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Viing TilU, ngay 05 thcmg 06 nam 2018

DVTHAO

QUY CHE LAM Vl¢C
T~I D~I H<)I DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2018
CHUONGI.
QUY DJNH CHUNG
Di~u 1. Ph~m vi ap dl}ng

- Quy che m'ty ap d1,mg cho vi~c t6 chuc hQp D:;ti h9i dbng c6 dong thucmg nien
nam 2018 cua Cong ty c6 ph~n Xay l~p Bucmg 6ng B~ chua D~u khi.
- Quy che nay quy dinh C\1 th~ quySn va nghi'a Vl,l cua cac c6 dong ho~c nguai
d:;ti di~n theo uy quySn cua cac c6 dong (c6 dong/d:;ti di~n c6 dong) tham gia B:;ti h9i,
diSu ki~n, th~ thuc tien hanh D:;ti h9i.
Di~u 2. Dfii trrq·ng ap dl}ng

- c6 dong/d:;ti di~n c6 dong c6 trach nhi~m thgc hi~n theo cac quy djnh t:;ti Quy
che nay.
CHUONGII.
QUYEN VA NGHiA VV CUA CAC BENTHAM GIA D41 HQI
Di~u 3. Quy~n va nghia Vl} cua cac c8 dong tham dl}' f)~i hQi:

3.1. Di~u ki~n tham dl}' D~i hQi:
- Cac c6 dong cua Cong ty DOBC theo Danh sach t6ng hgp nguai sa huu chung
khoan s6: 237/2017-PXT/VSD-BK do Trung tam luu kY Chung khoan Vi~t Nam da
ch6t danh sach, ngay 2310312018 ho~c nhung nguai dugc uy quySn tham dv hqp I~.
3.2. Quy~n va nghia Vl} cua cac cB dong:
- B~ dugc tham dg B:;ti h9i, m6i c6 dong khi t6i tham dg B:;ti h9i phai mang
theo CMND/H9 chieu (ban g6c), Gifty uy quySn (B6i v6i d:;ti di~n c6 dong) d~ dang kY
v6i Ban thfrm tra tu each c6 dong va dugc nh?n m()t The bi~u quy~t, trong d6 ghi rna
s6 bi~u quy~t, h9 va ten c6 dong (Ho~c d:;ti di~n dugc uy quySn), s6 c6 ph~n dugc
quySn bi~u quy~t (Sa huu/d:;ti di~n sa huu va ho~c dugc uy quy€n) cua c6 dong va
dong dftu treo cua Cong ty DOBC.
- Bugc thao lu~n va bi~u quy~t tfit ca cac vftn dS cua B:;ti h9i theo quy djnh cua
BiSu 1~ Cong ty DOBC va theo quy dinh cua Phap lu~t.
- B~ dam bao ty 1~ phi~u bi~u quy~t, trong qua trinh diSn ra B:;ti h()i, c6 dong
h:;tn ch~ ra ngoai, trong truang hgp c6 dong c6 nhu c~u ra ngoai ho~c vS s6m khong
trgc ti~p tham gia bi~u quy~t cac van d€ thu()c thfrm quy€n thi c6 dong phai thong bao
v6i Ban t6 chuc B:;ti h9i d~ lam thu tl,lc uy quySn. Truong hqp c6 dong/d:;ti di~n c6
dong rai CUQC hQp tru6c khi k~t thuc d:;ti h9i rna khong thong bao v6i Ban T6 chuc thi
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c6 dong do coi nhu da d6ng y v6i tftt ca nhfrng vftn dS se duqc bi€u quy€t thong qua t~i
f)~i h{)i.
- c6 dong co quySn phat bi€u y ki€n tn.rc ti€p ho~c dong gop y ki€n b~ng van
b{m va gui cho Ban t6 chile B~i h{)i d€ giai quy€t, y ki€n dong gop b~ng van ban co gh1
trj nhu y ki€n phat bi€u tqrc ti€p t~i f)~i h{)i.
- Tuan thu sv diSu hanh cua Chu tich doan; H~n ch€ noi chuy~n rieng va su
d1,mg di~n tho~i di d{)ng trong thai gian di~n ra D~i h{)i.
- c6 dong d€n D~i h{)i mu{)n co quySn dang ky ngay, sau do co quySn tham gia
va bi€u quy€t ngay t~i D~i h{)i, nhung Chu tich doan khong co tnich nhi~m dung D~i
h{)i d€ cho c6 dong d€n mu{)n dang ky va hi~u Ivc cua cac dqt bi€u quy€t thong qua cac
n{)i dung t~i B~i h{)i da ti€n hanh khong bi anh hu&ng.
Di~u 4. Quy~n va nghia V1) ciia Ban thfim tra trr each cA dong tham d\f D~i h{>i:

- Ban thAm tra tu each c6 dong tham dv D~i h{)i do H{)i d6ng quan tri Cong ty
dS cu.
- Ban thAm tra tu each c6 dong co tnich nhi~m ti€p nh~n gifty ta cua cac c6 dong
t6i tham dv B~i h()i, d6i chiSu v6i danh sach c6 dong co quySn dv d~i h{)i da ch6t t~i
thai di€m ngay 23/03/20 18; Phat cac tai li~u va The bi€u quy€t cho cac c6 dong d€n
dl,f.

- Tru&ng Ban thAm tra tu each c6 dong bao cao tnr6c D~i h{)i k€t qua ki€m tra
tu each c6 dong tru6c l<hi D~i h9i chinh thuc duqc ti€n hanh.
Di~u 5. Quy~n va nghia

ciia Chii tQa, Doan Chii tjch:
- Chu tich H{)i d6ng quan tri la Chu tich Doan va la Chu tQa D~i h{)i duqc D~i
h{)i d6ng c6 dong thong qua.
V1)

- Nhi~m V\1 cua Boan Chu tich:

+ BiSu hanh cac ho~t d{)ng cua D~i h{)i d6ng c6 dong thuang nien Cong ty
theo n{)i dung chuang trinh da duqc D~i h{)i d6ng c6 dong thong qua; Ti€n
hanh cac cong vi~c c&n thi€t d€ D~i h{)i d6ng c6 dong di~n ra co tr~t tl,f, phan
anh duqc mong mu6n cua da s6 c6 dong tham dv.

+ Huang d~n cac d~i bi6u va c6 dong thao lu~n.
+ Trinh dv thao, k€t lu~n nhfrng vftn dS cfrn thi€t d€ D~i h{)i d6ng c6 dong bi€u
quy€t.

+ Tra lai nhfrng vftn de do D~i h9i d6ng c6 dong yeu c&u.
Di~u 6. Trach nhi~m ciia Ban thrr ky D~i h{>i:

- Ban thu ky cua D~i h{)i do Doan Chu tich gi6i thi~u, duqc D~i h{)i d6ng c6
dong bi6u quy€t thong qua; Chiu trach nhi~m tru6c Doan Chu tich, D~i h{)i d6ng c6
dong v6 nhi~m vv cua minh va du6i sv diSu hanh cua Doan chu tich.
- Nhi~m Vl,l cua Ban thu ky:

+ Ghi chep dfry du trung thvc toan b9 n{)i dung di~n bi€n cua D~i h{)i va cac
v~n dS da duqc cac c6 dong thong qua ho~c cac vftn dS cfrn luu y vao Bien
bt'm hQp B~i h9i va cac n9i dung duqc bi@u quy6t thong qua vao Nghj quy6t
B~i

h{)i.
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+ Ti8p nh~n Phi8u g6p y/D~t diu hoi cua cac c6 dong, chuyen Dofm Chu tich
giai dap.

+ Trinh bay d\f thao Bien ban D~i h<)i/ Nghi quy8t D~i h<)i v8 cac vfrn d8 da
duqc thong qua t~i D~i h<)i.
Di~u 7. Trach nhi~m ciia Ban ki~m phi~u:
- Ban ki~m phi~u do Chu t<;>a gi&i thi~u va duqc D~i h<)i bieu quy~t tin nhi~m.

- Nhi~m V\1 cua Ban ki~m phi~u:

+ Giam sat vi~c bieu quy8t cua cac c6 dong t~i D~i h<)i.
+ T6ng hqp s6 c6 ph~n bieu quy8t theo tung n<)i dung.
+ Thong bao k8t qua cho Chu t<;>a, Ban Thu kY D~i h<)i va cong b6 k8t qua bieu
quy~t tru&c D~i h<)i; Chiu trach nhi~m tru&c Doan Chu tich, D~i h<)i dbng c6
dong v8 tinh trung th\]'c va chinh xac khi thlJc hi~n nhi~m vv cua minh.

+ Xem xet va bao cao D~i h<)i nhfrng trucmg hqp vi ph~m the 1~ bieu quy8t
ho~c dan thu khi8u n~i v8 k8t qua bieu quy8t.

CHUO'NG III.
TIEN HANH T ~I D~I HQI
Di~u 8. Di~u ki~n ti~n himh D~i h()i:
- D~i h<)i duqc ti~n hanh khi c6 s6 c6 dong d\1' h<;>p d~i di~n it nhfit 51% t6ng s6
c6 ph~n c6 quy8n bi~u quy~t.

Di~u 9. Cac thU:c ti~n himh D~i h(>i:
- D~i h<)i se di~n ra theo dung trinh t\l' nQi dung chuang trinh da duqc D~i h<)i
thong qua.

- D~i h<)i se l~n luqt thao lu~n va thong qua cac n<)i dung t~i chuang trinh D~i
h<)i theo hinh thuc bi~u quy~t quy djnh t~i Di8u 10 cua Quy ch~ nay.
- D~i h<)i b8 m~c sau Iilli Nghi quy~t D~i h<)i duqc thong qua.
Di~u 10. Bi~u quy~t thong qua cac vfin d~ t~i D~i h(>i:
- Tfrt ca cac vfrn d8 trong chuang trinh va n<)i dung h<;>p cua D~i h<)i d8u. phai
duqc thong qua b&ng each lfry y ki8n bieu quy8t cong khai cua tfrt ca c6 dong tham d\]'
D~i h<)i b&ng The bieu quy~t theo s6 c6 ph~n sa huu va d~i di~n.
- C6 dong th\l'C hi~n vi~c bi~u quy~t d~ t{m thanh, ho~c khong tan thanh, ho~c y
ki8n khac m<)t vfrn d8 duqc trinh bay t~i D~i h<)i, b&ng each gia The bieu quy8t len cao,
m~t tru&c huang v8 Doan chu tich.

- M6i c6 dong ho~c D~i di~n c6 dong (0 1 nguai) ·chi duqc bieu quy~t 01 l~n
(tan thanh ho~c khong tan thanh ho~c y ki~n khac) d6i v&i cling m<)t vfrn d8 c~n bieu
quy~t t~i D~i h<)i dbng c6 dong.
- Vi~c xac dinh ty 1~ bi~u quy~t m6i vfrn d8 t~i D~i h9i dbng c6 dong thlJC hi~n
theo hinh thuc tinh b&ng s6 c6 ph~n bi€u quy~t.
- K~t qua bi~u quy~t duqc ghi thanh bien bfm ki€m phi~u va duqc cong b6 t~i
D~i h<)i.
Di~u 11. Thong qua Quy~t djnh ciia D~i h(>i dBng cA dong:
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1. Cac quy~t dinh cua D~i h9i dbng c6 dong lien quan d~n vi~c: Sua d6i va b6

sung Di~u 1~, lo~i c6 phi€u va s6 luqng c6 phi€u duqc chao ban, vi~c t6 chuc l~i hay
giai th€ doanh nghi~p, giao dich mua, ban tai san Cong ty ho~c cac chi nhanh thlJc
hi~n c6 gia tri tu 35% tr& len t6ng gia tri tfti san cua Cong ty tinh theo Bao cao tfti
chinh ky gAn nhfit duqc ki€m toan duqc thong qua khi c6 tir 65%) tro· len t6ng s6
phi€u bAu cac c6 dong c6 quy~n bi€u quy~t c6 m~t t~i cu()c hQp D~i h9i dbng c6 dong.

2. Quy€t dinh cua D~i h9i dbng c6 dong v~ cac vfrn d~ khac se duqc thong qua
khi c6 tir 51 °/o tn)' len t6ng s6 phi€u bAu cua cac c6 dong c6 quy~n bi€u quy€t c6 m~t
t~i cu()c hQp D~i h9i dbng c6 dong.
Di~u 12. Thao lu~n t~i D~i h(}i:
12.1 Nguyen t~c:

- Vi~c thao lu?n chi duqc thlJC hi~n trong thai gian quy dinh va thu()c ph~m vi
cac vfrn d~ trinh bay trong n9i dung chuang trinh D~i h9i dbng c6 dong.
- c6 dong l<hi cAn phat bi€u ho~c tranh Iu?n thi gia tay, chi khi duqc Doan Chu
tich nhfrt tri m6i duqc phat bi€u.
- Phat bi€u ng~n gQn, t~p trung vao dung nhfrng n9i dung trQng tam cAn trao d6i
va phu hqp v6i chuang trinh.
- C6 dong c6 th€ vi€t vao Phi€u g6p y/D~t diu hoi va chuy€n cho Thu ky D~i
h()i d€ chuy€n len cho Doan chu tich;
12.2 Giai dap y ki~n ciia cac cA dong:
- Tren ca s& cac cau hoi cua c6 dong, Chu tQa ho~c thanh vien do Chu tQa chi
dinh se giai dap y ki€n c6 dong.
- Truang hqp do gi6i h~n v~ thai gian t6 chuc, cac cau hoi chua duqc tra lai
trlJc ti€p t~i D~i h9i se duqc Cong ty tra lai sau D~i h9i bing van ban.
CHUONGIV
KET THUC 1>41 H(>I
Di~u 13. Bien ban, Nghi quy~t hQp D~i h(}i dAng cA dong:
Tfrt ca cac n()i dung t~i D~i h()i phai duqc thu Icy D~i h()i ghi vao Bien ban. Tfrt
ca cac n()i dung rna D~i h9i dbng c6 dong da bi€u quy€t thong qua phai duqc ghi vao
Nghi quy€t D~i h()i. Nghi Quy€t D~i h9i dbng cf> dong phai duqc d9c va thong qua
tru6·c l<hi b~ m~c D~i h9i.
Di~u 14. Thi himh Quy ch~:

Quy ch€ nay gbm c6 14 Di~u duqc d9c cong l<hai tru6c D~i h()i dbng cf> dong
va c6 hi~u l\fc thi hanh ngay sau khi duqc D~i h9i dbng c6 dong bi€u quy€t thong qua.
TM. H(>I DONG QUAN TRJ
CHUT
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Vung Tizu, ngay~!/thang 03 nam 2018

BAocAo
V~ vi~c: Ho~t d(}ng cua H(}i dBng Quan tr! nam 2017 va k~ ho~ch nam 2018

Kinh giri: B~i h<)i dbng cb dong
Cong ty Cb ph§n Xay l~p Buemg 6ng B~ chua Dfru khi

I.
1.

l>anh gia tlnh hlnh
Thu~n

ho~t

tl()ng cua Cong ty nam 2017:

IQi:

- Cong ty cb phfin Xay Iiip DuOng 6ng BS chua DAu khi (DOBC) aa c6 30 nam kinh
nghi~m vS thi cong, xay Iiip chuyen nganh cac cong trinh dfiu, khi va Ia don vi thanh vi en cua
Tbng Cong ty Cb phfin Xay Iiip Dfiu khi Vi~t Nam (PVC) trgc thu<)c T~p doan Dfiu
khi Qu6c Gia Vi~t N am.
- Cong ty DOBC luon nh~ dugc Sl,l Un.g hQ, quan tam, lanh di;to va chi di;to tn,rc tiSp CUa
Tbng Cong ty PVC, diSu d6 aa ~o diSu ki~n tich C\fc giup da Cong ty DOBC gifun b6t khq
khan, ~o ti~n dS cho DOBC cUn.g c6, phat triSn.
- Cling v6i Sl,l dbng long, quySt tam cua ~p thS Ban lanh d~o, toan thS CBCNV cua
Cong ty DOBC aa va dang vugt qua nhfing kh6 khan, thach thfrc, d~ cUn.g c6, bn dinh va phat
tri~n ho~t d<)ng SXKD clia Cong ty.
2. Kh6 khan:

- Ho~t d<)ng SXKD cua Cong ty chju S\f me d()ng rfit l6n clia n~n kinh t€ n6i chtu1g, chln
dSn vi~c lam it. Ngubn cong vi~c chinh ph1:1 thu<)c vao Tbng Cong ty. Trong nam 2017, do gia
dfiu tho VfuJ chua CO dAu hi~u hf>i phl)C, nen khong chi nhfing dl,l an 16n rna ca nhfing dl,l an nho .
trong T~p doan vfuJ bi dirng ho?c gian tiSn d(). Kh6i lugng cong vi~c sira chfra gian khoan clia
DOBC niim 2017 gifun khoang 60%-70% so v6i cac niim tru&c day (2013, 2014), do Chu dfiu
tu (VSP) tiSt giam chi phi..
- M9t s6 dl,l an nho trong nganh dfiu khi, Cong ty phru dfru thfiu trong sv c~ tranh
quyst li~t v6i cac don vi khac trong ngrum va ngoai nga.nh.
- Nam 20 17 Cong ty chu ySu thi cong cac h~ng ffi\lC cong trinh t~i Dv an Nha
may Nhi~t di~n Thai Binh 2, tuy nhien m()t s6 h~g ml)c cong trinh bi keo dai thoi
gian, do vi~c cung cfrp v~t tu/thiSt bi con chua dbng b() va kip thai, m()t s6 h~ng ml)c
khac bi ch~n tr~ do vi~c ban giao m?t b~ng thi cong, ctmg cfrp hb sa thiSt kS ph1:1c V\1
thi cong bi ch~m, vi v~y cong tac thu hbi ·v6n g?p nhi6u kh6 khan. Nen DOBC vfuJ. phai
d6i m?t v6i rfit nhi~u kh6 khan vS dong tiSn, vS kha nang thanh toan, ng thuS va cong ng cu v6i
khach hang. Dong ti~n cua dv an v~, Cong ty vira phai can ct6i d~ chi tra cac khoan ml)c chi phi
cho Dl,l an d6, vira phai chi tra nq thuS tbn dQng va nq cu khach hang tir cac' ham tru6c con tbn
dQng, nen bi mfit can d6i vS tai chinh, dfuJ dSn vi~c giai ngan cho nha ctu1g cfrp keo dai lam anh
hu&ng dSn tiSn d9 cung cfip v~t tu, thiSt b1 ph1:1c V\1 thi cong cac dv an.
.
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11-Danh gia tinh hinh thvc hi~n Nghi quy~t D~i h{)i dAng cA don~ nam 2017; finh
hinh san xuftt kinh doanh nam 2017:
1. Ho~t d{)ng cua H()i dAng quan tri nam 2017:

' ,

- IIDQT DOBC g6m c6 05 nguai (03 nguai chuyen tnich, 02 nguai kiem
nhi~m). Ngay ti:r dAu nam, xac dinh r5 nhfrng kh6 khan thach thtrc, IIDQT Cong ty da
n6 ll,rc tim mQi giiti phap, ngu6n h,rc chi d~o quy€t tam phfrn d<iu d~ d~t duqc cac chi
tieu sim xufit kinh doanh do B~i h9i d6ng c6 dong d8 ra.
- HBQT da l~p chuang trinh, k€ ho~ch ho~t d<)ng cua HBQT, phan cong nhi~m
V\1 C\1 th~ cho ti:rng thanh vien IIDQT, ban hanh cac Quy ch€, Quy dinh d~ t6 chtrc
thvc hi~n dung theo Bi8u 1~ t6 chtrc va ho~t d<)ng cua Cong ty va Lu~t doanh nghi~p
quy dinh.
- Hang Icy ho~c bfit thub'ng khi c6 nhi~m V\1 d9t xufit IIDQT da t6 chtrc/ho~c
ph6i hqp v6i Bimg uy - Ban Giam d6c h9p lien tich d~ ki~m di~m tinh hinh thvc hi~n
Nghi quy€t cua B~i h9i dflng c6 dong; Nghi quy€t lanh d~o Quy tru6c va d8 ra phuong
huang nhi~m V\1 cho Quy sau chinh xac va kip thai; Ph6i hqp chi d~o thvc hi~n cong
tac b6 nhi~m, sip x€p, luan chuy~n can b9 va chi d~o thvc hi~n nhi~m V\1 qwin ly va
di€u hanh san xufit kinh doanh cua Cong ty d~t hi~u qua.
- Ngoai ra, HBQT con tham gia vao cac CUQC hQp giao ban cung v6i Ban giam
d6c, cac Tru6ng phong, ban chtrc nang va Ban vi trvc thu<)c d~ nghe bao cao tinh hinh
ho~t d<)ng san xufit kinh doanh, dflng thai c6 nhfrng y ki€n chi d~o trvc ti€p t~i cac
CUQC hQp. Cac quy€t dinh cua HBQT d8u dva tren nguyen tile t~p th~, quy€t dinh theo
da s6.
'" Nam 20 17 H9i dflng quan tri da t6 chtrc/ ho~c ph6i hqp t6 chtrc 15 cu<)c hQp,
va trong m9t s6 trub'ng hqp da gui phi€u I<iy y ki€n bi~u quy€t d~ giai quy€t kip thai
cac vfin d€ thu<)c trach nhi~m va quy€n h~n cua HBQT, ban hanh 32 Nghi quy€t (trong
d6 c6 6 Nghi quy€t lien tich) va 74 Quy€t dinh d~ Ban giam d6c tri~n khai mQi m~t
ho~t d<)ng san xufit kinh doanh. H~ th6ng cac quy ch€, quy dinh da duqc ra soat, b6
sung, hoan thi~n dap trng yeu cAu cong tac quan ly va t~o di€u ki~n thu~ lqi thuc dfry
san xufit kinh doanh.

2. Cac m~t da lam dugc:
2.1 v~ cong tac sip x~p, d6i m6i doanh nghi~p:
HBQT Cong ty da chi d~o quy€t li~t cong tac tai ca cfiu b<) may t6 chtrc va dinh
bien nhan sv cua Cong ty cho phu hqp v6i di€u ki~n san xufit kinh doanh cua don vi
trong giai do~ kh6 khan hi~n t~i. Trong nam 2017, Phong chtrc nang da thu gQn con 4
phong, 1 CN- XN chuy~n thanh B9i. Sau tai ca c<iu Cong ty con 4 phong, 3 CN-XN
va 2 B9i va nhan sv giam khoang hon 200 nguai (Tir 685 nguai xu6ng con 476 nguai,
tinh d€n 31/12/20 17), da d~t m<)t s6 tin hi~u kha quan, b9 may da tr& nen gQn nhy hon.
Song song v6i vi~c cling c6 mo hinh t6 chtrc ctia Cong ty, IIDQT d~c bi~t chu
trQng d€n vi~c b6 tri, sip x€p, tuy~n dl,lng, di€u d<)ng, luan chuy~n, ki~n toan d<)i ngfi
can b9 lanh d~o trong b9 may di8u hanh ti:r C6ng ty d€n cac Ban vi trl,!c thu<)c; Ba chi
d~o thvc hi~n h.Jan chuy~n, ti€p nh~n, b6 nhi~m m<)t s6 vi tri quan trQng va then ch6t
trong b9 may di€u hanh Cong ty, cling nhu ti€p nh~n, b6 nhi~m, di€u d<)ng b6 tri can
b9 cac Phong, Ban, Ban vi trvc thu9c Cong ty theo dung Quy chS quan ly can b9 cua
Cong ty va T6ng cong ty, dam bao SlJ 6n dinh, k€ thira, dao t~o, b6i du5ng va d6i m6i
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dQi ngil can bQ tre, CO nang hJC va kinh nghi~m,, daJ:? bao ml,lC tieu quy€t tal!l dua
DOBC vuqt: qua giai do:;m kh6 khan tru6c mat, on dinh va duy tri giai do~m
20 18+20 19 d€ phat tri€n b€n vfrng vao cac nam ti€p theo. Nhin chung, d9i ngil can b9
duqc ti€p nh?n /b6 nhi~m da ca ban dam nhi~m t6t vai tro duqc giao.

2.2 v~ cong tac giam sat, chi d~o di~u h~tnh ho~t dqng san xuftt kinh doanh cua
Cong ty:
Trong nihn 2017, HBQT Cong ty da c6 nhi€u n6 h.rc trong vi~c chi d~o thvc
hi~n ca.c chi tieu san xu~t kinh doanh. Ph6i hqp tham gia cling Ban giam d6c thvc hi~n
ti€p thi d~u th~u va t~o di€u ki~n thu?n lqi cho Ban Giam d6c thvc hi~n nhi~m V\1
SXKD, cling Ban giam d6c thao g5' nhfrng kh6 khan, vu6ng mlic trong cong tac thi
cong t~i cac cong trinhldv an, dam bao ti€n d9 ch~t luqng, an toan va hi~u qua kinh t€;
Chi d~o quy€t li~t cong tac thu h6i cong nq, xu ly dlrt di€m khfJi luqng do dang t~i cac
cong trinh, thanh quy~t toan cac cong trinh dang thi cong va cac cong trinh da thi cong
xong nh~m thu h6i v6n, cong nq kip thai giai quy€t kh6 khan, vu6ng mlic anh huang
d€n k€t qua SXKD. Chi d~o cong tac cham lo deri s6ng, v?t ch~t, tinh th~n cho.
CBCNV, t~o cong an vi~c lam cho ngueri lao d9ng. K€t qua SXKD nam 20.17 th€ hi~n
qua cac con s6 nhu sau:
.
BVT : Ty d6ng
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ho~ch

8,37

103,7%

102,84%

-. Gia tri san luqng thv~ hi~n nam 2017 hl: 144,6 tY d6ng, d~t 99,77% so v6'ike ·
nam 2017 ( da duqc dieu chinh), va d~t 27,54% so v6i cling k.Y nam 2017.
- Doanh thu thvc hi~p nam 2017 la: 223,52 ty d6ng, d~t 101,6 % so v6'i k€
Icy nam 2016.

ho~clfnam 2017 (da duqc dieu chinh); d~t 50% so v6'i cling

- Lqi nhu~n thvc hi~n nam 2017 la: 21,365 t)r d6ng, d~t 168,23% ke ho~ch nam .
2017(da duqc dieu chinh); d~t 69% so v6'i cling ky nam 2016.
·
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- Dfiu tu: Trang nam 2017 Cong ty khong thvc hi~n dfiu tu, do k€ ho:;tch dfiu tu
cua DOBC khong duqc Tbng Cong ty phe duy~t
- N9p ngan sach nha nu6c thvc hi~n nam 2017 Ia: 22,15 t)r, d:;tt 201% k6 ho:;tch
nam 2017 (da duqc di€u chinh); d:;tt 42% so v6i cling k:y nam 2016.
-Luang blnh quan thvc hi~n nam 2017 la: 8,68 tri~u/nguai/thang, d:;tt 103,7%
k6 ho:;tch nam 2017; d:;tt 102,84% so v6i cling k:y nam 2016.

Nam 20 17, ngoai chi tieu Lqi nhu~n, thl chi tieu San Iuqng va Doanh thu cua
Cong ty d:;tt so v6i kS ho:;tch duqc di~u chinh, nhung khong d:;tt duqc nhu k6 ho:;tch ban
dfiu da trinh DHDCD. Ngoai nhfmg kh6 khan khach quan da neu & tren, thi con m9t s6
nguyen nhan chu quan d~n d6n k6 ho:;tch san luqng va doanh thu cua Cong ty khong
d;;rt nhu k6 ho:;tch ban dfiu la:
·
- Cong tac l~p k€ ho:;tch SXKD nam 2017 chua ki~m soat h€t nhfmg y6u t6 rui
ro phat sinh.

- C<:ic Ban DHDA chua ki~m soat t6t ti€n d9 va k€ ho:;tch thi cong t:;ti cac cong.
tru6ng cua cac Xi nghi~p trvc thu<)c va cac Nha thfiu ph1,1, dbng thai cong tac bao cao
cac vu6ng m~c va d~ xu~t d~y nhanh ti€n d9 thi cong cho Ban Giam d6c xu ly chua
kip thai
- Chua ki~m soat va thvc hi~n t6t k6 ho:;tch nghi~m thu thanh toan t:;ti cac dv an.
-Trinh d9 tay ngh~ cua m<)t s6 cong nhan chua dap trng yeu cfiu cong vi~c.
-Cong tac cung c~p v~t tu may m6c thi€t bi chua dbng b9 va kip thai, do thi€u
hl,lt ngubn ti~n va ch~m thanh toan cho cac nha cung c~p.
Tuy nhien trong qua trinh ho:;tt d<)ng SXKD, cong tac phf>i hqp quan ly, quan
tri gifra HDQT va Ban giam abc da duqc thvc hi~n tf>t. Vi~c chi d:;to va di€u hanh
SXKD r~t quy6t li~t, da bam sat nhi~m Vl,l k6 ho:;tch va nhu cfiu thvc ti€n d~ chi d:;to va
di€u hanh san xu~t d:;tt hi~u qua. Cac kh6 khan, vu6ng m~c t:;ti m9t sf> dv an, llnh vvc
tirng buac thao ga; Cong tac tim ki6m, t:;to vi~c lam trong thai gian t6i luon duqc chu
trQng va da c6 nhfrng kha quan tich cvc.
2.3 V~ cong tac quan Iy, sti- d\].ng v6n va giam sat tai chinh:
- Nh&m tang cuang cong tac giam sat tai chinh, ti6t giam chi phi, gia tang hi~u
qua san xu~t kinh doanh, trong nam 2017 H9i dbng quan tri da chi d:;to cac
Phong/Ban/Dan vi san xu~t thvc hi~n dbng lo:;tt cac giai phap ti6t giam t6i da chi phi,
tang nang xu~t lao d9ng. Thvc hi~n ti€t giam nam 2017 Ia: I ,972 tY dbng, trong d6 ti6t
giam chi phi san xuM cl,l th~ nhu sau:
I. Ti6t giam chi phi sir dl,lng v~t tu thi6t bi trong kho:

110 tri~u;

2. Ti€t ki~m chi phi khanh ti€t, h<)i nghi, quang cao, ti€p khach: 702 tri~u;
tri~u;

3. Gii'un trir cong nq phai tra:

775

4. Ti6t giam chi phi van phong, nhien li~u:

385 tri~u.

Tich eve lam vi~c v6i cac ngan hang d~ m& them h:;tn muc tin dl,lng, da m&
them duqc h:;tn muc tin dl,lng v6i Ngan hang TMCP Sai Gon- Ha N9i la 50 t)r dbng
trong nam 2017 d~ tai trq cho DA Nha may Nhi~t di~n TB2 va h:;tn muc tin dvng 20 t)r
dbng cac dv an khac.
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Ti6p we ra soat va dam phan gi4m cong nq phai tra t6n d<;mg v6i cac nha th~u/ nha .
cung c~p d~ xac dinh r5 ban ch~t cua cong nq phai tra dbng thai giam 16 lily k6 cho
Cong ty; Tang cuang cong tac thu hfli v6n, d6i chi6u cong nq d~ don d6c thu hfli cac
khoan t~m fulg va cac khoan phai thu khac; ti6t giam chi phi tai chinh; luan chuy~n,
dam bao t6i uu v6n ph1_1c V\1 SXKD va cac ch6 d<) Iuong, bao hi~m cho CBCNV va
d~n d~n thanh toan duqc nhilng khoan cong nq tru6c day. Do quan ly ch~t tir ngay
cong, gia cong, nh~t la lao d<)ng thue ngoai va tang cuang chi d~o ti6t giam chi phi
quan ly, ch6ng lang phi, quan ly ch~t che cac dt,r an cong trinh dang thi cong, vi v?y
nam 2017 la nam thu 3 lien ti6p Cong ty c6 lqi nhu?n (lqi nhu?n vuqt k6 ho~ch d~ ra
21,365 tY 112,7 tY dflng).
Tuy nhien, do c6 nhi~u nguyen nhan khach quan va chu quan cong tac thu hfli
v6n v~n chua dap ung d~y du nhu c~u v~ v6n ph\lc V\1 cho ho~t d<)ng san xu~t kinh
doanh va cac m~t ho~t d<)ng lrnac.

2.4 Cong tac dftu tU" nam 2017
Trong nam 2017, do Tbng Cong ty PVC khong phe duy~t k6 ho~ch d~u tu cho
DOBC, nen DOBC da khong thvc hi~n d~u tu. Ngoai ra, cac cong trinh ti6p thi I ho~c
trung th~u duqc it, nen Cong ty cling khong thvc hi~n d~u tu mua sfun them may m6c
thiet bi thi cong.

2.5 v~ cong tac quan h~ cfi dong:
H9i dflng quan tri Cong ty da thvc hi~n d~y du vi~c cong b6 thong tin theo dung
quy dinh t~i Thong tu s6: 155/2015/TT-BTC, ngay 6/10/2015 cua B9 Tai chinh. Bflng
thai thvc hi~n cong tac d6i ngo~i, xay dvng cac m6i quan h~ d6i tac b~n vilng, tin c?y
v6i cac chu d~u tu, v6i cac ca quan quan ly nha nu6c va luon tich eve tim kiem d6i
tac, thi truang m6i.

3. M{)t sfi m~t con h~n ch~ /chU"a him dU"Q'c:
H9i dflng quan tri da ph6i hqp v6i Ban giam d6c d~ tim ki6m cong an vi~c lam
v6 cho Cong ty. Tuy nhien kh6i luqng cong vi~c ti6p thi duqc trong nam 2017 d~t
duqc it, Cong ty da tham gia d~u th~u (v6i tu each la th~u ph\1) nhi~u cong trinh trong
va ngoai nganh, nhung do kh6 khan chung v~ cong vi~c va ph\1 thu<)c vao nha th~u ·
chinh, nhi~u g6i th~u bo gia qua th~p, nen ket qua cy I~ trung chua cao (6118).

V~ vi~c tim ki6m cac d6i tac d~ ban tai san t~ng 6 Petroland Tower, 12 Tan
Trao, Qu?n 7, TP. H6 Chi Minh, v6i di~n tich 1.194m2 cua Cong ty DOBC d~ l~y
ngubn kinh phi ph\lc V\1 SXKD cho Cong ty, rna B~i h<)i dbng cb dong thuang nien
nam 2015 da uy quy~n cho HBQT thvc hi~n, m~c du da c6 nhi6u c6 g~ng, xong d6n _
nay v~ chua thvc hi~n duqc, m<)t ph~n do thi truang b~t d<)ng san nam 2016, 2017 c6
nhi~u bien d<)ng, chua dam phan duqc gia ban hqp ly, m<)t ph~n d6n nay Petroland v§n
chua ban giao gi~y chung nh?n quy~n sa hfru T~g 6 Toa nha Petro land cho DOBC, · .
nen gay kh6 khan r~t nhi~u cho DOBC trong vi~c dam phan, chuy~n nhuqng Ud san.
Cac cong nq lrnach hang tlr cac nam cil da va dang duqc Cong ty kh~c ph\IC ·
d~n, song do thi6u hvt v~ ngu6n v6n nen vi~c chi d~o cua IIDQT ngay ill d~u nam
2017 cling h6t sue lrn6 khan, nq ell chua h6t, nq m6i l~i phat sinh nhi~u.
Cong tac tuy~n d\lllg, ch;ra dap ung ye~ c~u cua Cong ~, can b9 c6 nang llfc
chuyen mon cao con h~n che, so can b9 gian tiep dong nhung chat luqng chua cao.
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Cong tac kiSm tra, giam sat vi~c thgc thi cac Nghi quySt cua DHB.CD, HDQT
xu6ng timg cfrp con nhi~u h:;m chS.
Banh gia chung: KSt qua san xufrt kinh doanh cua Cong ty trong nam 2017 da
c6 nhung bu6c chuySn biSn hon so v6i cac nam tru6c day. Vi~c lam, th~ nh~p cho
ngueri lao d9ng duqc quan tam, nhin chung da duqc cai thi~n ro r~t, niem, tin cua
Ngueri lao d()ng vao b9 may lanh d~o cua DOBC ,da ~a dang duqc c~ng ,co khong
ngung. Hinh anh va thuong hi~u cua DOBC da dan dan duqc cung co doi v6i cac
khach hang va Chu d~u tu.
III.
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K~ ho~ch va phll'O'ng hU'&ng ho~t d(}ng ctia H(}i dAng quan trj nam 2018:

1. Dl}.' bao tinh hinh anh hll'On.g d~n ho~t d(}ng ctia dO'n vj nam 2018:

we

Tu cu6i nam 2014 dSn nay, gia d~u tho lien
giam m~nh va dv bao nam 2018
v§n con nhi~u biSn d9ng, dfru hi~u hbi phvc ch~. v 6i Sl,! anh hu6ng n~g n~ cua tinh
tr~g suy thoai trong ITnh VlJC dftu khi, 1a don vi xay l~p chuyen nganh dftu khi, ho~t d9ng
SXKD cua Cong ty cilng hi rai vao hoan canh kh6 khan chung. M9t s6 dv an trong nganh
dftu khi dv kiSn tiSp thi duqc c6 kha nang gian tiSn d9 dSn cu6i nam 2018; tinh hinh cong
an vi~c lam cua Cong ty se tiSp
g~p nhi€u kh6 khan.

we

Cong ty vdn con phai d6i m~t v6i nguy co thiSu hvt v€ v6n: D~ tra Iuong, bao
hi~m xa h9i, tra nq khach hang va dftu tu nang cao nang lvc Iv!MTB phvc V\l SXKD. Day
Ia nhfrng kh6 khan va thu thach rna Cong ty se phai d6i dciu trong nam 2018.
2. Cac nhi~m VlJ. trc;mg tam ctia HBQT:

Tren CO' sa kSt qua cac chi tieu chinh d~t duqc trong nam 20 17 va dl,! bao tinh hinh
nam 2018, HBQT Cong ty xac dinh cac nhi~m V\l trQng tam va cac giai phap chu y~u sau:
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-

. - Chi d~o phfrn dfru thvc hi~n cac chi tieu kinh t~ chu y~u sau:
•

San luqng d~t:

•

Doanh thu

•

Lqi nhu~n tru6c thu~ d~t:

•

Luong binh quan:

257 tY d6ng

d~t:

tY d6ng
11,4 tY d6ng

231

8,5 tri~u d6ng/ngueri/thang.

• N9p ngan sach nha nu6c : 25 t)r d6ng
V6 cong tac dfru tu: Trong nam 2018, Cong ty dv ki~n dfru tu mua sfun nang
cao nang Ivc may moe thi~t bi thi cong. Tru6c khi thvc hi~n Cong ty se thvc hi~n ra
soat, phan tich danh gia muc d9 clin thi~t, nhu cliu, dam bao hi~u qua trong cong tac
mua s~m trang thi~t bi/tai san nam 2018, trinh T6ng cong ty xem xet, bao cao T~p
doan chfrp thu~ tru6c khi thvc hi~n. Vi~c dfru tu dam bao nang cao nang Ivc c~
tranh, phu hqp v6i di6u ki~n ho~t d<)ng SXKD va tinh hinh tai chinh cua don vi.
Roan thanh chuy€n nhuqng san van phong t~i tfrng 6, toa nha Petroland,
phuerng Tan Trao, Qu~ 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh dam bao nguyen t~c cong khai,
minh b~ch, tuan thu cac quy dinh phap lu~t hi~n hanh va tranh thfrt thoat v6n.
Chi d~o t~p trung nhan Ivc va v~t Ivc d€ thvc hi~n hoan thanh t6t cac g6i thfru
thu<)c cac dt,r an: Nha may nhi~t di~n Thai Binh 2; Nha may Nhi~t di~n Song H~u 1;
Cac cong trinh sua chua gian khoan cua VSP.. . dam bao chfrt luqng, ti~n d<), an toan
vahi~u qua.
Khong ngirng nang cao nang Ivc cl;lnh tranh, dfry m~nh tim ki~m thong tin, tang
cuerng cong tac ti~p thi, dfru thfru d6i v6i cac dv an trong nganh, dfrn rna r<)ng ra thi
truerng ngoai nganh d€ tim ki~m vi~c lam cho Cong ty, chu trQng d~n cac h~ng mvc t~i
Dv an Nha may di~n Thai Binh 2, Nha may nhi~t di~n Long Phu 1; Nha may nhi~t
di~n Song H~u 1; Nha may d~m Ca Mau; Kho LNG Thi Vai; Nha may h6a dfru Long
San va cac Dv an cua cac Chu dfiu tu: PVOIL, DMC, PVGAS, POC, JOC ... Duy tri
va khai thac t6i da thi truerng truy6n th6ng cua VSP, cling nhu d6 nghi h6 trq cong vi~c
t6i da tir Cong ty my PVC va cac don vi bl;lll trong nganh.
Quy~t li~t thvc hi~n cong tac s~p x~p, d6i m6i doanh nghi~p, tinh gi{m l~i b9
may quan ly va dinh bien lao d<)ng gian ti~p sao cho gQn nhy, nhAm tang nang sufrt lao
d<)ng, nang cao hi~u qua SXKD, quy~t tam dua DOBC vuqt kh6 qua giai do~n hi~n
nay.
T~p trung cong tac l?p h6 SO' chfrt luqng, cong tac nghi~m thu thanh quy~t toan.
Ra soat, d6i chi~u, xu ly cong nq, chu trQng d~n cac khoan cong nq, kh6i luqng d& .
dang t6n dQng ti'r Iau, thu h6i tri~t d€ ngu6n v6n d€ pht,Ic Vl) cho ho~t d<)ng SXKD.

