địa điểm họp.  

2. Kèm theo thông báo mời họp phải có mẫu chỉ định đại diện theo uỷ 
quyền dự họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, các tài liệu thảo luận làm 
cơ sở thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong 
chương trình họp.  

Nếu Công ty có trang thông tin điện tử thì thông báo mời họp và các tài 
liệu gửi kèm theo phải được công bố trên trang thông tin điện tử đó đồng thời 
với việc gửi thông báo cho các cổ đông. 

 

§iÒu 28: QuyÒn dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng. 

1. Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ 
chức trực tiếp hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp Đại 
hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện 
theo uỷ quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 23 của Điều lệ này thì uỷ quyền 
người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.  
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2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập 
thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:  

a) Trường hợp cổ đông là cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký 
của cổ đông đó và người được uỷ quyền dự họp; 

b) Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là 
người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người 
đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp; 

c) Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo 
pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp. 

Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ 
quyền trước khi vào phòng họp. 

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, phiếu biểu quyết của 
người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực 
khi có một trong các trường hợp sau đây: 

a) Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị 
mất năng lực hành vi dân sự;  

b) Người uỷ quyền đã chấm dứt việc uỷ quyền. 

4. Quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng nếu Công ty nhận được 
thông báo bằng văn bản về một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều này chậm nhất hai mươi tư giờ trước giờ khai mạc cuộc họp của Đại hội 
đồng cổ đông. 

5. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập 
xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì 
người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế 
cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng. 

 

§iÒu 29: §iÒu kiÖn thÓ thøc tiÕn hµnh häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự 
họp đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;  

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo 
quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời 
hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội 
đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp 
đại diện ít nhất 61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 
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3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến 
hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba 
trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong 
trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không 
phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của 
các cổ đông dự họp vµ sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt mµ hä ®¹i diÖn. 

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã 
được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 27 của Điều lệ này  

5. ThÓ thøc tiÕn hµnh häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng: 

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo quy định sau đây: 

a. Trước ngày khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký việc dự họp 
Đại hội đồng cổ đông cho đến khi bảo đảm việc đăng ký đầy đủ các cổ đông 
có quyền dự họp. Người đăng ký dự họp sẽ được cấp thẻ biểu quyết tương 
ứng với số vấn đề cần biểu quyết trong chương trình họp; 

b. Chủ toạ, thư ký và ban kiểm phiếu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
được quy định như sau: 

-  Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ 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 các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ 
cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ toạ thì thành viên Hội 
đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu 
chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao 
nhất làm chủ toạ cuộc họp; 

-  Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp và người có 
số phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp; 

-  Chủ toạ cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; 

-  Đại hội đồng cổ đông bầu ban kiểm phiếu không quá ba người theo đề 
nghị của chủ toạ cuộc họp; 

6. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông 
qua ngay 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; 

7. Chủ toạ và thư ký họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các 
biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng 
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theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số 
người dự họp; 

8. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong 
nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu 
quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối 
cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, 
không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ toạ công bố ngay trước khi bế 
mạc cuộc họp; 

9. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã 
khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng 
ký. Chủ toạ không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; 
trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị 
ảnh hưởng; 

10. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền: 

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an 
ninh khác; 

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất 
những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, 
ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu 
về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

11. Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số 
người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi 
địa điểm họp trong các trường hợp sau đây: 

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

b) Có người dự họp có hành vi 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 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định 
khai mạc; 

12. Trường hợp chủ toạ hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông 
trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người 
khác trong số những người dự họp để thay thế chủ toạ điều hành cuộc họp cho 
đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh 
hưởng. 

 

§iÒu 30: Th«ng qua quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng,  



       Điều lệ CCBM 
 

 28

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền 
bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được 
thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:  

a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

b) Thông qua định hướng phát triển Công ty; 

c) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền 
chào bán; 

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban 
kiểm soát; 

đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 
50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty  

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g) Tổ chức lại, giải thể Công ty. 

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi 
có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất 
cả cổ đông dự họp chấp thuận; 

b) Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại 
được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể 
Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị 
tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phải được số cổ 
đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp 
chấp thuận;  

c) Việc biểu quyết 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 tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

4. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với 
số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục 
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triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được 
thực hiện đúng như quy định. 

5. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn 
bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ 
đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết cña tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng dù 
häp chấp thuận;  

6. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ 
đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm ngày, 
kể từ ngày quyết định được thông qua. 

 

§iÒu 31: Biªn b¶n häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng C«ng ty. 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi vào sổ biên bản của 
Công ty. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và phải có các nội dung chủ yếu 
sau đây:  

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh; 

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c) Chương trình và nội dung cuộc họp; 

d) Chủ toạ và thư ký; 

đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng 
cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp; 

g) 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; 

h) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi 
rõ tổng số phiếu 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; 

i) Các quyết định đã được thông qua; 

k) Họ, tên, chữ ký của chủ toạ và thư ký. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực 
pháp lý như nhau. 
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2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước 
khi bế mạc cuộc họp. 

3. Chủ toạ và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính 
trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông 
trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp. 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký 
dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi 
kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

 

§iÒu 32: Yªu cÇu huû bá quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng  

Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại 
hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng 
cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm 
soát có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực 
hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiÖp và Điều lệ Công ty; 

2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp 
luật hoặc Điều lệ Công ty. 

 

Môc 2: Héi ®ång qu¶n trÞ 

§iÒu 33: Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty  

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân 
danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty 
không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  

2. Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh 
doanh hằng năm của Công ty; 

b) Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông loại cổ phần và tổng số cổ phần được 
quyền chào bán của từng loại; 
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c) Quyết định chào 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; 

d) Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 

đ) Quyết định mua lại cổ phần vµ gi¸ mua l¹i cæ phÇn theo quy định tại 
tiÕt a, kho¶n 2 §iÒu 14 §iÒu lÖ nµy. 

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và 
giới hạn theo quy định của Luật doanh nghiÖp vµ Điều lệ Công ty; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 
thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng 
hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần 
nhất của Công ty trõ trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm ® tiÕt 2 §iÒu 30; 

h) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng 
đối với Tổng Giám đốc, Phã Tæng Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng; quyết định mức 
lương và lợi ích khác của những người đó; cử người đại diện theo uỷ quyền 
thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở Công ty khác, quyết 
định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó; 

i) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong điều hành công việc kinh 
doanh của Công ty; 

k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ 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; 

l) 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; 

m) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ 
đông; 

n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ 
tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty; 

p) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiÖp.  
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3. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, 
lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu 
quyết. 

4. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị 
tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông. Trong trường hợp quyết định do Hội đồng quản trị thông 
qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho 
Công ty thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên 
đới chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho 
Công ty; thành viên phản đối thông qua quyết định nói trên được miễn trừ 
trách nhiệm. Trong trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên 
tục trong thời hạn ít nhất một năm có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình 
chỉ thực hiện quyết định nói trên. 

5. Héi ®ång qu¶n trÞ gåm 05 thµnh viªn trong ®ã cã tèi thiÓu 01 thµnh 

viªn lµ ®¹i diÖn cña cæ ®«ng chi phèi, nhiÖm kú cña H§QT lµ 05 n¨m.  

Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến 
khi Hội đồng quản trị mới được bầu và tiếp quản công việc 

  

§iÒu 34: Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ: 

1. Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị trong số thành viên 
Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng Giám đốc 
Công ty.  

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu 
phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ toạ cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng 
quản trị; 

đ) Chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông; 

e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiÖp. 
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3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì uỷ quyền bằng 
văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của 
Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. 
Trường hợp không có người được uỷ quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị 
không làm việc được 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 quá bán. 

§iÒu 35: Tiªu chuÈn thµnh viªn H§QT. 

Ngêi øng cö hoÆc ®îc ®Ò cö tham gia H§QT ph¶i lµ ngêi cã ®ñ c¸c 
tiªu chuÈn sau: 

1) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý 
doanh nghiệp theo quy định của Ph¸p luật; 

2) Là cổ đông cá nhân sở hữu hoÆc ®¹i diÖn së h÷u ít nhất 5% tổng số cổ 
phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong 
quản lý kinh doanh. 