T?p trung va quy~t li~t tri€n khai cong tac xu ly nq, d~c bi~t Ia cac khoan
cong nq qua hl;lll/kh6 doi. !im mQi each kh~i thong dong v6n cho SXKD. Lam vi~c
v6i ~ac ngan hang va cac to chuc tin dvng cap tin dvng cho SXKD; Khoanhnq, gian
nq de giam chi phi lai vay.
Ki~m soat ch~t che chi phi va tang cu<mg ki~m soat, giam sat, thvc hanh ti€t ·
ki~m chi phi quan ly, giam gia thanh san phfrm va nang cao hi~u qua SXKD.

Tang cuerng cong tac dao t~o nang cao nang Ivc chuyen man va phat tri€n
ngu6n nhan Ivc cua Cong ty dam bao dap ung yeu cliu SXKD.
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Tang cuang cong tac dao t~o nang cao nang h,rc chuyen mon va phat tri€n
.
ngubn nhan h,rc cua Cong ty dam bao dap img yeu cfiu SXKD.
Chi d~o ra soat tiSn d9 thgc hi~n cac dl,I an d€ c6 kS hoc;tch dfiu tu hqp ly. Chu
trQng cong tac dfiu tu nang cao nang h,rc thiSt bi, nha xuong d€ phat tri€n san xuclt.
Chi dc;to duy tri t6t h~ thflng quan ly moi truang ISO 1400 1 :2015, h~ thflng quan
ly chftt luQ'Ilg theo tieu chuk ISO 9001: 20 15; H~ th6ng quan ly an toari sue khoe
ngh8 nghi~p theo tieu chuk BS OHSAS 18001: 2007; H~ thflng ASl\llE rna Cong ty
da xay dl,Ing va ap dl,lng.

IV- Cac d~ xuftt /ki~n nghj :
Trong qua trinh tri€n khai thgc hi~n nhi~m Vl,l SXKD nam 2018, H9i dbng quan
tri kinh trinh f>~i h9i dbng c6 dong thong qua cac n<)i dung uy quy€n cho Hf>QT thu()c
thAm quy€n quySt dinh cua f>~i h9i dbng c6 dong nhu sau:
1. Uy quy€n cho Hf>QT Cong ty quySt dinh phe duy~t cac n<)i dung thu9c thAm
quy€n cua f)~i h9i dbng c6 dong tren CO'
dam bao cac chi tieu kinh tS nam 20 18 da
duqc f>Hf>Cf> giao t~i f>~i h9i dbng c6 dong thuang nien nam 2018 va bao cao cho
f>~i h9i dbng c6 dong vao Icy h9p gfin nhclt.

sa

2. Trong qua trinh thvc hi~n cac chi tieu kS ho~ch SXKD nam 2018, f>Hf>Cf> uy
quy€n cho Hf>QT xem xet di€u chinh kS ho~ch SXKD 2018 cua Cong ty d€ phiL hqp
v6i tinh hinh SXKD thvc tS cua Cong ty, nSu duqc chclp thu~n cua Cong ty m~- T6ng
Cong ty C6 phfin Xay l~p Dfiu khi Vi~t Nam (PVC).
3. TiSp tl,lc uy quy€n cho Hf>QT tim kiSm cac d6i tac d€ ban tai san tAng 6
Petroland Tower, 12 Tan Trao, Q.7, TP. H6 Chi Minh v6i di~n tich 1.194m2 cua Cong
. ty DOBC,. do Cong ty da chuy€n tn,1 sa v€ Vfing Tau, hi~n Van phong nay dang bo
tr6ng, d€ lfty ngu6n kinh phi phl,lc V\l SXKD cho Cong ty, vao thai di€m thich hqp,
dam bao nguyen t~c cong khai, minh b~ch, tuan thu cac quy dinh phap lu~t hi~n hanh
va bao toan v6n, d6ng thai thong bao cho f>~i h9i dbng c6 dong vao k.J hQp gfin nhftt.
Tren day la bao cao ho~t d<)ng cua Hf>QT nam 2017 va kS ho~ch, phuang
huang ho~t d()ng chu ySu nam 2018, kinh trinh f>~i h9i dbng c6 dong xem xet va ·
thong qua.
Xin tran trQng cam an ./.
NO'i nh~n:
-

Nbutren;
IIDQT, TGB PVC (d~ b/c);
IIDQT, BKS, BGB DOBC (d~ bi~t);
Luu VT.
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V~ vi~c: K~t qua ho~t d<}ng SXKD nam 2017 va k~ ho~ch SXKD nam 2018
Kinh gui: B~i h9i d6ng c6 dong
Cong ty c6 ph~n Xay l~p Buemg 6ng BS chua D~u khi
Phfin I
KET QUA THl/C HIJ;,N NHII;,M V1} SXKD NAM 2017
I. l>~c di~m tinh hinh chung

1.

Thu~n

lQi

Trong nam 2017, Cong ty Cd ph~n Xay l~p Duemg 6ng B€ chua D~u khi
(DOBC) c6 cac g6i th~u thu9c dv an Nha may Nhi~t di~n Thai Binh 2 dang thi
cong, day la ngufln vi~c chinh dap ling nhu c~u cong an vi~c lam 6n dinh cho
toan th€ CBCNV va gia tri san xu~t kinh doanh cua Cong ty.
Cong ty luon nh~n dugc SlJ quan tam chi d~o sat sao cua Hinh d~o T~p Doan,
Hinh d~o Tdng Cong ty va t~p th€ Ban Hinh d~o, toan th€ CBCNV trong cong ty
c6 tinh th~n doan k@t cao, dflng long n6 11Jc xay dlJng va phat tri~n Cong ty
Cong ty DOBC c6 b€ day thanh tich 30 nam kinh nghi~m va uy tin trong cac
llnh VlJC xay l~p du(mg 6ng d~n d~u, d~n khi, kho chua tang trfr CaC San phfrm
khi, san phfrm d~u, duqc cac Chu d~u tu danh gia cao v€ chAt luqng, an toan va
tiSn d9 cac cong trinh da thlJc hi~n. V 6i nang lvc va kinh nghi~m hi~n c6, Cong
ty DOBC du kha nang dam bao thvc hi~n cac cong trinh sua chua gian, cac
cong trinh cong nghi~p trong nganh d~u khi, cong trinh cong nghi~p nang
luqng, gia cong l~p dlJng cac kSt cAu kh6i thuqng t~ng cua gian khoan bi~n va
l~p d~t thiSt bi cho cac nha may Nhi~t di~n.

2. Kho khan
Tru&c tinh hinh hi~n nay, gia d~u v~n con nhi€u biSn d9ng khong 6n dinh trong
nam 2017 d~ d@n ngu6n cong vi~c khong nhi€u lam anh hu6ng dSn ho1,1t d9ng
san xuAt kinh doanh cua nhi€u Cong ty trong nganh d~u khi trong d6 c6 Cong ty
DOBC.
Cong ty tich ClJC tham gia dAu th~u cac dv an trong va ngoai nganh d~u khinhung trong tinh hinh vi~c Jam trong nganh d~u khi giam, nen rAt kh6 trung
th~u vi SlJ c1,1nh tranh kh6c li~t v€ gia d6i cac nha th~u ngoai nganh.
Gia tri va cac hgp dflng v€ cong tac sua chua gian VSP khong nhi€u, trong d6
c6 m9t s6 hQP dflng phai d~u th~u nen dan gia thlJc hi~n khong cao.
.

Trang]··

Trong san xu~t kinh doanh Cong ty phai d6i di~n v&i kh6 khan v~ thi€u ngu6n
v6n phvc Vl,l ho:,lt d()ng san X:u~t do cong nq va gia tri da· dang t:,li cac dv an con
nhiSu.
II. K~t qua ho~t dQng SXKD nam 2017.
V 6i nhfrng thu~n lqi va kh6 khan nhu tren toan thS lanh d:,lo va CBCNV Cong ty
DOBC da doan k~t, n6 b,rc ph~ dftu va da d~t duqc k~t qua ho~t d<)ng SXKD nhu sau:
1. Tinh hinh thgc

hi~n

cac chi tieu SXKD nam 2017

Chi tieu

TT

K~ ho~ch
nam 2017

BO'n vi

Thgc hi~n Ty I~ o/o thl}.'C
nam 2017 hi~n so vo·i k~.
(Sdli?u aa ho~ch nam
kidm todn)
2017

(ai~u

tinh

chinh)
1

1
2

2

Gia tri san luqng
Doanh thu

3

4

5
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Ty d6ng
Ty d6ng
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220
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22,15

201%

8,37

8,68

103,70%

-

Gia tri san luqng thvc hi~n nam 2017 la: 144,66 ty d6ng, d:;lt 99,77% so v&i k€
ho:,lch nam 2017 (144,66/145 t:Y d6ng).

-

Doanh thu thvc hi~n nam 2017 la: 223,52
nam 2017 (1 01,6/220 t:Y d6ng).

-

Lgi nhu~n th~Jc hi~n nam 2017 la: 21,365 ty d6ng, d:,lt 168,23% k€ ho~ch nam 2017
(21,365/12,7 ty).

-

B~u tu thvc hi~n nam 2017: trong nam 2017 chua duqc thvc hi~n, do k€ ho:,lch d~u
tu chua duqc T6ng cong ty phe duy~t.

t:Y

ct6ng, d~t 101,60% so v&i k~ ho:,lch

N9p ngan sach nha nu&c thvc hi~n nam 2017 la: 22,15 cy, d~t 201% k~ ho:,lch nfun
2017 ( da duqc diSu chinh).
2.

Cong tac chi d~o san xufit

- Cong tac chi d~o va diSu d9 san xu~t tu ca quan Cong ty den cac Xi nghi~p d~L
CO nhi~U chuy€n bi~n tich C\fC Va da bam sat nhi~m V1,1 k~ ho~ch d~ chi d:,lO Va di~u dQ.
san xu~t d~t hi~u qua dt t6t. Ben c~nh d6 da chu d()ng kh~c ph1,1c cac kh6 lilian do Ute
d()ng cua vi~c suy giam gia d~u d6i v&i ho~t d9ng san xu~t kinh doanh va d~u tu cua
Cong ty. Thuo·ng xuyen ra soat cac chi tieu san xu~t kinh doanh va cac kh6 lrn~n
vu&ng mite kip thai ban hanh cac nghi quy~t, chuang trinh hanh d<)ng, xay dvng tri~n
khai th\fC hi~n dfJng b{) cac giai phap C~p bach d~ thao g5' va giai quy6t nhfrng lffi6
khan va vu&ng mite phat sinh trong san xu~t m9t each tri~t d€ va lrnoa hQc.
Trang 2

- Tri6n khai quy6t li~t chuong trinh titi d.u true v6 Uti chinh rna chu y6u t~p trung
vao ~ong tac xir ly cac khmin vay qua h;;tn t;;ti cac t6 chuc tin d1,mg va dam phan giam
cac khoan cong nq phai tra d6i vai cac khach hang, qua d6 dam phan giam Hii phai tra
d;;tt duqc hi~u qua cao so vai cac nam truac.
- G~p ga cac t6 chuc tin d1,tng, dam phan d6 thu x6p v6n ph1,tc V\t cho cong tac
tri6n khai cac d!J an cua Cong ty trong nam 2017.
- Ra soat cac quy trinh quy ch6, quy dinh d6 xay d\ffig h~ th6ng van ban quan ly
d6ng b(), phu hqp vai dinh huang va nhi~m V\t SXKD; Ra soat dinh bien l;;ti nhan SlJ
cac Phong/E>on vi; Thvc hi~n t6t cong tac dao t;;to va tai dao t;;to nh~m nang cao tay
ngh6 thq, dap ling duqc cac di6u ki~n Cl,t th6 cua ti.mg Dv an/Cong trinh ...
- Quan ly ch~t mngay cong, gia cong lao d<)ng cho toan Cong ty va tang cuang
chi d;;to ti6t giam chi phi quan ly, ch6ng lang phi, quan ly ch~t che t;;ti cac dv an/cong
trinh dang thi cong.
- Timg thanh vien trong Ban Giam d6c Cong ty theo nhi~m V\t da duqc phan
cong, da tim hi6u thvc t€ rung cong trinh/dv an DOBC dang thi cong d6 g~p ga va lam
vi~c vai ~ac Chu dfiu tu kip thai d6 ra nhfrng giai phap d6 thao ga rihfrng kh6 khan va
wang mac.
Chi d;;to quy6t li~t cong tac ti€p thi diu thfiu nh~m tim ki6m ngu6n vi~c lam cho
Cong ty, dam bao cong vi~c va thu nh~p cho nguai lao d()ng. Duy tri t6t h~ th6ng quan
ly moi truang ISO 14001:2015, h~ th6ng quan ly chit luqng theo tieu chufrn ISO 9001:
2015; H~ th6ng quan ly an toan sue khoe ngh6 nghi~p theo tieu chufrn BS OHSAS
1800 1: 2007; H~ th6ng ASME rna Cong ty da xay d\ffig va ap d1,tng.
3. Cong tac tfi chll'c, lao d(>ng, dao t~o
3.1. Cong tac tfi chll'c

Ngay m dfiu nam 2017, Cong ty xay dvng d6 an tai ca ciu mo hinh t6 chuc va
dinh bien nhan SlJ, nh~m nang cao hi~u qua cong tac quan ly' di6u hanh SXKD cua
DOBC, quy6t tam dua DOBC vuqt kh6 trong giai do;;tn truac mit, duy tri va phat tri6n
b6n vfrng vao cac nam ti6p theo. E>6 an da duqc PVC chip thu~n t;;ti Cong van s6
185/XLDK- HE>QT ngay 23/3/2017.
Theo d6, tinh d6n 31/12/2017, mo hinh t6 chuc cua Cong ty g6m 03 Ban (Ban
Thai Binh, Ban Long Phu Song H~u, Ban NPK & h6a dfiu Long Son); 04 Phong chuc
nang nghi~p Vl,t: Phong T6 chuc hanh chinh, Phong Tai chinh k€ toan, Phong Kinh t6
Ky thu~t, Phong Thuang m;;ti V~t tu va 03 Chi nhanh Xi nghi~p (XNXL s6 1, XNXL
s6 2, XNXL s6 3) va 02 d()i trl)'c thu()c (E>9i Sua chua cac cong trinh dfiu khi, E>()i Xay
lip E>i~n - Tv d()ng h6a).
Tinh gQn giam dfiu m6i d6 la m()t trong nhung giai phap d6 tai ca ciu mo hinh
t6 chuc. Trong qua trinh ho~t d<)ng thvc t6 Cong ty se ti6p tl,tc thvc hi~n ra soat, sip
x6p, ki~n toan t6 chuc b<) may kh6i Phong ban Cong ty va cac dan vi tn.rc thu<)c. Vi~c
thu gQn dfiu m6i phong, cilng d6ng nghia vai vi~c giam s6 luqng tru6ng, ph6 phong.
Tinh gQn b9 may h;;tn ch€ dfiu m6i se phat huy hi~u qua cong vi~c va nang cao nang
suit lao d()ng cua CBCNV. Vi~c ca ciu t6 chuc l;;ti cac phong da phan dinh duqc chuc
nang, nhi~m V\t trong timg linh vvc bao dam cho vi~c nim bit thong tin va xir ly
nghi~p V\t kip thai. Tuy nhien, vi~c sap nh~p m()t s6 Phong ban cfing se g~p kh6 khan
trong cong tac sip x6p d()i ngil Hlnh d;;to cac phong, ban; s6 luqng doi du nhi6u, phai
Trang 3

(

y

~

làm tốt công tác vận động tư tưởng…
Trong mô hình tổ chức của Công ty có các đơn vị trực thuộc do đó Công ty sẽ
tạo điều kiện phát huy năng lực, quy mô và phạm vi hoạt động kinh doanh của đơn vị,
sử dụng các tiềm lực của Công ty. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn và
lợi ích kinh tế giữa Công ty và đơn vị, phạm vi tự chịu trách nhiệm trước Công ty và
trước pháp luật ngày càng rộng về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị
mình, đảm bảo nguyên tắc bảo toàn, kinh doanh có hiệu quả và phát triển nguồn vốn
của Công ty, xây dựng uy tín và thương hiệu riêng cho mình trong lĩnh vực chuyên
ngành của nền kinh tế ngày càng cạnh tranh.
3.2 Công tác lao động và đào tạo
Tổng số lao động tính đến ngày 31/12/2017 là 476 người. Trong đó Lao động
trực tiếp: 393 người; Lao động gián tiếp: 83 người.
Thực hiện đào tạo: 883 lượt/người.
Tổng kinh phí đào tạo: 1,015 tỷ đồng (đạt 21,98 % so kế hoạch 4,618 tỷ đồng)
Trong năm 2017, việc thực hiện đào tạo chưa đạt so với kế hoạch đã đề ra, vì:
Trong năm 2017 tình hình tài chính của Công ty DOBC gặp rất nhiều khó khăn, nguồn
tài chính của Công ty chủ yếu phân bổ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tiền lương
và bảo hiểm xã hội cho người lao động… nên ngân sách dành cho công tác đào tạo bị
thu hẹp. Trong năm 2017 Công ty DOBC thực hiện đề án tái cơ cấu mô hình tổ chức
và nhân sự các Phòng, Ban chức năng trực thuộc nên công tác đào tạo bị trì hoãn và
tạm dừng.
4. Công tác tài chính kế toán, thu hồi vốn
- Tập trung thu hồi vốn, đối chiếu công nợ để đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng
và các khoản phải thu khác. Tuy nhiên, do có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ
quan công tác thu hồi vốn vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu về vốn phục vụ cho hoạt
động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác.
- Cung cấp thông tin và báo cáo kịp thời cho lãnh đạo để phối hợp chỉ đạo công
tác sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.
- Đối với lịch trả nợ đến hạn tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng, Công ty luôn
đảm bảo trả nợ đúng hạn để giữ tình hình tài chính tốt không bị nhảy nhóm nợ.
- Tích cực trong công tác tìm kiếm, đàm phán với nhiều tổ chức tín dụng để khơi
thông dòng vốn cho SXKD. Làm việc với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng cấp
tín dụng cho SXKD. Cụ thể, trong năm 2017 Cty đã được ngân hàng Sài Gòn –Hà Nội
SHB cấp hạn mức tín dụng 50 tỷ đồng để tài trợ cho DA Nhà máy Nhiệt điện TB2 và
hạn mức tín dụng 20 tỷ đồng các DA khác, ngân hàng Quốc Dân NCB tái cấp hạn mức
tín dụng 50 tỷ đồng.
- Năm 2017 tuy đang gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn từ các hạng mục tại
DA Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, nhưng Công ty vẫn sắp xếp để trả dứt điểm trong
năm khoản nợ thuế phân kỳ năm 2014. Đồng thời, Công ty đã giải quyết triệt để nợ
thuế quá hạn và đến hạn năm 2017của Chi nhánh Xí nghiệp 1, Xí nghiệp 2 và Xí
nghiệp 3.

Trang 4

- TrQng nam 2017, Cong ty da n6 lt.rc va c6 g~ng tht.rc hi~n nghia V\1 v&i Bao
hiSm Ba Ria Vilng Tau dS nh~m dam bao t6i da quy~n lqi cua nguai lao d9ng cilng
nhu cung c~p the Bao hiSm nam 20 18 kiP thai cho nguai lao dc)ng.

5. Cong tac an sinh xa h(}i, ho~t d(}ng cua cac t8 chli'c doim th~:
Trong nam 2017, m~c du con r~t nhi~u kh6 khan nhung cong tac an sinh xa h9i
cua cong ty da co nhiSu c6 g~ng va co nhi~u ho~t d9ng m~nh me trong toan Cong ty.
C\1 thS: Chinh quy~n, BCH Cong doan va Doan thanh nien Cong ty c6 phan Xay l~p
Duang 6ng BS chua Dau khi ph6i hqp t6 chuc Cuc)c thi leo nui "Chinh ph~1c nui Vi Ba
Vilng Tau" nhan dip k:Y ni~m 29 nam ngay thanh l~p Cong ty (5/3/1988-5/3/2017) va
kY ni~m 107 nam ngay Qu6c t6 ph\1 nil (8/3/1910-8/3/2017). Cac ho~t d9ng huang trng
Thang Thanh nien 20 17, ngay 11103, Doan thanh nien Cong ty CP Xay l~p Duang 6ng
BS chua Dtlu khi (DOBC) da t6 chuc chuang trinh ra quan dQn dttp v~ sinh, lam s~ch
bai biSn (DOBC Clean Up Vung Tau Beach) t~i khu vvc cong vien c9t cO' nga ba
duang Thuy Van- Hoang Hoa Tham, TP Vilng Tau; Ngay 12/5/2017 Nil DOBC d~i
di~n cho T6ng Cong ty tham gia h9i thao nganh DAu khi khu vvc phia Nam nam 2017
d~t giai Nhi mon keo co nil. D~t giai 3 giai Bong chuy~n nil khu vvc Vilng Tau v&i cac
dan vi b~n; d~t giai nhi toan doan- h9i thi can b9 cong doan dau khi gioi lao thu 2; T 6
chuc tham t~ng qua cho mtt Vi~t Nam anh hung t~i huy~n D~t do, Tinh Ba ria- Vilng
tau v&i s6 ti~n 4.000.000 d6ng; V~n d9ng CBCNV ung h9 cho chi Ph~m Thi Thuy Ha
Nhan vien Xi nghi~p Xay l~p 1 c6 con gai m6i sinh m~c b~nh hiSm ngheo v&i s6 ti~n
19.500.000 d6n; T6 chuc t~ng qua cho cac chau thi6u nhi nhan ngay 116; T6 chuc
Team building rut kinh nghi~m dqt bao du5ng nha may d:;tm Ca Mau va cac ho:;tt dc)ng
khac chao mirng d~i h9i Cong Doan Cong ty kh6a IV nhi~m ky 2018-2020. T6 chuc
dem h9i trang r~m cho cac con em CBCNV trong Cong ty.

6. Cong tac thvc hi~n thvc hanh ti~t ki~m, ti~t ghim chi phi san xuit kinh doanh
Thvc hi~n ti6t giam nam 20 17 la~ 1,972
xu~t C\1 thS nhu sau:

tY

d6ng. Trong d6 ti6t giam chi phi san

1. Ti6t giam chi phi sir d\}ng v~t tu thi6t bi trong kho : 110 tri~u d6ng;
2. Ti6t ki~m chi phi h9i nghi, khanh ti6t, ti6p khach

702 tri~u d6ng;

3. Giam trir cong nq phai tra

77 5 tri~u d6ng;

4. Ti6t giam chi phi van phong, nhien li~u

385 tri~u d6ng.

Phftnll

KE HO~CH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2018
I. M\lc tieu tBng quat
-

Huy d9ng t6i da mQi ngu6n lvc ph~n d~u hoan thanh k~ ho~ch SXKD nam 2018. ·

-

Dfty m~nh cong tac l~p h6 SO' hoan cong, h6 SO' nghi~m thu, tich Cl,fC trong cong tac
thu h6i v6n, cong nq nh~m giam chi phi va tang cuang cong tac kiSm soat chi phi
quan ly san xu~t, giam sat ho~t dl;lng SXKD cua Cong ty va thvc hanh ti6t ki~m
ch6ng lang phi trong Cong ty va trong cac Dv

an.

-

Cung c6, tang cuang nang lvc cong tac ti6p thi d~u thtlu. Chu d9ng phat triSn, rna
r9ng ra cac khach hang trong nganh cilng nhu ngoai nganh Dtlu khi d€ tim ki6m
cac cong trinh dam bao ngu6n cong vi~c lien t\}C cho Cong ty;
.

II. Cac chi tieu kinh t~ chu y~u nam 2018
Trang 5

-

'3.

Tren ca sa k~t qua SXKD nam 2017. Cong .ty DOBC xay dl,ffig phuang huang va
nhi~m V\1 nam 2018 nhri sau:
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Tronga6:
Cac chi tieu SXKD nam 2018 g6m San luqng: 257 cy, Doanh thu: 231 cy, Lqi
nhu~ tru6'c thu~: 11,4 tY va Thu nh~p binh quan/thang: 8,5 tri~u d6ng. Trong d6:

•!• San hrO'ng: TfJng cac g6i thfiu kY v6'i TfJng cong ty: 232,97 tY va cac cong trinh
khac: 24 tY g6m:

+ Dv an Nha may Nhi~t di~n Thai Binh 2 tbng san luqng: 190,73 tY (g6m G6i

H~ th6ng lu6'i ti~p dia, n6i dat ch6ng set nha may: 18,80 zy; Thi~t k~, cung cap
v~t tu thi~t bi v~n chuy~n d~n cong truemg, lip d?t, ki~m tra thu nghi~m, ban
giao va bao hanh h~ th6ng thai tro xi: 62,05 zy; Mua slim, gia cong ch~ t~o, lip
d?t h~ th6ng v~n chuy~n than va da voi: 60,71 zy; H~ th6ng dfiu HFO, tr~
. bam nu6'c lam mat va nha clo, HT thai tro xi day lo: 22,34 zy; Cac g6i ky
them cua dv an NMNB Thai Binh 2 (PL-05): 26,83 zy).

+ H~ng ml)c K~t cau thep kho than - Dv an Nha may nhi~t di~n Song H~u 1:
42,24 zy.

+ Cong trinh khac: 24 tY g6m cac cong trinh sua chua gian chuy~n ti~p cac nam
va cong trinh sua gian kY trong nam 20 17: 8 zy; dv an NPK - Ca Mau; dv an
cang nh~p nguyen li~u 500.000 tan/nam cua nha may d~m Ca Mau:16 zy.

•!• Doanh thu: TfJng cac g6i thfiu kY v6'i TfJng cong ty: 212,93
khac: 36,33 tY g6m:

zy va cac cong trinh

+ G6i thfiu t~i dv an Nha may Nhi~t di~n Thai Binh 2 tbng doanh thu: 178,37 tY
(bao g6m g6i Lip d?t thi~t bi ca di~n: 23,88 zy; H~ th6ng lu6'i ti~p dia, n6i dat
ch6ng set nha ~ay: 17,96 zy; Thi~t k~, cung cap v~t tu thi~t bi v~n chuy~n d~n

cong truang, lap d?t, ki~m tra thu nghi~m, ban giao va bao hanh h~ th6ng thai
tro xi: 45,13 zy; Mua slim, gia cong ch~ t~o, lip d?t h~ th6ng v~n chuy~n than
va da voi: 44,15 cy; H~ th6ng dfiu HFO, tr~m barn nu6'c lam mat va nha clo, .
HT thai tro xi day lo: 31,64 cy; Cac cong vi~c Icy them cua dv an NMNB Thai.
Binh 2 (PL-05): 15,61 cy).

+ H~ng ml)c KSt c~u thep kho than - Dv an Nha may nhi~t di~n Song H~u 1:
34,56 ty.
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+ Cong trinh lrnac: 17 ,82" cy g6m cac cong trinh sua chua gian chuy6n ti€p cac
nfun va cong trinh sua gian k:y trong nam 2017: 5,82 cy; dv an NPK- Ca Mau;
dlJ an c~mg nh~p nguyen li~u 500.000 tfinlnam cua nha may d~ Ca Mau:12 cy.

•!• LQi nhu~n: xay dgng dva tren ca
(4,94%*Doanh thu): 11,4 cy.
III.

sa

u6c tinh

d~t

4,94% cua doanh thu

Cac nhi~m vv va ghii phap th\fc hi~n d~ hoan thanh k~ ho~ch

1. Cac nhi~m Vl}. trQng tam nam 2018
B~ hoan thanh cac chi tieu k€ ho~ch SXKD nam 2018 neu tren, Cong ty DOBC
thvc hi~n cac nhi~m V\1 chu y6u sau:

- Buy d()ng t6i da m<;>i ngu6n Ivc d6 hoan thanh cac ngu6n vi~c hi~n c6 chuy6n
ti€p sang nam 2018 thea dung k€ ho~ch (Nha may Nhi~t di~n Thai Binh 2, cong tac
sua chua gian VSP, dv an Nha may Nhiet di~n Song H~u , dv an NPK Ca Mau, Dv an
Nha may Nhi~t di~n Long Phu 1... ) d6ng thai t~p trung va tang cuang cong tac ti€p
thi, dfiu th~u tim ki€m them ngu6n cong vi~c cho Cong ty t~i Dv an Nha may Nhi~t
di~n Long Phu 1; Dv an T6 hqp h6a d~u Long San, cac Dv an cua PVOIL ... Duy tri
va lrnai thac t6i da thi trm)ng truy~n th6ng cua VSP, cling nhu d~ nghi h6 trq cong vi~c
t6i da ru T6ng Cong ty PVC va cac dan vi b~n trong nganh, dam bao hoan thanh k€
ho~ch d~ ra.
- BAy m~nh cong tac l~p h6 sa hoan cong, h6 sa nghi~m thu, tich eve trong cong
tac thu h6i v6n va cong nq nh~m giam chi phi va nang cao hi~u qua su dvng v6n trong
qua trinh san xufrt kinh doanh;
- T~p trung va quy€t li~t tri~n lrnai cong tac xu ly nq, d~c bi~t la cac khoan cong
nq qua h~n/1&6 doi.
- Tang cuang cong tac ki6m soat chi phi quan ly san xufit, giam sat ho~t d()ng
SXKD cua Cong ty va thvc hanh ti€t ki~m ch6ng lang phi trong Cong ty va trong cac
Dv an, dam bao tfit ca cac cong trinh, dv an Cong ty thi cong d~u c6 lai;
- Ra soat, pharr tich danh gia mire d9 c~n thi~t, nhu c~u dam bao hi~u qua trong
cong tac d~u tu xay dvng ca ban va d~u tu trang/ thi€t bi tai san nam 2018, trinh T6ng
Cong ty xem xet, bao cao T~p doan chfip thu~n tru6c Iilli tri6n khai thvc hi~n. Vi~c d~u
tu dfun bao nang h,rc c~h tranh, phu hqp v6i di~u ki~n ho~t d()ng SXKD va tinh hinh
tai chinh cua dan vi .
- Hoan thanh chuy~n nhuqng san van phong t~i t~ng 6, toa nha Petroland,
phuang Tan Trao, Qu~n 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh dam bao nguyen t~c cong Irnai,
minh b~ch, tuan thu cac quy dinh phap lu~t hi~n hanh va tranh thfit thoat v6n.
2. Cac giai phap th\fc
./ Giai phap v~

hi~n

tfi chrrc va quan ly:

- Ti€p tvc ki~n toan, ca cfiu, cung c6 t6 chuc b9 may cho phu hqp v6i chuc nang,

nhi~m V\1 cua Cong ty va SlJ phat tri~n b~n vfrng trong tuang lai.
hi~u

- Cai each h~ th6ng t6 chuc quan ly g<;>n nhy, chuyen sau nhung vfin dam bao
qua cong vi~c.
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- Xay dvng chi ti€t tnich nhi~m va phan quy~n, ·phan c~p cho cac vi tri chu ch6t
ella Cong ty.
- Xay dvng mo hinh t6 chuc theo hu6ng t~p trung quan ly cac dv an c6 quy mo
16'n; Cling c6 va phat tri~n cac Xi nghi~p tn,rc thu<)c du sue m~ d~ thvc hi~n cac dv
an l&n.
- Ti€p tvc xay dl,mg, hoan thi~n cac quy ch€, quy dinh v~ quan ly tai chinh n<)i b9
ella Cong ty va tang cuemg giam sat tinh hinh tai chinh va ki~m soat ch~t tre tinh hinh
thvc hi~n k€ ho~ch san xu~t kinh doanh ella Cong ty.
- Lien tvc cling c6, duy tri thvc hi~n t6t h~ th6ng tieu chu~n ISO, OSHAS; H~
th6ng ASME rna Cong ty da xay dvng va dang ap dvng.
- Thvc hanh ti€t ki~m, ch6ng lang phi, hqp ly h6a san xu~t, tang nang su~t lao
d<)ng d~ giam gia thanh san xu~t qua d6 tang tinh c~nh tranh trong dAu th~u.
- Cling c6, tang cuemg nang lvc cong tac ti€p thi d~u th~u. Giu vilng cac khach
hang truy~n th6ng trong nganh nhu Vietsovpetro, PVGas, PVOil...

,;' Ghii phap v~ khoa hQc cong ngh~:
- Nghien ctru, ap dvng cac cong ngh~ quan ly dv an, quan ly san xu~t tien ti€n c6
hi~u su~t cao, ung dvng ph~n m~m tien ti€n vao cac llnh vvc quan ly ella Cong ty.
- Ti€p tvc duy tri cac ph~n m~m quan ly ti€n d<), quan ly dv an va cac ph~ m~m
thi€t k€ da xay dvng va dang ap dvng.
- Nghien cuu, cai ti€n, ap dvng cac phuang phap thi cong theo cong ngh~ m&i c6
hi~u qua, nang suAt cong vi~c cao trong qua trinh SXKD nhu: Thi cong nang b6n b~g
h~ th6ng thuy Ivc; Nang mai b6n b~ng h~ th6ng th6i khi; Lam s~ch duemg 6ng b~ng
phuang phap th6i bich; Han k€t n6i trvc ti€p du&i nu&c ...

,;' Giai phap dao t~o va phat tri~n ngu8n h.rc:
- Thucmg xuyen ra soat, danh gia, ngu6n nhan h,rc toan Cong ty, d~ c6 k€ hoc;tch
tuy~n dl,mg lao d<)ng ch~t lugng cao c6 nhi~u kinh nghi~m.
- C6 chinh sach dai ng<), thu h(lt d<)i ngu can b9 trinh d9 chuyen mon cao va c6
nang lvc, kinh nghi~m v~ quan ly' di~u hanh t~i cac dv an va d<)i ngu cong nhan ley
thu~t c6 trinh d<), tay ngh~ cao, lanh ngh~ da dugc d.p cac chung chi dao t~o, sat hc;tch
theo tieu chufrn qu6c t€.
- T6 chuc dao t~o, tai dao t~o thucmg xuyen cho h;rc lugng cong nhan d~ nang
cao trinh d9 tay ngh~, ren luy~n ky nang ngh~ b~ng cac hinh thuc dao t~o t~i ch6, dao
t~o t~i cac dv an va cac trung tam dao t~o chuyen nghi~p.
- Thm'mg xuyen t6 chuc cac 16'p b6i du5'ng, nang cao trinh d<) ngo~i ngil, trinh d<)
chuy~n mon nghi~p V\1 va trinh d<) qufm ly cho toan th~ can b9 ky su d~ dap ung dugc
yeu cau cong vi~c trong thai ky m&i.
, - Dao t~o cho h;rc lugng can b<) ky thu~t trong cong tac bao tri, bao duang cac h~
thong cong ngh~ cao, hi~n dc;ti t~i cac Nha may lQC h6a d~u, Nha may di~n, Nha may
dc;tm ... va cong tac d6ng gi€ng khoan b~ng hinh thuc Hgp tac v&i cac Nha th~u nu&c
ngoai chuyen nghi~p, c6 kinh nghi~m trong cac cong tac nay. Dao t~o nang cao ky
nang quan ly, chuyen mon sau cho cac can b9 chu ch6t d~ ti€n t&i tung bu&c chu d<)ng
Trang8

trong cong tac qufm ly, di~u h~mh cac d1.1 an EPC va cac d1.1 an 16n. Ti~p tt_J.c xay dvng,
.
.
va duy tri lvc luqng thq ianh ngh~ dfnn bao v~ ch~t va luqng.
- Xay dvng ch~ d() luang, thu6ng, phuc lqi, dai ng() hqp ly, nh~m thu hut nhan tai
cilng nhu duy tri lvc luqng giau kinh nghi~m va nong c6t clia Cong ty. Thi~t l~p moi
truemg lam vi~c chuyen nghi~p cho nguai lao d()ng d~ tang hi~u qua c~nh tranh lao
d()ng v6i cac dan vi l<hac.
- Xay dvng, phat tri~n va cling c6 d()i ngil ti~p thi d~u th~u, thuang m~i va thi~t
k€ chuyen nghi~p d~ dap ung duqc cac yeu c~u theo dinh huang phat tri~n clia Cong
ty .
../ Ghii phap d~ hoan thanh cac chi W~u:

- Cling c6, tang cuang nang lvc trong cong tac ti€p thi va tim ki€m ngu6n vi~c
trong cilng nhu ngoai nganh d~u l<hi d~ tang doanh thu, d~t duqc cac chi tieu d~ ra.
- Tim hi~u va phan tich cac d6i tac c~nh tranh trong cling m()t g6i th~u v~ nang
lvc kinh nghi~m, phuang an gia dv th~u clia d6i tac c~nh tranh d~ c6 phuang an linh
ho~t trong khi quy~t dinh gia tham gia dv th~u.
- T~p trung chi d~o di~u hanh quy€t li~t trong cong tac thi cong cac cong
trinh/DlJ an theo dung ti€n d() yeu c~u clia hqp d6ng.
- Quy€t li~t trong cong tac thu h6i cong nq, hoan thanh cac lrn6i luqng da dang
clia cac cong trinh/dv an.
- Ra soat, chi ti€t v~ k€ ho~ch thvc hi~n cac chi tieu SXKD theo tu~n, thang, nam
d~ c6 cac bi~n phap kh~c phl,lc l<hi c6 d~u hi~u l<hong d~t duqc ca.c chi tieu SXKD.
- Thuang xuyen ra soat cac n()i dung ca ban clia k€ ho~ch nam d~ c6 bi~n phap
x-Lr ly kip thai
../ Ghii phap v~ dftu tu·:
- D~u tu nang cao nang lvc thi€t bi thi cong, nha xuang va cong ngh~, trong d6
t~p trung vao cac thi~t bi chuyen nganh ap dl,lng cong ngh~ tien ti€n dap ung yeu cfiu
thi cong cac cong trinh/dlJ an. Tang d~n tY trQng san xu~t cong nghi~p trong CO' cfiu san

luqng SXKD clia Cong ty.
- f)~u tu cac ph~n m~m ung dl,lng c6 ban quy~n cho cac cong tac quan ly thi~t k~,
quim ly hanh chinh, quan ly san xu~t. ..
- Thuemg xuyen ra soat ti~n d() thvc hi~n cac dv an d~ c6 k~ ho~ch d~u tu hqp ly
theo phan ky, l<hong d~u tu dan trai. Chi tang cuemg cong tac d~u tu nang cao nang lvc
thi~t bi cong ngh~ cao phl,lc V\1 cho cong tac gia cong, l~p d~t ca khi chuyen nganh
nh~m phat tri~n, nang cao hi~u qua SXKD clia Cong ty .
../ Giai phap v~ v6n va tai chinh:

- Ki~n toan ca ch~ tai chinh cua Cong ty d~ dam bao tang kha nang tich lily tai
chinh phl,lc V\1 cac cong trinh/dlJ an va d~u tu, phat tri~n Cong ty. Xay dvng chi ti€t k€
ho~ch tai chinh clia Cong ty phu hqp, dap tmg theo rung giai do~n phat tri6n Clla Cong
ty.
- Tich ClJC trong cong tac thu h6i v6n va cong nq nh~m giam chi phi va nang cao
hi~u qua su dl,lng v6n trong qua trinh san xu~t kinh doanh.
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- Nang cao hi~u qua sir dt,mg d6ng v6n. Thucmg xuyen b6i duang nghi~p V\l Uti
chinh va righi~p vt;L ki~m tmin n<)i b9 ·d~ dam bao cong tlic tai chinh ho~t d<)ng hi~u
qua ..
- Ti~p tt;tc dam phan giam cac khoan cong ng con t6ti d9ng phai tra d6i v&i cac
khach hang tu cac nam tru&c.
- Tang cuemg ki~m soat chi phi quan ly san xuM, thu h6i cong nq va tht,tc hanh
ti~t ki~m ch6ng lang phi trong Cong ty va cac cong trinh/ dv an.
Tren day la bao cao k~t qua SXKD nam 2017 va phuang huang nhi~m V\l k~
ho~ch SXKD nam 2018 cua Cong ty c6 phfrn Xay l~p Bucmg 6ng B~ chu·a Dfru khi,
kinh trinh B~i h<)i d6ng c6 dong xem xet va thong qua.
Tran trQng cam an!
No'i nh~n:
- Nlm tren;
HBQT, TGD PVC (dS b/c);
- HDQT, BKS, Ban G~OBC e~Y,
Luu VT; P. KTKT.

/ff3/

.