 

§iÒu 36: MiÔn nhiÖm, b·i nhiÖm, bæ sung thµnh viªn H§QT 

Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường 
hợp sau đây 

1. Hội đồng quản trị quyÕt ®Þnh bãi nhiệm, miễn nhiệm thµnh viªn 
H§QT trong các trường hợp sau đây:  

- Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu tháng 
liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- BÞ mÊt hoÆc h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù. 

2. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Hội 
đồng quản trị có thể bị miễn nhiệm bất cứ lúc nào theo quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông. 

3. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba 
so với số quy định tại Điều lệ Công ty hoÆc mét trong sè c¸c thµnh viªn 

H§QT cã ®¬n xin tõ chøc thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm 
quá một phần ba hoÆc mét trong sè c¸c thµnh viªn H§QT cã ®¬n xin tõ chøc 
để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 
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Trong các trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông 
bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, 
bãi nhiệm. 

§iÒu 37: Cuéc häp cña H§QT. 

1. Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và 
ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn 
bảy 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 triệu tập. Trường hợp 
có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các 
thành viên đã bÇu theo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp 
Hội đồng quản trị.  

2. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Hội đồng quản 
trị có thể họp tại trụ sở chính của Công ty hoặc ở nơi khác. 

3. Cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị do Chủ tịch triệu tập bất cứ 
khi nào nếu xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần.  

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có 
một trong các trường hợp sau đây:  

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát; 

b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất ba người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất ba thành viên Hội đồng quản trị; 

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề 
cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.  

5. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn mười lăm 
ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 4 Điều này. Trường 
hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch 
phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề 
nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị 
phải gửi thông báo mời họp chậm nhất năm ngày làm việc trước ngày họp nếu 
Điều lệ Công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định 
cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết 
định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và 
phiếu biểu quyết của thành viên.  
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Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc 
phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên 
Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.  

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo 
mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát và Tổng 
Giám đốc như đối với thành viên Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc không phải là thành viên Hội 
đồng quản trị, có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo 
luận nhưng không được biểu quyết.  

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/5 tổng số thành 
viên trở lên dự họp.  

Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ 
phiếu bằng văn bản. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải 
được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước giờ 
khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những 
người dự họp.  

Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành 
viên dự họp chấp thuận; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối 
cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

9. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 
Thành viên được uỷ quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên 
Hội đồng quản trị chấp thuận.  

 

Điều 38. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi vào sổ biên bản. 
Biên bản phải lập bằng tiếng Việt vµ có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh; 

b) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

c) Thời gian, địa điểm họp; 

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được uỷ quyền dự họp; họ, 
tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 
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e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn 
biến của cuộc họp; 

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không 
tán thành và không có ý kiến; 

h) Các quyết định đã được thông qua; 

i) Họ, tên, chữ ký của tất cả thành viên hoặc đại diện theo uỷ quyền dự 
họp. 

Chủ toạ và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác 
của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

2. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp 
phải được lưu giữ tại trụ chính của Công ty. 

 

Điều 39. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng 
quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó 
Tổng Giám đốc, người quản lý các đơn vị trong Công ty cung cấp các thông 
tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của 
các đơn vị trong Công ty.  

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính 
xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. 

 

Môc 3:  Tæng Gi¸m ®èc  

§iÒu 40: Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty 

1. Hội đồng quản trị quyÕt ®Þnh bổ nhiệm Tổng Giám đốc C«ng ty. Chñ 
tÞch H§QT cã thÓ kiªm Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty. Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty lµ 
ngêi ®¹i diÖn theo Ph¸p luËt cña C«ng ty. 

2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày 
của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước 
Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ 
được giao.  

Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm năm; có thể được bổ 
nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

3. Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty ph¶i cã ®ñ c¸c tiªu chuÈn sau:  
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a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản 
lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiÖp; 

b) Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị 
kinh doanh. 

c) Tổng Giám đốc Công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc 
Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác.  

4. Tổng Giám đốc C«ng ty có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày 
của Công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị; 

b) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của 
Công ty; 

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty; 

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công 
ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

e) Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong 
Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc; 

g) Tuyển dụng lao động; 

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i. QuyÕt ®Þnh mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t XDCB theo ph©n cÊp cña 
H§QT vµ theo c¸c quy chÕ qu¶n lý néi bé do H§QT ban hµnh. 

k. §Ò xuÊt vµ tr×nh H§QT quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiªm, khen 
thëng, kû luËt, møc l¬ng, phô cÊp cña Phã Tæng Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng 
C«ng ty. 

l. Cö c¸n bé ®i c«ng t¸c, ®µo t¹o t¹i níc ngoµi theo c¸c quy ®Þnh cña 
ph¸p luËt vµ theo ph©n cÊp cña H§QT. 

m. Tr×nh H§QT th«ng qua c¸c hîp ®ång mua, b¸n tµi tµi s¶n, ®Çu t tµi 
chÝnh do §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i tiÕt ® ®iÓm 2 §iÒu 
30 §iÒu lÖ nµy vµ c¸c hîp ®ång kh¸c theo ph©n cÊp cña H§QT. 

n. Ký c¸c hîp ®ång kinh tÕ, d©n sù víi kh¸ch hµng theo ph©n cÊp cña 
H§QT, tæ chøc thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc H§QT vÒ viÖc ký vµ thùc 
hiÖn c¸c hîp ®ång ®ã. 

o. Tæ chøc ®Êu thÇu, thanh lý, mua, b¸n tµi s¶n theo quy ®Þnh cña H§QT  
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m. B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®«ng kinh  doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng 
ty t¹i c¸c cuéc häp H§QT, ®Ò nghÞ H§QT gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh 
vît qu¸ quyÒn h¹n cña m×nh. 

p. Thay mÆt H§QT qu¶n lý toµn bé tµi s¶n cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch 
nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty theo quy ®Þnh cña nhµ 
níc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh vµ theo quy chÕ ph©n cÊp cña H§QT. 

q. X©y dùng ph¬ng ¸n trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü tõ lîi nhuËn sau thuÕ 
tr×nh H§QT phª duyÖt. B¸o c¸o H§QT viÖc trÝch lËp, sö dông c¸c quü hµng 
n¨m cña C«ng ty. 

r. ChÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ nh÷ng tæn thÊt do hµnh vi vi ph¹m quy 
tr×nh qu¶n lý, ®iÒu hµnh C«ng ty cña b¶n th©n g©y ra. 

s. §¹i diÖn cho C«ng ty ®Ó khëi kiÖn, b¶o vÖ quyÒn lîi hoÆc ®Ò nghÞ khëi 
tè trong c¸c vô ¸n liªn quan ®Õn quyÒn lîi tµi s¶n cña C«ng ty. 

u. Trêng hîp khÈn  cÊp nh  thiªn tai, ®Þch ho¹, ho¶ ho¹n, sù cè… Tæng 
Gi¸m ®èc cã thÓ quyÕt ®Þnh c¸c biÖn ph¸p vît  thÈm quyÒn cña m×nh vµ ®ång 
thêi b¸o c¸o ngay cho H§QT. 

t) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và quyết 
định của Hội đồng quản trị. 

5. Tổng Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của 
Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao 
động ký với Công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu điều hành trái 
với quy định này mà gây thiệt hại cho Công ty thì Tổng Giám đốc C«ng ty 
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công 
ty. 

 

Điều 41. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng 
quản trị, Tổng Giám đốc. 

1. Công ty có quyền trả thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản 
trị, Tổng Giám đốc theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc được trả theo quy định sau đây:  

a) Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền 
thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành 
nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội 
đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất 
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trí. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết 
định tại cuộc họp thường niên; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí 
ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được 
giao; Mức thanh toán do HĐQT quy định. 

c) Tổng Giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Tổng 
Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Tổng 
Giám đốc  được tính vào chi phí kinh doanh của 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 Công ty, phải báo cáo Đại hội 
đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

 

§iÒu 42: Tõ chøc, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm Tæng Gi¸m ®èc 

1. Khi Tæng Gi¸m ®èc muèn tõ chøc ph¶i cã ®¬n göi H§QT. Trong thêi 
h¹n tèi ®a 60 (s¸u m¬i) ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n, H§QT ph¶i xem xÐt vµ 
quyÕt ®Þnh. 