~-
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CONG
. HOA xA HOI
. CHU NGHiA VIETNAM
.
Bl)c l~p - T\f do - H~nh phtic

TONGCONGTY

co PHAN xAy LAP DAD KHi VIETNAM
CONG TY CO PHAN
xAYLAPBUONGONGBECHUADAUKHi

Viing Tau, ngay 19 thang 3 nam 2018

S6: 197 /DOBC-BKS

BAocAo
K:itT QUA KIEM TRA, GIAM SAT CUA BAN KIEM SOAT NAM 2017
VA K:it HO~CH HO~T D<)NG NAM 2018
Kinh gfri: D~i h<)i d6ng c6 dong
.
C6ng ty C6 phfrn Xay lip Duemg 6ng BS chua Dfru khi

- Can cu lucjt Doanh nghi¢p cua nuac C9ng hoa Xa h9i Chit ngh'fa Vi¢t Nam s6
68/2014/QH13 ngay 26/11/2014;
- Can cu IJiJu l¢ t6 chuc va hoqt a9ng cua Cong ty
dng Bd chua Ddu khi (DOBC);

cJ phdn Xay

liip Duong

- Can cu Quy chi hoqt a9ng cua Ban kidm soat DOBC;
- Can cu vao tinh hinh kit qua hoqt a9ng san xudt kinh doanh cua Cong ty nam
2017 va ki hoqch san xudt kinh doanh nam 2018;
Ban kiSm soat Cong ty DOBC bao cao truac D~i h<)i d6ng c6 dong thuemg nien
nam 2018 k€t qua kiSm tra, giam sat ho~t d<)ng nam 2017 cua DOBC va k€ ho~ch ho~t
d<)ng cua Ban kiSm soat nam 2018 nhu sau:

PHAN 1. HO~T B<)NG evA BAN KIEM soAT NAM 2011
Ban ki~m soat DOBC duqc d~i h<)i d6ng c6 dong thuemg nien ngay 24/4/2015
(nhi~m ky 2010-20 15) bfru g6m c6 3 thanh vi en, trong d6 01 Tru6ng ban h\m chuyen
trach va 02 thanh vien lam kiem nhi~m, g6m:
1- Ong Bui Thuc Quy - Tru6ng ban
2- Ong Nguy~n Due D~t- Thanh vien
3- Ong Trfrn Trung Kien- Thanh vien

DS thu~n ti~n trong vi~c kiSm tra, giat sat ho~t d<)ng SXKD cua Cong ty, cling

nhu nh&m dap ung theo quy dinh t~i khoan 2 Di6u 164 Lu~t doanh nghi~p "Ki~m soat
vien Cong ty niem ySt, cong ty nha nuac nt\m gifr tren 50% v6n di6u 1~ phai la ki~m
toan vien ho~c kS toan vien", ngay 27/4/2017 t~i D~i h<)i d6ng c6 dong thuemg nien
nam 2017 D~i h<)i d6ng c6 dong DOBC da bfru l~i 2 kiSm soat vi en kiem nhi~m. Hi~n
t~i BKS Cong ty g6m:
1- 6ng Bui Thuc Quy - Tru6ng Ban
2- Ba Hoang Phuang NgQc- TV Ban ki~m soat, CV Phong TM-VT

3- Ong Nguy~n M~u Tha- TV Ban ki~m soat, CV Phong TM-VT
Nhu v~y, Tru&ng ban ki~m soat Cong ty Ia k8 toan vien, c6 chung chi ki~m
toan vien va lam vi~c chuyen trach t~i Cong ty k~ tir khi Cong ty chuySn dfJi thanh
C6ng ty c6 phfrn dSn nay; 2 ki~m soat vien con l~i d6u duqc dao t~o v6 tai chinh kS
1

toan, c6 chuyen mon, kinh nghi~m v~ tili chinh k€ toan va khong lam vi~c trong b9
ph~n k~ toan, tai chinh Cong ty. Cac Kiem soat vien Cong ty DOBC d~u dap ilng cac
tieu chufrn va di~u ki~n tl;li khoim 1 Di~u 164 Lu~t Doanh nghi~p quy dinh.

sa

k€ hOI;lCh hol;lt d()ng da duqc T6ng cong ty phe
Trong niim 2017, tren ca
duy~t va Dl;li h9i d6ng c6 dong thong qua, Ban Idem soat Cong ty da t~p trung trien
khai, thvc hi~n t6t cac nhi~m V\1 trQng tam, ngoai vi~c giam sat thubng xuyen cac hol;lt
d()ng SXKD cua Cong ty, Ban Idem soat da thvc hi~n:
- Giam sat cac hol;lt d()ng san xuM kinh doanh cua Cong ty thong qua vi~c tham
dv cac cu()c hQp v6 quan ly di~u hanh san xuftt kinh doanh.
- Ki6m tra, giam sat vi~c tmln thu cac chinh sach, ch€ d9 ella Nha nu&c, cac quy
dinh cua T6ng Cong ty, cua HDQT va Ban gifun d6c thong qua vi~c nghien ctru cac
Nghi quy~t cua HBQT cac quy~t djnh dieu hanh ho~t d()ng SXKD cua Ban giam d6c.
- Ki€m tra giam sat cac m~t ho~t d()ng cua Cong ty qua cac CUQC hQp, cac van
ban va bao cao dinh ky cua Phong chile nang, Ban diSu hanh va cac Chi nhanh- Xi
nghi~p.

- Ph6i hqp v&i cac Phong chile nang Cong ty t6 chfrc thanh cong d~i h9i d6ng
c6 dong thucmg nien nam 2017.
- Thvc hi~n bao cao 9 thang dfru nam 2017 va ca niim 2017 gui T6ng Cong ty
theo dung thai h~n va n9i dung quy dinh.
- Giam sat vi~c thvc hi~n d~ an tai ca cftu da duqc T6ng Cong ty phe duy~t, cac
chi thi, nghi quy€t ella dp tren, cac quy ch€ ella T~p doan, T6ng Cong ty va Cong ty.
- Ki6m tra cac bao cao tai chinh, quy, niim ella Cong ty.
- ThAm dinh bao cao tai chfnh 6 thang nam 20 17 va ca niim 20 17 tren ca sa bao
cao tai chfnh kS toan cua Cong ty; ThAm dinh bao cao kSt qua SXKD cua Cong ty;
ThAm dinh bao cao danh gia cong tac quan ly cua HBQT
- Ra soat, Idem tra va danh gia hi~u Ivc va hi~u qua cim h~ th6ng ki6m soat n9i ·
bQ.
- Tham dv cac CUQC hQp dinh ky /ho~c bftt thuerng theo thong bao cua HBQT va
dua ra cac y kiSn d6i v&i HBQT v~ cac vftn de lien quan dSn ho~t d()ng SXKD ella
Cong ty.
- Thuang xuyen giu m6i lien h~ giua Ban ki€m soat v&i HBQT, Ban Giam d6c,
c~p nh~t thong tin de d~ xuftt, ki€n nghi cac giai phap ph\lc V\1 cho cong tac quan tri,
quan Iy di~u hanh san xuftt ella Cong ty.
Nam 2017, BKS DOBC v&i 3 thanh vien, nhung trong d6 02 ngueri ban chuyen
trach, lam chuyen mon t~i van phong Cong ty nen cong vi~c ki€m tra giam sat c6 nhi~u
thu~n lqi, sang thil hai cua tufrn dfru thang, BKS hQp xem xet nhfrng vfrn de ck trao
d6i, ki~n nghi v&i HBQT va b9 may quan ly dieu hanh ngay trong bu6i hQp giao ban
himg thang ella Cong ty.
Nam 2017 Ban ki€m soat hol;lt d()ng tuang d6i t6t, tru&c tinh hinh SXKD cua
Cong ty dang g~p nhi~u kh6 khan va dia ban ho~t d()ng keo dai tir Nam ra B~c, Ban
ki6m soat da thuang xuyen phat huy quy~n h~n nhi~m V\1 cua minh, thvc hi~n quyen
giam sat tren mQi ITnh VlJC ho~t d9ng kinh doanh, ho~t d()ng ella HDQT, Ban giam d6c,
b9 may quan Iy dieu hanh. Thuang xuyen di ki€m tra cac cong trinh d€ dua ra cac ki~n ·
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nghi, d~ xuAt .kip thai vai HDQT, Ban giinn d6c d~ ho~t d()ng SXKD c6 hi~u qua t6t
nhAt. Dbng thai, dua ra cac ki~n nghi d~ xuAt vai b9 may quan ly di~u hanh, H9i dbng·
quan tri, ca quari quan ly cAp tren v~ nhfrng bAt c~p, chua hqp ly trong cong titc quan
tri Cong ty. Thuang xuyen ki~m tra tinh chinh xac cua cac bao cao Uti chinh d~ c6 ki€n
nghi kip thai v@ tinh hinh tai chinh va thvc tr~ng cong tac bao toan v6n san xuAt kinh
doanh cua Cong ty. Trang nlhn 2017 Ban ki~m soat ho~t d()ng thuang xuyen, khong
thvc hi~n ki~m soat thea chuyen d~.
Trang nam 20 17, ngoai cong tac trao dfli thuang xuyen gifra cac thanh vi en,
Ban ki~m soat da t6 chuc 6 cu()c h9p sau khi c6 bao cao quy€t toan quy, nhung khong
ban hanh cac quytft dinh.
Danh gia muc d9 hoan thanh nhi~m vv: Trang nam 2017 cac thanh vi en Ban_
ki~m soat da ho~t d()ng dung chuc nang nhi~m vv rna lu~t Doanh nghi~p, Di~u 1~ cua
Cong ty quy dinh, nhung hi~u qua cong tac ki€m tra, giam sat chua cao.
PIIAN II: KET QUA KIEM TRA, GIAM sAT NAM 2011

I. Thftm djnh k~t qua thvc hi~n nhi~m vv SXKD nam 2017:
1. Tinh hinh thl}'c hi~n cac chi tieu k~ ho~ch:

Nam 2017, DOBC chu y~u thi cong cac h~g mvc cong trinh t~i Dv an nha may
Nhi~t di~n Thai Binh 2, do yeu d.u cAp thi€t cua Dv an nen DOBC da t~p trung m9i
ngubn 1vc d~ t6 chuc thi cong. Tuy nhien, do nhi~u nguyen nhan khach quan rna ngoai
chi tieu lqi nhu~n, thi chi tieu san 1uqng, doanh thu chua hoan thanh duqc so vai k€
ho~ch do DHDCD da d~ ra. Tren ca
bao cao danh gia muc d9 hoan thanh 9 thang · ·
diu nihn 2017 cua DOBC, ngay 21112/2017 Tflng Cong ty PVC da ban hanh quytft
dinh s6 4254/QD-XLDK di~u chinh chi tieu san 1uqng, doanh thu cho sat vai tinh hinh
thvc t€ cua Dan vi. Do d6, chi tieu san 1uqng va doanh thu nam 2017 da d~t duqc so
vai k~ ho~ch da duqc di@u chinh.

sa
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- Gia tri si'm lugng tht.rc hi~n nam 2017 la: 144,6 tY d6ng, d~t 99,77 %so v6i k€
ho~ch nam 2017 ( da duqc di~u chinh), va d~t 33,49% so v6i K€ ho~ch da duqc
BHBCB thong qua (144,66 tY d6ng/432 ty d6ng).
- Doanh thu thvc hi~n nam 2017 la: 223,52 tY d6ng, d~t 101,6 % so v6i k€
ho~ch nam 2017 (da duqc di~u chinh); d~t 51,98% so v6i K€ ho~ch da duqc BHBCB
thong qua (223,52 ty d6ng/430 tY d6ng).
- Lgi nhu~n th1Jc hi~n nam 2017 la: 21,365 ty d6ng, d~t 168,23% k€ ho~ch nam
2017(da duqc di~u chinh); d~t 106,8% so v&i K€ ho~ch da dugc BIIDCB thong qua
(21,365 ty d6ng/20 ty d6ng).
2. Tinh hinh thvc hi~n cac hQ'p d:6ng k.inh t~:
2.1 D\f an Nha may Nhi~t

d:i~n

Thai Binh 2:

2.1.1 Hqp d6ng s6 150404/LILAMA-PVC.PT kY ngay 15/4/2014 giua T6ng
cong ty L~p may Vi~t Nam (LILAMA) va Cong ty C6 phan Xay l~p Buemg 6ng B€
chua Dau khi v~ vi~c L~p d~t thi€t bi ca di~n - Dv an NMNB Thai Binh 2.
- Gia tri hgp d6ng da ky tru&c thu€:

281,560 ty

- Gia tri c~p theo T6ng dv toan di~u chinh dv ki€n kY Ph1.1l1.1c: 359,760 ty.
T6ng gia tri th1Jc hi~n la: 349,25 ty d~t 97,07% gia tri kh6i luqng. Hi~n dang
hoan thi~n cong tac l~p d~t bi'w on, son hoan thi~n cong tac san cho h~ th6ng ducmg
6ng dau boi tran, hoan thi~n ph€u r6t than, can chinh h~ th6ng l9c b1.1i f'mh di~n cha
dan vi tu vein nghi~m thu h~ th6ng lQc b1.1i tinh di~n, can chinh hoan thi~n cite thi€t bi
d€ ph1.1c V\1 cong tac nghi~m thu.
2.1.2 Hgp d6ng s6 45/HBKT/PVC/PVC-PT/CWS kY vai T6ng thau PVC ngay
31/07/20 14 v~ vi~c thi cong duang 6ng ccip va thai nu&c lam mat
- Gia tri H9·p d6ng: 675,413 ty
- Gia tri c~p theo TDT di~u chinh d'IJ ki€n ky Ph1.1l1.1c: 540,313

zy.

T6ng gia tri th1:rc hi~n Ia: 515,73 tY d~t 95,45% khdi luqng c6ng vi~c. Ba hoan
thi~n 100% cong tic gia cong ch€ t~o va v~n chuy€n v~ c6ng truemg, cong tac l~p d~t
chi con cha cite dan vi xay dvng thl,Tc hi~n cac h6 be tong cho manhole d€ l~p cac thi€t
bi va dau n6i v&i h~ th6ng condenser.
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. 2.1.3 HQ-p a6ng s6 43/HDKT/PVC~VC-PT/_T:D )<Y ~&i T6ng th~u PVC ngay
31/0712014 v~ vi~c thi cong H~ th6ng hr&i tiep dia, noi dat chong set v&i nha may.
- Gia tri Hqp a6ng: 14,173 cy; gia tri thvc hi~n: 8,37 ty, d:;tt 59,05% gia tri Hqp
d6ng. Bang ti6p tl.lc thi cong t:;ti hi~n trubng.
2.1.4 Hqp d6ng s6 11/20161Hf)KT/PVC/PVC-PTILISEMCO/PVSHIYARD
ky giua T6~g th~u PVC va li~n danh ,PVC-PT/LISE~CO/~_YSHIYARJ? ngay
19/04/2016 ve vi~c thi cong g6i thau mua sam gia cong che t:;to, lap d~t h~ thong v~n
chuy~n than va da voi.
- Gia tri phk vi~c cua Cong ty la: 67,16
chua thvc hi~n.

cy.

Cong tac thi cong cua Cong ty

2.1.5 Hqp d6ng s6 51/20161Hf)KT/PVC/PVCPT-MIE-VIETTRONICS/AHS
ngay 01/06/2015 giua T6ng th~u PVC va lien danh nha th~u PVC-PT-MIEVIETTRONICS v~ vi~c thi6t k6, cung c~p v~t tu thi6t bi, v~n chuy6n d~n cong truang,
I[p d~t, ki~m tra thl:r nghi~m, ban giao va bao hanh H~ th6ng thai tro xi Dv an Nha
may Nhi~t di~n Thai Binh 2.
- Gia tri ph~n vi~c cua Cong ty la: 67,163
6ng thu9c ph:;tm vi cua Cong ty.

zy. Bang lam thu tl.lc mua s[m v~t tu

2.1.6 Hqp d6ng s6 34/2016/HDKT/PVC/PVC-PT v&i T6ng th~u PVC ngay
27/06/2016 v~ vi~c gia cong ch~ t:;to, l[p d~t thi€t bi ca di~n, thl:r nghi~m va ch:;ty thl:r:
H~ th6ng thai xi; Tr:;tm bam nu&c lam mat; H~ th6ng cung c~p d~u HFO.
- Gia tri Hqp dflng: 128,019 zy. Gia tri thvc hi~n: 53,23 tY d:;tt 41,57% so v&i
Hqp d6ng. Cong tac thi cong: Ba hoan thanh cong tac ch~ t:;to va v~n chuy~n v~ cong
trucmg k6t c~u thep nha bam nu&c lam mat, nha Clo, Khu vvc nha bam: l[p d~t xong
h~ th6ng lucri ch[n rae, 4 than bam (chua can chinh), da l[p d~t duqc cl:ra van s6 1 va
khm\ng 77% kh6i luqng k€t cfiu thep nha bam. B6i vai h~ th6ng thai xi day lo: L[p d~t
hoan thi~n ph~u thai xi day lo, l[p d~t 100% thi€t bi xa xi day lo (Bottom ash discharge
device), bang tai xich thai xi day lo (Dry-type slag conveyor), k€t c~u thep d5' thi€t bi
thai tro xi, gia da 6ng thai xi day lo, Silo trung gian, may nghi~n xi, cac binh chua khi
nen; l[p d~t GUQ'C 70% gia d5' 6ng cac lo:;ti va khoang 3 8,59% duang 6ng thai tro xi va
ph\1 ki~n. B6i vai h~ th6ng d~u HFO va DO: Thi cong xong b6n chua d~u HFO va
DO, l[p d~t duqc khoang 71% h~ th6ng c~p d~u HFO va DO.
2.2 Cong tac Sira chfra gHm: Thvc hi~n thuang xuyen theo yeu c~u cua Chu
d~u tu Vietsovpetro cac Hqp d6ng s6: 0472117/T-N3/KT1-PVCPT; 0524117/TN3/KT1-PVC-PT;
0583/17/T-N3/KT1-PVC-PT;
0660/17/T-N3/KT1-PVC.PT;
0738/17/T-N3/KT1-PVC-PT. T~t ca cac Hqp d6ng d~u dam bao ti6n d9 theo yeu c~u
cua Chu d~u tu.
2.3 Hgp a6ng s6 317/2017/DVK/TMHD-PVCPT-DKE ngay 05/10/2017 k.y
vai Chi nhanh T6ng cong ty Khi Vi~t Nam- Cong ty C6 ph~n- Cong ty Djch V\1 khi
v~ vi~c: Xu ly tr1,1 d5' b6n c~u KUT 101 t:;ti Kho LPG Go D~u. Gia trj ph~n vi~c cua
DOBC: 2,73 ty. Bang thvc hi~n hqp d6ng, gia tri thvc hi~n 1,18 ty, d:;tt 43,22%.
2.4Hgp a6ng s6 XD04/2016/SH1-PVC-PVC.PT: ky thang 5/2016 giua T6ng
cong ty C6 phfrn Xay I[p Dfru khi Vi~t Nam va Cong ty C6 ph~n xay l[p Buang 6ng
B~ chua D~u khi v€ vi~c: Thi cong k€t c~u thep kho than Nha may Nhi~t di~n Song
H~u 1. Gia tri Hqp d6ng: 127,15 ty. Chua thvc hi~n thi cong.
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2.5 Hqp afi'!g s6 60~/2017/HDDV-TM/PVCFC-PVC.~T ~gay 08/~/2017 ky
v&i Cong ty c6 ph an Phan bon Dau khi Ca Mau v&i C,ong ty Co phan ,Xay lap Duemg
6ng B6 chua Dftu khi v~ vi~c: Cung cfrp dich V\1 thao Hip, sua chua thiet bi tinh va ph1,1
ki~n ducmg 6ng nam 2017. Gia tri HB: 3,37 ry, da thi cong xong dang nghi~m thu
quy~t toan.
2.6 Hgp afing sA 597/2017/HDDV-TM/PVCFC-PVC.PT ngay 04/8/2017 ky
v&i Cong ty c6 phftn Phan bon Dftu khi Ca Mau v~ vi~c: Cung cfrp dich V\1 sua chua
vat lieu chiu nhiet cho cac thi~t bi cum refonner nam 2017. Gia tri: 5,02 ry. Ba thi
. .
c6ng ~a quy~t toa~ xong.
2.7Hgp afing sA 26/2017/HDDV-TM/PVCFC-PVC.PT ngay 2817/2017 kY
v&i Cong ty c6 phftn Phan bon Dftu khi Ca Mau v~ vi~c Cung cfrp dich V\1 san ch6ng
an man k~t cfru, duo·ng 6ng ph1,1 ki~n nam 2017. Gia tri HB: 3,16 cy, dang thi cong
duqc 80% gia tri Hqp d6ng.
3. Tinh hinh thl).'c hi~n dftu ttl':

Trong nam 2017, do Tfmg Cong ty PVC khong phe duy~t kS ho~ch dfru tu cho
DOBC, nen DOBC da khong thvc hi~n dftu tu. Ngoai ra, cac cong trinh tiSp thi I ho~c
trung thftu duqc it, nen Cong ty cilng khong thvc hi~n dftu tu mua s~m them may moe
thiSt bi thi cong.
4. Cong hie tA chu:c, nhan slJ, lao d()ng ti~n lll'O'ng, ch~ a() chfnh sach:

Ngay 1i.r dftu nam 2017, nh~m nang cao hi~u qua cong tac quan ly, di~u hanh
SXKD cua Cong ty, quySt tam dua Cong ty vuqt kh6 trong giai do~n tru&c m~t, duy tri
va phat tri~n b~n vung vao cac nam tiSp theo, Cong ty xay dt,mg d~ an tai ca cfru mo
hinh t6 chuc va dinh bien nhan sv va da duqc PVC chfrp thu~n t~i Cong van s6
185/XLDK- HBQT ngay 23/3/2017.
Theo d6 Cong ty da quySt li~t thvc hi~n tai ca cfru va dinh bien nhan sv cua
Cong ty cho phu hqp v&i di~u ki~n sfm xufrt kinh doanh cua dan vi trong giai do~n kh6
khan hi~n t~i. 7 Phong chirc nang da thu gQn con 4 phong, 1 CN- XN chuy6n thanh
Doi. Tinh dSn 31/12/2017, mo hinh t6 chuc cua Cong ty g6m 03 Ban (Ban Thai Binh,
Ban Long Phu Song H~u, Ban NPK & h6a dftu Long San); 04 Phong chuc nang
nghi~p vw Phong T6 chuc hanh chinh, Phong Tai chinh kS toan, Phong Kinh tS Ky
thu~t, Phong Thuang m~i V~t tu va 03 Chi nhanh Xi nghi~p (XNXL s6 1, XNXL s6 2,
XNXL s6 3) va 02 doi trvc thuoc (Doi Sira chua cac cong trinh dftu khi, Boi Xay l~p
Di~n- Tv dong hoa).

Vi~c thu gQn dfru m6i phong, cilng dBng nghia v&i vi~c giam s6 luqng trm1~g,
ph6 phong, sau khi thvc hi~n tai ca cfru bo may Cong ty da tra nen gQn nhy han. Nhan
sv gifun khoang han 200 nguai (Tu 685 nguai xu6ng con 476 nguai, tinh dSn
31/12/20 17).
Cong ty c6 g~ng thvc hi~n cong tac chi tra ti~n luang, ti~n thuang dung theo
quy ch€, quy dinh cua Cong ty, chS do luang them gia, BHXH, BHYT, bao hi6m sinh
m~ng theo dtmg th6a u&c lao dong t~p th~ da ky. M~c du cong vi~c it, san luqng thfrp, ·.
song d~· thu hut va gift chan nguai lao dong, Cong ty v~n c6 g~ng duy tri muc luang
binh quan 2017 la: 8,68 tri~u d6ng/nguai/thang.
5. Cong tac xay dl).'ng va thl).'c

hi~n

ty:

6

cac quy djnh qu:in

ly n()i b() ctia Cong

.
Tinh dSn thai di6m ki6m tra, Cong ty dang ap d1,mg 22 Quy chS ( do HDQT ban
hinih), va 16 Quy dinh, 22 Quy trinh, 22 Huang d~n cong vi~c (do Giam d6c ban
hanh). Trong nihn 2017, Cong ty da chinh sua duqc 2 Quy chS d6 la: Quy chS qwin ly
v~t tu thiSt bi va Quy chS dfru tu va qwin ly dv {m dfru tu va sua d6i toan b9 22 Quy
trinh, 22 Hu6ng d~n cong vi~c do Cong ty da xay dvng va tich hqp h~ th6ng quan ly
moi truang theo tieu chufin ISO 14001:2015, h~ th6ng quan ly ch~t luqng theo tieu
chufin ISO 9001: 2015; H~ th6ng quan ly an toan sue khoe nghS nghi~p theo tieu
chufin BS OHSAS 18001: 2007 vao cling 1 h~ th6ng.
Nhin chung, h~ th6ng quy chS, quy dinh quan ly n9i b9 cua Cong ty da ban
hanh dfry du, phu hqp v6'i cac quy dinh cua Phap lu~t hi~n hanh va cac ho~t d<)ng cua .
Cong ty cung da tuan thu theo cac quy chS va quy dinh da ban hanh.
6. Cong tac titi chinh k~ toan nam 2017:

-

6.1 Cong tac ghi chip va l{t.p biio ciio:

'3

- v~ CO' ban Cong ty da ap dl,lng dung chS d9 kS toan, tuan thu cac quy dinh hi~n

A

hanh cua phap lu~t va cua Cong ty trong cong tac h~ch toan kS toan.

- Cac nghi~p V\l kinh tS phat sinh duqc ghi chep, phan inh dfry du tren s6 kS
to an.

T

Dl

Gl

--

-

\'l.

- L~p bao cao chi tiSt, bao cao tai chinh dfry du theo quy dinh cua B9 tai chinh.
- H6 SO' chung tu thanh toan duqc t~p hqp va luu gilt dfry du.

6.2 Cong tiic quyh toiin

va theo dOi cong n(J' ph iii thu, phiii trii:

Cong tac quySt toan va thu h6i cong nq t~i Dv an Nha may nhi~t di~n Thai Binh
2 tiSp tvc ch~m
khau hoan tftt kY nghi~m thu xac dinh gia tri thanh toan. T~i thai
di6m 31/12/2017 gia tri kh6i luqng d& dang chua quySt toan qua 16'n, Cl,l th6: T~i dv an
Nha may nhi~t di~n Thai Binh 2 la 152,83 ty d6ng, cac cong trinh sua chua gian la
6,56 tY d6ng. T6ng gia tri san luqng d& dang chiSm 71,3% t6ng doanh thu nam 2017.

m

Trong nam 2017, v6'i dong tiSn thu 1ir dv an, Cong ty vU:a phai can d6i d6 chi tra cac chi
phi thi cong cho Dv an d6, vU:a phai chi tra nq thuS t6n dQng va nq cil khach hang 1ir cac nam
tru6'c con t6n d9ng, d6ng thai phai chi tra cho Bao hi6m xa h9i tinh nen bi m~t can d6i vS tai
chinh, d~ dSn vi~c ch~m tr6 chi tra cho nha cung cftp lam anh huang dSn tiSn d9 cung cftp v~t
tu, thi€t bi phvc Vl,l thi cong cac dv an.

6.3 Tznh hinh th{iC hi?n nghla V{l thui theo quy ilfnh ctia phiip lu{t.t:
- Cong ty thvc hi~n ke khai thuS GTGT, TNCN hang thing dfry du. T~i thai di6m
31/12/2017 Cong ty con nqthu€ GTGT la: 4,19 tY d6ng; thuS TNCN la: 120 tri~u d6ng; thuS
khac la: 977 tri~u d6ng.

6.4 Tznh hinh szi:dfmg v6n ttiJu I? ttin 31/12/2017:
Lqi nhu~n ca nam 2017 d~t 21,365 ty d6ng g6p ph§.n lam giam 16 lily kS Cong
ty dSn 31/12/2017 xu6ng con 113,84 ty d6ng tuang duang 56,92 % v6n diSu 1~.
·
Cong ty su d1,1ng v6n diSu 1~ d'Lmg mvc dich nh~m ph1,1c vv ho~t d()ng SXKD
Clla Cong ty, khong su dl,mg vao cac ho~t d<)ng d§.u tu l<hac.

6. 5. Qufm ly chi phi siin xufLt kinh doanh va xtic tljnh giti v6n hang ban:
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Quyi

Quyll

Quy III

QuyiV

TAng c{)ng

57.081.921.550

11.984.060.351

42.690.514.752

35.016.214.980

146.772.711.633

1.322.284.919

1.785.422.882

2.087.167.747

2.224.730.369

7.419.605.917

Chi phi
quim ly

8.612.597.428

23.246.396.520

8.350.539.161

6.624.613.891

46;834.147.000

Chi phf

138.334.630

413.554.892

382.390.302

196.864.264

1.131.144.088

Lo~i

chi
phi

Gia v6n
hang ban
Chi phi tai
chinh

khac

- D6i v&i chi phi gia v6n xay l~p: do vi~c xac dinh gia tri d& dang chua th€
chfnh xac. Vi v~y Cong ty xac dinh chi phi gia v6n xay l~p tren ca
lqi nhu~n u&c
tfnh v&i tY 1~ til 2-10% doanh thu.

sa

-Chi phi tai chfnh nihn 2017 tang 130,74% so v&i cling ky nam ngoai. Nguyen
nhan chi phi tai chinh tang cao la do Cong ty g~p kh6 khan trong cong tac thu hfli v6n.
Vi v~y, Cong ty phai tang cucmg vay v6n ngan hang d€ thanh toan cho nha cung c~p
va giai quy€t luang va ch€ d9 chfnh sach cho nguai lao d9ng.
- Chi phi quan ly tang 21,44% so v&i cling ky nam tru&c chu y€u do Cong ty
trich l~p dv phong nq phai thu kh6 doi d6i v&i cac hqp dflng thi cong t;;ti Con Bao.
7. Nh~n xet, danh gia v~ ho~t dt)ng san xufit kinh doanh:
Ngoai chi tieu lqi nhu~n, thi chi tieu san luqng, doanh thu da hoan thanh so v&i
kS ho;;tch da duqc diSu chinh, nhung d;;tt th~p so v&i kS ho;;tch do BHBCB thong qua.
Do cong tac xay dvng k€ ho;;tch san luqng, doanh thu con chua sat v&i thvc tS va chua
ki6m soat hSt nhung ySu t6 nii ro phat sinh dfrn dSn phai diSu chinh sau (Chi tieu San
luQ·ng diSu chinh giam dSn 66% va chi tieu Doanh thu diSu chinh giam dSn 49% ).
Ban BHDA chua ki6m soat t6t tiSn d9 va kS ho;;tch thi cong cua cac Xi nghi~p
va Nha thau ph\1 t;;ti cac cong truang, d6ng thai vi~c bao cao va dS xu~t giai quy€t cac
vu6ng m~c cho Ban giam d6c chua kip thai.
Cong tac thu hfli cong nq g~p nhiSu kh6 l<han dfrn dSn s6 du cong nq phai thu
cao (trong d6 cong nQ· phai thu qua h;;tn 46,783 tY dflng, Cong ty da trich l~p 41,507 ty
d6ng). Do d6, Cong ty g~p kh6 khan trong vi~c thanh toan cac khoan cong nq eli va
cac l<hoan cong nq d€n h;;tn cho nha cung dp.
Lvc luqng CBCNV c6 kinh nghi~m, trinh d9 cao va tam huySt v&i Cong ty con
h;;tn chS. NhiSu vi tri cong vi~c con th\1 d9ng, chua dap ung t6t v&i cong vi~c duqc
g1ao.
II. ThAm djnh bao cao titi chinh nam 2017
Ban ki6m soat da thvc hi~n vi~c thAm dinh Bao cao tai chinh cua Cong ty trong
nam tai chinh 20 17 va th6ng nh~t xac nh~n k€t qua C\1 th€ nhu sau:

1. M/)t s6 chitieu tili chinh t(li t/u]'i ttiim 3111212017:
DVT· D6ng
STT
I

Chi tieu

Ngay 3111212017

TONGTAISAN

440.557.837.704

8

Ty trong (%)
100

STT

Ngay 31/12/2017

Chi tieu

1

TiSn

2

Clk khoan phai thu

3

Hang t6n kho

Ty trQng (%)

368.042.386.781

83,54

33.430.523.416

7,59

287.291.093.788

65,21

46.817.078.333

10,63

503.691.244

0,11

72.515.450.923

16,46

1.254.844.767

0,28

67.457.433.561

15,31

3.803.172.595

0,86

B

Tai san dai h~n

1

Clk khoan phai thu dai h~n

2

Tai san c6 dinh

3

Tai san dai h~ khac

II

TONG NGUON VON

440.557.837.704

100

A

NQ' phai tra

339.264.892.542

77,01

331.411.775.544

75,23

7.853.116.998

1,78
22,99

2

Nq dai h~

B

V&n chu sO' hfru

101.292.945.162

1

V6n gop

200.000.000.000

2

Oic quy

3

Lqi nhu~n chua phan ph6i

Clla

chu SO hCiu

14.984.594.051
(113.842.475.304)

2. M9t s6 chi tieu v& kit quii ho{lt il9ng kinh doanh nam 2017:
- T6ng doanh thu:

223.522.771.286 d6ng

- T6ng chi phi:

155.323.461.638 d6ng

- Lqi nhu~n tru:6'c thu~:

21.365.162.648 d6ng

- Lqi nhu~n sau thu~:

21.365.162.648 d6ng

3. Nh(in xet, ilanh giti:
- Bao cao tai chinh do Ban di€u hanh l~p va duqc C6ng ty TNHH ki~m toan
Deloitte Vi~t Nam ki~m toan ngoai phfin y ki~n ngo~i trir, bao cao da phan anh dfiy du,
trung thvc, tren cac khia c:;mh trQng y~u k~t qua ho~t d(lng kinh doanh nam tai chinh
2017 va tinh hinh tai chfnh cua DOBC t~i ngay 31112/2017 phu hqp v6'i chuftn mvc k~
to an Vi~t N am va cac quy dinh hi~n hanh lrnac v€ k~ to an.
- Ban ki~m soat d6ng thu~n vai cac y ki~n ngo~i trir trong bao cao ki~m toan
nam 20 17 v€ vi~c xin gia h~n va dang ky quy€n sir dvng dftt cua 16 dftt t~i dia chi 3 5D
va 35G ducmg 30/4 phucmg 9, Thanh ph6 Vung Tau.
.
- Tfmg c6ng nq phai thu cua Cong ty d~n thai di~m 31/12/2017 la 287,291 ty
d6ng; trong d6 c6ng nq phai thu lrnach hang 289,210 ty d6ng; ling tru:6'c cho ngu:eri ban
2,010 ty d6ng; phai thu lrnac 37,578 ty d6ng (trong d6 cua PVC :METAL la 26,414 cy
d6ng).
- T6ng c6ng nq phai tra cua C6ng ty d€n thai di~m 31112/2017 la 339,264 ty
d6ng, trong d6 Ian nhftt la hai lrnoan phai tra g6m: vay ng~n h~n 61,4 cy d6ng t~i ngan
9

..,

\

hang_ TMCP Qu6c Dan NCB va vay ng~n ~;;tn 20,051 t;;ti ngan hang TMCP Sai Gon Ha
N<)i SHB.
.
- T;;ti ngay 31/12/2017, tai san ng~n h;;tn ella Cong ty vuqt nq ng~n h;;tn la 36,63
ty d6ng, nhung kha nang thanh toan nhanh ella Cong ty g~p nhi~u kh6 khan do Cong
nq phai thu l&n (chi€m 78,06% tai san ng~n h;;tn ella Cong ty).

III. fliinh gia ho~t dQng ciia Ban giam d6c:
Ban Giam d6c da t6 chuc ho;;tt d<)ng dung chuc nang, nhi~m V\1, tuan thll theo
dung cac quy ch~, quy dinh ella Cong ty, T6ng Cong ty, phu hqp v&i Di~u 1~ ella Cong
ty va Lu~t doanh nghi~p hi~n hanh.
Ban giam d6c da chll d<)ng bao cao, d~ xu~t, xin y ki~n HDQT thong qua chll
truang cac v~n d~, n<)i dung cong vi~c thu<)c th~m quy~n xem xet, quy6t dinh ella
HDQT trong vi~c quan ly SXKD, dftu tu xay dvng, vay v6n, cong tac can b<) ... , d~c
bi~t Ia cac v~n d~ mua s~m, ky k6t hqp d6ng t;;ti Dv an Nha may Nhi~t di~n Thai Binh .
2.
Tuy theo tinh hinh san xu~t timg thai di~m, Giam d6c da c6 sv pharr cong
nhi~m V\1 cho Ph6 giam d6c d~ di~u hanh va quan ly khi giam d6c di v~ng, c6 sv lly
quy~n cho nguai thay th€ di~u hanh Cong ty. Cac Ph6 gi<hn d6c va thuang xuyen c6
m~t tren cac cong truang d~ trvc ti€p chi d;;to di~u hanh d;;tt hi~u qua.
Cong tac quan ly, di~u hanh ho;;tt d<)ng c6 nhi~u d6i m&i, da bam sat nhi~m vv
k€ ho;;tch va nhu du thvc ti€n t;;ti Cong truang d~ chi d;;to va di~u hanh san xufit d;;tt
hi~u qua, d~c bi~t trong nam 2017 Ban giam giam d6c da tri~n khai quy~t li~t chuang
trinh tai CO' c~u b<) may' tinh giam nhan Slf cac phong ban, do d6 b<) may ella Cong ty
da tra nen gQn nhy han.
Ban Giam d6c da duy tri thuang xuyen cac cu<)c h9p giao ban thang. Thanh
phftn dv h9p dfty dll, n<)i dung h9p t~p trung giai quy€t cac vu&ng m~c trong cong tac
di~u hanh san xu~t kinh doanh, nhfrng kh6 khan vu&ng m~c duqc giai quy€t trong cu<)c
h9p. M6i cu<)c h9p d~u duqc Phong KT- KT t6ng hqp dfty dll ghi chep thanh van ban
thong bao dfty dll cho t~t ca cac Phong, Ban, Dan vi trvc thu<)c trong Cong ty d~ thvc
hi~n.

M~c du ho;;tt d<)ng SXKD con g~p nhi~u t6n t;;ti, kh6 khan, vu&ng m~c, song k€t
qua san xu~t kinh doanh ella Cong ty trong nam 2017 da c6 nhfrng bu&c chuy~n bi6n
hon so v&i cac nam tru&c, d~c bi~t la chi tieu lqi nhu~n da vuqt so v&i k~ ho;;tch di~u .
chinh va k~ ho;;tch da duqc DHDCD thong qua.
.

Ben c;;tnh d6, trong cong tac quan ly di~u hanh v~n con m<)t s6 h;;tn ch€ b~t c~p
v~ cong tac d~u thftu. Ti6p thi nhi~u dv an, nhung k6t qua d~u thftu con hl;lll ch€, cong
vi~c chll y€u v~n phv thu<)c vao T6ng Cong ty giao.

V~ cong tac thuang m;;ti: Cong ty DOBC Ia Cong ty san xu~t chuyen nganh doi
hoi ky thu~t ngay cang cao, cac dv an doi hoi v~t tu thi€t bi c6 ch~t luqng va nhi~u
chung lo;;ti, v~t tu hang h6a phai nh~p ngo;;ti, nhung cong tac thong tin gia, thll tl)c mua
ban chung lo;;ti, tieu chu~n nhi~u hie chua dap ung kip thai cho cong tac san xufit.
.
V~ cong tac t6 chuc: Trong nam 2017 m~c du da tinh gian r~t nhi~u b<) may
gian ti€p, song ch~t luqng d<)i ngi1 gian ti€p chua cao va chua dap ung duqc yeu cftu
quan ly di~u hanh san xu~t va phat tri~n ella Cong ty.
IV. Danh gh1

ho~t

dQng ciia HDQT:
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HBQT trong nam 2017 da ho~t dong dung chuc nang, nhi~m V\1 phil hqp v6i
Bi6u 1~ Cong ty va Lu~t doanh nghi~p hi~n hanh. HBQT da c6 g~ng thiJC hi~n t6t Nghi
quy~t cua D~i h9i d6ng c6 dong, chfrp hanh dung, dfiy du chi thi, Nghi quy~t cua T6ng
Cong ty v6 cac quy dinh chuc nang, nhi~m vv, quy6n h~n khi ra cac Nghi quy~t, Quy~t
dinh thu9c thAm quy6n cua HDQT.
Nam 20 17 Hoi d6ng qwln tri da t6 chuc/ ph6i hqp t6 chuc 15 cuoc hQp va trong
mot s6 truemg hQ·p da gui phi~u lfiy y ki~n biSu quy~t dS giai quy~t kip thai cac vftn d6
thu()c trach nhi~m va quy~n h~n cua HBQT, ban hanh 32 Nghi quy~t (trong d6 c6 6
Nghi quy~t lien tich) va 74 Quy~t dinh dinh huang chi~n luge ho~t dong va h6 trq Ban
di~u hanh triSn khai mQi m~t ho:;tt dong san xuftt kinh doanh va thvc hi~n Nghi quy~t
cua D:;ti h9i d6ng c6 dong. D6ng thai da quy~t li~t thvc hi~n d~ an tai ca du va dinh
bien nhan SlJ dS phil hQ-p v6i tinh hinh thvc t~ cua Cong ty.
Danh lTI\lC cac Nghi quy€t cua HDQT:
STT
1

S6 N ghj

Quy~t

Ngay

N(}i dung
Thong qua bien ban lwp HBQT -BGB
KS hoach d~u tu nam 2017

041112017

01/NQ-HBQT

· --·-. .-.. . -. -·-·- -·-. .-·-..---·· -· -·. ·--·-. . . . .-.. . . . . . . . . ----· . --.. . _. . . . ._. . . . . ._. _. . .