2. Tæng Gi¸m ®èc ®îc miÔn nhiÖm khi ë mét trong c¸c trêng hîp sau:  

- Cã ®¬n xin tõ chøc ®îc H§QT nhÊt trÝ.  

- BÞ mÊt hoÆc h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù. 

3. Tæng Gi¸m ®èc bÞ b·i nhiÖm khi ë mét trong c¸c trêng hîp sau:  

- BÞ tíc quyÒn c«ng d©n. 

- Vi ph¹m kho¶n 4 ®iÒu 40 §iÒu lÖ nµy. 

- Vi ph¹m ®iÒu 13 LuËt doanh nghiÖp  

- C¸c trêng hîp kh¸c do H§QT quyÕt ®Þnh.  

4. Sau khi miÔn nhiÖm hoÆc b·i nhiÖm Tæng Gi¸m ®èc, ®ång thêi H§QT 
ph¶i bæ nhiÖm ngay ngêi thay thÕ. 

 

 §iÒu 43: NghÜa vô cña ngêi qu¶n lý: 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 
có các nghĩa vụ sau đây:  



       Điều lệ CCBM 
 

 40

a) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của 
Luật DN, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông; 

b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn 
trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông 
của Công ty; 

c) Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty; không sử 
dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, 
chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá 
nhân khác; 

d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về các doanh 
nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ 
phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của 
Công ty. 

2. Ngoài các nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này, Hội đồng quản trị 
và Tổng Giám đốc không được tăng lương, trả thưởng khi Công ty không 
thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn. 

3. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiÖp. 

 

Môc 4: Ban kiÓm so¸t  

§iÒu 44: Ban kiÓm so¸t cña C«ng ty 

Ban kiÓm so¸t do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu vµ b·i nhiÖm trong ®ã cã Ýt 
nhÊt mét thµnh viªn cã chuyªn m«n vÒ kÕ to¸n. NhiÖm kú cña BKS cïng víi 
nhiÖm kú cña H§QT. 

1. BKS gåm  03 thµnh viªn. 

2. Các thành viên Ban kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng 
ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở 
Việt Nam và phải có ít nhất một thành viên cã chuyªn m«n vÒ kÕ to¸n hoặc 
chuyªn m«n vÒ kiểm toán.  

3. Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát 
nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục 
thực hiện quyền và nhiệm vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được 
bầu và nhận nhiệm vụ.  
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4. Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối 
tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật 
doanh nghiÖp; 

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con 
nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và 
người quản lý khác. 

5. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý quan 
träng vµ nh©n viªn Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n trong C«ng ty. Thành viên Ban 
kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty. 

6.  Thµnh viªn BKS hëng thï lao do §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh. 

7. Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường 
hợp sau đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát 
theo quy định tại kho¶n 4 §iÒu nµy; 

b) Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong sáu tháng liên 
tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

c) Có đơn xin từ chức; 

d) BÞ mÊt hoÆc h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi 

e) BÞ tíc quyÒn c«ng d©n. 

f) BÞ trëng ban kiÓm so¸t  hoÆc 2/3 trong sè c¸c thµnh viªn trong BKS 
®Ò nghÞ b·i nhiÖm. 

8. Ngoài các trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này, thành viên Ban 
kiểm soát có thể bị miễn nhiệm bất cứ khi nào theo quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông. 

9. Trường hợp Ban kiểm soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình 
có nguy cơ gây thiệt hại cho Công ty thì Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội 
đồng cổ đông để xem xét và miễn nhiệm Ban kiểm soát đương nhiệm và bầu 
Ban kiểm soát mới thay thế. 

 

§iÒu 45: Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát 
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1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 
trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng 
cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.  

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng 
trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế 
toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

3. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm 
và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng 
quản trị.  

Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh 
hằng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng 
quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.  

4. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc 
quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần 
thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ 
đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 17 của Điều lệ này.  

5. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 
Điều 17 của Điều lệ này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm ngày, 
kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những 
vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông có yêu cầu.  

Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản 
trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều 
hành hoạt động kinh doanh của Công ty.  

6. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp 
sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh 
doanh của Công ty.  

7. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm 
nghĩa vụ của người quản lý Công ty quy định tại Điều 43 của Điều lệ này thì 
phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có 
hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.  

8. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh 
nghiÖp, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 
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9. Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các 
nhiệm vụ được giao. 

Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi 
trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.  

 

 Điều 46. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát  

1. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và 
các tài liệu kèm theo phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời 
điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.  

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác 
do Công ty phát hành được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm 
và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.  

3. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của 
Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, Chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến 
các địa điểm nơi người quản lý và nhân viên của Công ty làm việc.  

4. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, 
người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài 
liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo 
yêu cầu của Ban kiểm soát.  

 

Điều 47. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát  

Thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện 
theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả thù lao theo công việc và được 
hưởng các lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội 
đồng cổ đông quyết định tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hằng năm 
của Ban kiểm soát căn cứ vào số ngày làm việc dự tính, số lượng và tính chất 
của công việc và mức thù lao bình quân hằng ngày của thành viên; 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí 
sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Mức chi phí do HĐQT quy 
định đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận; 

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí 
kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 
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nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo 
cáo tài chính hằng năm của Công ty. 

 

Điều 48. Nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát  

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nhiệm vụ 
được giao. 

2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn 
trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông 
của Công ty. 

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty; không được 
sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, 
chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá 
nhân khác.  

4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiÖp và Điều lệ 
Công ty. 

5. Trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 
này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì các thành viên Ban 
kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. 

Mọi thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban kiểm soát trực tiếp hoặc 
gián tiếp có được do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều này đều 
thuộc sở hữu của Công ty. 

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm nghĩa vụ 
trong thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông 
báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm 
dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 
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Ch¬ng VIi 

 ph©n chia lîi nhuËn 
 

§iÒu 49: Tr¶ cæ tøc. 

1. 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 Công ty. Công ty chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty đã 
hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của 
pháp luật; trích lập các quỹ Công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định 
của pháp luật và ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®îc §¹i héi ®ång cæ 
®«ng th«ng qua; ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn phải bảo 
đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. 

Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của Công ty hoặc 
bằng tài sản khác. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng 
đồng Việt Nam và có thể được thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi bằng 
bưu điện đến địa chỉ thường trú của cổ đông.  

Cổ tức có thể được thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng khi 
Công ty đã có đủ chi tiết về ngân hàng của cổ đông để có thể chuyển trực tiếp 
được vào tài khoản ngân hàng của cổ đông. Nếu Công ty đã chuyển khoản 
theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng như thông báo của cổ đông thì 
Công ty không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ việc chuyển 
khoản đó.  

2. Hội đồng quản trị phải 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 ba mươi ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức phải 
được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký tất cả cổ đông 
chậm nhất mười lăm ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải ghi 
rõ tên Công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh 
nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá 
nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng 
ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại của cổ 
đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được 
nhận, thời điểm và phương thức trả cổ tức; họ, tên, chữ ký của Chủ tịch hội 
đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty.  

3. 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 Công ty. 
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ch¬ng viii 

tµi kho¶n, n¨m tµi chÝnh , 

hÖ thèng kÕ to¸n 
 

§iÒu 50: Tµi kho¶n ng©n hµng: 

1. C«ng ty më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng ViÖt Nam hoÆc t¹i ng©n hµng 
níc ngoµi ®îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. 

2. TÊt c¶ c¸c kho¶n thanh to¸n vµ giao dÞch kÕt to¸n cña C«ng ty víi c¸c 
tæ chøc kinh tÕ liªn quan ®Òu ph¶i th«ng qua c¸c tµi kho¶n tiÒn ViÖt Nam hoÆc 
ngo¹i tÖ ë c¸c ng©n hµng mµ C«ng ty më tµi kho¶n. 