.. .

rh"6~g;' q~a _bi'~;l-b"ill~-b:9p-viv~--:-iT6~

2

02/NQ-HBQT

ma r9ng ve

qua;.

·~kh~·~

Tai cfrp h~n mu? vay v6n ngfu h:;tn t~i ~gan hang
NCB va thay doi Nguoi d~i di~n ky ket HB lien

051112017

·-·-·-..·-·-..·--..-1---..-·--·---..--·-·----..·-----·-·----· ..- - - -..- - - - · - ..

~~~ d~nJ~h~~ hsm ~~~-Y~l:_v6g_~~?;~}~;'tll t~L~!L.__

Thong qua vi~c lien quan den khoan Cap h~ muc
vay v6n ng~n h~ t~i Ngan hang NCB- CN BR03/NQ-HBQT
051112017
3
VT va thay d6i Nguoi d~i di~n ky kSt hqp d6ng lien
. _. . . . . . . . . _--.. ._. . . . . -.. . . _._,_. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-·-..--.. . . . _ g~t..~n.-.~~:~l~~e_apJl.~g-~~~-Y.~X:. v6n n_g_~ ~~~_!~i NH _
Thcmg; qua yi~c lien quan den khoan Cap h~ muc
4
04/NQ-HBQT
051112017 vay vo? ngan h~ t~i Ngan h~g SHB,- CN VT va
thay doi N guoi d~i di~n ky ket hqp dong lien quail

. ---········-- ___. . . . . . _........._____. . . . . . . . . . . . . . . . . -.. . . . . . . . - . .-..--..--.. - ,. .~~J.?:. !~g!~. !?:~. .~~~~~X-~~~-~-8..~ g_@_!~i l'Q_I___·-·--·-..5

05/NQ-HBQT

Bao Hinh t~i NH TMCP Quoc Dan- CN BR- VT

05/1/2017

. . _. .6. . . ._-·-·-a6!NQ-H"f)(i"T. . . . . . --·-24/v2o"i"7. ._. .cb.{i.

1~~·;ng;··-v~"krh~~;r;-·--ct~~

-·----..--·- ·"-·····---.. . . ---·--.. . . . . ._. . - . . .----.. . . . . ·--·---.. --.. -.. . . . .__...

. . t;a··.

_ch:~r;-th:t{~-i<~-·-p"f~\i""iv;

tu

n~2017

.

. _____. . _____

Hw -d"6ngs6·-

su~g-;~ror:-

11 /2016 /HBKT /PVC/PVCPT /LISEMCO/
SHIPYARD v/v:,Mua sb gia cong chS t~o va l~p
d~t HT v?n chuyen than va da voi- DA NM Nhi~t
dien
Thai Binh 2
,,,___,__,,_.. -·--·-·-···--...- ..-----··--··--·· "·--·--·-..---·--f---...!..._ .....-·--------·---..·-·"--"""1'"--"'""------------ '
8
07/NQ-HBQT
2 o;2;2017 T~ong qua thai gian, dia diem va cac n()i dung d1:r
. . . ._. ____. . --·--·-·-·--.. . . . . . . . . . . ._.________,_ ---·--..- - -..··· .J~!..~E:.!~!~.-~H.QgQ_~~an.:_g_ nien nam 20 lL--..--.. . . _
Thong qua bien ban hQp v/v: Lien quan den khoan
vay v6n trung h~n t~i Ngan hang NCB- CN BR _
9
211212017
OS/NQ-HBQT
VT va thay d6i Nguoi d~i di~n ky k6t hqp d6ng lien
7

06A/NQ-HBQT

07/2/2017

---·-----..·---- ·-.. .-..--..····------·-..--.. . . . . . .-..-.. . . . . . . . . .·---·-.. . .-.. . . . .---.. . . _,_q~~.~!?:-~~E:•.!~9.-~_Y..~l. ..Y6n_.~~g__h?!:l..!~i ~B___. .__. . .~. .--..·-··
Kiem diem tinh hinh tlmc hien nhiem vu SXKD
trien khai cac nhi~m v1,1 de thvc hi~n KHSXKD nam
·--.. . . . . . ----·-··-.. -.. . .~.9J.Z. . ~8.:-~.~-':!on_g. !n.J_~i cC!__~§.u_gong_!x__.__-r----·
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Thong qua bien ban h9p lien tich BU - HBQT rna
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MMTB. nang cao nang lvc SX ph1,1c V\1 ho~t d(>ng
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15/NQ-HBQT
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9/8/2017
da dua ra t~i HSMT d~ ky hgp d6ng g6i thllu " Ch~
t~o ctmg c~p b6n ch'Lra"t~i Dv an Nha may nhi~t
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Thong qua bien ban h9p: Lien quan den khoan tcii
dp hi;ln m(rc bao lanh - tcii dp va giam hi;ln muc
22/NQ-HDQT
14112/2017
vay v6n ngk hl;lll - Tai dp hl;lll muc thftu chi luong
---·· ...
... ...........-......_. tl;li Ngan hang NCB
..................-....-.... .........--......_....... ....................
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nh~n di~n thuong hi~u cua Cong ty
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HBQT theo doi va n~m b~t qua trinh di~u hanh kinh doanh, thong qua cac bao
cao, van bfm cua Ban giam d6c gui bao ?ao HBQT. B6ng thai, thuang ~uyen tham gia
vao cac CUQC hQp giao ban /ho~c hQp bat thuang cung vai Ban giam doc, cac Truang
phong, ban chuc nang va Bon vi tn,rc thu9c Cong ty d€ nghe bao cao va n~m b~t tinh
hinh hol;lt dong SXKD cua Cong ty, d€ c6 huang chi d~o kip thai ho~c giai quy€t cac
v~n d~ phat sinh ngay t~i cu()c hQp.
- Qua k€t qua ki€m soat, giam sat va ki€m toan doc I?p Ban ki€m soat danh gia
HBQT Cong ty da tuan thu dung theo BiSu 1~, Quy ch~, Quy dinh cua Cong ty va cac
quy djnh lien quan khac cua T6ng Cong ty PVC.
V. IHnh gia cong tac ki~m tra, ki~m soat nQi bQ:
Cong ty khong ca du b9 ph?n chuyen trach lam cong tac ki€m tra, ki€m soat
n9i be). Tuy nhien vi~c ki€m tra giam sat ho~t d()ng thi cong dugc Cong ty chu tr9ng va
th\Xc hi~n hang tu~n.
Trang vi~c quan tri va canh bao sam rui ro cua Cong ty: Phong Tai chinh - K€
toan c6 danh gia nhung chua thuang xuyen.
N6i chung cong tac ki€m tra, ki€m soat n9i be), danh gia rui ro cua Cong ty chua
d6ng b9 va khong xay d1,1ng k€ ho~ch dinh ky. Cac vftn d~ phat sinh dugc xu ly theo
tung v1,1 vi~c d~n den hi~u qua quan tri chua cao.
VI. Cong tac ph6i hgp gifra Ban ki~m soat, HDQT va Ban di~u hanh:
Ban ki€m soat da ph6i hqp cung cac doan ki€m tra cua Cong ty tri€n khai cong
tac ki€m tra giam sat.
HBQT Cong ty da cung cftp d~y du cac N ghi quyet, Quy€t dinh cua HBQT cho
Ban ki€m soat. Ban giam d6c da t~o di~u ki~n cho Ban ki€m soat trong vi~c thu th?p
thong tin, tai li~u lien quan den ho~t d()ng SXKD cua Cong ty, l<hi c6 yeu du. Tuy
nhien, vi~c cung d.p thong tin, tai li~u doi Iilli con chua kip thai theo yeu c~u.
VII. Danh gUt riii ro ti~m fin:

1. Riii ro ti~m fin anh htrO'ng d€n k€t qua SXKD cho cac ky sau:
- Vi~c xac dinh gia v6n xay l~p theo lgi nhu?n uac tinh c6 th€ dfrn den tinh
trf;lng chi phi gia v6n bi d6n c1,1c t~i thai di€m tftt toan tung hi;!ng m1,1c g6i th~u xay l~p.
- Theo ke ho~ch san xuftt kinh doanh nam 2018 dugc T6ng cong ty phe duy~t,
gia tri san lugng di;!t 257 ty d6ng, doanh thu la 231 ty va lgi nhu?n d~t 11,4 tY d6ng .
. Tuy nhien, m()t s6 h~ng m1,1c ti;li dv an Nha may Nhi~t di~n Thai Binh 2 (h~ng m1,1c thai
tro xi, hi;!ng m1,1c bang Uti than) va Dv an Nhi~t di~n Song H?u chua dugc tri€n khai thi
cong d~n d~n rui ro kh6 d:;tt dugc ke ho:;tch san xuit kinh doanh niim 2018.
2. Riii ro ti~m fin anh hrr&ng d~n hi~u qua sir dvng v6n va dong ti~n:
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. - Vi~c chua tim duqc d6i t{tc d~ ban tai san t~ng 6 Petroland Tower, 12 Tan
Tnio, Q.7, TP. H6 Chi Minh v&i di~n tich I. 194m2 cua Cong ty DOBC keo dai lam u
dQng v6n.
Cong tac thu hfli cong nq g?p nhi€u kh6 khan d~n d6n s6 du cong nq phai thu ·
cao (trong d6 cong nq phai thu qua h<:m 46,783 tY dflng, Cong ty da trich l~p 41,507 tY
dflng). Do d6, Cong ty g?p kh6 khan trong vi~c thanh toan cac khoan cong nq cfi va
cac khoan cong nq d6n h:;m cho nha cung dp.
- Kha nang thanh toan lai va nq g6c vay Ngan hang thftp, c6 th~ phat sinh nq
qua hl;ln trong nam 20 18.

3. Canh bao s6'm cac riii ro ctia Cong ty:
- Trong dinh huang chi6n luqc phat tri~n nganh D~u khi Vi~t Nam, llnh Vl;rC
ho1;1t d<)ng cua DOBC thu<)c nh6m dich V\1 d~u khi. V€ trung va dai h1;1TI, T~p doan D~u
khi Vi~t Nam c6 dinh t1;1o ca ch6, chinh sach d~ khuy6n khich cac doanh nghi~p thu<)c
cac thanh ph~n kinh t€ tham gia. Nhu v~y SlJ Cl;lnh tranh trong llnh Vl;rC nay se ngay
cang gay g~t han, gay nhi€u kh6 khan thach thuc d6i v&i DOBC. £>~ c6 th~ thanh cong
trong moi trucmg c1;1nh tranh nay, dinh huang cua DOBC se la phat huy th6 m1;1nh v€
nang lvc kinh nghi~m trong linh Vl;rC dich V\1 chftt luqng cao, dflng thai t1;1o ra sue c1;1nh
tranh m1;1nh me dva tren tinh hi~u qua va nang suftt lao d<)ng cao, trong khi d6 nang Ivc .
Cl;lnh tranh cua Corig ty con nhi€u hl;ln ch6.
- Nam 2018 gia d~u th~ gi&i theo dv bao v~n c6 c6 nhi€u bi~n d<)ng v&i chi€u
huang Sl,lt giam, kh6 dl,l' doan lam anh huang XftU d6n ngufln ll,l'C Va cac h01;1t d<)ng d~u
tu trong nganh d~u khi, cac dv an d~u khi ti€p tl,lc t1;1m dung ho?c gian ti6n d9 anh
huang d6n ho1;1t d<)ng SXKD cua cac doanh nghi~p xay l~p d~u khi.
- Hi~n nay, gia tri san luqng, doanh thu cua Cong ty vfuJ ph1,1 thu<)c vao cac hqp
dflng kinh t6 cua dv an Nha may nhi~t di~n Thai Binh 2, trong khi d6, t1;1i dv an nay
t6n dQng ti€n thanh toan kh6i luqng hoan thanh nhi€u, kh6i luqng da dang con l&n, .
cong tac nghi~m thu thanh toan g?p rftt nhi€u kh6 khan, ti€m ~n nhi€u rui ro, anh
huang rftt l&n d~n k6t qua hol;lt d<)ng SXKD, anh huang d6n SlJ t6n tl;li va phat tri~n cua
Cong ty trong thai gian t&i, n€u khong giai quy€t duqc nhfrng kh6 khan vu&ng m~c
m~c nhu hi~n nay.

VIII. Ki~n ngh! ciia Ban ki~m so~'it d6i v&i Cong ty:
1. V~ cong tac xay dl}'ng k~ ho~ch VU th\l'C hi~n k~ ho~ch san xu§t kinh

doanh:

sa

Cong tac xay dvng k6 hol;lch: tren ca
cac chi tieu thvc hi~n nam 2017 va .
danh gia kha nang thvc hi~n trong tuang lai, Cong ty c~n xay dvng k6 hOl;lCh san luqng '
doanh thu, chi phi, lqi nhu~n, nhan sv, quy luang va cac chi tieu tai chinh khac m9t
each kha thi cho nam 2018. C~n xen; xet, danh gia cac y6u t6 rui ro d~ l~p k€ ho1;1ch
cho chi tieu chi phi dv phong trong ke ho1;1ch chi phi hang nam.
Dflng thai, a€ nghi Ban lanh d1;1o Cong ty dn quy€t li~t, don d6c va b6 tri nhan
lvc t~p trung ho~m tftt h6 sa nghi~m thu thanh quy€t toan cac h1;1ng m1,1c da hoan thanh
thi cong t1:1i, cong trinh Nha may nhi~t di~n Thai Binh 2 tranh tinh tr1;lllg d~ san luqng
do· dang cuoi ky cao han doanh thu trong ky.
- Tang cuang cong tac ti~p thi dftu th~u, d~ tim ki€m cong an vi~c lam v€ cho
Cong ty.
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2. v~ cong tiic t~i chinh:
- T?p trung thu h6i cac khoan cong nq phai thu d~ c6 v6n ph1,1c V\1 san xu~t kinh
doanh va thanh toan cac khotm g6c vay; khoan phai tra d~n h~n; qua h~n cling nhu d~
cai thi~n kha nang thanh toan cim Cong ty. E>6ng thai, tang cuang don d6c thu h6i,
hoan ung sam cac khoan cong nq t:,lm ung ca nhfm da den h:,!n thanh toan.
- Can dfli ngu6n ti~n d~ uu tien chi tra nq Bao hi~m xa h()i, ti~n trq dp th~t
nghi~p d~ bao dam quy~n lqi cua nguai lao d()ng, chi n()p thu~ GTGT va thu~ TNCN
d~n h:,1n va qua h~ d~ h~n ch~ t6i da cac vi ph~m v~ phap lu~t hanh chinh.
- Tren sa sa danh gia cua doan dinh gia, nam 2018 Cong ty dn tich clJc hon
nfra trong cong tac d~ ban ho?c cho thue van phong t~i tAng 6 toa nha Petroland,
phuang Tan Trao, Qu?n 7, Thanh ph6 H6 Chi Minh thong qua hinh thuc ban d~u gia
d~ l~y v6n phvc V\1 SXKD.
- Ra soat lao d()ng toan Cong ty, ti~p tvc ca c~u l~i b9 may quan ly di~u hanh,
tinh giam b9 may gian ti~p, ti~t giam chi phi d~ phu hqp v&i tinh hinh thvc tS cua Cong
ty.
- B6i du5ng, dao t~o l:,1i lao d()ng hi~n c6 (bfulg each tv dao t~o ho?c dao t~o
ben ngoai) nh~m nang cao ch~t luQ'Ug lao d()ng da nang, c6 th~ dam nh?n nhi~u vi tri
khac nhau dap ung yeu cAu di~u chuy~n n9i b9 m9t each linh ho~t.
- Tich ClJC lam vi~c v&i cac ben hfru quan d~ gia h~n thai gian thue d~t d?t trv
sa cua DOBC t:,1i dia chi 35G va 35D (v&i t6ng di~n tich d~t 2.938m2) du<Yng 30/4,
Vung Tau d~ 6n dinh trv sa lam vi~c cho Cong ty DOBC.

ly

n{)i b{) va eong tae

khae:
- HE>QT/Ban giam d6c cAn chi d:,1o ra soat xay dl,Ing, sua d6i va ban hanh ngay
m()t s6 quy chS, quy dinh n9i b9 phu hqp v&i ca c~u mo hinh t6 chuc m&i cua Cong ty,
cling nhu tinh hinh ho~t d()ng thl,IC t~ cua Cong ty d~ Ban ki~m soat thl,IC thi chuc nang
nhi~m V\1 cua minh.
- Ra soat va hoan t~t cac thu tl,lc phap ly cac hqp d6ng thi cong t~i dlJ an Nha
may nhi~t di~n Thai Binh 2.
IX. Ki~n ngh! eua Ban ki~m soiit ddi vo·i Tling Cong ty PVC:
Ban ki~m soat DOBC kinh d~ nghi T6ng cong ty a6i chiSu va thanh toan cac
khoan cong nq cho DOBC t~i Dv an Nha may Nhi~t di~n Thai Binh 2 d~ dam bao ho~t
d()ng SXKD va cac ch~ d9 khac cho nguai lao d()ng cua DOBC.
PHAN III.

KE H04CH H04T D<)NG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2018

Nam 2018, theo dv ki~n gia dAu v~n c6 nhi~u biSn d()ng va chua c6 d~u hi~u · ·
h6i ph1,1c, nhi~u dlJ an v~ ti~p tvc dung va gian ti~n d(), ho~t d()ng SXKD cua Cong ty
se con g?p nhi~u kh6 khan, d?c bi~t la v6n d~ thanh toan cho cac dv an dang thlJc hi~n.
£>~ hoan thanh t6t cac mvc tieu nhi~m V\1 d~ ra va a~ ho~t d()ng SXKD c6 hi~u qua,
phu hqp dtmg quy dinh cua phap lu?t hi~n hanh, Ban ki~m soat se t~p trung vao cac
cong vi~c nhu sau:
- ThlJc hi~n dung quy ch~ ho~t d()ng ella BKS da ban hanh.
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3. v~ cong tac t6 chrrc, h?mh chinh:

4. Cong hie xay d\fng h~ th6ng die quy djnh quan

:(

- Hang quy, tri~u t~p cac thanh vi en t6 chuc ki6m tr~, giam sat to an b9 ho~t
d(;)ng cua DOBC t~i tr\l
chinh. Giam sat, ki€m soat cac ho~t d(;)ng cua DOBC t~i cac
Chi nhanh- Xi nghi~p va cac Ban diSu hanh dv an, Ban chi huy cong truemg.

sa

- Chuong trinh lam vi~c C\l th6 nhu sau:
hi~n

NgU'O'i thl}'c

STT

N()i dung cong vi~c

1

KiSm soat ho~t d(;)ng quy 4/2018;
Th~m dinh bao cao t~li chinh da
kiSm toan nan 2017;Thb dinh cac
bao cao Ctla H8QT, Ban giam d6c
trinh BHDCB.

Tungay 2630/3/2018

Ban ki~m soat

2

KiSm so at ho~t d()ng Quy 1/2018

Tu ngay 1620/4/2018

Ban kiSm soat

3

KiSm soat ho~t d()ng 6 thang d~u
nam 2018 t~i cac Chi nhanh.: Xi
nghi~p tn,rc thu()c

Tu ngay 25/6 30/6/2018

Ban kiSm soat

4

KiSm soat ho~t d()ng Quy 2/2018;
KiSm tra theo chuyen d~ "Ra soat
danh gia hi~u qua s-Lr d1,mg v6n va
tai san cua Cong ty t~i thai diSm
30/6/2018"

Tu ngay 09/20/7/2018

Ban kiSm soat

5

Th~m dinh bao cao tai chinh soat

Sau khi phat hanh
bao cao soat xet

Ban kiSm soat

Thb'i gian thl}'c

xet ban nien 2018

hi~n

6

Ki~m tra theo chuyen d8 "Ra soat,
danh gia cong tac ky k~t cac hqp
ct6ng kinh t~"

Tungay 1728/9/2018

Ban ki~m soat

7

KiSm soat ho~t d()ng Quy 3/2018

Tungay 0820110/2018

Ban kiSm soat va t6
cong tac cua Cong ty

8

KiSm'soat ho~t d()ng 6 thang cu6i
nam 2018 t~i cac Chi nhanh- Xi
nghi~p tr1,rc thu()c

Tu ngay 0314/12/2018

Ban kiSm soat va t6
cong tac cua Cong ty

9

KiSm tra theo doi chuyen ct8 "Ra
soat. danh gia mCrc d() hqp ly, hqp
1~ cac khoaf! chi phi phat sinh"
''·

Tungay 1731/12/2018

Ban kiSm soat

.

- Giam sat vi~c thvc hi~n Nghi quy€t B~i h9i d6ng c6 dong thuemg nien nam
2018 cua HBQT va Ban Giam d6c. Giam sat vi~c thvc hi~n, tuan thu ch€ d9 chinh
sach, phap lu~t cua Nha nu&c, cac quy dinh va van bari huang d~n chi thi, nghi quy~t
cua Tflng Cong ty PVC ban hanh.
- Thfim dinh Bao cao k~t qua SXKD cua Cong ty; Bao cao tai chinh sau ki€m
toan nam 2017.
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- Bao cao danh gia c6~g tac qufm ly cua HDQT, c6ng tac di~u hanh cua_Ban
giam d6c nam 2018.
- Cling v6i HDQT va Ban Giam d6c ra soat, di~u chinh, ban hanh cac quy ch€
ct€ phu hqp v6i mo hinh tai ca du va phu hqp v6i tinh hinh C\1 th€ trong cong tac qufm
ly, di~u hanh.
- Tit3p tl)c giam sat vi~c thvc hi~n quy trinh tai ca c~u Cong ty theo d~ an da
duqc T6ng Cong ty phe duy~t. Ki€m tra giam sat cong tac nhan S\1', tuy€n dl)ng lao
d9ng, chi tra ti~n luang va thu nh?p.
- Ki€m tra giam sat vi~c k:Y k~t va quan ly thvc hi~n cac hqp d6ng kinh t~.
- Ki€m tra cong tac sir dl)ng v6n dam bao sir dl)ng v6n dung ml)c dich d€ bao.
toan va phat tri€n v6n cua Cong ty.
- Th6ng nh~t k~t qua ki€m tra thuemg xuyen va dinh ky theo k€ ho~ch cua Ban
ki€m soat v6i HDQT Cong ty.
- D~ xu~t y ki~n HDQT, Ban giam d6c v~ c6ng tac quan ly di~u hanh va kinh
doanh cua Cong ty tren ca sa kt3t qua ki€m tra.
- Thvc hi~n cac cong tac khac theo yeu c~u cua c6 dong theo quy dinh cua phap
- Tham gia d~y du cac CUQC hQp HE>QT va giao ban cua Cong ty d€ n~m b~t
tinh hinh ho~t d9ng san xu~t kinh doanh, cong tac quan ly di~u hanh c6 kit3nnghi kip
tho·i cho HDQT va Ban Giam ct6c.
- Tham gia ph6i hqp v6i cac doan kiSm tra kiSm soat cua T?p doan, T6ng Cong
CO' quan nha mr6c khi CO yeu du.

ty va cac

- Ra soat, kiSm tra va danh gia hi~u Ivc va hi~u qua cua h~ th6ng kiSm soat n9i
b9, qufm ly rui ro va canh bao sam cua C6ng ty.
Tren day la bao cao cong tac kiSm tra giam sat cua Ban KiSm soat nam 2017, k~
d9ng nam 2018.

ho~ch ho~t

Iran trQng bao cao !
NO'i nh~n:
Nlmtren;
HBQT, TGB PVC (dS b/c);
HBQT, Ban GB DOBC (aS biSt);
Luu VT.
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PHULUC
TIEN LUONG, THU LAO VA CHI PHi H·O~T DQNG CUA BAN KIEM SOAT
NAM 2017 v A KE HO~CH NAM 2018
I. QUYET TOAN TIEN LUONG, THU LAO VA CHI PHi HO~T DQNG CUA
BAN KIEM soAT NAM 2017
Ti~n luang. thu lao cua Ban ki€m soat th\fc hi~n dung theo Nghi quy~t DHDCD
nam 2017, cv th€ t6ng ti~n luang, thu lao cua Ban ki€m soat nam 2017la 264.656.680
dbng d~t 108,6% k€ ho~ch dugc duy~t.
DVT:VND
Hqva ten

TT

Ke ho~ch
nam 2017

Chti'c danh

. T.r~~Pg . .l.?..f:l.P. . . . . . ......... ??.~ :~ ?.~:?.?.?...

..

12.000.000

2

OngNguySn Buc B~t

Th1Jc hi~n
nam 2017

Ghi chti

.. . . . . . ~?4.~.?..?.?.~.?.~.o

TV BKS

. . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (T.I.:.T.~gg.}.7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
3

4

6ng Tr~n Trung Kien

6ng NguySn M~u Tho·

Luong la CV Ph6

TVBKS
(Tl-T4/2017)

ban TB2. khong
huang thU lao
kiem nhi~m theo

. . ~.Q . !?..!i~.g·~·············
Luang Ia CV P.
TM-VT. khOng
huang thU lao

TVBKS
(T4-T12/20 17)

kiem nhi~m theo
. . . . .~Q . ~.!i~.g!.?.. . . . . . . ..

5

Ba Hoang Phuo·ng N g9c

TV BKS
(T4-T12/2017)

-NT243.564.000

TONGCONG

264.656.680

II. KE HOACH
LAO VA CHI PHi HOAT
. , TIEN" LUONG/THU
....
. DONG
. CUA
BAN KIEM SOAT CONG TY NAM 2018
- Can cu s6 lugng thanh vien cua Ban ki€m soat theo Di~u 1~ quy dinh va da
dm;rc D~i h<)i dbng c6 d6ng th6ng qua;
- Can cu k€ ho:;tch SXKD nam 2018 cua DOBC;
- Can cu Quy ch€ tnlluang, tra thu&ng cua C6ng ty va cac van ban huang dftn
chi d~o cua T6ng C6ng ty PVC;
~

- Do tinh hinh c6ng vi~c trong nam 2018 se con g~p nhi~u kh6 khan, nen d6
xu~t vi~c chi tra thu lao cho cac thanh vien Ban ki€m soat nhu sau:
1- Tru&ng Ban ki€m soat chuyen trach lam vi~c t~i C6ng ty huang muc luang
theo Quy ch€ tra luang, tra thu&ng t:;ti C6ng ty; cac van ban huang dfrn khac cua PVC
va hi~u qua ho~t d<)ng SXKD t:;ti C6ng ty ap dvng theo huang dfrn t:;ti Th6ng tu
28/2016/TT-BLDTBXH cua B9 lao d()ng Thuang binh va Xa h()i ban hanh.
2- D6i v&i thanh vien Ban ki€m soat Idem nhi~m: Kh6ng chi tra thu lao cho TV
BKS kiem nhi~m da dugc huang luang cua C6ng ty.
K~ hoe;tch ti~n luang/thu lao va chi phi ho:;tt d(>ng cua Ban ki€m soat C6ng ty
nam 2018la:
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DVT:VNB
STT

1
2

Thii lao
kiem nhi~m

HQ va ten

Ghi chu

Ong Bui Thuc Quy
270.158.000
_{.'[':._u6n_g Ba!!L._____·-·-·---· --·-..·--·---·----!----·--·--.
.-------·Ong Nguy€n M~u Tha

. . _. __,__ . _{Ki~.l!!..J!. !!:i..~!!!:... I..f.._§_{(S) ____ _

_____ ___

,,_.

3

Thu nh~p di
nam 2018

,

,,_,

____

___ __
,,_,,

.

__

,,._ , _ ,

MM0--0

Luong la CV P. TMVT. khong huong thU
laq_ kiem nhi.~E!_. _. _

Ba Hoang Phuang NgQc

(Kiem nhi?m TV BKS)

-NT-

270.158.000

TAng cong
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TONGCONGTY
CO PHAN XAY LAP DAU KHi VIETNAM
CONG TY c6 PHAN
xAYLAPDUONGONGBECHUADAUKHi

S6: 14 /TTr-HDQT

.

.

CONG HOA xA HOI
. CHU NGHiA VIETNAM
D()c I~p - Tl].' do - H~nh phuc

Vung Tctu, ngay 19 thimg 03 nam 2018

TO TRINH
V~ viec: Thong qua quy~t toan thu lao nam 2017 va phrrO'ng an chi tra thu
.
lao nam 2018 cita H<}i dBng quan tri va Ban Ki~m soat
Kinh gl:ri: B~i h<)i d6ng c6 dong
Cong ty C6 phfin Xay l~p Duong 6ng B@ chua Dfiu khi
Can cu Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 duqc Qu6c h9i nu6'c C()ng hoa
Xa h9i Chll ngh!a Vi~t Nam thong qua ngay 26 thang 11 nam 2014;
Can cu Di~u 1~ t6 chuc va ho;;tt d()ng Cong ty C6 phiin Xay l~p Duang 6ng B€
chua Diiu khi da duqc D;;ti h9i d6ng c6 dong thuang nien thong qua ngay 24/04/2015.
H9i d6ng qul!m tri kinh trinh D;;ti h()i d6ng c6 dong thong qua quy6t to{m thu lao
nam 20 17 va phuang an chi tra thu lao nam 20 18 ella H()i d6ng Qul!m tri va Ban Ki€m
soat nhu sau:

I. Thong qua quy~t tmin chi tra thu lao cho H()i dBng quan trj va Ban
Ki~m soat nam 2017:

T6ng chi tra thu lao H()i d6ng qul!m tri va Ban ki€m soat nam tir 01/01/2017 d6n
h6t 31/12/2017la: 1.276.766.270 dBng, trong d6:
- Thanh vien H9i d6ng qul!m tri va thanh vien Ban ki€m soat chuyen trach
(Huang luang/thu lao theo quy ch6 tra luang, tra thuang t;;ti Cong ty) la:
1.276. 766.270 a6ng.
- Thanh vien HDQT/Ban ki€m soat kiem nhi~m la: 0 a6ng (Th1Jc hi~n NQ
DHDCD 2017 da thong qua: Chi chi tra thu lao d6i v6'i cac thanh vi en HDQT va Ban
ki€m soat khong duqc huang ch6 d9 luang, thuang ella Cong ty)

II. PhtrO'ng an chi tra thu lao cho H()i dBng quan trj, Ban ki~m soat nam
2018:
Can cu s6 luqng thanh vien H9i d6ng quim tri va s6 luqng thanh vien Ban ki€m
soat theo di~u 1~ quy dinh va da duqc D;;ti h9i d6ng c6 dong thong qua.
Can cu K6 ho;;tch san xu~t kinh doanh nam 20 18 ella Cong ty C6 phfin Xay l~p
Duang 6ng B€ chua Diiu khi.
Can cu Thong tu s6 28/2016/TT-BLDTBXH ngay 1/9/2016 ella B9 lao d()ngthuang binh va Xa h()i v~ vi~c: Huang dfin thvc hi~n quy dinh v~ lao d(>ng, ti~n luang,
thu lao, ti~n thuang d6i v&i cong ty c6 c6 phiin, v6n g6p chi ph6i ella nha nu6'c.

Do tinh hinh cong vi~c trong nam 20 18 se con g~p nhi€u kh6 khan, nen HDQT
d€ xuftt vi~c chi tnl thu lao cho cac thfmh vien HDQT va Ban ki~m soat nhu sau:
1- D6i v6i thanh vien H9i d6ng qmin tri va thanh vien Ban ki~m soat chuyen
tnich lam vi~c t~i Cong ty huang muc luang theo Quy ch~ tra luang, tra thuang t~i
Cong ty.
2- D6i v6i thanh vien H9i d6ng quan tri va thanh vien Ban ki~m soat Idem
nhi~m:

2.1 Giao HDQT th6a thu~n v6i cac TV HDQT/TV BKS da dugc huang luang
cua Cong ty d~ khong chi tra thu lao.
2.2 Chi chi tra thu lao d6i v6i cac thanh vien HDQT va TV Ban ki~m soat
khong dugc huang ch~ d9 luang, thu&ng cua Cong ty. Muc huang thu lao cv th~ nhu
sau:
Chu tich HDQT

4 tri~u d6ng/ngueri/thang

Thanh vien Ban ki~m soat

1 tri~u d6ng/ngueri /thang

3- D6i v6i thanh vien HDQT d<)c l~p lam vi~c theo ch~ d9 khong chuyen trach:
3 tri~u d6ng/ngucYi/thang.
Kinh trinh D~i h9i d6ng c6 dong xem xet, thong quad~ Cong ty lam ca sa tht,rc
hi~n.

Xin tran tn;mg cam an!
Noi nh{in:
Nlm tren;
HDQT, TGB PVC (d6 b/c);
HBQT, BKS, Ban GB DOBC (d6 bi~t);
Luu VT.

TM. H<)I DONG QUAN TRJ
---- CHiJTJCH

I
TONGCONGTY

c6 PHAN XAY LAP DAU KID VIBT NAM

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI)j:T NAM
Doc Hip - Trr do - Hanh phuc

CONG TY CO PHAN
XAY LAP DUONG ONG BE CHUA DAU KHi

S6 : 34 /TTr- HDQT

Vung tau, ngay 19 thang 06 nam 2018

TO TRINH
v~ vi~c: Thong qua vi~c ki~n toim nhan S\f H()i dAng quan trj

Kinh gui: B~i h()i d6ng c6 dong
Cong ty c6 phfin Xay l~p f)u(mg 6ng BS chua Dfiu khi
Can cu Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 ngay 26/11 /2014;
Can cu Di€u 1~ t6 chuc va ho~;tt d()ng cua Cong ty C6 phan Xay lip Du<mg 6ng
B€ chua Dau khi (DOBC);
Can cu Khoan 5 DiSu 13 Nghi dinh 7112017/ND-CP ngay 6/6/2017 "Cacdu TV
HDQT cita Cong ty niem yit phai tlam baa tbi thiiu 113 t6ng s6 thcmh vien HDQT la
thanh vien tl(Jc lqp ".
Can cu Nghi quy€t s6 366/NQ-XLDK ngay 19 /6 /2018 cua HDQT T6ng cong
ty C6 phan Xay lip Dau khi Vi~t Nam (PVC) v€ vi~c ch~p thu~n ki~n toi'm cong tac
ciin b() Cong ty DOBC;
Can cu Cong van s6 359 /XLDK- HDQT ngay 19/6/2018 cua PVC gui D~;ti
h()i d6ng c6 dong /H()i d6ng quim tri DOBC ve vi~c: Cong tac can b<) cua DOBC.
H9i d6ng quan tri DOBC xin trinh D~;ti h()i d6ng c6 dong thong qua vi~c ki~n
toan nhan S\I HDQT nhi~m ky 2015-2020, C\1 th€ nhu sau:
1. Ong Nguy~n Minh NgQc- Sinh ngay 2118/1972, Ky su di~n, di~n tu, TV
HDQT, Ph6 giam dbc Cong ty thoi lam TV HDQT d€ t~p trung vao nhi~m V\1 Ph6
giam d6c Cong ty.

2. Ong Ph~m Qu6c Trung -Sinh ngay 15/10/1961, Ky su CO' khi ch€ t~;to may,
TV HDQT, se thoi lam TV HDQT dS chuySn qua gifr chuc V\1 Ph6 giam dbc Cong ty.
3. Bau Ong Nguy~n Van HrrO'ng- Sinh ngay 12/02/1957, Ky su kinh t€ ca.khi,
nguyen la TV HDQT Cong ty C6 phan K€t c~u Kim lo~;ti va Lip may Dau khi lam TV
d()c l~p HDQT cua Cong ty nhi~m ky 2015-2020 (Ly lich trich ngang kern theo).
4. Bau Ong Trftn M~nh Dung -Nguai d~;ti di~n phan vbn cua PVC, Uy vien
HDQT, kiem Giam dbc Cong ty CP Dau tu Xay d¥ng Thuang m~;ti Dau khi- IDICO
lam thanh vien HDQT DOBC nhi~m ky 2015-2020 (Ly lich trich ngang kern theo).
H9i d6ng quan tri kinh trinh DHDCD xem xet bi€u quy€t thong qua.
Tran trong./.
No·i nh{in:

-

Nhu tren;
HDQT, TGD PVC (d~ b/c);
HDQT, BKS, Ban GD DOBC (d~ biSt);
Luu VT.

TONGCONGTY
CO PHAN XAY LAP DAU KHi v:r:ET NAM

Phl).ll).c sA 1

CONG TY CO PII.AN °
XAY LAP f>lfONG ONG BE CHO'A DAU KHi

BANG QUYET TOAN TIEN LUONG, THU ~P CUA HDQT VA BKS NAM 2017

TT

HQva ten
NgrrOi d~i di~n

Chuc danh

2

3

1
I
1.1
1

K~ ho~ch nam
2017
(Ngan dBng)

4

H()i obng quan tri
Chuyen tnich
Tnk QuangNgQc

Chu tjch HBQT(Tir Tl-T12 )

2

Ph\Ull Van U.n

Uyvien HBQT(Tl-Tl2)

3

Ph\Ull Qu6c Trung

Uy vien HBQT (T4-T12)
Uy vien HBQT kiem Gifun d6c (Tir Tl-Tl2)

5

Vii Chi Cubng

1.2

Kiemnhifm
Nguyen Anh Tuiin

Uy vien HBQT kiem PGB(Tl-T4)

2

Nguyen Minh NgQc

Uy vien HBQT kiem PGB(Tl-T12)

II

Ban ki~m soat

1
2

Bui Thlic Quy

Tru6ngBKS

Nguyen :E)(rc B~t

Thanh vien BKS (TI-T4/2017)

3

Tr~n Trung Kien

Thanh vien BKS (Tl -T4/2017)

4

Nguyen M(l.u Tha

Thanh vien BKS (T4 -TI2/2017)

5

Hoang Phuang Ng9c

Thanh vien BKS (T4 -Tl2/2017)

Tbng c()ng

'----

------

--

- -

-

--

--

So sanh so v6i k~ ho~ch

sa ti~n

TYI~

6=5-4

7=5/4*100

830.556
830o556

1.0120110

2200911

2880096

320.436

32.340

111,23

283.193

23.285

108,96

1650286

1650286

2820552

220.911

86,07
Huang luang Ban gifun d6co Khong
hu6ng thu lao kiem nhi~m theo NQ
BHBCB

243o564

264o657

33o093

0,1%

231.564

2640657

330093

114,29

--·

--

--

1.0740120

- - - - -

f;( K~ toan tnrlmg

c

-j--1 ' J (/C/'/7 ;:--0A

I

o_y

~

~~~

Luang chuyen tnl.ch
ThU lao kiem nhi~m
Luang Ill CV Ban DA TB2, khong
hu6ng thil lao kiem nhi~m
Luang hl CV Po TM-VT, khong
hu6ng thu lao kiem nhi~m
Luang Ia CV P 0TM-VT, khi:lng
hu6ng thU lao kiem nhi~m

120000

--

8

0,1%

243.195

1.276.766

254.003

Ngay
NgrrO'i l~p

Ghi chu

5
1.012.110

2590908

1

---

Thl}:'c hi~n nam
2017
(Ngan dBng)

thang

nam 2018

Thiit~vi

Phu luc s6 2
TONGCONGTY
CO PHAN XAY LAP DAU KHi VIETNAM
CONG TY CO PHAN
xAY LAP DU'ONG 6NG BE cuu'A nAu KHi

KE HO~CH TIEN LUONG CUA HDQT VA BAN KIEM SOAT NAM 2018
H~ s6 Iu·o·ng

TT

Hq va ten Ngu·(ri

1.1

Chfrc danh

di~n

1

I

a~i

2

3

Mu·c phJ.~ c:ip
Ph1,1 cap
Phv c~p
Luong Luang CD H~ phv
kiem
thuMt
cabi'm (Tl-T12) dpcabi'm
nhi~m
(%)
(l.OOOd)
5
6
4
7
8

sa

Thu6ng
an tofm
(1000 d)

Qtlcb
(l.OOOd)

9

10

Qpc
(l.OOOd)

Qtlhq
(l.OOOd)

12

11

Qtlbs
(1.000d)
(2 tha.ng)

Qtlkh
(l.OOOd)

l3

14

Ghichii
i

15

H9i allng quan trj

Chuy€/z traclz

1

Tr~n Quang NgQc

Chu tich HE>QT

6,97

15

117.096

171.000

48.016

336.112

2

Ph~

Uy vi en HE>QT

6,31

13,5

106.008

153.900

43.318

303.226

3

Plwm Qu6c Trung

Uy vi en HE>QT

6,31

13,5

106.008

153.900

43.318

303.226

4

Vii Chi Cu(mg

Uy vi en HE>QT kiem Gillin d6c

6,64

15

111.552

171.000

47.092

329.644

Van Liin

1.2 Thu lao HDQT kiem nhifm
1

UV HE>QT d()c l~p

Uy vi en HE>QT ( T4-Tl2)

2

Nguy~n Minh NgQc

Uy vien HE>QT kiem PGE> ( TI-

6,31

13,5

II

Ban ki~m soat

1

Bui Thirc Quy

TruangBKS

5,98

11,5

24.000

3.000

100.464

131.100

38.594

270.158
Luong Ia CV P.
TM-VT, khong
huang thu lao

2

Nguy~n M~u Tha

kiemnhi~m

Thanh vi en BKS

Luong Ia CV P.
TM-VT, khong
huang thu lao
3
L .. - -

Hoang Phuang NgQc
'---

kiemnhi~m

Thanh vien BKS

_T~g~qng

541.128

780.900

N gay

Ngrr<ri~

f-1 . T c2C//)

1-Ur:J

/lf

K@to~

~¥
.

-

--

~ ~0.33~-

thang 03 nam 2018

Thzun~

1.566.366

.

.

.

TONGCONGTY

CONG BOA xA HOI CmJ NGHiA VIETNAM

c6 PHAN :xAY LAP uAu KHi VIETNAM

D(}c l~p- Tv.do- H:;tnh phuc

'

CONG TY CO PIIAN
xAY LAP DUONG ONG BE CmJA nA.u KBi

Vilng Tctu, ngayA!Jthang 03 nam 2018

S6 : .!15/TTr-HDQT

TO TRiNH

V~ vi~c: Thong qua Bao cao Uti cbinh

oa OU'Q'C ki~m tmin nam 2017

Kinh gui: D~i h()i d6ng c/J dong
Cong ty c/J pharr Xay l~p Duemg 6ng BS chua Dau khi
Can cu Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 duqc Qu6c h()i nu&c C()ng hoa
Xa h()i Chu nghia Vi~t Nam thong qua ngay 26 thang 11 nam 2014;
Can cu Di~u 1~ t6 chuc va ho~t d()ng Cong ty C6 ph§n Xay l~p f>u(mg 6ng B€
chua Dclu khi da duqc D~i h()i d6ng c6 dong thu(mg nien thong qua ngay 24/4/2015.
H()i d6ng quan tri Cong ty C6 phcln Xay l~p Dubng 6ng B€ chua Dclu khi kinh
trinh D~i h()i d6ng c6 dong thong qua n()i dung Bao cao tai chinh da duqc ki6m toan
nam 2017 cua Cong ty (Chi ti~t kern theo).
Kinh trinh D~i h()i d6ng c6 dong xem xet va thong qua.
Tran trQng!
Nuinh~n:
-

0

~

Nhutren;
HDQT, TGD P C (d~ b/c);
HDQT, BKS, Ban GD DOBC (d~ bi€t);
Luu VT.

MAU so B 01-DN
c6NG TY co PHAN xA.v LAP aU'CrNG ONG BE CHUA o:au KHi
so 3SG, duong 30/4, phuong 9, Thanh phO Vung Tau (Ban hanh thea Thong tu' so 200/2014ffi-BTC
ngay 22 thang 12 nam 2014 cua BQ Tai chfnh)
. Tinh Sa Rja - Vung Tau, CHXHCN Vi~t Nam

BANG CAN f)QI KE TOAN
T?i ngiw 31 thtlng 12 nam 2017

f>dn vj: VND

w _ Thuyet

rAisAN

a so

A.

TAI sAN NGAN H~N

100

I.

Tien va cac khoan tu'dng du'dng tien

110
111
112

1. Tien
2. Ck khoan tu'dng au'dng tien

. h
mm

4

II. cac khoan phai thu ngan h;~m
1. Phai thu ngan h;;m cua khckh himg
2. Tra tru'oc cho ngu'ai ban ngan h?n
3. Phai thu ngan h9n khac
4. Ol/ phong phai thu ngan h?n kh6 aoi

130
131

5

132
136
137

6
7

III. Hang ton kho
1. Himg ton kho
2. Ol/ phong giam gia hang ton kho

140
141
149

IV. Tai san ngan h9n khac
1. Chi phi tra tru'oc ngan h?n

150
151

8

9
10

So cuoi nam

So ctau nam

368.042.386.781

343.917.763.540

33.430.523.416
1.872.879.153
31.557.644.263

42.227.241.638
7.256.194.037
34.971.047.601

)

287.291.093.788

232.749.400.401

289.210.281.288
2..010.083.906
37.578.100.674
-( 41.507.372.080)

225.149.746.386
953.598.040
37.117.661.849
(30.471.605.874)

46.817.078.333
48.842.122.843
(2.025.044.510)

64.979.901.888
80.750.672.098
(15.770.770.210)

503.691.244
304.106.827

3.961.219.613
3.761.635.196

199.584.417

199.584.417

2. Thue va c;k khoan khac phai thu Nha nu'oc

153

B.

rAI sAN oAI H~N

200

72.515.450.923

91.527.000.908

I.

Cac khoan phai thu dai h9n
1. Phai thu dai h?n khac

210
216

1.254.844.767
1.254.844. 767

1.695.553.779
1.695.553.779

67.457.433.561
55.343.245.276
147.109.635.477
(91. 766.390.201)
3.775.012.872
4.927.415.332
(1.152.402.460)
8.339.175.413

77.782.695.219
63.811.486.666
145.846.881.135
(82.035.394.469)
4.478.929.356
4.927.415.332
(448.485.976)
9.492.279.197
10.292.766.545
(800.487.348)

II. Tai san co djnh
1. Tai san cl5 ajnh hii'u hlnh
-Nguyen gia
- Gia tri hao mon lOy k€
2. Tai san cl5 ajnh thue tai chfnh
-Nguyen gia
- Gia tri hao mon JOy k€
3. Tai san cl5 ajnh vo hlnh
-Nguyen gia
- Gia tri hao mon JOy k€

220
221
222
223
224
225
226
227

12

13

10.292.766.545

229

(1.953.591.132)

240
242

IV. Tai san dai h9n khac
1. Chi phi tra tru'6'c dai h?n

260
261

+ 20o)

11

228

III. Tai san do dang dai h9n
1. Chi phi xay dl,(ng cd ban do dang

TONG CQNG rAI sAN (270 = 100

6

270

2.230.414.795
2.230.414.795

9

3.803.172.595
3.803.172.595

9.818.337.115
9.818.337.115

440.557.837.704

435.444.764.448

Cac thuyet minh kem theo Ia m9t b9 ph?n hc:;fp thanh cua bfJo cao tai chfnh nay
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c6NG TV co PHAN xA.v l.AP au'O'NG ONG se CHUA DAU KHi
so 3SG, au'ang 30/4, phu'ang 9, Thanh pho vong Tau
Tinh Ba Ria - VOng Tau, CHXHCN Vi~t Nam

sANG CAN

MAU so s 01-oN

(Ban hanh thee Thong tu' so 200/2014/TT-BTC
ngay 22 thang 12 nam 2014 cua BQ Tai chfnh)

aoi KE TOAN

(Tiep theo)

T?i ngiw 31 thang 12 nam 2017
f>dn

Maso

NGUONVON

Thuyet
minh

Vi: VND

So cuoi nam

So diu nam

c.

NQ' PHAI TRA

300

339.264.892.542

355.516.981.934

I.

Nc;i ngiin hijin

310

331.411.775.544

344.414.426.390

1. Phai tra ngu'oi ban ngan hi;in

311

14

108.724.775.059

2. Ngu'oi mua tra ti'em tru'oc ngan hi;in

312

15

45.670.262.534

3. Thue va cac khoan phai nQp Nha nu'oc
4. Phai tra ngu'oi lao ci9ng

313
314

10

5.291.253. 730
29.149.761.575

10.477.205.016
47.328.653.476

5. Chi phf phai tra ngan h;;m

315

16

43.819.953.614

49.798.164.816

6. Phai tra ngan hi;in khac

319

17

10.782.273.297

10.252.838.264

7. Vay va ng thue tai chfnh ngan h9n

320

18

. 84.752.640.626

32.263.565.335

8. Dt/ phong phai tra ngan h9n

321

20

2.872.005.371

6.274.343.903

9. Quy khen thu'ong, phuc lgi

322

348.849.738

534.449.738

Nc;i dili hijin

330

7.853.116.998

11.102.555.544

7.032.730.524
820.386.474

8.404.246.212
2.698.309.332

101.292.945.162

79.. 927.782.514

101.292.945.162

79.927.782.514

~

II.

1. Vay va

ng thue tai chfnh dai h9n

19
20

0

137.124.168.365
50.361.037.477

2. Dt! phong phai tra dai h9n

338
342

D.

VON CHU

400

I.

Von chu so huu

410

1. Von gop cua chU so hO'u

411

200.000.000.000

200.000.000.000

. 1:

411a

200.000.000.000

200.000.000.000

c5 phan

~~
. I

412

150.826.415

3. Quy aau tu' phat trien

418

14.984.594.051

sa HO'U

-Co phieu phO thong c6 quyen bieu quyet
2. Th~ng du' von

21

150.826.415.
14.984.594.051

421

(113.842.475.304)

(135.207 .637.952)

- (Ld) /Dy ke aen cuoi nam trciac

421a

(135.207.637.952)

(166.127.675.118)

- Lr!i nhu?n sau thue chela phan phOi nam nay

421b

21.365.162.648

30.920.037.166

440

440.557.837.704

435.444.764.448

TONG CQNG NGUON VON (440=300+400)

Mai alnh Bao
Pho Giam doc/
Pht,.~ trach ke toan
NgiJY 19 thang 3 nam 2018

Gk thuyet minh kem

theo

~

~)·
•/- (

J.

. ·p!

''{

·<:) '
I

4. (L5) IGy ke

Ph~m Th! Hu'dng Giang
Nguoi t~p bieu

,.

Ia m9t b9 ph?n hqp thimh cua bao cao tai chfnh niw
6

~

co

CONG TV
PHAN xAY LAP £)lJ'CrNG ONG BE CHUA DAU KHi
MAU soB 02-DN
so 35G, aliong 30/4, phliong 9, Thanh pho VOng Tau
(Ban hanh thea Thong tli so 200/2014/TT-BTC
Tinh Ba Rja - VGng Tau, CHXHCN Vi~t Nam
ngay 22 thang 12 nam 2014 cua B9 Tai chinh)

BAO CAO KET QUA HO~T DQNG KINH DOANH
Cho nam tai chfnh ket thuc ngay31 thang 12 nam 2017

fldn vj: VND

Ma
so

Thuyet
minh

1. Doanh thu thuan ve ban himg va
cung cap djch VI,J

10

2. Gia von h~mg ban va djch VI,! cung cap

11

3. Lqi nhu~n gqp ve ban hang va cung
Cap djch Vl:J (20=10·11)

Nam nay

Nam tru'6'c

23

214.179.216.207

438.588.123.636

24

146.772.711.633

) 366.752.484.489

20

67.406.504.57 4

71.835.639.147

4. Doanh thu ho.;~t d9ng tai chfnh

21

1.585:894.258

2.019.985.931

5. Chi phi tai chinh

22

7.419.605.917

3.215.527.001

-Trang a6: Chi phf lai vay

23

7.419.605.917

3. 010.524.491

46.834.147.000

38.564.239.709

CHi TIEU

6. Chi phi quim

Jy doanh

nghi~p

26

26

7. Lqi nhu~n thuan tU' ho9t dqng kinh
doanh (30=20+(21·22)-26)

30

14.738.645.915

32.075.858.368

8. Thu nh~p khac

31

7. 757.660.821

6.428.414.017

9. Chi phi khac

32

1.131.144.088

7.584.235.219

10. Lc}i nhu~n/(LB) khac (40=31-32)

40

6.626.516.733

(1.155.821.202)

11. Tong lc;ti nhu~n ke toan tru'ac thue

50

21.365.162.648

30.920.037.166

(50=30+40)
12. Lc}i nhu~n sau thue thu nh~p
doanh nghi~p (6o:::so)

60

13. Ui cd bim tren co phieu

70

Ph9m Thi Hu'dng Giang
Ngu'oi J~p bieu

21.365.162.648

28

1.068

30.920.037.166

1.546

Mai ainh Bao
Ph6 Giam doc/
Ph~:~ trach ke toan

Ngay 19 thang 3 nam 2018

C3c thuyet minh kem theo Ia m9t b9 ph~n hqp thimh cua Mo cao tai chfnh nay
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coNG TV co PHAN xA.v LAP atierNG ONG se CHUA oAu KHi
so 35G, dliang 30/4, phlfang 9, Thanh pho Vung
Tinh Ba Ria - VCing Tau, CHXHCN Vi~t Nam

rau

sAo c.Ao UJ'U

MAU so B o3-DN
(Ban hanh theo Thong tu' so 200/2014/TT-BTC
ngay 22 thang 12 nam 2014 cua B9 Tai chfnh)

CHUYEN TIEN T~

Cho nam t,3i chinh ket thuc ngay 31 thimg 12 nam 2017

f>on vi: VND

Ma

so

Nam nay

Nam tru'c3c

01

21.365.162.648

30.920.037.166

02
03
05
06

11.851.016.000
(2.709.959.494)
(1.665.644.258)
7.419.605.917

3. L{li nhu~n til holflt dijng kinh doanh Cr"Ji8c thay aiJi
08
von lu'U dijng

36.260.180.813

34.781.903.602

09
10

(63.i25.848.998)
31.908.549.255

(187.382.994.357)
29.945.570.849

11

(64.975.729 .535)

124.131.176.770

12
14
15
17
20

10.672.147.220
(7.354.576.195)
(1.694.185.962)

936.835.728
(9.962.405.843)
(3.422.015.875)
(66.900.000)

(58.409.463.402)

(11.038.829.126)

21

(2.953.743.060)

(30.635.325.436)

CHITIEU
I. LlJ'U CHUYEN TIEN Tlt HO~T f>QNG KINH DOANH

1. L{ii nhu~n tru8c thue
2. Diiu chinh cho cac khoan:

Khau hao tai san co djnh va bat a9ng
Cac khoim di,J' phong
(Uii) tU ho;;~t a9ng aau tu'
Chi phf lai vay

sim aau tu'

Thay aoi cac khoan phai thu
Thay aoi h~mg ton kho
Thay aoi cac khoan phai tra (Khong ke lai vay phai tra,
thue thu nh~p doanh nghi~p phai n()p)
Thay aoi chi phi tra tru'oc
Tien lai vay Cia tra
Thue thu nh~p doanh nghi~p Cia n9p
Tien chi khac cho ho;;~t a9ng kinh doanh
Lu'u chuyen tiin thuan til holflt dijng kinh doanh

II. UJ'U CHUYEN TIEN Tlt HO~T f>QNG f>AU TU'
1. Tien chi mua sam, xay di,J'ng TSCD va cac tai san
dai h9n khac
2. lien thu thanh ly, nhu'<;lng ban TSCD va cac tai san
dai h9n khac
3. lien thu lai cho vay, co tltc va l<;ii nhu~n du'<;lc chia

:,>

10.183.498.059
(6.048.933.337)
(3.283.222.777)
3.010.524.491

22

79.750.000

1.314.628.811

27

1.369.178.637

1. 981.355.279

Lu'u chuyen ben thuan til holflt dijng aau tll

30

(1.504.814.423)

(27.339.341.346)

III. LU'U CHUYEN TIEN Tlt HO~T f>QNG TAI CHINH
1. lien thu tu ai vay
2. lien tra n<;t goc vay
3. lien tra n<;t goc thue tai chfnh

33
34
35

144.240.837.229
(92.078.761.938)
(1.044.515.688)

62.490.507.999
(37.287.598.682)
(1.657.372.818)

Lu'u chuyen tiin thuan til holflt dijng tai chinh

40

51.117.559.603

23.545.536.499

Lu'u chuy~n tien thuan trong nam (50=20+30+40)

50

(8.796.718.222)

(14.832.633.973)

Tien va tu'dng du'dng tien aau nam

60

Tien

va tu'dng du'dng tien cuOi nam (70=50+60)

Ph'l!m Th! Hu'o'ng Giang
Ngu'ai l~p bieu

57.059.875.611

70

Mai £>inh Bao
Pho Giam
Ph 1:1 trach

doc/

ke toa n

Ngay 19 thang 3 nam 2018
Cac thuyet minh kem theo Ia m9t b9 ph?n hr;fp thanh cua bao cao tai chinh nay
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TONGC6NGTY
C6PHANxAYLAPDAUKHiV$TNAM
CONG TY
PIIAN
xAYLAFBUONGONGBECHUADAUKid

CONG
. HOA xA HOI
. CHiJ NGHiA VIETNAM
.
.

BC}c l~p - Tl}' do - H~nh phtic

co

s6:

Vung TiJU, ngay/l!}thang fJ.$ nam 2018

;lG mr - HBQT

TO TRiNH

v~ vi~c: Llpl ChQD don vi ki~m tmin Bao cao tai chinh nam 2018
Kinh gui:

E>~i h9i dbng c6 dong
Cong ty C6 phftn Xay Iiip E>ubng 6ng B€ chua Dfiu khi

Can cu Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 duqc Qu6c h9i nu6'c C9ng hoa Xa
h9i Chu nghia Vi~t N am thong qua ngay 26 thang 11 nam 20 14;
Can cu E>i~u 1~ t6 chuc ho~t d9ng cua Cong ty C6 phftn Xay Iiip E>ubng 6ng B€
chua Diiu khi da duqc E>~i h9i dbng c6 dong thong qua ngay 24 thang 4 nam 2015.
H9i dbng quan tri kinh trinh E>~i h9i dbng c6 dong xem xet bi€u quy€t thong
qua vi~c uy quy~n cho HE>QT Iva ch<.m m9t trong cac Cong ty ki€m toan d9c l~p hang
diiu sau lam don vi ki€m to an bao cao Uti chinh nam 2018 cho Cong ty c6 phiin Xay
Iiip E>ubng 6ng B€ chua Diiu khi:
1- Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam;
2- Cong ty TNHH Ki€m toan Ernst & Young Vi~t Nam;
Kinh trinh E>~i h9i c6 dong xem xet, thong qua.
Tran tr<;mg./.

NO'i nh~n:

df;f

-

Nhutren;

-

HBQT, TGD P
(d~ b/c);
HBQT, BKS, Ban GD DOBC (d~ bi~t);
Luu VT.

·

TONGCONGTY
PHANxAYLAP DAU KHi V$TNAM
CONGTYCOPIIAN
xAYLAPDUONGONGBECHUADAUKEd

co

S6:

.Af

C<)NGHOAxAH<)IcmJNGHiA ~TNAM
DC}c l~p - Tt.:r do - H;,mh phuc

Vung Tau, ngay/1!/thang 03 nam 2018

ITTr -HBQT

TO TRiNH

V~ vi~c: Phll'ong an phan chia IQ'i nhu~n nam 2017
k~ ho~ch phan phBi IQ'i nhu~n nam 2018

va

Kinh gfri: B~i h9i d6ng cb dong
Cong ty Cb phftn Xay Hip E>uemg 6ng B~ chua Dfiu khi
Can cu Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QHB ngay 26 thang 11 nam 2014;
Can cu Bi€u 1~ tb chuc ho~t d9ng cua Cong ty Cb phfin Xay l~p Buemg 6ng B~
chua Dfiu Iilli da duqc E>~i h9i d6ng cb dong thong qua ngay 24 thang 4 nam 20 15;
Can cu Bao cao Tai chinh cho ky k~ toan fu ngay Ol/Ol/2017d~n 31/12/2017 da
duqc ki~m toan bai Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam;
Can cu Quy ch~ tai chinh Cong ty Cb phfin Xay l~p E>uemg 6ng B~ chua Dfru khi.
H9i d6ng Quan tri Cong ty Cb phftn Xay l~p £>uemg 6ng B~ chua Dfiu khi kinh d€
nghi E>~i h9i d6ng cb dong xem xet bi~u quy~t thong qua phuang an phan chia lqi nhu~
nam 2017 va k~ ho~ch phan ph6i lqi nhu~n nam 2018, nhu sau:
I- Phll'O'ng an phan chia IQ'i nhu~n nam 2017:
TT
N(}i dun2 cac khmin ID\J.C
Ty 1~/llVT
Thanh ti~n
_!____~? I.!!Y k~ _!~ttl!~ di~~)111~(2~:L6..___,_,,_____,. ._._,_ _YNL__ 135.207.637_:2_~3- 11___):'6J!g19.1-_!l_l..!~!~-·-~-~u thue dll__Is!~n_P-hal!__p.,!Q.L__.____y_NI> ---·----~1.365.162.648
1 ---·-;------------·------------·--------·--·-·----·-·---·------·--Lqi nhu~ sau thue nam 2017
VN£>
21.365.162.648
--·--_III_
~en P-!!..~!!___chia____. _____,___,_,____. ___,_____ _
VNI>
-·---·_
___l.,___.Iri~h,-~tJ:91e.P.. !..h~6ng_ _,_,__,______,_,_,__.___ ----· 0% _,____________.: :. ._
_2__ Tri~~-9Ef..£~u£12'L.____·-·----..----------------.
0%
..·-----------j
. . -~-·- _I~jch_~~y d~-~-l?,~~!. !!.~~g___,____. . _._____,,_____·--·--------·- ____9%--·--·--·----·---·-·--=--·
4 Chia_____
co rue,,_,cho
0% ,,_,_,_,_ ,_ _,__,_,_
r-----·-1---"-"
____,___co
,__,""'dong
__,___,_____,_____,_,, __,_,__,_,_,_,,___,__,_,,_ ,,__,_,____
_,,__ _

J?l!

-.. .J__~l!_y_!hl!.~g__B~_<:!~~~_!?-~----. ---:;-----·-;::;----·-----..
IV

~ti~h_u:I~gifr l;ti cti.a nam 2017 de bU. lo Ifiy

·--Q~-----. . . __._____,_.::__
VNI>

2 1.365 _162 _648

II- K~ ho;tch phan phBi IQ'i nhu~n nam 2018:
, L?i nhu~ d~t duqc nam 2018 (n~u c6) ti~p tvc duqc sfr d1,mg d~ bU. d~p phfin
lily ke de l~i.
Kinh trinh E>~i h9i cb dong xem xet, thong qua.
Tran trQng./.

Noi nhq_n:

/"lk#·J

V

,

- Nhu: tren; ;
- IIDQT, TGD PVC (deb/c);

- IIDQT, BKS, Ban GfJ DOBC (dS biSt);
- LuuVT.

16

TONGCONGTY
c6 PHAN xAY LAP DAU KHi VIST NAM

:xAy

CONG
. HOA xA HOI
. CHU NGHiA VIETNAM
.
Doc Hip - Ttr do - Hanh phuc

CONG TY CO PIIAN
LAP DtJONG ONG BE CHUA DAU KHi

& /TTr - HI>QT

s6: A

Vung titu, ngay./!} thang 03 nam 2018

TO TRiNH
V/v: Sifa oBi Di~u I~ t8 chU:c va ho~t d(}ng va thong qua Quy ch~ qmin tri
cua Cong ty cA phftn Xay l~p Dmrng Bng b~ chU:a Dftu khi
Kinh gui: f)~i h9i d6ng c6 dong
Cong ty c6 ph~n Xay l~p E>uemg Bng BS chua D~u khi
-Can cu Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QHB dugc Qu6c h<)i nu6c C<)ng hoa Xa
h9i Chu nghia Vi~t Nam thong qua ngay 26 thang 11 nam 2014;
- Can cu Nghi dinh s6 7112017/NB-CP ngay 6/6/2017 cua Chinh phu v€ vi~c:
Huang dfrn v€ quan tri Cong ty ap d\lllg d6i v6i Cong ty d~i chl1ng;
- Can cu Thong tu s6 95/2017/TT-BTC ngay 22/9/2017 cua B9 Tai chinh v€
vi~c: Hu6ng dfru m<)t s6 diSu cua Nghi dinh s6 71/2017INB-CP ngay 6/6/2017;
- Can cu Bi~u 1~ t6 chuc va ho~t d<)ng Cong ty C6 phfrn Xay Hlp Buemg 6ng B~
chua D~u khi da dugc B~i h9i dbng c6 dong thuemg nien thong qua ngay 24/04/2015;
H9i dbng quan tri Cong ty C6 ph~n Xay 1~p Buemg 6ng B~ chua D~u khi kinh
trinh B~i h<)i dbng c6 dong cho y ki6n biSu quy6t thong qua:

1- Sfra dBi Di~u l~ tA chll'c va ho~t d{)ng ciia Cong ty:
Cong ty da sua d6i, b6 sung BiSu 1~ theo Di~u I~ mftu dinh kern Thong tu s6
95/2017/TT-BTC ngay 22/9/2017, phu hgp theo Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QHB,
Nghi dinh s6 71/2017/NB-CP va tinh hinh thvc t6 cua Cong ty.
Ngoai ra, t~i Di~u 2 cua BiSu 1~, Cong ty c6 d~ xufrt thay d6i ten vi6t t~t cua
Cong ty 1ir PVC-PT sang DOBC nh~m d6i m6i va t~o sg thu hut trong va ngoai nu6c
d6i v6i cac chu d~u tu, d6i tac kinh doanh .

. (fJfnh kem Bang t6ng h(Jp cac tlidm tr9ng yiu sit:a a6i trong EJiJu l? va D~ thao
IJiJu l? (sau sit:a a6i))
'
2- Quy ch~ n(}i b(} v~ Quan tri Cong ty:

Cong ty da xay d1Jllg Quy ch6 n<)i b9 vS Quan tri Cong ty dga tren Quy ch~
quan tri mftu dinh kern Thong tu s6 95/2017/TT-BTC ngay 22/9/2017, phu hgp theo
Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QHB, Nghi dinh s6 71/2017/NB-CP va tinh hinh thvc t6
cua Cong ty ( Dfnh kem Quy chi n<)i b<) vJ Quan trt C6ng ty).
Cong ty kinh trinh B~i h9i dbng c6 dong cho ki6n biSu quy6t thong qua.
. Xin tran trQng cam an./.
Nui nhi)n:
- Nhutn3n;
- IIDQT/TGD-PVC (B/c);

-

Luu VT, IIDQT.

,,
rl
;\

BANG TONG H<}P

cAc DIEM TRQNG YEU SUA DOl TRONG DIEU L:E: CONG TY

(Kem theo Til trinh sua a6i DiJu l? C6ng ty tgi Dgi h9i a6ng c6 a6ng thuilng nien niim 2018)
Di~u khoan
TT I cua Di~u I~
hi~n

-··-······- +· ---··--·-··--

"

2

Didm a Khoan 1 Di€u 1:
a. "V6n di6u IW' Ia v6n do t~t ca cac c6 dong dong gop va quy
d!nh t~i Di~u 5 cua Di~u I~ nay;

···-·-·····----!·· ··-··----·-· .. ···-··-...... _-......-·-·---··-·-.. --·····- ..-·····-·-·--·-----··- --·····--·······-··---·-·---·----····---···- ..-·--

Khfmg co giai thfch nay trong Khoan I Di€u I

·--· ··-·-·-·-·-··--··----·-·-----···--·-··-··- -·-- ··-··-··-·-----·--··--··-·····--·-··----···------·--··----··------·· ··--
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/sfra a&i

himh

Di~u 1. Giai
thich cac
thu~t ngfr

1

Ly do b& sung

Sfra a&i, b& sung theo di~u I~ m6i

N()i dung cua di~u I~ hi~n himh

"

Theo Bi~m a

Sit:a lgi Ia:

a."V6n di6u l~" la t6ng gia td m~nh gia c6 ph~n
da ban ho~c da duqc dang ky mua khi thanh I~p

J

~;\oanA 1 ~i~u 1 D1eu I~ mau

····--+---~-<?!:l:!!h.!!g~~-~P.-~~--q~;y-~j~-!~1--~-i!~§J?l~~.!~-!!~Y~.-. ·-··-·-·--·-··-·····-·-··-·····-·---··-·-··-··!
Ed sung them:
Theo Bi~m c
c."Lu~t chung khoan" la Lu~t chllng khoan ngay Kh,oan 1 f2i~u 1 29/6/2006 va Lu~t sua d6i, b6 sung m9t s6 di~u Dieu I~ mau

··---··--··--·-·-·-·----··----··--·----·--~ii_!:l:..!::.~~!~~!!~~g~~~~I?:J~g~;y___?.~O...!!~Q_!.Q.;____________ +-·------···--·. .----- ··-········ - ···-·1
Sua lgi thanh Didm e Khoan I Di€u I
Theo Bi~m e
e. "Ngu·Oi di~u hanh doanh nghi~p" la Giam d6c, ~oan 1 f2i6u 1 -

Ddm d Khoan I Di€u 1:
d. "Can b9 quan IY'' Ia Giam d6c di~u hanh, Ph6 giam d6c, K~
toan truong, va cac vt tri quan ly khac trong Cong ty (theo quy

Ph6 giam d6c, K~ toan truong Cong ty ngu·o·i di~u

Dieu 1~ mau

T--•-Tt~~~1~~~;:;;;;;~U~n::::rl~£f~~~~;::r-~~-
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H F;IU"' IJ'

Khoan 34 l>i~u 6 Luat chrrng khoan
•

·-····-··-····--·····-·-······...···-·····-·····--·----·-·-·-····!

Ed sung them:
Theo Bi~m g
g."C6 dong l6n" Ia cb dong duqc quy d!nh t~i Khpan 1 f2i6u 1 khoan
Bi~u
Lu~t
Bieu 1~
mau
·-··-·-·····--··-1··-···-···-··-·--··---··--···-·---·--·'-·---····-··-····-·-··-·--·-··--·-·-·-·-··········..-·-·-···-····-·- ......................-........._ .._____,,_,,__,___,,__.,,......_.......__, _____,_________,_,____,,___1,-..............
_, _____9
,...................
-.........6
- ...............
_, ____chling
,_.._____......,__khoan;
,_,___,....._,_, __,________,_______,,_,,,_,____ -·-··-·--·--....
-..-:·---·-""""""
1. Ten Cong ty:
Thay d6i ten vi~t
6 l>i~u 2. Ten,
1. Ten Cong ty:
-Ten
Cong
ty
viSt
b~ng
ti~ng
Vi~t:
Cong
ty
c6
t~t
nhfun dbi m&i
hinh th rrc, trl,l
- Ten Cong ty vi~t b~ng tiSng Vi~t: Cong ty c6 ph~n Xay
phkn
Xay
I~p
Duemg
6ng
B~
chua
D~u
khi;
sO', CN, VP
Va t~O SlJ thu hUt
l~p Duemg 6ng B~ chua D~u khi;
-Ten Cong ty vi~t bi'mg ti~ng Anh: Petroleum trong va ngoai
d~i di~n va
- Ten Cong ty vi~t b~ng ti~ng Anh: Petroleum Pipeline &
Pipeline & Tank Construction Joint Stock nu&c d6i v&i cac
thbigianHD
Tank Construction Joint Stock Company.
Company.
chU d~u tu, d6i tac
Congty
-Ten Cong ty vi~t t~t : PVC-PT
kinh doanh
-Ten Cong ty vi~t tit : DOBC
5

"

Kh6ng c6 gicd thich nay trong Khocm I DiJu I

L-----'------------'-•-"'"""'"""'"'-"'_"___,,_,,__,_____,,___,,_____..,_,_,_,_ _ _,,_._,,,........__ ,_,,,,.,,..,_,___,_,____ ..,_,____,,,l_,__ ,_, ___,.,,.,,.,,......-
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~

r,
\',

Di~u khoan
TT I ciia Di~u I~
bien hanh

Ni}i dung ciia di~u I~ hi~n hanh

Sfra dBi, bB sung theo di~u I~ m6i

2. Cong ty la Cong ty c6 phfrn co tu each phap nhan phil
hqp v&i phap lu~t hi~n hanh cua Vi~t Nam.

2. Cong ty la Cong ty c6 phfrn co tu each phap
nhiin phil hqp v&i phap lu~t hi~n hanh cua Vi~t
Nam.
3.Tn,t s& dang Icy cua Cong ty la:
- Dia chi tn,t s& chfnh: s6 35G, Duemg 30/4,
Phuemg 9, Thanh ph6 Vung Tau, Tinh Ba ria
- Vungtau
- Di~n tho~i: (0254) 3835 888
Fax:
(0254) 3835 883
- Email: info@dobc.vn

3. Trv so· dang Icy cua Cong ty Ia:
- Dia chi trv s& chfnh: s6 35G, Duong 30/4, Phuemg 9,
Thanh ph6 Vung Tau, Tinh Ba ria- Vung tau
- Di~n tho~i: (064) 3835 888
(064) 3835 883
Fax:
- Email: info@pvc-pt.vn
- Website: www.pvc-pt.vn
'---·--1 , ......·-:-..·--·-----·---...........____1..................... - ...................- ................................_ ........_ ..........., .............. __...................-
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Di~u 3. Mvc
tieu ho~t d{)ng
ciia Cong ty

Di~u 4.Ph~m
vi kinh doanh
va ho~td{)ng

..............- ....................._ .._, ____........_ .....__......-J

_____::....

_W.!:_!?_site: -~.d <:l!l.~~:v~.

Sua lgi Ia:

- Huy d()ng v6n cua can b9 cong nhan vien dang lam vi~c
trong Cong ty, cua dtc ca nhan, t6 chuc ben
ngoai dS sfr dvng co hi~u qua cac ngubn v6n cho ho~t d()ng
d~u tu va phat tri~n san xu~t kinh doanh cua Cong ty co hi~u
qua va t~o lqi nhu~n t6i da; t~o cong an vi~c lam cho ngm)'i lao
d()ng, khong ngirng nang cao lQ·i fch cua c6 dong, dong gop
vao ngan sach va phat triSn Cong ty ngay cang lon m~nh.

Quy~t tam d6i m6-i tu duy, nang cao nang l\fc
qmh tranh, dfty m~nh cong tac tai ca c~u d8 c6 th8
c~nh tra?h duvc v~:ri c~c dan vi trong va ngoai
n~anh dau
Phan dau ?"6· t!1anh d~·n vi, dung

J?li.

DS phil hqp v&i
mvc tieu hi~n t~i
cua Cong ty

dau trong Tong Cong ty Co ,Phan Xay !liP Dau khf
Vi~t Nam va T~p doan pat; khi Quoc gia Vi~t
~am trong llnh V\fC,xay, lap lap cac cong trinh kho
tOn trfr va v~n chuyen dau khi; Nha may di~n; Nha
may Xlr ly khf; Nha may h6a ch~t; LQC hoa dfru

Sua lai Ia:

1. Cong ty duqc phep l~p k~ ho~ch va ti~n hanh t~t ca cac
ho~t d()ng kinh doanh theo quy djnh cua Giiy chrrng nh~n
dang kY kinh doanh va DiSu 1~ nay phil hqp v&i quy dinh cua
phap Ju~t hi~n hanh va th\fC hi~n cac bi~n phap thfch hQ'p d8
d~t duqc cac mvc tieu cua Cong ty.

/sfra dBi

. ....._.................... _,________ ··-·-------·--·---.. ·-··---·---··---

Khocm 2 DiJu 3: M1:1c tieu hogt tl9ng cita Cong ty Ia:

Khoan 1 £Ji€u 4: M¥c tieu hogt tl9ng cita Cong ty Ia:

Ly do bB sung

1; Co.ng ty duqc phep l~p k~ ho~ch va ti~n han~
tat ca cac ho~t d()ng kinh doanh theo ngimh nghe
cua Cong ty da dlf(}'C cong b6 tren CBng thong
tin dang kY doanh nghi~p quae gia va Di~u 1~
nay, phil hqp vo·i quy dinh cua phap lu~t hi~n
hanh Va th\]:C hi~n cac bi~n phap thich hqp d~ d~t

I Theo J0oan 1_Di@u
5 - Dieu I~ mau

.

. -9--l. _lii~;·--5~--va~--- i"h~a~-2"D-iJ~-5~~-----·--·------·-·-·----··- . -------------·---..·-·---·-------..----]-·~~~~~!7~~~~ ~i.~~-~~~--g.§_gg_~.:._. __________..._________,__].....Th;~-iilioi-;;-·2 ni~;di~u

I~,

c6 . 2.:..___g§~fL!Y. .~~-tJ!S __!!_~g-~§_~_~iS?.J~--~L<!~2~-~-~i._!?-_9i_<!6..!!g_~___?._:__g§.p_g __!Y__~-~-!!!t!~~I--~~.! ..Y.§_I!_~~!!..l~.-~~---~~2:~-
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n

,.,

Di~u khoan
TT I ciia Di~u I~
hi~n himh
phan, c6 dong

Ly do bA sung

Sfra aAi, bA sung theo di~u ·~ m6i

Nqi dung ciia di~u I~ hi~n himh
dong thong qua va phil hqp v6i cac quy djnh ciia phap lu~t.

/sfra dAi

D:;ti hQi d&ng c& dong thOng qua va phil hqp v6i

r-·----··-~--~~.!!K!~~-·-··----··------·--· . ··---------·---··---·-·----·------·---..---·--·-·--·-----·-·-·---..----·-·- _<?!£_.9~Y.~t~_£il~l?:!E1_l!jt. _____. _ . __ . ___________. . . _. _,_. ___........-.. .·--·--..··--·-·---Theo Khoan2
10 Di~u 6. Chung Khoim 2 DiJu 6:
Sua lgi Ia:

nh~n c& phi~u 2:Ch~g-~h~n c& p~i~u ~ha~ co ~Au ciia Con~ ty va ~hfr ~

cua d:;tl d1~n theo phap lu:;tt cua Cong ty theo cac quy d1nh t:;tl
Lu~t Doanh nghi~p. Ch11ng nh~n cb phi6u phai ghi ro s6 luQng
va lo:;ti cb phi~u rna cb dong nlim gifr, hQ va ten ngucri nlim gifr

2., cb ~hi~u _la xchm:g ch! ~~co~~ ty ph~t ha~, D~Su 7- DiSu 1~
but toan gh1 so ho~_tc du h~u d1~n tu xac nh:;tn mau
quySn so· hfru m()t hol}.c m()t s6 cb phfui cua cong
ty do. cb phi~u phai co d~y du cac n()i dung theo

I

_

.

.

·--·-i-i·---~----·---. -.. -.~~--- . . --·---- . ·~---0;~~~-~~~}~i-~::~-~~. !h~g__g~y__qi~. 5?.~~.!:~~!. R.?~~--~gh~~P:_______ -~~1!~i~::-t~?.-~~_1 p_~~l_l_1_~Q Ll_l~!-~~~~_Qghi..9.P:___r-·Th~~ kh~~-4-£>i-~~ . 4. Truong hqp ch11ng nMn cb phi~u bi hOng hol}.c bj tiy xoa
hol}.c bi danh mAt, mAt c~p ho~c bj tieu buy, nguai sa hfru cb
phi~u do co th6 yeu du drrQ·c dp ch11ng nh~n cb phi~u mo·i
vo·i diSu ki~n phai dua ra bing ch11ng vb vi~c so· hfiu c6 ph~n
va thanh toan IDQi chi phi lien quan cho Cong ty.
12

13

Di~u

10.

--~~l~~~:~h~~::·-·-·----·-···--··-·-·--· . ·-·-·-----..

CO' Khoim 3 Diiu 10:

diu tB ch1fc,
quan trj va
ki~m soat
Di~u 11.
Quy~n ciia cB
dong

4. Truang hQp ch11ng nh~n cb phi~u bi mAt, bi huy 7- DiSu 1~ mfru
ho:;ti hol}.c bi hu hOng, nguai sa hfru cb phi~u do
co th6 db nghi duqc dp ch11ng nMn cb phi~u m6i
vo·i diSu ki~n phai dua ra bing ch11ng vb vi~c sa
hfru cb ph~n va thanh toan IDQi chi phi lien quan

-------·-.. ·--·-·1 Kh~~~--. )f)·i~~---ii~-·-l

3. Ban ki6m soat;

3. Ban ki6m soat /hol}.c Ban ki~m toan nqi b{)
trl!c thu{)c H{)i dAng quan trj;

DiSu 1~ mfru

Diim e Khoim 2 DiJu 11:

Sua lai va tach thanh 2 muc la:

e. Xem xet, tra cuu va trich h;tc cac thong tin lien quan d~n cb
dong trong Danh sach cb dong du tu each tham gia D:;ti hQi
d6ng cb dong va yeu du sua dbi cac thOng tin khong chinh
xac;

. xet, tra CUu va trich. 1\lC cac thOng tin lien
e. Xem
quan d~n cb dong va yeu c~u sua dbi cac thOng
tin khong chinh xac;
f. Ti~p c~n thong tin v~ danh sach cB dong co

Di6m e va f Khoan
2 DiSu 12- DiSu 1~
mau

--·-·--.
. ·---·----~~. . . . . . . . . . . T.£>i;J;~-J("h~ci~2--I>iJ~-11~~--·-----·-------·---. .-·-·-. ·-·---- . -·-----..·- . ·--··--~~!~!i~r .~92-~-~l-~_(}Ld~_!!g__~~-t!~!!g;____________. _______ -i>i~;--h-ri~;;;-2·14
g.Truong hqp Cong ty giai th6 hol}.c pha san, duqc nh~ ~9t
ph~n tai san con l:;ti tuong 11ng v&i s6 c& phftn gop v6n vao
Cong ty sau khi Cong ty da thanh toan cho chii nQ' va cac cb
dong nfun gifr lo:;ti cb phfui khac cua Cong ty theo quy dinh
cua phap lu~t;

h. Truang hqp Cong ty giai th6 hol}.c pha san, D~Su 12- DiSu 1~
duqc nMn m9t phk tai san con l:;ti tuong 11ng v&i mau
tjr I~ sir hfru c& phftn t:;ti Cong ty sau khi Cong ty
da thanh toan c:ic khoan nQ' (bao gBm ca nghia
Vl} ng dBi vOi nha nuO'c, thu~, phi) va thanh toan

'------'---------'·-·--·-·-·--·--·-..·-·---·---..·---.. .-·-·--·--·------·---·------..·-·---·-·-----------·----·-·--..-·---C.P-..?._~!~~6._~()-~g-~~g!!f.___~~J.?~!__?,~_p_~~-_kh~~-'. ---·-.. -----------·---..3
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TT I

Di~u khoan
cua Di~u l~
hi~n

Sfra d5i, b5 sung theo di~u l~ m6i

N(}i dung cua di~u l~ hi~n hanh

hanh
cua Cong ty theo quy dinh cua phap

Ly do bfi sung
/sfra d6i

lu~t;

15
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Khoim 3 DiJu 11:
3. c6 dong ho~c nh6m c6 dong n~m gifr tir 10% t6ng s6 c6
ph~n ph6 thOng trcr len trong thai h~n lien t\J-c it nh~t 06 thang
c6 ca.c quy~n sau:

Sua lgi Ia:
Khoim 3 Di~u 123. c6 dong ho~c nh6m c6 dong n~m gifr tir 5% I Di~u 1~ m~u
t6ng s6 c6 ph~n ph6 thOng tr& len trong thai h~n
lien t\J-c it nh~t 06 thang c6 ca.c quy~n sau:

16

Di~u 12.