 

§iÒu 51: N¨m tµi chÝnh cña C«ng ty  

1. N¨m tµi chÝnh cña C«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 vµ kÕt thóc vµo 
ngµy 31 th¸ng 12 cïng n¨m d¬ng lÞch. N¨m tµi chÝnh ®Çu tiªn cña C«ng ty 
b¾t ®Çu tõ ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh vµ kÕt thóc vµo 
ngµy 31 th¸ng 12 n¨m ®ã. 

2. B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña C«ng ty bao gåm b¶n c©n ®èi kÕ to¸n, 
b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ vµ 
b¸o c¸o thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. 

3. Trong thêi h¹n chÝn m¬i ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh, b¸o 
c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña C«ng ty ph¶i ®îc göi ®Õn c¬ quan thuÕ vµ c¬ 
quan ®¨ng ký kinh doanh cã thÈm quyÒn. 

4. B¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh vµ b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty ph¶i 
tæng hîp b¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh vµ b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ 
h¹ch to¸n phô thuéc.. 

5. Tãm t¾t b¸o c¸o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, b¸o c¸o tµi chÝnh vµ 
c¸c b¸o c¸o kh¸c tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i ®îc H§QT duyÖt tríc khi 
göi ®Õn tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng lµ thµnh viªn dù  §¹i héi ®ång cæ ®«ng hµng n¨m. 

 

 §iÒu 52: HÖ thèng kÕ to¸n: 

1. C«ng ty sö dông hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam (VAS). 

2. §ång ViÖt Nam lµ ®¬n vÞ tiÒn tÖ dïng trong hÖ thèng kÕ to¸n cña C«ng 
ty. 
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ch¬ng ix 

b¸o c¸o thêng niªn, b¸o c¸o hµng n¨m 

 vµ c«ng khai th«ng tin vÒ c«ng ty 
 

 §iÒu 53: B¸o c¸o thêng niªn vµ Trình báo cáo hằng năm. 

1. B¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty ph¶i lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ 

ph¶i ®îc th«ng qua t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ ®îc nép cho c¸c c¬ quan 

thuÕ, c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh trong thêi h¹n 90 ngµy kÓ tõ khi kÕt thóc 

n¨m tµi chÝnh. 

2. B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i ®îc mét C«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp tiÕn hµnh 

kiÓm to¸n. 

3. B¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®îc kiÓm to¸n ph¶i ®îc göi tíi c¸c cæ ®«ng vµ 
®îc c«ng khai theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

4. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải chuẩn bị 
các báo cáo và tài liệu sau đây:  

a) Báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính; 

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty. 

5. Báo cáo tài chính hằng năm của Công  phải được kiểm toán trước khi 
trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.  

6. Các báo cáo và tài liệu quy định tại khoản 4 Điều này phải được gửi 
đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất ba mươi ngày trước ngày khai 
mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông. 

7. Báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị chuẩn bị; báo cáo thẩm định 
của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính và chi nhánh 
của Công ty chậm nhất bảy ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp 
thường niên của Đại hội đồng cổ đông. 

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất một năm có quyền 
tự mình hoặc cùng với luật sư hoặc kế toán và kiểm toán viên có chứng chỉ 
hành nghề trực tiếp xem xét các báo cáo quy định tại Điều này trong thời gian 
hợp lý.  
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Điều 54. Công khai thông tin về Công ty. 

1. Công ty phải gửi báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp 
luật về kế toán và pháp luật có liên quan.  

2. Tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hằng năm phải được thông báo đến 
tất cả cổ đông. 

3. Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền xem hoặc sao chép báo cáo tài 
chính hằng năm của Công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. 
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Ch¬ng X 

Tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ,ph¸ s¶n,  

tranh chÊp, tranh tông 
 

§iÒu 55: Tæ chøc l¹i C«ng ty  

§¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh viÖc tæ chøc l¹i C«ng ty trong c¸c 
trêng hîp cã biÕn ®éng lín hoÆc tríc nh÷ng thêi c¬, yªu cÇu cÊp b¸ch. 
Trong trêng hîp nµy, C«ng ty cã thÓ ®îc tæ chøc l¹i díi mét trong c¸c 
h×nh thøc: Chia, t¸ch, hîp nhÊt víi mét hoÆc mét sè doanh nghiÖp kh¸c theo 
quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh. 

 

§iÒu 56:  Gi¶i thÓ, ph¸ s¶n.  

1. C«ng ty cã thÓ bÞ gi¶i thÓ trong nh÷ng trêng hîp sau: 

- §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ tríc thêi h¹n, hoÆc;  

- Kh«ng cßn ®ñ sè lîng cæ ®«ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 
trong thêi h¹n 6 th¸ng liªn tôc, hoÆc; 

- BÞ c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn thu håi giÊy chøng nhËn ®¨ng ký 
kinh doanh. 

2. Tr×nh tù vµ thñ tôc gi¶i thÓ C«ng ty ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña 
LuËt doanh nghiÖp vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh. 

C«ng ty sÏ thùc hiÖn theo LuËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp. 

3. ViÖc thanh lý tµi s¶n cña C«ng ty trong trêng hîp bÞ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, 
®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

 

§iÒu 57: Tè tông tranh chÊp.  

Mäi tranh chÊp, tranh tông gi÷a C«ng ty víi c¸c cæ ®«ng cña C«ng ty 
ph¶i gi¶i quyÕt theo nguyªn t¾c t«n träng viÖc tù th¬ng lîng hoµ gi¶i vµ 
tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn. Trong trêng hîp sau 60 (s¸u m¬i) ngµy kÓ tõ ngµy 
tranh chÊp ph¸t sinh, c¸c bªn vÉn kh«ng thÓ tù th¬ng lîng hoµ gi¶i vµ tho¶ 
thuËn ®îc víi nhau; c¸c tranh chÊp, tranh tông ®ã ®îc gi¶i quyÕt t¹i toµ ¸n 
hoÆc träng tµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 
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Ch¬ng Xi 

®iÒu kho¶n thi hµnh 

 

§iÒu 58. HiÖu lùc thi hµnh.  

1. B¶n §iÒu lÖ nµy gåm 11 Ch¬ng vµ 59 §iÒu ®· ®îc §¹i héi ®ång cæ 
®«ng thµnh lËp C«ng ty th«ng qua ngµy 21/3/2006, ®îc söa ®æi lÇn thø nhÊt 
th«ng qua t¹i §¹i héi cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2007 ngµy 24/5/2007; vµ ®îc 
söa ®æi lÇn thø hai th«ng qua t¹i §¹i héi cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2009 ngµy 
10/4/2009. 

C¸c quy ®Þnh, quy chÕ qu¶n lý néi bé do C«ng ty ban hµnh kh«ng ®îc 
tr¸i víi quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ nµy. 

2. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, nÕu ph¸t sinh vÊn ®Ò cha ®îc ®Ò cËp 
trong §iÒu lÖ nµy th× c¬ së ®Ó gi¶i thÝch, gi¶i quyÕt lµ LuËt doanh nghiÖp vµ 
quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 

3. Mäi söa ®æi bæ sung §iÒu lÖ nµy ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña 
ph¸p luËt hiÖn hµnh vµ ®îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua. 

 

§iÒu 59: Híng dÉn thi hµnh. 

1. H§QT, Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n 
cña m×nh, thùc hiÖn ban hµnh c¸c quy ®Þnh, quy chÕ qu¶n lý néi bé ®Ó híng 
dÉn thi hµnh §iÒu lÖ nµy nh»m ®¶m b¶o hiÖu qu¶ qu¶n lý, ®iÒu hµnh  ho¹t 
®éng kinh doanh cña C«ng ty. 

2. BKS C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc tu©n thñ §iÒu lÖ nµy. 

 

C¸c thµnh viªn H§QT  

Chñ tÞch : ¤ng NguyÔn C«ng VÜnh 

C¸c thµnh viªn: 

1/ ¤ng NguyÔn ViÖt Hïng 

2/ ¤ng §ç V¨n B×nh  

3/ ¤ng D¬ng Xu©n Hïng  

4/ ¤ng Bïi §¨ng Hßa 
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