Khoim 2 DiJu 12:
2. Tham gia cac CUQC hQp D~i hQi d6ng c6 dong va thvc hi~n
quy~n biSu quy~t tnrc ti~p ho~c thOng qua d~i di~n duqc uy
quy~n ho~c thgc hi~n bo phi~u tir xa. c6 dong co ths uy
quySn cho thanh vien H9i d6ng quan tri lam d~i di~n cho
minh t~i D~i hQi dbng c6 dong;

Tach ra va bb sung them:
Khoan 3 DiSu 131. Tham dv CUQC hQp D~i hQi ddng c6 dong va Di€u 1~ m~u
thvc hi~n quy~n biSu quy~t thOng qua cac hinh
thuc sau:
a. Tham d\f va bi€u quy~t tr\{c ti~p ~i CUQC
hQp;
b. Uy quy~n cho nguai khac tham dv va
bi€u quy~t ~i CUQC hQp;
c. Tham d\f va biSu quy~t thOng qua hQp
tn,rc tuy~n, b6 phi~u di~n ti'r ho~c hinh
thuc di~n ti'r khac;
d. Giri phi~u biSu quy~t d~n cu<)c hQp thOng

Nghia Vt} ciia
cA dong

···-······-··········•····---··------·----··---·----··-···•--·----···-------·····--·--·-····-··--·-·-·-··-·-··--·-··-·-----·······-··-·--·---··-·---···--····-·-····-··----·
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Di~u 13. D~i
h(li dBng cA
dong

····--··---·····--·--··-···...,--·-··--··-···-··--····_9_~l.~.~~~IJ.:Lf~_?(..z. .!~IJ.:-~~!~-~:................................--.·-··-··-··- ·····--t-·----··-····--···-··-·-·-···-·--··--·--··-·
Sua lgi Ia:
2. H9i d6ng quan tri t6 chuc tri~u t~p h9p D~i hQi Khoan 2 Di~u 14dbng c6 dong thuong nien va lva chQn dia diSm Di~u 1~ m~u
phu hqp. D~i hQi ddng c6 dong thuong nien quy~t
dinh nhfrng v~n d~ theo quy dinh cua phap lu~t va
Di~u 1~ Cong ty, d~c bi~t thOng qua cac bao cao
tai chinh nam va dv toan cho nam tai chinh ti~p
theo. Truo·ng hqp Bao cao ki~m toan bao cao tai
chinh nam ciia cong ty co cac khoan ngo~i trir
trqng y~u, Cong ty c6 thS mai d~i di~n cong ty
kiSm toan d9c l~p dv hQp D~i hQi d6ng c6 dong

Khoan 2 DiJu 13:
2. H9i dbng quim tri t6 chuc tri~u t~p hQp D~i hQi d6ng c6
dong thuong nien va lva chQn dia diSm phu hqp. D~i hQi
ddng c6 dong thucmg nien quy~t dinh nhfrng v~n d€ theo
quy dinh cua phap lu~t va Di~u 1~ Cong ty, d~c bi~t thOng
qua cac bao cao tai chinh nam va dg toan cho nam tai
chinh ti~p theo. Oic ki~m toan vien d(}c l~p co th~ dtrqc
mOi tham dl}.' d~i h(li d~ ttr vin cho vi~c thong qua cac
bao cao tai chinh nam.

1
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Di~u khoan
TT I ciia Di~u I~
hi~n hanh

Ni}i dung ciia di~u I~ hi~n hanh

Sira dAi, bB sung theo di~u I~ m6i

s6 thanh ~ien H9i d6ng qu~n trj, thanh vien d{)~
H{)i dong quan trj, Kiem soat vien it hon so
thanh vien theo quy djnh cua phap lu~t ho{ic s6
thanh vien H9i d6ng quan tri bj giam qua m9t
phAn ba (1/3) so v&i s6 thfmh vien quy djnh t~i
Di~u
£Jiim d Myc 3 Didu 13
Sua lgi lee
d.C6 dong ho~c nh6m c6 dong quy djnh t~i K.hofm 3 Di~u 11 d. C6 dong ho{lc nh6m c6 dong quy dinh t~i
Di~u I~ nay yeu du tri~u t~p D~i hQi d6ng c6 dong bing van khoan 3 Di~u 12 Di~u I~ nay yeu cAu tri~u t~p
ban. Yeu c~u tri~u t~p D~i hQi d6ng c6 dong phai neu ro ly do hQp D~i hQi d6ng c6 dong. Yeu du tri~u t~p hQp
va ffil)C dich CUQC hQp, c6 du chfr kY cua cac c6 dong lien quan D;;ti hQi d6ng c6 dong phai duqc thS hi~n bing
ho~c van ban yeu du duqc l~p thanh nhi~u ban, trong d6 mfli van ban, trong d6 neu ro ly do va ffil)C dfch CUQC
ban phai co chfr kY cua t6i thi~u mot c& dong c6 lien quan;
hQp, c6 du chfr kY cua cac c6 dong lien quan ho~c
van ban yeu cAu duqc l~p thanh nhi~u ban va !ill!
Khi s6 thanh vien cua H9i d6ng quan tri it hon s6 thanh vien
rna lu?t phap quy djnh ho~c ft hon m{)t nfra s6 thanh vien quy
djnh trong Di~u I~;

19

Di~u 13. Dai
h{)i dbng
dong

cB

l~p

Ly do bfl sung
/sira dBi

I f)~eu

14- Dieu 1~

mau

·-

0

DiSm d Khmin 3
Di~u 14- Di~u I~
m&u

"

Di~u

14.
va
nhi~m vy. ~ua
D.~i h{)i dong

Quy~n

Diim e Khoan 4 Didu 13
a.H()i d6ng quan tri phai tri~u t?p hQp D;;ti hQi d6ng c6 dong
trong thO'i h~ ba muo·i (30) ngay kS ti:r ngay s6 thanh vien H9i
d6ng quan tri con l;;ti nhu quy djnh t;;ti DiSm c K.hoan 3 Di6u
13 ho{lc nh?n duqc yeu du quy dinh t~i DiSm d va DiSm e
Khoan 3 Di~u 13

Sua lgi la:
a. H9i d6ng quan tri phai tri~u t~p hQp D;;ti hQi
d6ng c6 dong trong tho'i h;;tn ba muai (30) ngay
kS ti:r ngay s6 thanh vien H9i d6ng quan trj, thanh
vien dqc l~p Hqi dAng quan tri ho~c Ki~m soat
vien con l~i nhu quy dinh t~i diSm c khoan 3 Di~u
nay ho~c nh?n duqc yeu cAu quy dinh t;;ti diSm d
va diem e khoan 3 Di~u
Diim e Khoan 2 Didu 14
Bo b6t:
e.B~u, bai mi~n va thay thS thanh vien H9i d6ng quan tri va e. B~u, mi~n nhi~m, bai nhi~m va thay th€ thanh
Ban kiSm soat va phe chuAn vi~c H()i dang quan tri b& vien H9i d6ng quan trj va Ban kiSm soat;
nhi~m Giam dBc di~u hanh;

T.

DiSm a K.hoan 4
Di~u 14- Di~u 1~
m&u

DiSm e K.hoan 2
Di6u 15- Di6u I~
mau

f-·--1--~~~~~g--------·---;--------------~----·---------------------~--------·----------------··- -----··--·--·--22
"
Diem n Khoan 2 Dieu 14
Bo
K.hong c6 trong
n.Vi~c Giam d6c di~u hanh d6ng thai l<lm Chu tjch H9i d6ng
quan tri;

~

~ -----
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·1'1

,I

D~~u 15- Di~u I~
mau (va vi Cong ty
Ia Cy CP do NN
nfun
tren 50%

Di~u khoan
TT I ciia Di~u l~
hi~n himh

N()i dung ciia di~u l~ hi~n hanh

Sira dfli, bfl sung theo di~u l~ m6i

Ly do bfl sung
/sira dfli
tong so phieu bieu
quy~t theo khoan
2 DiSu 152 Lu~t

23

24

"

£Jidm o Khoan 2 Diiu 14
o.Cong ty ho~c cac chi nhanh ciia Cong ty kY k~t hgp d6ng
v6i nhung ngu<'Yi duqc quy dinh t~i Khoan 1 DiSu 162 cua
Lu~t Doanh nghi~p v6'i gia tri b~ng ho~c Ion han 35% t6ng gia
tri tfti san cua Cong ty va d.c chi nhanh cua Cong ty duqc ghi
trong bao cao tai chinh gftn nh&t dtrQ'c ki~m toan;

Bi~u 15. Cac

B~i di~!l dtrQ'c
iiy quyen

25

B~u 16. Thay
oAi cac quy~n

Bi~u 17. Trieu

t~p hqp,

.

Sit:a lr;d la
Theo
DiSm
n
n. Cong ty kY k@t hqp d6ng, giao dich v6i nhllng Kh,oan 2 _DiSu 15dbi tuQng du9·c quy d!nh t~i khoan 1 DiSu 162 Dieu 1~ mau
Lu~t doanh nghi~p voi gia tri b~g ho~c 1on hon
35% t6ng gia tri tai san cua Cong ty dUQ'C ghi
trong bao cao tai chinh gftn nh&t;

Didm a, b Khoan 2 Diiu 15
B6 sung them:
a.Truong hQp c6 dong ca nhan la nguo·i uy quySn thi phiii co a.Truong hQp c6 dong ca nhan la nguai uy
chfr kY cua c6 dong do va nguo·i duqc uy quysn dv h9p;
thi gi&y uy quysn phai co chfr kY cua c6 dong
va ca nhan, ngtrM d~i di~n theo phap Iu~t ciia tA
b.Truong hQp nguo·i d~i di~n theo uy quySn cua c6 dong la t6 chrrc du9·c uy quySn dv hQp
chuc 1a nguo·i uy quySn thi phai c6 chfr kY cua ngrrM d~i di~n b. Truong hQp c6 dong t6 chuc la ngueri uy quysn
theo uy quysn, ngueri d~i di~n theo pMp lu~t cua c6 dong va thi gi&y uy quysn phai co chfr kY cua ngueri d~i
di~n theo uy quySn, ngtrM d~i di~n theo phap
nguo·i du9·c uy quySn dv h9p;
lu~t cua c6 dong t6 chuc va ca nhan, nguo·i d~i
di~n theo pMp lu~t cua t6 chuc duqc uy quysn dv

DiSm a, b Khoan 2
D~Su 16 DiSu 1~
mau

Sit:a lgi la:
Khoiin 1 DiSu 17
Khoan 1 Diiu 16
1.Vi~c thay d6i ho~c huy b6 cac quySn d~c bi~t g~n liSn vo'i 1. Vi~c thay d6i ho~c huy b6 cac quySn d~c bi~t DiSu 1~ m~u
m()t lo~i c6 phftn uu dai c6 hi~u 1vc khi duqc c6 dong n~m gifr g~n liSn v6i m()t lo~i c6 phftn uu dai c6 hi~u 1vc
it nh&t 51% c6 phftn ph6 thong tham dv hQp thong qua d6ng khi duqc c6 dong n~m gifr it nh&t 65% c6 phftn
thO'i duqc c6 dong n~m gifr it nh&t 65% quysn biSu quy~t cua ph6 thong tham dv hQp thOng qua d6ng thai duqc
c6 dong nb gifr it nh&t 65% quySn biSu quy~t
lo~i c6 phftn uu dai n6i tren biSu quy~t thong qua
cua lo~i c6 phAn uu dai neu tren biSu quy~t thong

. q!:l.~---------·--·--·--··-··-. ···-----·-···----····-··········-··----··--··--..-··-·-··-··"·----··-·--]"'_________,__. . . . . .,_,______,. . . . . . .__
Sit:a lai
Khoiin
2 ,...DiSu 18
. Ia:
'
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Khoan 2 Diiu 17

. .____ . . . . . . .__

6

TT

Di~u khoan
cua Di~u I~
hi~n

N(}i dung cua di~u I~ hi~n hanh

Sifa a6i, bA sung theo di~u I~ m6i

himh

chrrong trinh
hqp, va thOng
bao hqp D~i
hqi dBng cA
dong

nhi~m V\1

sau day:
a.Chu~n bi danh Sllch cac c6 dong du di~u ki~n tham gia va
biSu quySt t~i E>~i hQi dbng c6 dong ch~m nhit ba mrroi (30)
ngay tru&c ngay b~t dfiu tiSn hanh E>~i hQi dbng c6 dong;
chuang trinh hQp, va cac tai li~u thea quy dinh phil hqp v6·i
lu~t phap va cac quy dinh cua Cong ty;
b.Xac dinh tho·i gian va dia diSm t6 chtrc d~i hQi;
c; ThOng ba? va gi'ri thOn~ baa h9p E>~i hQi dbng c6 dong cho
tat ca cac co dong c6 quyen dv hQp.

Ly do bA ~ung
/sfra doi

hi~n

nhfrng nhi~m V\1 sau day:
a. Chu~n bi danh sach c6 dong du di~u ki~n tham
gia va biSu quyst t~i E>~i hQi dbng c6 dong cMm
nhfit ba mrroi (30) ngay tru&c ngay b~t dfiu tiSn
hanh E>~i hQi dbng c6 dong;
b.Chu~n bi chuang trinh, n9i dung d~i hQi;
c. Chu~n bi tai li~u cha d~i hQi;
d. Dv thao nghi quySt E>~i hQi dbng c6 dong thea
n9i dung dv kiSn cua CUQC hQp;
e.Xac dinh thai gian va dia diSm t6 chuc d~i hQi;
f. Thong bao va gui thOng bao h9p E>~i hQi dbng
c6 dong cho tfit ca cac c6 dong c6 quy~n dv h9p;

T

•'

·\

·t

J
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~

-··---·-·-

27

······-·~·-··-··-·-·-··-··--··--··-·--··-·-···-·

"

__g.__ g~~c._9_!!g_y~-~-c._-~_~c.___{>QY.9._~-~~~-h9~:.... ....... ···--·--·- . --·-···-··--·-···--·-···-·-·...··---····-·-·-··-·-··..·· ....
Khoim 3 fJiJu 17
K.hoan 3 E>i~u 18
Sua lgi la:
3. ThOng bao h9p E>~i hQi dbng c6 dong duqc gui cho tfit ca cac 3. ThOng baa h9p E>~i hQi dbng c6 dong duqc gi'ri E>i~u l~ mftu
c6 dong dbng thO·i cong b6 tren phuang ti~n thOng tin cua Sa cha tfit ca cac c6 dong b~ng phU'O'ng thli'c bao
giaa dich chirng khoan (d6i v&i cac cong ty niem yst ha~c dam, dbng tho·i cong? b6 tren trang thOng tin di~n
dang ky giaa dich), tren trang thOng tin di~n ti'r (website) cua ti'r cua Cong ty va Uy ban chli'ng khoan Nha
co~g ty. ThOng baa hQp E>~i-hQi dbng c6 dong ph~i duQ~C gi'ri it nmrc, Sa giao dich chtrng khaan (d6i v6"i cac
nhat IDU'OO (10) ngay trmrc ngay hqp D~i hqi dong co dong, cong ty niem ySt ho~c dang ky giao dich). Nguo·i
(tinh mngay rna thong baa duqc gui ha~c chuysn di m9t each tri~u t~p h9p E>~i hQi dbng c6 dong phai gi'ri thOng
hqp 1~, duqc tra cu6·c phi ho~c duqc b6 vao hOm thu). Chuang baa mai h9p dSn tfit ca cac c6 dong trang Danh
trinh h9p E>~i hQi dbng c6 dong, cac tai li~u lien quan dSn cac sach c6 dong c6 quy~n dv h9p cMm nhfit mrrOi
vfin d~ se duqc biSu quySt t~i d~i hQi du9·c gi'ri cho cac c6 dong (10) ngay tru6·c ngay khai m~c cu9c h9p E>~i hQi
ho~c/va dang tren trang thOng tin di~n ti'r cua Cong ty. Trang dbng c6 dong (tinh Ur ngay rna thOng bao duqc
truong hqp tai li~u khong duqc gi'ri kern thOng bao h9p E>~i h9i gi'ri ho~c chuySn di m9t each hqp 1~, duqc tra
dbng c6 dong, thOng bao mai hQp phai neu r5 dia chi trang eucre phi ho~c duqc b6 vao hom thu). Chuang
thOng tin di~n ru dS cac c6 dong c6 thS tiSp c~.
trinh hQp E>~i hQi dbng c6 dong, cac tai li~u lien
quan dSn cac vfiu d~ se duqc biSu quyst t~i d~i
h9i duqc gi'ri cha cac c6 dong ha~c/va dang tren
trang thOng tin di~n ti'r cua Cong ty. Trong truang
·-·-······-····-·------·---·-·-----·---------·----·--·--·--------···-·--·---·----·--·-------··- -~QEJ:ai li~u _!<h?.!!g_ dt!<z~__gfri kern_!!?:_~~-g_!J..~<2. _~p__ -·-·----·-·--···-------
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Bi~u khoan
TT I cua Bi~u I~
hi~n hi'mh

N{)i dung cua di~u I~ hi~n hi'mh

Ly do bc5 sung

Sifa dAi, ba sung theo di~u I~ m6i

/sifa dBi

f)~i hQi dong co dong, thOng baa mai hQp phii.i
neu ro dub'ng d~ d~n taan hi) Uti li~u hQp d~ cac
cb dong c6 th~ ti~p c~n, baa gbm:
a. Chua11g trinh 11Qp, ca.c tai 1i~u Slr dvng trang
CUQC hQp;
b. Danh sach va thong tin chi ti~t cua cac ung
vien trang trucmg hQ-p b~u thi'tnh vien Hi)i d6ng
qmi.n tri, Ki~m saat vien;
c. Phi~u bi~u quy8t;
d. Mfru chi dinh d~i di~n thea uy quy~n d\f hQp;
e. Dl,f thaa nghi quy€t d6i v6·i tung vfin d~ trong

28
~l7:Tn~;;jM;,&;4D;J~l7------------- --~::-::~-:a:::::-:-:1~
hqp,
t~p

chrrO'ng trinh
. hqp, va thong
bao hqp D:;ti
hQi dAng cB
dong

29

4. cb dong ho~c nh6m c6 dong duqc d~ c~p t~i Khaan 3 Bi~u
11 Bi~u 1~ nay c6 quy~n dS xu~t cac v~n dS du·a vao chuang khaan 3 Bi~u 12 Bi~u 1~ miy c6 quy~n ki€n righi
trinh hQp B~i hQi d6ng c6 dong. £)~ xufit phii.i duqc lam b~ng vfin d~ dua vaa chuang trinh hQp B~i hQi d6ng c6
van ban va phii.i duqc gi'ri cha Cong ty it nhfit ba (03) ngay lam dong. KiSn nghi phii.i b~ng van ban va phii.i duqc
vi~c tru6·c ngay khai m~c B~i hQi d6ng c6 dong. B~ xufit phii.i giri dSn Cong ty it nhfit ba (03) ngay lam vi~c
baa g6m hQ Va ten c6 dong, s6 luQng va 1a~i c6 ph~n ngtrcYi do tru6·c ngay khai m~c cui)c hQp B~i hQi dbng c6
n~m gifr, va ni)i dung d~ nghi dua vaa chuang trinh hQp.
dong. Ki~n nghi phai baa g6m hQ va ten cb dong,
dja chi thrrO'ng tni, qu6c tjch, s6 The can cmrc
cong dan, Giily chfrng minh nhan dan, HQ
chi~u ho~c chii:ng thvc ca nhan hQ'P phap kbac
oBi v6i c6 dong Ht ca nhan; ten, rna s6 doanh
nghi~p ho~c s6 ,quy~t djnh thimh l~p, dja ch!
tqt sO' chinh doi v6i co dong Ia to chfrc; so
luqng va lo~i cb ph~n c6 dong d6 n~m gifr, va ni)i

:~~!;: ~ri~u ~; :&:g~::l~
chrrong trmh
hqp, va thong
bao ho Dai

L___..J___C::.c.:_::__=:..i;_·J:....:::....:L.:_

1

phiti chuh hi dv thio nghi

quy~

cho timg -

van de trang chuang trinh hQp.
?.Truong hrm tfit ca c6 dong dai dien 100% s6 c6 ph~ c6
"'1'

·
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mau

Di~u khoan
TT I cua Di~u I~
hi~n hanh
h()i dang cA
dong

Sfra aAi, bA sung theo di~u ·~ m6i

N()i dung cua di~u I~ hi~n hanh
quyen bieu quyet t11fc tiep tham d\f ho~c tham d\f thOng qua
d~i di~n duqc uy quy~n t~i B~i hQi d6ng cb dong, nhfrng quy~t
dinh duqc B~i hQi d6ng cb dong nh~t tri thong qua d~u duqc
coi la hqp 1~ k~ ca trong truong hqp vi~c tri~u t?p B~i hQi
d6ng cb dong khong theo d(mg trinh t\1' va thU tvc ho~c n()i

···---·---··-·l·-·--·--···---·--·-----·-·-·--~~g__~i!~_q?_~~!.J.~!!.~!l.g_~~.!!"!?El_g__~~~~g_g:~~---·--····----·-·-··--·--·-·-·1·30
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Di~u 18. Tri~u
t~p hQp,
chU'O'ng trinh
hQp va thong
bao hqp
DHDCD

Di~u 19 . Th~
thifc ti~n ~imh
hQp ya bieu
quye~ t~i ~~i
h()i dong co

Lydo bB sung
/sfra aAi

Didm b Khoan 5 Di~u 17
b.Vao thO·i di~m d~ xu~t, cb dong ho~c nh6m cb dong khong
c6 du it nh~t 10% cb ph~n phb thOng trong tho"i gian lien tvc it
nh~t SELU (06) thang theo quy dinh t~i khoim 3 BiSu 11 BiSu 1~
nay;

Khoan 2 Di~u 19
2 ......... B~i hQi b~u nhfrng nguo·i chiu tnich nhi~m ki~m phi~u
ho~c giam sat kiSm phi~u theo d~ nghi cua ChU t<;>a. s6 thanh
vien cua ban ki~m phi~u do B~i hQi d6ng cb dong quy~t dinh
din cu dS nghi cua Chu to~ nhll'ng k.hong VU'Q'f qua sfi ngll'Oi

,-32rng_~----=t:~~h==
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Bi~m b Khoim 5
Sua lqi !a:
b.Vao thO·i di~m ki~n nghi, cb dong ho~c nh6m cb Bi~u 18 Bi~u 1~
dong khong n~m gifr du ti:r 5% cb ph~n phb thOng mau
len trong thai gian lien tvc it nh~t stm (06)
thang theo quy djnh t~i khoan 3 Bi~u 12 Di~u 1~
nay;

tra

B6 b6"t:
2 ....... B~i hQi b~u nhfrng nguo·i chju tnich nhi~m
ki~m phi~u ho~c giam sat kiSm phi~u theo dS
nghi cua ChU t<;>a. s6 thanh vien cua ban kiSm
phi~u do Bc;ti hQi d6ng cb dong quy~t djnh din cu

Khoi'm 2 Bi~u 20

I Bi~u 1~ m§.u

c.::::- -~~:7t:::::i ~am-=-:::m:~fi~Tu2o

H()i d6ng quim tri tri~u t~p. Tmong hqp ChU tjch v~ng m~t
ho~c t~m tho·i m~t kha nang lam vi~c thi cac thanh vien con l~i
b~u m()t nguai trong s6 hQ lam chu to~ cu()c h<;>p. Tmong hqp
kho"ng c6 nguoi c6 th~ lam chU to~, thfmh vien H()i d6ng
qmin tri c6 chifc vy cao nh~t di~u khi~n d~ B~i hQi dbng cb
dong b~u chU to~ cu()c h<;>p trong s6 nhfrng nguai d\1' h<;>p va
nguai c6 phiSu b~u cao nhAt lam chu to~ cu()c h<;>p

cu()c h<;>p do H9i d6ng quim tri tri~u t~p. Tmong
hqp Chu tjch v~ng m~t ho~c tc;tm thai m~t kha
nang lam vi~c thi cac thanh vien H(>i d6ng quan
tri con l~i b~u m9t nguai trong s6 hQ lam chu t<;>a
cu(>c h<;>p theo nguyen t~c da s6. Tmang hqp
khong b~u duqc nguai him chU t<;>a, Trmmg Ban
ki~m soat di~u khi~n d~ B~i hQi d6ng c6 dong
bfiu chU t<;>a cu()c h<;>p trong s6 nhfrng nguai d\f
h<;>p va nguai c6 phiSu bfiu cao nhAt lam chu t<;>a
' tr'
'"Jr..', A
•A A h J:"\ "hA" cuochop.
Trong cac
uong h QP kh'ac, nguo1
n.;y ten tr1~u t~p QP u~l Ql
·
·,
,
,
, . , A .A A
dbng c6 dong di~u khiSn cu()c h<;>p D~i hQi dbng c6 dong bfiu Trong c~c :r:uo~g h9'l] ~ac, n~cn ~}en tr~~u t~p
chU toa cuoc hop va nguo·i c6 phiSu bfiu cao nhAt duac cir lam hQp B~I ~9 1 doJ?-g co doJ?-g d1eu khwn cu<;>c h<;>p
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Di~u khoim
TT I cua Bi~u I~
hi~n hanh

Nqi dung cua di~u I~ hi~n himh

Thong qua
quy~t djnh
ciia D:;ti h()i
dling c6 dong

cu lam chU

chu tOC;l CUQC hQp. Quyet djnh ciia Chii to~ ve trinh tt}', thii
tl}c h?~c c~c sv kifn phat sinh ngoai chtr,O'ng trin~ ciia D~i
h()i dong co dong se mang tinh phan quyet cao nhat.

ngu<'Yi c6 so phieu Mu cao nhil.t duqc
tQa cu<)c hQp.

5. Chu tol;lla ngucYi c6 quyBn quySt dinh vb trinh tv, thu tl)c va
cac S\f ki~n phat sinh ngoai chuang trinh cua DC;li h<)i d6ng c6
dong.

5. Chuang trinh va n<)i dung CUQC hQp phai dUQ'C
B~;ti h(ii d6ng c6 dong thong qua trong phien kh~i
m~;tc. ChtrO'ng trinh phiii xac djnh ro va chi tiet
thO'i gian d&i v6i tirng vAn d~ trong n()i dung
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Sifa dBi, bB sung theo di~u I~ m6i
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/sifa dBi
\ Khoan 5 DiSu 20
DiSu 1~ m~u
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1. Nghi quySt vS n9i dung sau day duqc thOng qua nSu duQ:c 1. !rl'r truemg hqp quy ~inh t~;ti kh~an ~~' ~oan ~
s6 cb dong d~;ti di~n it nh&t 65% tbng s6 phiSu bi~u quyet Bieu n~y, cas quyet d1nh cua B~;tt h?1 dong c~
cua tAt ca c6 dong d\f hQp tan thanh:
dong ve cac van de s~u da~ se ~}IQ'c ~hon~ qu~ khJ
a) Loai c6 phfin va t6ng s6 c6 phk cua tung lo~;ti;
c6 tir 51%
le~ tong ~0 P? 1 e~ bau cu~;; cac ~ 0
•
;z.
,
1..
, •
•
dong c6 quyen bieu quyet co m~;tt tr\fc hep ho~;tc
b) Thay d01 nganh, nghe va hnh V\fC kmh doanh,
th~
d · d.~ duac u'y quye)._n c6 mat tai cuoc
ong qua ~;tl Hfn
.
. .
.
c) Thay d6i ca du t6 chuc qw1n ly cong ty;
hQp B~;ti hQi d6ng c6 dong:
d) Dv an dfiu tu ho?c ban tai san c6 gia tri tir 35% tbng
a. ThOng qua bao cao tai chinh nam;
gia tri Uti san dugc ghi trong bao cao tai chfnh gfrn nh~t
b. K~ ho~ch phat tri~n ngiin va dai h:;tn ciia
cua congty;
Cong ty;
d) T6 chl:rc l~;ti, giai th~ cong ty;
c. Mi~n nhi~m, bai nhi~m va !hay th~ thanh
,
.
;.. x ~
vien H()i dfing qmin tri, Ba~ kiem soat va b~o
2. Cac nghi quyet kh;..ac duvc ;hon~ qu~;;kh1 ~uqc so;; co ,don;..g cao vi~c H()i dling quan tri bo nhifm Giam doc.
dl;li ~i~n cho_it nhat 51% ;ong s? ph1~u b1eu quyet :ua ta~ 2. B~u thanh vien H()i dfing quan trj va Ban
ca c? don¥ dv ~Qp ta~\ th~, tru truang hQp quy d!nh tl;ll ki~m soat phai tht}'c hifn theo quy dinh t~i
khoan 1 va khoan 3 Bteu nay.
khoan 3 Di~u 144 Luat doanh nghifp. Vi~c
3. Vi~c bi~u quySt bfiu thanh vien H9i d6ng quan tri va Ban bi~u quySt quySt b~u thinh vi en H9i dbng qwln
ki8m soat theo nhi~m ky duqc thvc hi~n theo phuang thuc tri va Ban ki~m soat trong nhi~m kY khi c6 thanh
bfiu d6n phiSu. Vi~c bi~u ,quySt quySt b~u thanh vien _H9i vien H9i dbng qufm tri va Ban ki8m soat tir nhi~m
d6ng quan tri va Ban kiem soat trong nhi~m kY khi c6 hoac bi mi~n nhiem dUQ'C th\fC hi~n theo phuang
tha.nh vien H9i dbng quan tri va Ban ki8m soat tir nhi~m th~c bi~u quySt theo zy 1~ s& hiiu c6 ph~n, quySt
ho?c bi mi~n nhi~m (thl)·c hi~n theo Khoan 5, DiBu ~4 cua dinh duo·c thOng qua khi c6 it nh~t 51% tting sA
DiSu 1~) dUQ'C, thv~ hi~n theo phuang thl:rc bieu quyet theo phi~u bi~u quy~t ciia cac cA dong co quy~n

n:o·
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Ly do bB sung

Khoan 1 Bibu 21
BiSu 1~ m~u

f>i~u khoan
TT I ciia f>i~u I~
hi~n himh

N()i dung ciia di~u I~ hi~n himh

Sfra dBi, bB sung theo di~u I~ m6i

Ly do bB sung
/sfra dBi

3. C!ic quyst dinh cua D~i Mi d6ng c6 dong lien
quan dSn vi~c sfra d6i va b6 sung Di~u I~, lo~i c6
phiSu va s6 IuQng c6 phiSu duqc chao ban, vi~c t6
chuc l~i hay giai thS doanh nghi~p, giao djch
mua, ban tai san Cong ty ho~c cac chi nMnh thgc
hi~n c6 gia trj tir 35% tr<'r len tbng gia tri tai san
cua Cong ty tinh thea Baa cao tai chinh k)r g&n
nh~t duqc ki~m toan duqc thOng qua khi c6 tir
65% tr(r len tbng s6 phiSu b&u cac c6 dong c6
quySn biSu quySt c6 m~t tnJc tiSp ho~c thOng qua
d~i di~n duqc uy quySn c6 m~t t~i CUQC hQp f)~i
hOi
d6ng cb dong.
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34
Khong c6 khoim nay trong Dieu 20
B6 sung them khoim 4:
Thea Khoan 4
"
4.Cac nghi quySt D~i h()i d6ng c6 dong duqc D~Su 21 DiSu I~
thOng qua b~ng 1oo% tbng s6 c6 ph&n co quySn mau
biSu quySt la hQ·p pbap va c6 hi~u hJc ngay ca khi
trinh va thll t1,1c thOng qua nghi quySt do khong

w
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Di~u 21.
Thft"! quy~n
v~ the t~1fc.
Ia! Yki~n co
dong bang,
va~ ban de
thong
qua
::. ;t-• h
quyef ulll
• D :h~·
cua ~· QI

Khocm 4 £JiJu 21

£Jzr(Yc tach ra va mi'r r9ng han la:

4. PhiSu l~y y kiSn gl:ri v€ Cong ty phai duqc dl)'ng trong 5. PhiSu l~y y kiSn c6 thS duqc gl:ri v€ Cong ty
phong bi dan kin va khong ai du9c quySn m<'r tru6c khi ki~m thea cac hinh thuc sau:
phiSu. Cac phiSu l~y y kiSn ,Con_g ty nh~n duqc sau tho·i h~n ~a a. Glii thu: PhiSu I~y y kiSn glii v€ Cong ty ph:ii
xac djnh t~i nQi dung phieu lay y kien ho~c da bi mo· deu duqc dl)'ng trong phong bi dan kin va khong ai
khong h9-p I~.
duqc quy€n mo· truac khi kiSm phiSu;
b . G'tr1· .~ax
.e
h Ol}.C
~ th rr ui~n
;t-·~ t•rr: Ph.::.
teu 1::.ay y' ki::.en
• • A c~
.e
h ~ h ;t-·~
•
h"
gm ve ong ty qua .~ax o~c t rr ui~n trr p at
dtrQ'C gift bi m~t d~n thOi di~m ki~m phi~u.
Cac phiSu l~y y kiSn Cong ty nh~n drrqc sau thai
h~n da xac dinh t~i n9i dung phiSu I~y y kiSn
ho~c da bi mo· trong trubng hqp gl:ri thu ho~c
duqc cong b6 truac thai dism kiSm phiSu trong
trubng hqp glii fax, thu di~n m la khong hQ-p 1~.

I Khoiin

5 DiSu 22
DiSu I~ mfru
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TT

Bi~u khoan
cua f)i~u ·~
hi~n hanh

N{)i dung cua di~u I~ hi~n hanh

Sifa dBi, bB sung theo di~u I~ m6i

Ly do bB ~ung
/sifa doi

phi~u khong tham gia bi~u quy~t.
N

oooOo•No . . . - - N • •
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lli~u 22. Bien

DiJu 22 ghi:

Sira lq,i:

ban ~<.>P ll~i
hi)i dong co
dong

Ngu6'i eM tri E>~i hQi d6ng c6 dong chiu tnich nhi~m t6 chuc
1uu trfr ca.c bien ban E>~i hQi d6ng c6 dong. Bien ban E>~i hQi
d6ng c6 dong phai duqc cong b6 tren website cua Cong ty
trong thO·i h~n hai mU'oi b&n (24) gi(r va gtri cha t~t ca cac cfJ
dong trang thai h~n mll'Oi Him (15) ngay kS tir ngay E>~i hQi
d6ng c6 dong k~t thUc. Bien him E>~i hQi d6ng c6 dong du9·c
cai 1a bkg chung xac th\fc v~ nhfrng cong vi~c da duqc ti~n
hanh t~i E>~i hQi dbng c6 dong trir khi c6 y ki~n phan d6i v~
n(>i dung bien ban duQ·c dua ra thea dung thu we quy dinh
trang vong muai (1 0) ngay kS tir khi gl'ri bien him. Bien ban
phai duqc 1~p b~ng ti~ng Vi~t, c6 chfr kY xac nh~ cua CM tQa
d~i hQi va Thu kY va du9·c 1~p thea quy djnh cua Lu~t Daanh
nghi~p va E>i~u 1~ nay. Cac him ghi chep, bien ban, s6 chfr kY
cua cac c6 dong d\f hQp va van bi'm uy quy~n tham d\f phai
duqc 1U'U gifr t~i tn..t so· chinh cua Cong ty.

Cu(>c hQp E>~i hQi d6ng c6 dong phai duqc ghi
bien bfm va co thS ghi am boiJc ghi va hru gift
dU'6i hinh thti'c di~n tif khac. Bien ban phai
duqc 1~p b~ng ti~ng Vi~t, co th~ l~p them b~ng
ti~ng Anh va c6 cac n(>i dung eM y~u sau day:
a. Ten, dia chi tr~1 scr chinh, rna s6 daanh nghi~p;
b. ThO-i gian va dia diSm hQp E>~i hQi d6ng c6
dong;
c. Chuang trinh hQp va n(>i dung CUQC hQp;
d. HQ, ten chu tQa va thu k)';
e. Tom tit diSn bi~n CUQC hQp va cac y ki~n pbat
bi~u t~i cu(>c hQp D~i h(>i d6ng c6 dong v~ tung
v~n d~ trong chuung trinh hQp;
f. s6 c6 dong va t6ng s6 phi~u bi~u quy~t cua cac
c6 dong d\f hQp, phv 1vc danh sach dang ky c6
dong, d~i di~n c6 dong d\f hQp v6'i s6 c6 philil va
s6 phiSu bftu tuang u11g;
g. T6ng s6 phi~u biSu quy~t d6i v6·i tung v~n d~
biSu quy~t, trang d6 ghi r6 phuung thtrc biSu
quySt, t6ng s6 phi~u hqp 1~, khong hqp 1~, tan
thanh, khong tan thanh va khong c6 y ki~n; tY 1~
tu·ang ung tren t6ng s6 phi~u bi~u quyst cua c6
dong d\f hQp;
h. Cac v~n d~ da dUQ'C thong qua va tY 1~ phi~u
biSu quy~t thOng qua tuang ung;
i. Chfr kY cua chu tQa va thu kY.
Bien bi'm duqc l~p b~ng ti~ng Vi~t va ti~ng Anh
d~u c6 hi~u l\fc phap 1y nhu nhau. Tmang hQp c6

E>i~u 23 - E>i~u 1~
mau
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Bi~u khoan
TT I cua Bi~u I~
hi~n himh

N{)i dung cua di~u I~ hi~n himh

Sfra afii, bfi sung theo di~u I~ m6i

Ly do bfi sung
/sfra dfii

tiSng Anh thi n<)i dung trong bien ban tiSng Vi~t
c6 hi~u h,rc ap dt,mg.
2. Bien bi'm hQp I>~i hQi d6ng cb dong phai duqc
l~p xong va thOng qua tru&c khi kSt thUc CUQC
hQp. ChU tQa va thu kY CUQC hQp phai chiu trach
nhi~m lien do·i vs tinh trung thl,fc, chinh xac cua
n<)i dung bien ban.
3. Bien ban hQp I>~i hQi d6ng cb dong phai duqc
cong b6 tren trang thOng tin di~n ill cua Cong ty
trong thcri h~n hai muo'i b6n (24) gio· ho~c gui cho
t~t ca ca.c cb dong trong theri h~n mueri liim (15)
ngay k6 tir ngay kSt thuc CUQC hQp.
4. Bien ban hQp I>~i hQi d6ng cb d6ng du9·c coi la
b&ng clurng xac thl,fc vS nhfrn.g cong vi~c da du9·c
tiSn hanh t~i cu<)c h9p I>~i hQi d6ng cb dong tnr
khi c6 y kiSn phan d6i vS n<)i dung bien ban duqc
dua ra thea dung thu tvc quy dinh trong vong
mueri (1 0) ngay k6 ti'r khi gui bien ban.
5. Bien blm hQp I>~i hQi d6ng cb dong, phv lvc
danh sach cb dong dang kY dl,f hQp kern chfr kY
cua cb dong, van blm uy quysn tham dl,f h9p va
tai li~u c6 lien quan phai duqc luu gifr t~i tr1,l s&
chinh cua
37

I>i~u 24.
Thanh phin
va nhi~m kY
ciia thanh
vienHDQT

~

Khoan 1 va 2 I>iSu

Khoan 1 DiJu 24:

1. s6 lu9ng thanh vien H<)i d6ng quan tri la niim (05) ngueri
Nhi~m kY cua HC}i dBng qmin tri Ia nam (05) nam. Nhiem
kjr ciia thanh vien HC}i dBng qmin tri khong qua nam (05)
nam; thanh vien HI>QT c6 th6 duqc hAu l~i v6·i s6 nhi~m kY
khong h~ chS. TAng
thanh vien HC}i dBng quan tr!
khong, di~u hanh ho~c thanh vien HC}i dBng quan tr! d(}c
l~,P ( doi v&i ~ong ty d~i chung quy mo l&n va cong ty niem
yet) p~ai chiem it nh~~ m<)t phA? ba {1/3) tbng s6 thanh vien
_!i_~-L~~!J:g_q:t:l_~!!.J:ri. So___!~_s>:gg_t§..L!!!iS~__!hanh.___':'.~~?.__!i_9i ~~!!_g__

sa
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13

1. S6 luQ'llg thanh vien H9i d6ng quan tri la n~m 26 - I>}Su 1~ mau
(05) nguOi. Nhi~m kY cua thanh vien H9~ dong va c6 b~ sung the~
q~an tri kho~g qua nam (05) nam va,c6 the duqc t~eo I>1eu 13 Nght
bau l~i v6i so nhi~m ky khong h~n che.
dtnh 71/20 17/NI>2. CO' c~u thanh vien H<)i d6ng quan tri nhu sau:
CP
- CO' du H9i d6ng qmin tri c~n dam bao SlJ can
d6i gifra cac thanh vi en c6 ki~n thuc va kinh
nghi~m vS phap lu~t, tai chinh, IInh VlJC ho~t d<)ng
~~~-?-~~ c~~ Cong ~_ya cj_!~!X~~.!-~ vS_gj§i --·----·-·----------·-··---···-·

Bi~u khoan
TT I cua Bi~u I~
hi~n himh

N{)i dung cua di~u I~ hifn hanh

Sua ttAi, bA sung theo di~u I~ m6i

Ly do bB sung
/sii'a dAi

quan tri khong disu Mnhldoc l~p duqc xac dinh theo phuong
thuc lam tron xu6ng.

- Co du H<;>i d6ng quan tri cua Cong ty cAn dam
bao S\f dm d6i giua cac thanh vien di~u hanh va
cac thanh vien khong di~u hanh. T6i thi~u 1/3
tbng s6 thfmh vien H<;>i d6ng quan tri phai la thanh
vien khong di~u hanh.
- Cong ty dn h~;tn ch~ t6i da thanh vien Hoi d6ng
qui'm tri kiem nhi~m chuc danh di~u hanh cua
Cong ty d~ dam bao tinh doc l~p cua IIDQT.
- Tbng s6 thanh vien doc l~p Hoi d6ng quan tri
phai chi~m it nh~t mot phftn ba (1/3) tbng s6 thanh
vien Hoi d6ng gmin tri.
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I>i~u 24.
Khoan 2 Di~u 24:
Dua vito va c6 b6 sung them thimh IJiiu 25. Ung
Thanh phAn
2. Cac cb dong n~m giu c6 phftn c6 quySn bi~u quySt trong cil', ifi cil' TV HDQT
va nhi~m kY
thO'i h~;tn lien tl).c it nh~t sau (06) thang c6 quy6n gop s6 quySn 1. Truong hQ'P da xac dinh dugc tru6·c ling vien, Theo Bi6u 25 ciia thanh
bi~u quy~t cua tling nguo·i l~;ti v6'i nhau d~ d6 cu cac trng vien thOng tin lien quan d~n cac trng vien IIDQT dlXQ'C BiSu 1~ m~u
vienHI>QT
H<;>i d6ng quan tri. Cb dong ho?.c nh6m cb dong n~m giu tir dua vao tai li~u hQp BHDCB va cong b6 t6i thi~u
10% d~n drr6i 20% tbng s6 cb phAn c6 quy~n bi~u quy~t mrrOi. (10) ngay trmrc ngay khai m~;tc cu9c hQp
dUQ'C d~ Clr mot (01) trng vien; Ur 20% d~n du6'i 30% dUQ'C d~ B~i hoi d6ng cb dong tren trang thOng tin di~n rn
Clr t6i da hai (02) ling vien; tlr 30% d~n duo·i 40% dlXQ'C d~ Clr cua Cong ty d~ cb dong c6 th~ tim hi~u v~ cac
t6i da ba (03) trng vien; m 40% d~n du6·i 50% duqc dS Clr t6i ung vien nay tru6·c khi b6 phi~u. Ung vien HDQT
da b6n (04) trng vien; tir 50% tro· len duqc dS cu du s6 trng phai c6 cam k~t b~ng van ban vS tinh trung th\fc,
vi en.
chinh xac va hgp ly cua cac thOng tin ca. nha.n
dlXQ'C cong b6 va phai cam k~t th\fC hi~n nhi~m Vl).
mot each trung th\fc n~u duqc bAu lam thanh vien
HDQT. ThOng tin lien quan d~n trng vien HDQT
dugc cong b6 bao g6m cac n9i dung t6i thi~u sau
day:
a. H9 ten, ngay, thang, nam sinh;
b. Trlnh d() h9c v~;
c. Trinh d() chuyen mon;
d. Qua trinh cong tac;
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TT

Di~u khoan
cua Di~u I~
hi~n

Sfra aAi, bA sung theo di~u I~ m6i

N()i dung cua di~u I~ hi~n hanh

himh

Ly do bA ~ung
/sfra doi

vv thanh vien IIDQT va cac chuc danh

quan ly
khac;
f. Bao cao danh gia vs dong g6p cua l!ng vien
cho Cong ty, trong tmemg hqp l!ng vien d6 hi~n
dang la thanh vien IIDQT cua Cong ty;
g. Cac lgi ich c6lien quan t&i Cong ty (n~u c6);
h. HQ, ten cua c6 dong ho~c nh6m c6 dong dS
cl:r ung vien d6 (n~u c6);
i. Cac thOng tin khac (n~u c6).
2. Cac c6 dong nim gifr c6 phAn phb thOng
trong thO·i h:;m lien tl,lc it nh~t sau (06) thang c6
quySn g<)p s6 quySn bi~u quy~t d~ dS cl:r cac l!ng
vien H<)i dbng quan tri. Cb dong ho~c nh6m c6
dong n~m gifr 1ir 5% d~n du6i 10% tbng s6 c6
phAn c6 quySn bi~u quy~t duqc dS cl:r m<)t (0 1)
ung vien; tu 10% d~n du6·i 30% duqc ds err t6i da
hai (02) ung vien; 1ir 30% d~n du&i 40% dugc ds
cl:r t6i da ba (03) l!ng vien; 1ir 40% d~n du&i 50%
duqc dS cl:r t6i da b6n (04) l!ng vien; ill 50% d~n
du&i 60% duqc dS cl:r t6i da nam (05) l!ng vien; 1ir
60% d~n duo·i 70% duqc ds err t6i da sau (06)
ung vien; 1ir 70% d~n 80% dugc ds err t6i da bay
(07) ung vien; va tu 80% d~n duo·i 90% duqc ds
cl:r t6i da tam (08) ung vien.

3. Tmemg hqp s6 luqng l!ng vi en IIDQT thOng
qua dS cl:r va l!ng cl:r v~n khong du s6 luqng cAn
thi~t, Hoi dbng quan tri duong nhi~m c6 th~ dS cl:r
them l!ng cl:r vien ho~c tb chuc dS cl:r theo ca ch~
dugc Cong ty quy dinh t~i Quy ch~ n<)i b<) vS
quan tri cong ty. Thu tl,lc HDQT duong nh!~m
gi&i thi~u l!ng vien HDQT phiii duqc cong bO ro
--~~_g
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Di~u khoan
TT I cua Di~u I~
hi~n hfmh

Nqi dung cua di~u I~ hi~n hi'mh

Sfra dAi, bA sung theo di~u I~ mOi

X

tien hanh de cir theo quy djnh phap

Ly do bA sung
/sfra dAi

1u~t.
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Di~u 24.
Thanh phAn
v~ nhi!m kY
cua thanh
vien HDQT

40

I>i~u 25.
Quy~n h=1-nva
nhiem vu ciia
Hqi. dBng
quan tri

Khocm 5. Dieu 24:

5. H<?i dbng qwin tri c6 thS bb nhi~m ngm]i khac t~ thcYi
lam thanh vien H<?i dbng quim trj dS tha~ th~ ch6 tr6ng phat
sinh va thanh vien m6-i nay phai dugc chap thu~n t1;1i D1;1i hQi
dbng cb dong ngay ti~p sau d6. Sau khi duqc D1;1i hQi dbng
cb dong ch~p thu~n, vi~c bb nhi~m thanh vien m6·i d6 duqc
coi 1a c6 hi~u 1\l'c vao ngay dugc H9i dbng quan trj bb
nhi~m. Nhi~m ky cua thanh vien H9i dbng quan tri m6-i
duqc tinh tir ngay vi~c bb nhi~m c6 hi~u ll!'c d6n ngay k~t
thuc nhi~m ky cua H9i dbng quan trj. Trong truong hgp
thanh vien m6·i khong du-qc D1;1i hQi dbng c6 dong ch~p
thu~n, m9i quy~t dinh cua HQi dbng qui'm tri cho d~n tru6-c
thai diSm diSn ra D1;1i Mi dbng cb dong c6 S\1' tham gia biSu
quy~t cua thanh vien H<?i dbng quan trj thay th~ vlin dUQ'C
coi Ia c6
Didu 25. Quydn hc;zn va nhi?m V{l cita H9i a6ng quan trj:
1.....
2.....

Bo khoan nay:

Vi khong c6 trong
Di~u 1~ mliu,theo
D~eu 26- Dieu 1~
mau

S&p xip va sit:a lc;zi: Didu 27. Quydn hc;zn va ngh'la
cua HDQTTheo f)i~u 27 Di~u
I~ mliu
1. ......

Vl:l

3 ...... H9i dbng quan trj c6 nhftng quy~n hl;ln va nhi~m V\1 sau:
2 ........ H9i dbng quan trj c6 nhfrng quy~n hl;ln va
a. Quy~t djnh chi~n luge, k6 ho1;1ch phat triSn trung h1;1n ... ;
nghl'a vv sau:
b. Ki~n nghj 1o1;1i c6 ph~n va tbng s6 c6 ph~n du-qc quy~n a. Quy~t djnh chi~n 1uqc, k~ ho1;1ch phat triSn
chao ban cua rung lol;li;
trung hl;ln ... ;
c. Quy~t djnh ban c6 ph~n m6·i trong ph~ vi s6 c6 ph~n b. Xac djnh cac mvc tieu ho1;1t d9ng tren cas& cac
duqc quy~n chao ban cua tirng lo1;1i; quyet djnh huy dqng
mvc tieu chi~n Iuqc dugc D1;1i hQi dbng c6 dong
them v6n theo hinh thtrc khac;
thong qua;
c. B6 nhi~m va miSn nhi~m, kY hgp dbng, ch~
d. Quy~t djnh gia ban c6 phAn va trai phi~u cua Cong ty;
e. Quy6t dinh mua l1;1i khong qua 10% (mm)'i ph~n tram)
dtrt hqp dbng d6i v&i Giam d6c, nguai di~u
t6ng s6 cb ph~n cua tl.rng lol;li da duqc chao ban trong 12
hanh khac va quy~t djnh mtrc luang cua hQ;
thang theo quy djnh t1;1i khoan 1 Di~u 130 cua Lu~t d. Giam sat, chi d1;1o Giam d6c va nguai di~u hanh
Doanh nghi~p;
kh:ic'
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Di~u khoan
cua Di~u I~
hi~n

.

N()i dung cua di~u I~ hi~n himh

Sii'a aAi, b6 sung theo di~u ·~ m6i

himh

Ly do b6 ~ung
/sii'a doi

f. Quy~t dinh phuong an dftu tu va dv an dftu tu trong thAm e. Giai quy~t cac khi~u n~i cua Cong ty d6i v&i
quy~n va gi&i h~n theo quy dinh cua Phap lu~t va Di~u 1~
nguai di~u hanh doanh nghi~p cling nhu quy~t
nay;
d!nh h;a chQn d~i di~n cua Cong ty d~ giai
quy~t cac v~n d~ lien quan t&i cac thU tvc phap
g. Quy~t d!nh giai phap phat tri~n thi tmong, ti~p thi va
ly d6i v6i nguai di~u hanh d6;
cong ngh~;
h. Thong qua hqp ~6ng mua, ban, vay, cho yay va h9-p d6ng f. Quy~t d!nh co· c~u tb chile cua Cong ty, vi~c
thanh l~p cong ty con, l~p chi nhanh, van phOng
khac c6 gia tri bang ho!).c 16n hun 35% tong gia tri tai san
d~i di~n va vi~c g6p v6n, mua c6 phftn cua
dugc ghi trong bao cao tai chfnh g~n nh~t cua Cong ty.
doanh
nghi~p khac;
Quy dinh nay khong ap dvng d6i v6i hQ-p d6ng va giao
dich quy di,nh, t~i di~m d khoan 2 Di@u 135, khoan 1 va g. D@ xu~t vi~c t6 chile l~i ho!).c giai th~ Cong ty;
khoan 3 Dieu 162 cua Lu~t Doanh nghi~p;
h. Quy~t dinh quy ch~ n()i b9 v~ quan tri cong ty
i. Bftu, mi~n nhi~m, bai nhi~m ChU tich H()i d6ng quan tri;
sau khi dugc D~i hQi d6ng c6 dong ch~p thu~n
bb nhi~m, mi~n nhi~m, kY hqp d6ng, ch~m du.t hQ-p d6ng thOng qua hi~u qua d~ bao v~ c6 dong ;
d6i v6·i Giam d6c va cac can b9 quan ly quan trQng khac i. Duy~t chuong trinh, n9i dung tai li~u phvc V\1
theo d~ nghi cua Giam dflc; quy~t dinh, ti~n luong va
hQp D~i hQi d6ng c6 dong, tri~u t~p hQp D~i hQi
quy~n lQ'i khac CU~ nhfrng nguai quat: ly do; Clr nguo·i d~i
d6ng c6 dong ho!).c l~y y ki~n d~ D~i hQi d6ng
di~n theo uy quyen tham gia H9i dong thanh vien ho!).c
c6 dong thOng qua quy~t dinh;
D~i hQi d6ng cfJ dong a Cong ty khac, quy~t dinh mile j. D~ xu~t mile c6 me hang nam; quy~t dinh thai
thU lao va quy~n lgi khac cua nhfrng nguo·i d6;
h~n va thU tvc tra c6 me;
j. Giam sat, chi d~o Giam d6c va nguo·i quan ly khac trong k. f)~ xu~t cac lo~i c6 phftn phat hanh va tbng s6
di~u hanh cong vi~c kinh doanh hfutg ngay cua Cong ty;
cb phftn phat hanh theo tirng lo~i;
k. Quy~t dinh ca du t6 chile, quy ch~ quan ly n9i b9 cua 1. D@ xu~t vi~c phat hanh trai phi~u chuy~n dbi va
Cong ty, quy~t d!nh thanh l~p cong ty con, l~p chi nhanh,
trai phi~u kern chung quy~n;
van phong d~i di~n va vi~c g6p v6n, mua c6 phftn cua
m. Quy~t dinh gia chao ban c6 phi~u, trai phi~u
doanh nghi~p khac;
trong trucrng hQ-p dugc f)~i hQi d6ng c6 dong uy
1. Duy~t chuong trinh, n9i dung tai li~u phvc V\1 hQp D~i
quy~n;
hQi d6ng c6 dong, tri~u t~p hQp D~i hQi d6ng c6 dong
n. Trinh bao cao tai chinh nam da dugc ki~m
ho!).c l~y y ki~n d~ D~i hQi d6ng c6 dong thOng qua quy~t
toan, bao cao quan tri cong ty len f)~i hQi d6ng
dinh·
c6 dong;
m. Trinh bao cao quy~t toan tai chinh hilng nam len D~i hQi
o. Bao cao D~i hQi d6ng c6 dong vi~c H9i d6ng
d6ng c6 dong;
quan tri b6 nhi~m Giam d6c;
n. Ki~n nghi muc c6 me dugc tra; quy~t dinh thai h~ va
p. Cac quy@n va nghi'a V\1 khac Lu~t Doanh
. ···--·--!!1:~_!1}_£_!~~-<?.Q. .~<?_h<?.~<?._?.\.:~_ly l~_pg~!. ~inh _!!.o~g_ qua tril!h_ ·--·--·-..-----··-----··-···-··--·-·--·--·-··---·-·--·----·---···-·----·····---·----·-·-- ··---·--·-···-------·-·"""
0

'

17

~

TT

Di~u khoan
cua Di~u I~
hi~n

N{)i dung cua di~u I~ hi~n himh

Sfra d6i, b6 sung theo di~u I~ m6i

himh
kinh doanh;
nghi~p va Bieu l~ Cong ty.
o. Ki~n nghi vi~c t6 chuc l~i, gilti th~, yeu du phi san Cong 3. Nhfrng vAn d~ sau day ph:ii du.yc H{)i o6ng
ty;
quan trj phe chu:ln:
p. Quy~n va nghla VIJ kh:k theo quy dinh cua Lu~t Doanh a. Thanh l~p cac chi nhanh ho~c van phOng d~i
nghi~p va Bi~u l~ Cong ty.
di~n cua Cong ty;
4. H9i d6ng quan tri thong qua quySt dinh b~ng bi~u quy~t b. Thanh l~p cac cong ty con cua Cong ty;
t~i cu{)c hQp, l§.y y ki~n b~ng van ban ho~c hinh thuc khac c. Trong ph~m vi quy dinh t~i khoan 2 Bi~u 149
do Bi~u l~ Cong ty quy dinh. M6i thanh vien H9i d6ng
Lu~t doanh nghi~p va tn'r tnremg hqp quy djnh
quan tri c6 m{)t phi~u bi~u quy~t.
t~i kholm 2 Bi~u 135 va khoan 1, khoan 3 Di~u
5. Khi t~lJC hi~n chtrc nang, quy~n va nghta VIJ CUa minh,
162 Lu~t doanh nghi~p phai do B~i hQi d6ng c6
H{)i dong quan tri twin thU dung quy dinh cua phap lu~t,
dong phe chu~n, H9i d6ng quan tri quy~t dinh
Bi~u l~ Cong ty va nghi quy~t cua B~i hQi d6ng cb dong.
vi~c tlwc hi~n, sua d6i va My bO cac hqp d6ng
cua Congty;
Trong truong hqp nghi quy~t do H9i d6ng quan tri thOng
qua trai v6·i quy dinh cua phap lu~t ho~c Bi~u 1~ Cong ty d. Chi djnh va bai nhi~m nhfrng nguo·i duqc Cong
gay thi~t h~i cho Cong ty thi cac thanh vien tan thanh
ty uy nhi~m la d~i di~n thuO'ng m~i va Lu~t su
thOng qua nghi quy~t d6 phai cling lien d6i chiu trach
cua Congty;
nhi~m ca. nhan v~ nghi quy~t d6 va phai d~n bU thi~t h~i e. Vi~c vay nq va vi~c thvc hi~n cac khoan th~
cho Cong ty; thanh vien phan d6i thong qua nghi quy~t n6i
ch~p, bao dam, bao lanh va b6i thuong cua
tren duqc mi~n tn'r trach nhi~m. Truemg hqp nay, c6 dong
Congty;
sa hfru cb phftn cua Cong ty lien t\lC trong thO·i h~n it nh~t
f. Cac khoan dftu tu khong thu{)c k~ ho~ch kin~
01 nam c6 qu:y~n yeu du H9i d6ng quan tri dinh chi thvc
doanh va ngan sach VUQt qua 10% gia trj ke
hi~n nghi quyet n6i tren.
ho~ch va ngan sach kinh doanh hang nam;
6. Trong ph~m vi quy dinh t~i khoan 2 Bi~u 149 Lu~t Doanh
g. Vi~c mua ho~c ban cb phftn, phftn v6n g6p t~i
nghi~p va trir truong hqp quy dinh t~i khoan 1 va khoan 3
cac cong ty khac dUQ'C thanh l~p a Vi~t Nam
Bi~u 162 Lu~t Doanh nghi~p phai do B~i hQi d6ng c6
hay nu&c ngoai;
dong phe duy~t, H9i d6ng quan tri ch~p thu~n cac hQp
d6ng va giao dich c6 gia tri nh6 hon 35% t6ng gia tri tai h. Vi~c dinh gia tai san g6p vao Cong ty khong
phai b~ng ti~n trong dQt phat hanh cb phi~u
san doanh nghi~p ghi trong bao cao tai chinh da duqc
ho~c
trai phi~u cua Cong ty, bao g6m vang,
ki~m toan gftn nhk Truong hqp nay, nguai d~i di~n Cong
quy~n
Slr dl)ng d~t, quy~n Sa hiiu tri tu~, cong
ty kY hQp d6ng phai thong bao cac thanh vien H{)i d6ng
ngM
va
bi quyst cong ngM;
qui'tn tri, Ki~m soat vien v~ cac d6i tuQng c6 lien quan d6i
v&i hQp d6ng, giao dich d6; d6ng thoi kern theo dg thao i. Vi~c mua l~i ho~c thu h6i khong qua 10% tbng
s6 cb phftn cua tirng lo~i da du9·c chao ban
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Ly do b6 ~ung
/sfra doi
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Di~u khoan
TT I cua Di~u I~
hi~n himh

Sti'a dBi, bA sung theo di~u I~ m6i

N{)i dung cua di~u I~ hi~n hanh

Ly do bB sung
/sti'a ctAi

trong muai hai (12) thang;
quan trj quyet dinh vi~c chap thu~n hqp dong ho~c giao
dich trong thO·i h~ 15 ngay, k~ ill ngay nMn duqc thong j. QuySt dinh gia mua l~i hoij.c thu hbi c6 phAn
hao; thanh vien c6 lqi ich lien quan khong co quySn bi~u
cua Congty;
quySt.
k. Cac v~n d~ kinh doanh ho~c giao dich rna Hoi
7. Thanh vien Hoi dbng quan tri c6 quy~n yeu cAu Giam d6c,
dbng quySt dinh cAn phai c6 S\f ch~p thu~n
Ph6 Giam d6c, ngueri quan ly cac don vi trong Cong ty
trong ph~m vi quy~n h~n va trach nhi~m cua
cung d.p cac thOng tin, tai li~u vS tinh hinh tai chinh, ho~t
minh.
dong kinh doanh cua Cong ty va cua cac don
vi trong Cong ty; Ngm)·i quan ly du9·c yeu du phai cung
d.p kip thO'i, d~y du va chinh xac cac thOng tin, tai li~u
theo yeu c~u cua thanh vien Hoi dbng quan tri.
8. H9i dbng quan tri phai bao cao B~i hQi dbng c6 dong v~
ho~t dong cua minh ...
9. Tru khi lu~t phap va Bi~u 1~ quy dinh khac, Hoi dbng
quan tri c6 thS uy quy~n cho nhan vien c~p duoi va cac 4. H<?i d6ng quan tri phai bao cao B~i hQi d6ng c6
can b9 qufm ly d~i di~n xu ly cong vi~c thay m~t cho Cong dong v~ ho~t d<?ng cua minh .....
ty.
5. Trl.r khi phap lu~t va Bi~u 1~ quy dinh khac,
H<?i dbng qufm tri c6 th~ uy quy~n cho nhiin vien
d.p duo·i va ngm')'i diSu ha.nh khac d~i di~n xu ly
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Di~u 25.
Quy~n h~n va
nhi~~ vy. cua
H()i dong
quan tri

Khoim I 0, II, I2 Diiu 25. Quyin hq.n va nhi?m V¥ cua H9i Tach ra thanh I Diiu rieng la: Diiu 28 . Thit lao, Theo Bi~u 28aJng quan trt:
tiin lu:ong va h;i ich khitc cua thanh vien H9i Di~u 1~ m~u
10. Thanh vien H9i d6ng quan tri (khong tinh cac d~i di~n a6ng quan tri
du9·c uy quy~n thay thS) duqc nMn thu lao cho cong vi~c
cua minh du6·i tu each la thanh vien H<?i dbng quan tri.
Tfmg muc thu lao cho HQi dbng quan tri se do B~i hQi
d6ng c6 dong quySt dinh. Khoan thU lao nay se duqc chia
cho cac thanh vien H<?i dbng quan tri theo thoa thu~n trong
Hoi d6ng quan tri ho~c chia d~u trong tru(mg ho-p khong
thoa thu~ duqc.
11. T6ng s6 tiSn tra cho rung thanh vien H<?i dbng quan tri
bao gbm thU lao, chi phi, hoa hbng, quy~n mua c6 phAn va

1. Thanh vien HQi dbng quan tri (khong tinh cac
d~i di~n duqc uy quy~n) dUQ'C nh~n thu lao cho
cong vi~c cua minh du6·i tu each la thanh vien
H<?i d6ng quan tri. T6ng muc thu lao cho H<?i
dbng quan tri do D~i hQi dbng c6 dong quySt
dinh. Khoan thu lao nay dliQ'C chia cho cac
thanh vien Hoi dbng quan tri theo th6a thu~n
trong H<?i dbng quan trj ho~c chia d~u trong
tru0ng hqp khong th6a thu~ duqc.
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Bi~u khoan
TT I ciia Bi~u l~
hi~n himh

Sifa d6i, b6 sung theo di~u l~ m6i

Nqi dung ciia di~u I~ hi~n himh

Ly do b~ sung
/sifa d6i

ty lien k~t cua Cong ty va cac cong ty khac rna thanh vien
H9i d&ng quan tri la d1;1i di~n phAn v6n gop phai dtrQ'c cong
b6 chi tiSt trong bao cao thuong nien cua Cong ty.

quan tri bao g6m thu lao, chi phi, hoa hOng,
quy~n mua c6 phAn va cac lQ·i ich kMc du9·c
huang tlr Cong ty, cong ty con, cong ty lien kSt
cua Cong ty va cac cong ty khac rna thanh vien
H9i d6ng quim tri la d1;1i di~n phAn v6n gop
phai du9·c cong b6 chi tiSt trong Bao cao
thuong nien cua Cong ty. ThU lao cua thanh
vien H9i d6ng quan tri phai duqc th€ hi~n
thanh mvc rieng trong Bao cao tai chinh hang
nam cua Cong ty.
12. Thanh vien H()i dbng quan tri n~m gifi· chuc vv diSu hanh 3. Thanh vien H()i d6ng quin tri n~.m gifr chuc
hoi;ic thanh vien H('>i dbng quan tri lam vi~c t1;1i cac ti~u ban
vv di~u hanh ho~c thanh vien H9i d6ng quin
cua H9i d6ng quan tri ho~c thJJc hi~n nhUng cong vi~c
tri lam vi~c t1;1i cac ti~u ban cua H9i d6ng quin
kMc rna theo H9i dbng quan tri la n~m ngoai phl;lill vi
trj ho~c thJJC hi~n nhfing cong vi~c khac rna
nhi~m vv thOng thuong cua m9t thanh vien H('>i d&ng quin
theo H9i d&ng quan tri la nitm ngoai ph1;1m vi
tri, c6 th€ duqc tra them tiSn thu lao du6'i d1;1ng m9t khoin
nhi~m vv thOng thuong cua m9t thanh vien H9i
tiSn cong trQn goi theo tUng IAn, ltrong, hoa h6ng, phAn
d&ng quan tri, co th€ duqc tra them thu lao
tram lQ'i nhu~n ho~c du&i hinh thuc khac theo quySt dinh
duo'i dl;lng m9t khoim ti~n cong trQn goi theo
cua H('>i dbng quan tri.
tirng IAn, luong, hoa h6ng, phAn tram lQ'i nhu~n
ho~c duo·i hinh thuc khac theo quyst dinh cua
13. Thanh vien H('>i dbng quin tri co quySn du9·c thanh to an
H()i d6ng quan tri.
t~t ca. cac chi phi di ll;li, an, o· va cac khoan chi phi hQp ly
khac rna hQ da phai chi tra khi th\{c hi~n trach nhi~m thanh 4. Thanh vien H9i d6ng qulm tri co quy~n duqc
vien H9i dbng quan tri cua minh, bao gbm ca cac chi phi
thanh toan t~t ca. cac chi phi di ll;li, an, (y va cac
pMt sinh trong vi~c t&i tham d\f cac CUQC hQp cua H9i
khoan chi phi hQp ly khac rna hQ da phai chi tra
dbng quan tri, ho~c cac tiSu ban cua H('>i dbng quan tri
khi th\fc hi~n trach nhi~m thanh vien H9i d6ng
ho~c D1;1i h()i dbng c6 dong.
quim tri cua minh, bao gbm ca cac chi phi pMt
sinh trong vi~c t&i tham d\f cac CUQC hQp Dl;li
hQi dbng c6 dong, H9i dbng quan tri ho~c cac
f··--·--+·-··--=·------------l----------·------....--..-------·-·------·-----..---..,.--..--..--..--------..-------1- ...._!i_~l!.!'.~~~~~-~..2~E.?.!!_g_q~~-~L _____________________________. _____ _
Di~u 26. Chu
Khoan 1 va 2 Di€u 26. Chit tjch H9i a6ng quan trj
Sit:a lt;ti la:
Bo b&t Chuc danh
tjch Hl)i o6ng
1. D1;1i hQi d&ng c6 dong ho~c H('>i dbng quan tri phai h.ra chQn 1. D1;1i h9i d&ng c6 dong hoi;ic H('>i d&ng quan tri Ph6 ChU tich d~
quiin tri
trong s6 cac thanh vien H9i dbng quan tri d~ bAu ra ml)t
phai liJa chQn trong s6 cac thanh vien H9i phu hQp v6'i tinh
'----'--------': ..........g~~-!i~~--~~--~~m_. ~_9._t_f~§.__gQ~_!i~h.J~~~~-~!!. !~~!Lg_~~-!i~?.- ..._____<!~!1J?;_q_~~~--!£i..~t~~~. -g~~tich. ---..-----·------...................- . hi~-~~~-~~~_g;-~. .--..
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Di~u khoan
TT I cua Di~u I~
hi~n himh

Sfra d6i, b6 sung theo di~u l~ m6i

N{)i dung cua di~u l~ hi~n himh

Ly do b6 sung
/sfra d6i

H9i dong quan tri c6 the kiem Giam doc Cong ty, nhung 2. Chu tich H9i d6ng quan tri c6 nghia V1J chuAn
phiii duqc chip thu~n t?-i D?-i hQi d6ng c6 dong. CM tich H9i
bi chuong trinh, titi li~u, tri~u t~p va chu tQa
d6ng quan tri kiem nhi~m chuc Giam d6c di~u hanh phiii
cu9c hQp H9i d6ng quan tri; eM tQa cu9c hQp
duqc phe chuAn hang nam t:;ti D:;ti hQi d6ng c6 dong thuang
D?-i hQi d6ng c6 dong; d6ng thai c6 cac quy~n
nien.
va nghla V1J khac quy dinh t?-i Lu~t doanh
nghi~p va Di~u l~ nay.
2. CM tich H9i d6ng qm'm tri c6 trach nhi~m tri~u t~p va eM
tO?- D?-i hQi d6ng c6 dong va cac CUQC hQp cua H9i d6ng
quan tri, d6ng tho·i c6 nhfing quy~n va trach nhi~m khac quy
djnh t?-i Di~u l~ nay va Lu~t Doanh nghi~p.
Ph6 CM tich c6 cac quy~n va nghia VI) nhu CM tich trong
tmang hQ"P duqc Chu tich uy quy~n nhung chi trong truang
hQ"P CM tich da thOng bao cho H9i d6ng quan tri r~ng minh
viing m~t ho~c phiii v&ng m~t vi nhfrng ly do b~t kha khang
ho~c m~t kha nang thJJC hi~n nhi~m VI) cua minh. Trong
truang hQ"P neu tren CM tich khong chi dinh Ph6 CM tich
himh d9ng nhu v~y, cac thimh vien con 1?-i cua H9i d6ng
quan tri se chi dinh Ph6 CM tich. Truong hQ"P ca Chu tich va
Ph6 CM tich t?-m thO·i khong thS thJJC hi~n nhi~m VI) cua hQ
vi ly do nao d6, H9i d6ng quan tri c6 thS b6 nhi~m m9t
nguo"i khac trong s6 hQ dS thJJc hi~n nhi~m V1J cua CM tich

Theo Di~u 29Di~u l~ mfru

Khocm 2 Dieu 27. Cac cw)c h9p cita HDQT
B6 sung them:
2. CM tich HQi d6ng quan tri tri~u t~p cac cu9c hQp b~t thuong 2. Chu tich H9i dbng quan tri phiii tri~u t~p hQp
khi th~y dn thi~t vi lqi fch cua Cong ty. Ngoai ra, CM tich
H9i d6ng quan tri, khong duqc tri hoan n~u
H9i d6ng quiin tri phiii tri~u t~p hQp H9i dbng quan tri,
khong c6 ly do chfnh dang, khi m9t trong s6 cac
khong duqc tri hoan n~u khong c6 ly do chfnh dang, khi m9t
d6i tuqng du&i day dS nghi b~ng van ban neu ro
trong s6 cac d6i tuQng du6·i day d~ nghi b~ng van ban trinh
ml)c dfch cu9c hQp, v~n d~ cAn thao lu~:
bay illl)C dich CUQC hQp va cac v~n d~ cAn ban:
a. Ban kiSm soat;
a. Giam d6c di~u hanh ho~c ft nhit nam (05) can b9
b. Giam d6c ho~c ft nhit nam (05) nguai di~u
quan ly khac;
Mnh khac;
b. it nhit hai (02) thanh vien H9i dbng qu{m tri;
c. Thanh vien d(}c l~p H(}i dBng quan trj;
c. Ban kiSm soat.
d. it nh~t hai (02) thanh vien HQi d6ng quiin

Theo Dieu 30Di~u l~ mfru
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Dieu 27. Cac
cu{lc hQp ciia
HDQT

21

Di~u khoim
TT I ciia Di~u I~
hi~n himh

44 I Bi~u 27. Cac
cu9c hqp ciia

HDQT

Sii'a aAi, bA sung theo di~u ·~ m6i

N(_)i dung ciia di~u I~ hi~n h~mh
Khoan 7 Di&u 27. Cac cu(Jc h9p cita HDQT
7 .........
Thong bao mcri hQp duqc gi'ri b~ng buu di~n, fax, thu di~n ti'r
ho~c phuong ti~n khac, nhung phii bao dam dSn duqc dja chi
cua tUng thanh vien H9i d6ng quim tri dUQ'C dang kY t~;~.i Cong
ty.

B6 sung them:

Ly do bA sung
/sii'a aAi
Theo Khoan 7DiSu 30- DiSu 1~

7......... .
Thong bao meri hQp duqc gt'ri b~ng thu, fax, thu I mau
di~n ti'r ho~c phuong ti~n khac, nhung phii bao
dam d~n du9·c dja chi lien l~;~.c cua ti'rng thanh vien
H9i d6ng quan tri va cac Ki~m soat vien dUQ'C

·-·-·····-·-·--··-·----·-·--·--··--·-··-·-··-··-··-···-·•··---··--·-···-···-········-·-········--· ·········-··········-········--···-···-··--·-······--······-···----··--·-·"·----·----·-··-···--·····---·---·-·············-·-··--·····-·--·- . . . . . . . . .9.:~Qg. ~Y..-~~~-. g.§.~_g_ .!1.:. . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . .-.. . . . . ._. __________. . . . . . . . . . . . . . . . . ·······-·····-·-··-----··-·-··-·-····-·····-···········--"-····!
45 I Bi~u 27. Cac
B6 sung them khoan I 0:
B6 sung them
Kh6ng co trong Di~u 27. Cdc cu9c h9p cita HDQT
cu9c hqp ciia
1O.Thanh vi en H9i d6ng quan tri c6 th~ giii kh?an 10 nh~ theo
HDQT
phi~u bi~u quy~t ct~n cu9c hqp thong qua thu, D~eu 30- Dieu 1~
fax, thU' cti~n tif. TruC:rng hqp gi'ri phiSu bi~u mau
quy~t d~n cu9c hQp thOng qua thu, phi~u bi~u
quy~t phii d\Illg trong phong bi kin va phii duqc
chuySn d~n Chu tich H9i dbng quan tri ch~m nh~t
mot (01) gio· tru6·c khi khai m~;~.c. PhiSu bi~u quySt
chi duqc me)' tru6·c sv chUng ki~n cua t~t ca. ngueri
duhon.
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Kh6ng coy nay trong khoan II Dieu 27
Eo sung them diem e vao khoan II
Diem e khoim 11
cu9c hqp ciia
e.KiSm soat vien c6 quy~n dv cul)c hQp H9i d6ng Di~u 30
HDQT
quan tri, c6 quySn thio lu~ nhung khong duqc
biSu
47
"
Khoan 14 Di~u 27
Sua lqi la Khoan I5 Ddu 30:
Khoan 15 Di~u 30
14.Chu tjch H9i d6ng quan trj c6 trach nhi~m chuySn bien ban 15.CM tjch H()i dbng quan trj c6 trach nhi~m gi'ri
hQp H9i dbng quan tri cho cac thi\nh vien va bien ban d6 1a bien ban hQp H9i d6ng quan tri t&i cac thanh vien
b~ng chung xac thgc v~ cong vi~c da duqc ti~n hanh trong cac va bien ban d6 1a bfulg chlffig xac thgc v~ cong
cu(>c hQp d6 trir khi c6 y ki~n phan d6i v~ n()i dung bien ban vi~c da du9·c ti8n hanh trong cu()c hQp trir khi c6
trong thO·i h~;~.n mueri (10) ngay k~ ti:r khi chuySn di. Bien ban y kiSn phin d6i v€ n9i dung bien b!m trong thai
hQp H()i dbng qu!m tri duqc 1~p b~ng tiSng Vi~t va phai c6 chu h~;~.n mum (10) ngay k~ ti:r ngay gt'ri. Bien ban hQp
kY cua tllt ca. cac thanh vien H9i d6ng quan tri tham dv CUQC H()i d6ng quan tri duqc l~p b~ng tiSng Vi~t va c6
hQp ho~c Bien ban duqc 1~p thanh nhi~u ban va m8i bien ban thS l~p b&ng tiSng Anh. Bien ban phii c6 chfr ky
c6 chfr kY cua it nhllt m9t (01) thanh vien H9i dbng quan tri cua chu tQa va nguo·i ghi bien ban.
tham gia cuoc hon.
":..I::.:....______________....... _. ________________________________________________________________________________....._________........- ....·---·-·-·-·-····-·----·····------··---·---·---·--·
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48

Di~u khoan
ciia Di~u I~
hi~n himh
Di~u 27. Cac
CUQC hqp cua

HDQT

49

Sua dfii, bfi sung theo di~u I~ m6i

N()i dung ciia di~u I~ hi~n himh
Khoiin 15, 16 fJi~u 2 7:
15. H9i d6ng quan tri c6 th~ thanh l~p va uy quySn cho cac
ti~u ban trgc thu()c. Thanh vien cua tiSu ban c6 th~ g6m m9t
ho~c nhiSu thanh vien cua H9i d6ng quan tri va m9t ho~c
nhiSu thanh vien ben ngoai theo quy€t dinh cua H9i d6ng
quan tri. Trang qua trinh thgc hi~n quySn h{ln duqc uy thac,
cac ti~u ban phai tuan thU cac quy dinh rna H9i d6ng quan tri
dS ra. Cac quy dinh nay c6 th~ diSu chinh ho~c cho phep k€t
n{lp them nhfrng nguo·i khong phai la thanh vien H9i d6ng
quan tri vao cac ti~u ban neu tren va cho phep nguai d6
ctuqc quysn bi~u quy€t vo·i tu each thanh vien cua ti~u ban
nhung (a) phai dam bao s6 luQng thanh vien ben ngoai it
hon m()t ni'ra t6ng s6 thanh vi en cua ti~u ban va (b) nghi
quy€t cua cac ti6u ban chi co hi~u lvc khi co da s6 thanh
vien tham dg va biSu quy€t t{li phien h9p cua ti~u ban Ia
thanh vien H9i d6ng qm'm tri.

Ly do bfi sung
/sua aAi

Chuyin thimh fJi~u 31- Cac tidu ban thu9c HfJQT D~Su 31- DiSu 1~
mau
va sua lt;zi Ia:
1. Hqi dBng quan trj co th~ thi'mh l~p ti~u ban
tr\l'C thUQC d~ ph1]. tracb V~ chinh sacb pbat
tri~n, nhan S\1', lmmg thrrirng, ki~m toan nqi bq.
sA lrrgng thanh vien cua ti~u ban do Hqi dBng
quan tri quy~t o!nh, nhlfllg nen co it nhAt ba
(03) ngrrOi bao gBm thanh vien cua Hqi dBng
quan trj va thanh vien ben ngoai. Cac thanh
vien dqc l~p H{)i dBng quan trj/thanh vien Hqi
oBng quan tr! kbOng oi~u hanh nen chi~m oa
sA trong ti~u ban va m()t trong sA cac thanh
vien nay drrO'c b6 nhiem lam Trrrirng ti~u ban
theo quy~t djnh cua Hqi dBng quan trj. Ho{lt
d()ng cua ti~u ban phai tuan thu theo quy dinh cua
H9i d6ng quan tri. Nghi quy~t cua tiSu ban chi c6
hi~u lgc khi c6 da s6 thanh vien tham dg va bi~u
quy€t thOng qua t{li CUQC hQp cua ti~u ban la thflnh
vien H9i d6ng quan tri.
2. Vi~c thgc thi quy€t dinh cua H9i d6ng quan tri,
ho~c cua tiSu ban trgc thu()c H9i d6ng quan tri,
ho~c cua nguai c6 tu each thanh vien ti~u ban H9i
d6ng quan tri phai phU hQp v6·i cac quy dinh phap
lu:ll.t hi~n Mnh va quy dinh t{li DiSu 1~ cong ty.

16. Vi~c thgc thi quy~t dinh cua H9i d6ng quan tri, ho~c cua
ti~u ban trgc thu(>c H9i d6ng quan tri, ho~c cua nguo·i c6 tu
each thanh vien tiSu ban H9i d6ng quan tri duqc coi la c6 gia
tri phap ly k~ ca trong trong trm'mg hqp vi~c b~u, chi djnh
thi'mh vien cua ti~u ban ho~c H{)i dBng quan trj co th~ co
sai sot.
Di~u 31. Thrr Di~u 31. Thlf kY Cong ty
Di~u 32. NgrrOi ph1]. trach qmln trj cong ty
kY Congty
H9i d6ng quan tri chi dinh m9t (01) ho~c nhiSu nguai lam Thu 1. H9i d6ng quan tri chi dinh it nh~t m9t (01)
ky Cong ty v&i nhi~m k:y va nhfrng diSu khoan theo quy€t dinh nguai lam NgrrOi ph1]. trach qmln trj ding ty d~
cua H9i d6ng quan tri. H9i d6ng quan tri c6 th~ bai nhi~m Thu h6 trq ho{lt d()ng quan tri cong ty duqc ti€n hanh
kY Cong ty khi cAn nhung khong trai v&i cac quy dinh phap m9t each c6 hi~u qua. Nhi~m k:y cua Nguai phv
lu~t hi~n hanh vS lao d()ng. H9i d6ng quan tri cling c6 thS b6 trach quan tri cong ty do H9i d6ng quan tri quy€t
nhi~m m()t hay nhiSu Trq ly Thu kY Cong ty tuy tl:rng thcri dinh, t6i da la nam (05) nam.
di~m. Vai tro va nhi~m Vl,l cua Thu kY Cong ty bao g6m:
2. Nguai phv trach qm'm tri cong ty phai dap Un.g

I DiSu 32- f)iSu 1~
m§:u
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TT

Di~u khoan
ciia Di~u I~
hi~n

Sifa dBi, bB sung theo di~u I~ mOi

N{)i dung ciia di~u l~ hi~n h~mh

hi'mh

Ly do bB ~ung
/sifa doi

soat va D~;~.i h()i dong co dong theo yeu d.u cua H9i dbng
quan tri ho~c Ban ki~m soat.
b. Tu vAn vS thU tvc cua cac CUQC hQp.
c. Tham dv cac CUQC hQp.
d. Dam bao cac nghi quy~t cua H()i dbng quan tri phil hQ-p v6·i

a. C6 hi~u bi~t vS phap lu~t;
b. Khong duqc dbng thai lam vi~c cho cong ty
ki~m toan d()c l~p dang thvc hi~n ki~m toan cac
bao cao tai chinh cua Cong ty;
c. Cac tieu chuAn khac theo quy dinh cua phap
lu~t, DiSu 1~ nay va quy~t dinh cua H9i dbng
lu~tphap.
e. Cung cAp cac thOng tin tai chinh, ban sao bien ban hQp H9i quan tri.
dbng quan tri va ca.c thOng tin khac cho thanh vien cua H()i 3. H()i dbng quan trj c6 thS bai nhi~m Ngm)·i ph1,1
trach quan tri cong ty khi dn nhung khong trai
dbng quan tri va Ban ki~m soat.
Thu kY cong ty c6 trach nhi~m bao m~t thong tin theo cac quy vo·i cac quy dinh pMp lu~t hi~n hanh vs lao d9ng.
Hqi dAng quan tri co th~ bA nhi~m TrQ" ly
dinh cua phap lu~t va DiSu 1~ Cong ty.
N~uo·i ph1,1 trach quan tri cong ty my timg thai
diem.
4. Nguai phl,l trach quan tri cong ty c6 cac quySn
va nghTa V\1 sau:
a. Tu vAn H()i dbng quan tri trong vi~c tll chuc
hQp D~;~.i hQi dbng ell dong theo quy dinh va cac
cong vi~c lien quan gifra Cong ty va ell dong;
b. ChuAn hi cac CUQC hQp H()i dbng quan tri, Ban
ki~m soat va D~;~.i hQi dbng c6 dong theo yeu d.u
cua H()i dbng quan tri ho~c Ban ki~m soat;
c. Tu vAn vS thu tvc cua cac CUQC hQp;
d. Tham dv cac CUQC hQp;
e. Tu vAn thU tvc l~p cac nghi quy~t cua H()i dbng
quan tri phil hqp v6'i quy dinh cua phap lu~t;
f. Cung cAp cac thOng tin tai chinh, ban sao bien
ban hQp HQi dbng quan tri va cac thOng tin khac
cho thanh vien cua H9i dbng quan tri va Ki~m
soatvien;
g. Giam sat va bao cao H()i dbng quan tri vS ho~;~.t
d()ng cong b6 thOng tin cua cong ty.
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Bi~u khoan
ciia Bi~u I~
hi~n

N(}i dung ciia di~u I~ hi~n himh

Sifa oAi, bA sung theo di~u I~ m6i

himh

Ly do bA ~ung
/sifa doi

1u~t

va E>ieu 1~ cong ty;
i. Oic quySn v~ nghla V\1 khac theo quy dinh cua

-·-··-
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Di~u
32.
Thanh
vi en
ban ki~m soat
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Khoim 2 va 3 Didu 32. Thanh vien ban kidm soat
Tach ra thanh lJiJu 36. Ung eli', tt€ cit' kilm soat Theo E>iSu 36E>iSu 1~ m~u
2. Oic c6 dong n~m gifr c6 ph&n c6 quySn biSu quy~t trong vien
thO·i h~n lien t\lc ft nh~t sau (06) thang c6 quySn g()p s6 1. Vi~c U:ng cl:r, dS cl:r KiSm soat vien duqc thgc
quysn biSu quy~t cua ru·ng ngucYi I~i vo·i nhau ds ds cu cac
hi~n tuong tg quy dinh t~i khoi'm 1, khoi'm 2
(mg vien vao Ban ki€m soat. C6 dong ho~c nh6m c6 dong
E>iSu 25 E>iSu I~ nay.
n~m gifr tlr 10% d~n du6"i 20% t6ng s6 c6 ph&n c6 quySn
biSu quy~t duqc dS cl:r m9t (01) U:ng vien; ill 20% d~n du&i
I
30% duqc d@ cl:r t6i da hai (02) U:ng vien; ill 30% d~n dum
40% duQ·c dS cl:r t6i da ba (03) U:ng vien; tt'r 40% d~n du6"i
50% d~qc dS c~ t6i da b6n (04) U:ng vien; ill 50% tr& len
duqc de cl:r du so U:ng vien.
3. Truong hqp s6 1uQng cac U:ng vien Ban ki~m soat thong
qua dS cl:r va U:ng cl:r v&n khOng du s6 1uQng cAn thi~t, Ban
kiSm soat duong nhi~m c6 thS dS cl:r them U:ng cl:r vien
ho~c t6 chuc dS cl:r theo co· ch~ duqc Cong ty quy dinh t~i
Quy chS n()i b9 vS qufm tri cong ty. Ca chS Ban kiSm soat
duang nhi~m dS cl:r U:ng vien Ban kiSm soat phai duqc
cong b6 r5 rang, va phil.i ~UQ"C f>~i hQi d6ng cfJ dong thong
qua tru&c khi tien hanh de cfr.
2. Truong hQ"P s6 1uQng cac U:ng vien Ban kiSm
soat thOng qua dS cl:r va ling cl:r khong du s6
1uqng cAn thi~t, Ban kiSm soat duong nhi~m c6
thS dS cl:r them U:ng vien ho~c t6 chuc dS cl:r
theo CO" cbS quy dinh ~i E>iSu 1~ cong ty va Quy
chS n9i b9 vS quan tri cong ty. Ca chS Ban
kiSm soat duang nhi~m d@ cl:r U:ng vien Ban
kiSm soat phai duqc cong b6 ro rang va phil.i
duqc E>~i hQi d6ng c6 dong thOng qua tru&c khi
ti~n hanh d@ cl:r.

-·---·-·----·-----------··--·-·-··---·-·-----·----..--·-----·..----··--·-----·
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Di~u khoan
TT I ciia Di~u I~

N()i dung ciia di~u I~ hi~n himh

Sii'a dfli,

bA sung theo di~u I~ m6i

hi~n himh

51 I l>i~u
32.
Thanh
vien
ban ki~m soat

Khoan I Diiu 32- Thanh vien ban kidm soat
1 1.
S6 luqng thanh vien Ban ki€m soat cua Cong ty Ia ba (03)
thanh vien. Cac thanh vien Ban kiSm soat khong phai la
ngueri trong b9 pMn k~ toan, tai chinh cua Cong ty va
khong phai Ia thanh vien hay nhan vien cua cong ty kiSm
toan d9c l~p dang thlJC hi~n vi~c ki€m toan bao cao tai
chinh c1m Cong ty. Ban ki~m soat phai co it nhfrt m()t
(01) tha.nh vien Ia k~ toan vien ho~c ki~m toan vien.
Ban ki€m soat phai chi d!nh m9t (01) thanh vien lam
Truong ban. Truong ban kiSm soat la nguo·i c6 chuyen
mon vS k~ toan. Truong ban kiSm soat c6 cac quySn va
trach nhi~m sau:
a. Tri~u t~p cu9c hQp Ban kiSm soat;
b. Yeu du H9i d6ng quan tri, Giam d6c di@u hanh va cac
can b9 qwin ly khac cung d.p cac thong tin lien quan
d€ bao cao Ban kiSm soat;
c. L~p va Icy bao cao cua Ban kiSm soat sau khi da tham
khao y ki~n cua H9i d6ng quan tri d€ trinh D~i hQi
d6ng c6 dong.
2 .. .
3 .. .
4. Cac thanh vien cua Ban kiSm soat do D~i h9i d6ng c6 dong
bfiu, nhi~m kY cua Ban kiSm soat khong qua nam (05) nam;
thanh vien Ban kiSm soat c6 thS duqc bfiu l~i v6·i s6 nhi~m kY
khong h~n ch~.

ISka thimh klwiin 1,2, 3 IJiJu 37. Kidm soat vien

Ly do bA sung
/sii'a dfli
Theo E>i@u 37Di@u ~~-m~u

1. S6Im;mg KiSm soat vien cua Cong ty la ba (03)
nguoi Nhi~m kY cua KiSm soat vien khong qua
nam (05) nam va co ths duo-c bfiu I~i vai s6 nhi~m
kY khong h~n ch~.
2. Ki~m soat vien phai dap li'ng cac tH~u chuin
va di~u ki~n theo quy d!nh t~i khoan 1 Di~u
164 Lu~t doanh nghi~p, Di@u 1~ cong ty va
khong thu9c cac tnrong hQp sau:
a) Lam vi~c trong b9 pMn k~ toan, tai chinh cua
congty;
b) La thanh vi en hay nhan vi en cua cong ty kiSm
toan d()c l~p thlJc hi~n kiSm toan cac bao cao tai
chinh cua cong ty trong ba (03) nam li@n tnr6·c
d6.
3. Cac KiSm soat vien bftu m()t (01) ngrrOi trong
s6 hQ lam Truong ban theo nguyen t~c da s6.
Truong ban kiSm soat phai la kiSm toan vien ho~c
k~ toan vien chuyen nghi~p va phai lam vi~c
chuyen trach t~i Cong ty. Truong ban kiSm soat
c6 cac quy@n va trach nhi~m sau:
a. Tri~u t~p CUQC hQp Ban kiSm soat;
b. Yeu du H9i d6ng quan tri, Giam d6c va nguoi
di@u hanh khac cung dp cac thong tin lien quan
dS bao cao Ban kiSm soat;
c. L~p va Icy bao cao cua Ban kiSm soat sau khi
da tham khao y ki~n cua H9i d6ng quan tri dS
trinh
D~i hQi d6ng c6 dong.
1--·-···---~------""";-·-·---..-----------------·---~----·------...-·-·---....- ....- ....--.-···--...- - · - . - - - - -.._ ..___.._______ ... _ ..__, .. __..________ .. _______ ...-------·-;--..--...- - ; - - - - -..-r------~------------·
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32. Khocm 5 Dieu 32
Sira lq.i thanh khocm 4,5 tq.i Dieu 37. Kiem soat Theo Dieu 37Thanh. vi en 5. Thanh vi en Ban kiSm so at khong con tu each thanh vi en vien
DiSu 1~ m~u
ban kiem soat trong cac truong hQ'P sau:
4. Ki~m soat vien hi mi~n nhi~m trong cac
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Di~u khoan
TT I ciia Di~u I~
hi~n himh

Sifa a6i, bfi sung theo di~u I~ m6i

NQi dung ciia di~u I~ hi~n hanh

b.
c.

d.

e.

Di~u 33. Ban

ki~m so~it

L __

/sifa a6i

soat;
a. Khong con du tieu chuAn va di~u ki~n lam
Ki~m soat vien theo quy dinh tl;li Lu~t doanh
Thanh vien d6 ti'r chuc b~ng m9t van ban thong bao dugc
gl'ri d~n trv sa chinh cua Cong ty;
nghi~p;
Thanh vien d6 hi r6i 1o?n tam thAn va cac thanh vien khac b. Khong thgc hi~n quy~n va nghia V\1 cua minh
trong sau (06) thing lien tl;lc, trir trnemg hqp
cua Ban ki~m soat c6 nhilng b~ng chl'rng chuyen mon
chl'rng to nguo·i d6 khong con nang lgc hanh vi dan sg;
b~t kha khang;
Thanh vien d6 vllng m~t khong tham dg cac CUQC hQp cua c. C6 don ti'r chuc va dugc ch~p thu~n;
Ban ki~m soat lien tl;lc trong vong sau (06) thang lien tl;lc d. Cac trnemg hQp khac theo quy dinh cua phlip
khong dugc S\I ch~p thu~ cua Ban ki~m soat va Ban
lu~t, Di~u 1~ nay.
ki~m soat ra quy~t dinh r~g chuc vv cua nguo·i nay bi b6 5. Ki~m soat vien hi bai nhi~m trong cac
tr6ng;
trrrO"ng hQ'p sau:
Thanh vien d6 bi each chuc thanh vien Ban ki~m soat a. KhOng hoan thanh nhi~m vv, cong vi~c duQ·c
theo quy~t dinh cua D?i hQi d6ng c6 dong.
phancong;
b. Vi phl;lm nghiem trQng ho~c vi phl;lll nhi~u l~n
nghia vv cua Ki~m soat vien quy dinh cua Lu~t
doanh nghi~p va f)i~u 1~ cong ty;
c. Theo quy~t dinh cua Dl;li hQi d6ng c6 dong;
d. Cac truemg hQp khlic theo quy dinh cua phlip

.l!:!~JJ. ~~~~-M..E.~~:... ----------·---·------·--···--·--·---·-·······-····-·-· -··---·-···-··--------- - --··
Theo 1 va 2 Di~u
Khoan Iva 2 £Ji€u 38. Ban kdm soat
3
8 - Di~u 1~ m~u
1. Ban ki~m soat c6 cac quy~n va nghia vv theo
quy dinh tl;li Di~u 165 Lu~t doanh nghi~p va cac
quy~n, nghia vv sau:
a. f)~ xu~t va ki~n nghi D?i hQi d6ng c6 dong phe
chuAn t6 chuc ki~m toan d()c l~p thgc hi~n ki~m
toan Bao cao tai chinh cua cong ty;
b. Chiu trach nhi~m tru6·c c6 dong v~ ho?t d()ng
giam sat cua minh;
c. Giam sat tinh hinh tai chinh cong ty, tinh hQp
phlip trong cac hol;lt d()ng cua thanh vien H9i
d6ng quan tri, Giam d6c, nguo·i quan 1y khac, sg
~h~~P-_!~~r.!_.R.I?:~_h2P_~~<?._.~§.~~~~--~-~~---g·§.~:S_!Y__E.~U __E_h_~Lh2~P_.h<?.5.t.!. E.2_~g_gj~~--_?._aE. ..~i~._s._(_)at v6i._!!§i__ "---·----·---·-·-·-··--·-···
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Ly do b6 sung

Khoan Iva 2 Di€u 33:
1. Cong ty phai c6 Ban ki~m soat va Ban ki~m soat se c6
quy~n hl;ln va trach nhi~m theo quy dinh tl;li Di~u 165 cua
Lu~t Doanh nghi~p va Di~u 1~ nay, bao g6m nhung khong
gi6·i hl;ln b&i nhfrng quy~n hl;ln va trach nhi~m sau day:
a. f)~ xu~t 1ga chQn cong ty ki~m toan d()c l~p, muc phi
ki~m toan va mQi v~n d~ lien quan;
b. Thao 1u~n v6"i ki~m toan vien d()c 1~p v~ tinh ch~t va
phl;lll vi ki~m toan tru&c khi hilt dAu vi~c ki~m toan;
c. Xin y ki~n tu v~n chuyen nghi~p d()c l~p ho~c tu v~n
v~ phlip ly va dam bao S\I tham gia cua nhfrng chuyen
gia ben ngoai Cong ty v&i kinh nghi~m trinh d9

_L__ _ _ _ __ _ j____________
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TT

Bi~u khoan
cua Bi~u I~
hi~n himh

N{)i dung cua di~u I~ hi~n himh

Sua dBi,

thay can thiet;
d. KiSm tra cac bao cao tai chinh hang nam, sau thang va
hangquy;
e. Thao lu~n vS nhfrng v~n dS kh6 khan va t6n t~i phat
hi~n tir cac k~t qua kiSm toim giua kY ho~c cu6i ky
cilng nhu mQi v~n dS rna kiSm toan vien doc l~p mu6n
ban b~c;
f. X~m xet thl! quan ly cua kiSm toan vien doc l~p va y
kien phan hoi cua ban quan ly cong ty;
g. Xem xet bao cao cua Cong ty vS cac M th6ng kiSm
soat noi b() tru6·c khi Hoi d6ng quan t:ri ch~p thu~n; va
h. x,em xet nhiing k~t qua diSu tra n9i bo va y ki~n phan
hoi cua ban quan ly.
2. Thanh vien cua H9i dbng quan t:ri, Giam d6c diSu hanh va
can bQ quan ly khac phai cung c~p t~t ca cac thong tin va
tai li~u lien quan d~n ho~t d<)ng cua Cong ty theo yeu cfru
cua Ban kiSm soat. Thu kY Cong ty phai bao dam r~g
toan b9 ban sao cac thong tin tai chinh, cac thong tin khac
cung dp cho cac thanh vien Hoi d6ng quan tr! va ban sao
cac bien ban hQp H9i dbng quan t:ri se phiii duqc cung c~p
cho thanh vien Ban kiSm soat vao cling thai diSm chUng
duqc cung c~p cho H<)i dbng quan t:ri.

-··---·---
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I>i~u 35.
Trach nhi~m
trung thl}'C Va
tranh cac
xung dotv~

bA sung theo di~u I~ mOi

Ly do bA sung
/sua dBi

dbng quan t:ri, Giam d6c va co dong;
d. Truong hqp phat hi~n hanh vi vi ph~m phap
lu~t ho~c vi ph~m DiSu 1~ cong ty cua thanh vien
Hoi d6ng quan t:ri, Giam d6c va nguo·i diSu hanh
doanh nghi~p khac, phai thong bao b~ng van ban
v6'i Hoi d6ng quan t:ri t:rong vong bBn IDU'oi tam
(48) gier, yeu du nguo·i c6 hanh vi vi ph~m ch~m
dm vi ph~m va co giai phap kh~c plwc Mu qua;
e. Bao cao t~i D~i hQi d6ng c6 dong theo quy dinh
cua Lu~t doanh nghi~p.
f. Cac quySn va nghia Vl,l khac theo quy d!nh cua
phap lu~t va DiSu 1~ nay.
2. Thanh vien HDQT, Giam d6c va ngm)'i diSu
hanh doanh nghi~p khac phai cung dp d~y du,
chinh xac va kip thai cac thong tin va tai li~u vs
cong tac quan ly, diSu hanh va ho~t d()ng cua
Cong ty theo yeu cfru cua Ban kiSm soat. Nguo·i
plw t:rach quan tri cong ty phai biio dam r~ng toan
bQ ban sao cac nghi quy~t, bien ban hQp cua f)~i
hQi dbng c6 dong vacua HDQT, cac thong tin tai
chinh, cac thOng tin va tai li~u khac cung c~p cho
c6 dong va ~hanh vien HDQT phai duqc cung dp
cho cac Kiem soat vien vao cling tho·i diSm va
theo phuong th(rc nhu d6i v6'i c6 dong va thanh

I
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B6 sung them khoan 1 :

£JiJu 35:
Khong c6 khoan nay

-

1. Thanh vien Hoi dbng quan t:ri, KiSm soat vien,
Giam d6c va nguo·i diSu ha.nh khac phai cong
khai cac lqi ich c6 lien quan theo quy dinh t~i
DiSu 159 Lu~t doanh nghi~p va cac quy dinh
phap lu~t khac.

------------= ~

quy~n i¢

Khoan 3. £JiJu 35
--·-----·---·---·---··---------·-····-··---··-·--··-··-·····-··------··---·-·-··-··----····-·-···· .
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Sica /gi lit:

Khoan 1 va 4 msu
40- DiSu 1~ mau
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Di~u khoan
TT I cua Di~u I~
hi~n

Sii'a aAi, bA sung theo di~u I~ m6i

N~i dung cua di~u I~ hi~n hi'mh

hi'mh

Ly do bA sung
/sua aAi

3. Cong ty khong cAp cac khain vay ha~c baa lanh cha cac 4. Trir tnrong hqp D~i hQi dbng c6 dong c6 quy~t
thanh vien H9i dbng quin trj, thanh vien Ban kiSm saat, Giam djnh khac, Cong ty khong duqc dp cac khaan
d6c di~u hanh, can b9 quan ly khac va nhfrng nguai c6 lien vay ha~c baa lanh cha cac thfmh vien H9i dbng
quan t6·i cac thanh vien neu tren ha~c phap nhan rna nhfrng quan tri, KiSm saat vien, Giam d6c, nguc>"i di~u
nguai nay c6 cac lQ'i fch tai chinh, trir truang hQp cac khain hanh khac va cac ca. nhan, t6 chuc c6 lien quan t&i
vay ho~c bio lanh neu tren da duqc D~i hQi dbng c6 dong chAp cac thanh vien neu tren ho~c phap nhan rna nhung
nguo·i nay c6 cac lQ'i fch tai chfnh trir tmong hQp
thu~n
cong ty d~i chung va t6 chuc c6 lien quan t6'i
thanh vien nay la cac cong ty trong cung t~.p daan
ho~c cac cong ty ho;;tt d9ng thea nh6m cong ty,
baa gbm cong ty illy - cong ty con, t~p doan kinh

·-·------··--··-··-·---·-·---··-------··-·-------·---- ·--· ··- __ ---· ___ ---------·--·-·---------·---·-·--- -----··---···-·-55

Di~u 39. Phan
ph6i IQ'i nhu~n

Khoan 2. Di€u 3 9
2. Thea quy djnh cua Lu~t Doanh nghi~p, H9i dbng quin trj c6
thS quy~t djnh t<;~.m ling c6 tuc giua kY n~u xet thAy vi~c chi tri
nay phu hQp v6·i khi nang sinh loi cua Cong ty.

)
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Bo khoim nay trong Di€u 44. Phdn ph6i lr;i
nhuqn

Thea DiSu 44 Di~u
1~ mfru
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Di~u 47.
Chim dlli
ho~t d()ng

Khoan 1. Di€u 47
1. Cong ty c6 thS bi giii thS ho~c chAm dut ho~t d9ng trong
nhung truong hQp sau:
a. Khi k~t thuc thoi h~n ho~t d9ng cua Cong ty, kS ci sau khi
da gia h~n;
b. Toa an tuyen b6 Cong ty pha san theo quy djnh cua
phap lu~t hi~n hanh;
c. Giii thS tru6'c thai h~ thea quy~t dinh cua D~i hQi dbng
c6 dong;
d. Cac truong hQp khac do phap lu~t quy djnh.

Sua lc;i la
l.Cong ty c6 thS bi giii thS trong nhfrng truong
hQp sau:
a. K~t thlic thOi h~n ho~t d9ng cua Cong ty, kS
ci sau khi da gia h~n;
b. Giii thS tru6·c thO·i h~n thea quy~t dinh cua
D~i hQi dbng c6 dong;
c. Bi thu hBi Giiy chll'llg nh~n dang kY
doanh nghi~p;
d. Cac truong hQp khac thea quy dinh cua phap
lu~t.

29

Khoan 1. Di~u 52
Di~u 1~ mfru
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TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG VÀ BỂ CHỨA DẦU KHÍ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ
(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số…… /NQ-ĐHĐCĐ ngày…….../ 6/2018)

CHƯƠNG I:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
(Công ty) là hệ thống các nguyên tắc cho toàn bộ các hoạt động quản trị của Công ty
được xây dựng theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày
22/9/2017, trên nguyên tắc quán triệt tinh thần Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày
6/6/2017 và Luật doanh nghiệp 2014.
Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty để bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức
nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và cán
bộ quản lý nhằm đánh giá hiệu quả việc thực hiện quản trị của Công ty.
Điều 2. Giải thích thuật ngữ
1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
- “Công ty” là Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí;
- “Tổng công ty” là Công ty mẹ: Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt
Nam;
- Người điều hành doanh nghiệp/Công ty là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán
trưởng;
- “Người có liên quan” được quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán
và Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp: là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc
gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:
a) Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người
quản lý đó đối với công ty con trong nhóm công ty;
b) Công ty con đối với công ty mẹ trong nhóm công ty;
c) Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của
doanh nghiệp đó thông qua cơ quan quản lý doanh nghiệp;
d) Người quản lý doanh nghiệp;
đ) Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị
ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty hoặc của nhân
viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho những người, công ty quy định tại các
điểm a, b, c, d và đ khoản này;
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g) Doanh nghiệp trong đó những người, công ty quy định tại các điểm a, b, c, d, đ,
e và h khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của các cơ quan quản lý
ở doanh nghiệp đó;
h) Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần
hoặc lợi ích ở công ty hoặc để chi phối việc ra quyết định của công ty.
- “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” (sau đây gọi là thành viên
không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó giám
đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
- “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ” (sau đây gọi là thành viên độc lập)
là thành viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau :
a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty;
không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít
nhất trong 03 năm liền trước đó.
b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ
cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con
đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của
công ty hoặc công ty con của công ty;
d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết của công ty;
đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
- “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán:
là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm (5%) trở lên số cổ phiếu có
quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.
2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn
bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản
đó.
CHƯƠNG II: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN, BẤT THƯỜNG,
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ
Điều 3. Trình tự, thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
Trình tự, thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo các
bước và nội dung cụ thể như sau:
Bước 1. Chuẩn bị cho cuộc họp:
Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc
triệu tập, chủ trì, điều khiển cuộc họp trừ trường hợp ủy quyền cho người khác. Người
triệu tập họp phải thực hiện các công việc sau đây:
1- Lập danh sách và thông báo mời họp đến cổ đông có quyền dự họp:
1.1 Kế hoạch tổ chức Đại hội: HĐQT tổ chức họp dự kiến kế hoạch tổ chức Đại
hội: Thời gian, địa điểm, ngày đăng ký cuối cùng... Đồng thời công bố thông tin về kế
hoạch tổ chức Đại hội theo đúng quy định.
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1.2 Chốt danh sách cổ đông: Sau khi có kế hoạch tổ chức Đại hội, Công ty gửi
hồ sơ thông báo thực hiện quyền đầy đủ, hợp lệ cho Trung tâm lưu ký chứng khoán
(VSD) đề nghị chốt danh sách cổ đông chậm nhất 10 ngày làm việc trước ngày đăng ký.
Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
1.3 Lập danh sách cổ đông: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng
cổ đông được lập dựa trên Danh sách người sở hữu chứng khoán lưu ký thực hiện quyền
của VSD gửi. Danh sách cổ đông này được lập chậm nhất ba mươi ngày trước ngày
khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ Công ty không quy định một thời hạn
khác ngắn hơn.
1.4 Chuẩn bị tài liệu: Người triệu tập họp chuẩn bị chương trình, nội dung đại
hội; Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội
dung dự kiến của cuộc họp; Các công việc khác phục vụ đại hội.
1.5 Gửi thông báo mời họp: Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi
thông báo mời họp ( kèm Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan
đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội ) đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ
đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp
lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông
được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên
trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch
chứng khoán. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội
đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các
cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:
a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành
viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
c. Phiếu biểu quyết;
d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;
e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp
1.6 Kiến nghị về Chương trình họp: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập
tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình
họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít
nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến
nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước
công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ
trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và
nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp
1.7 Từ chối các kiến nghị: Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ
chối những kiến nghị quy định tại khoản 1.6 Điều này nếu thuộc một trong các trường
hợp sau:
a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội
dung;
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b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ
5% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy
định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty;
c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội
đồng cổ đông;
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Bước 2. Tiến hành cuộc họp:
2.1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:
2.1.1 Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ
đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt
đăng ký hết.
1. 2.1.2 Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang
theo CMND/Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền (Đối với đại diện cổ đông) để đăng ký
với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận 01 Thẻ biểu quyết. 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 cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ
ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền
dự họp
b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ
ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức
và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;
c. Trong trường hợp khác thì 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.
2.1.3 Mỗi cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội, ngay sau khi
hoàn tất khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ được Ban kiểm tra tư cách cổ đông cấp
cho 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết (nếu có), hoặc 01 Phiếu bầu cử
TV HĐQT/Ban kiểm soát ( nếu HĐQT /BKS kết thúc nhiệm kỳ) có đóng dấu treo của
Công ty.
2.1.4 Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có
quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi
đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký
và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
2.1.5 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại
diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
2.1.6 Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại
hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8
Điều 142 Luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:
a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự
họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
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c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không
được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
2.1.7 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông
hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc
các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được
ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu
trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có
quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội.
2.2. Cách thức bỏ phiếu:
Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông
đều phải được thông qua bằng việc biểu quyết tại Đại hội. Việc biểu quyết được thực
hiện theo 2 hình thức: Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (trong trường hợp biểu
quyết công khai) hoặc biểu quyết bằng cách bỏ phiếu Phiếu lấy ý kiến biểu quyết (trong
trường hợp biểu quyết kín) .
2.2.1 Thẻ biểu quyết bao gồm các thông tin:
- Mã số cổ đông
- Họ và tên của cổ đông/ họ và tên đại diện được uỷ quyền
- Số cổ phần sở hữu và /hoặc đại diện.
2.2.2 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết gồm các thông tin:
- Mã số cổ đông
- Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền
- Số cổ phần sở hữu/được ủy quyền,
- Các nội dung biểu quyết
- Tình trạng biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến.
2.2.3 Biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết:
- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Đồng ý, Không đồng ý, hoặc Không có ý
kiến một vấn đề được trình bày tại Đại hội, bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao, mặt
trước hướng về Đoàn chủ tịch, khi được Chủ tọa lần lượt hỏi về tình trạng biểu quyết
(Đồng ý, Không đồng ý và Không có ý kiến).
- Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần
(Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu
quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Số thẻ Đồng ý nghị quyết được thu trước, số thẻ Không đồng ý nghị quyết được
thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu Đồng ý hay Không đồng ý để quyết định.
2.2.4 Biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến biểu quyết:
- Cổ đông/Người đại diện ủy quyền biểu quyết đánh dấu (V hoặc X) vào một
trong 03 ô cần biểu quyết: Đồng ý, Không đồng ý, hoặc Không có ý kiến;
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không có hoặc có nhiều hơn 1
tình trạng biểu quyết. Khi đó, các nội dung biểu quyết còn lại vẫn hợp lệ và vẫn được
tính vào kết quả kiểm phiếu.
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- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ phải thỏa mãn các điều kiện sau:
 Phiếu do Công ty phát hành và có đóng dấu treo của Công ty;
 Phiếu có chữ ký của Cổ đông/Đại diện ủy quyền hợp lệ;
 Phiếu không được tẩy xóa, cạo sửa nội dung biểu quyết;
 Phiếu không được ghi bằng bút chì;
 Phiếu không ghi thêm nội dung ngoài các nội dung biểu quyết do ĐHĐCĐ đưa
ra
- Phiếu được phát ra nhưng không gửi về cho Ban kiểm phiếu được xem là Phiếu
trắng. Phiếu trắng được xem là phiếu chọn tình trạng “Không có ý kiến” đối với các nội
dung biểu quyết.
2.3 Cách thức kiểm phiếu
- Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm
phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ
đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ toạ.
2.3.1 Đối với hình thức biểu quyết công khai thông qua Thẻ biểu quyết
Sau khi Chủ tọa hỏi ý kiến của Đại hội về từng nội dung biểu quyết, Ban kiểm
phiếu sẽ đếm, ghi nhận và tổng hợp tình trạng biểu quyết (Đồng ý, Không đồng ý, hoặc
Không có ý kiến) và tỷ lệ biểu quyết theo từng tình trạng so với tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu.
2.3.2 Đối với hình thức biểu quyết kín thông qua Phiếu lấy ý kiến biểu quyết
- Sau khi cổ đông hoàn tất việc bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu thu thập Phiếu lấy ý kiến
biểu quyết từ thùng phiếu, kiểm tra tính hợp lệ và thực hiện việc kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định cho từng nội dung biểu quyết .
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm ghi nhận, tổng hợp và báo cáo kết quả biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết được ghi thành Biên bản kiểm phiếu, các thành viên Ban kiểm
phiếu ký xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm
phiếu.
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:
+ Tổng số cổ đông than dự họp;
+ Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
+ Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ và không hợp lệ;
+ Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề đã trình Đại hội
2.4 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 dưới đây, các quyết định của Đại
hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số
phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện
được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
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c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.
2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương
thức bầu dồn phiếu (như quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp).
3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau được
thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có
mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông :
a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài
sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ
hơn do Điều lệ công ty quy định;
đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.
4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục
thông qua Nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
2.5 Thông báo kết quả kiểm phiếu
Ban kiểm phiếu có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông về
Biên bản kiểm phiếu, trong đó nêu rõ các nội dung đã được thông qua với: Tổng số phiếu
đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề
được biểu quyết tại Đại hội.
Ban thư ký Đại hội ghi nhận lại để đưa vào Biên bản Đại hội.
2.6 Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
1. Ban thư ký Đại hội có trách nhiệm ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và
lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm
bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
c) Chương trình và nội dung cuộc họp;
d) Họ, tên chủ tọa 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;
e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh
sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương
ứng;
g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ
phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành
và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
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i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.
Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý
như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước
ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết
thúc cuộc họp.
3. Chủ tọa 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 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế
bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp,
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.
2.7 Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua
hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại Nghị quyết đó.
- Công ty phải công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ Nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông, Biên bản họp ĐHĐCĐ (công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty,
Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán).
2.8 Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ
đông sở hữu từ 5% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06)
tháng có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ Nghị quyết hoặc một
phần nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông
không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
2. Nội dung Nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.
Điều 4. Trình tự và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết
định của Đại hội đồng cổ đông
1. Các trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết
định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công
ty, trừ các vấn đề sau phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại
hội đồng cổ đông:
a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
b) Định hướng phát triển Công ty;
c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
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đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng
giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, hoặc một tỷ lệ, giá
trị khác nhỏ hơn do Điều lệ Công ty quy định;
e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
g) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
2. Trình tự và thủ tục lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản:
2.1 Hội đồng quản trị phải chuẩn bị: Phiếu lấy ý kiến; Dự thảo Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết.
2.2 Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong
một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày
trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và
tài liệu kèm theo được thực hiện như Khoản 1.5 -Bước 1- Điều 3 nêu trên.
2.3 Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b. Mục đích lấy ý kiến;
c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng
minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá
nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ
đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân,
Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại
diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu
biểu quyết của cổ đông;
d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
e. Phương án biểu quyết bao gồm Đồng ý, Không đồng ý và Không có ý kiến đối
với từng vấn đề lấy ý kiến;
f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp
luật của Công ty.
2.4 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc
Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, Người đại diện theo
pháp luật của tổ chức được ủy quyền.
2.5 Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau:
a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán
kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư
điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung
phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời
điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến
không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
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2.6 Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến
của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành Công ty. Biên bản
kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân
biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ, số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu
biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn
đề;
e. Các vấn đề đã được thông qua;
f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật
của Công ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.
3. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua bằng
hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản
- Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm
phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm
phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông
qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
- Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15)
ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử,
việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện
tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết đã được thông
qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở
chính của Công ty.
- Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp
thuận và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
CHƯƠNG III: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH
VIÊN HĐQT
Điều 5. Thành phần HĐQT:
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 5 người. Cơ cấu Hội đồng
quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp
luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty và có xét yếu tố về giới.
- Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành
viên điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội
đồng quản trị phải là thành viên không điều hành.
- Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều
hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.
- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng
số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.
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Điều 6. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:
1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý
doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và
không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được đồng thời là thành viên Hội
đồng quản trị tại quá 05 Công ty khác.
d) Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên
Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con
đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và
người quản lý khác của Công ty; không được là người có liên quan của người quản lý,
người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.
2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty;
không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty con của Công ty ít
nhất trong 03 năm liền trước đó.
b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ
cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con
đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của
công ty hoặc Công ty con của Công ty;
d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết của Công ty;
đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.
3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về
việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và đương
nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ
điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng
quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất
hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập
Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành
viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.
Điều 7. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:
1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng
viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối
thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang
thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi
bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực,
chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện
nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin
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liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu
sau đây:
a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
b. Trình độ học vấn;
c. Trình độ chuyên môn;
d. Quá trình công tác;
e. Các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị
và các chức danh quản lý khác;
f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng
viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);
h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
i. Các thông tin khác (nếu có).
2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06)
tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ
đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu
quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02)
ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới
50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm
(05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến
80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa
tám (08) ứng viên.
3. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ
số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc
tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được
công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử
theo quy định pháp luật.
Điều 8. Cách thức bầu thành viên HĐQT:
1. Bầu bổ sung: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để
bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy
định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội
đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba
(1/3);
b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ
lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp.
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.
2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 và cổ đông có quyền
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dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao
xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên
quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu
bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại
trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế
bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.
Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT:
1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 6 nêu trên;
b) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục,
trừ trường hợp bất khả kháng;
c) Có đơn từ chức;
2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo Nghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông.
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT:
1. Thông báo về bầu HĐQT: Trường hợp đã xác định được trước ứng viên,
thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT sẽ được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng
cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các
ứng viên này trước khi bỏ phiếu.
2. Thông báo miễn nhiệm, bãi nhiệm TV HĐQT: Hội đồng quản trị phải công
bố thông tin trong vòng 24 h khi có thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi

nhiệm.
Điều 11. Cách thức ứng cử /đề cử /giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT:
- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT của cổ đông là cá
nhân:
 Đơn ứng cử tham gia HĐQT (Theo mẫu của Công ty);
 Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo mẫu của Công ty);
 Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo mẫu của Công
ty);
- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT của cổ đông là tổ
chức:
 Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo mẫu của Công ty);
 Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (Theo mẫu của Công
ty);
- Bản kê khai lý lịch theo mẫu /Bản tóm tắt quá trình công tác (Ứng viên tự
khai, theo mẫu của Công ty);
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.
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Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT phải tự chịu trách
nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty về tính chính xác, trung
thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.
CHƯƠNG IV: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HĐQT
Điều 12. Trình tự và thủ tục tổ chức họp HĐQT:
Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị, gồm các nội dung chính sau
đây:
1. Trách nhiệm tổ chức và thời gian tổ chức thực hiện:
Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ
và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất ba (03) ngày
làm việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi
quý phải họp ít nhất một (01) lần.
2. Tổ chức cuộc họp theo những trường hợp khác:
Ngoài các cuộc họp định kỳ, cuộc họp HĐQT còn được tổ chức trong các trường
hợp sau:
2.1 Trường hợp nhằm mục đích bầu Chủ tịch thì trong thời hạn bảy (07) ngày làm
việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó, cuộc họp phải được tiến
hành. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất/hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao
nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất
hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một
(01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.
2.2 Khi có văn bản đề nghị tổ chức cuộc họp từ một trong các đối tượng sau:
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác;
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị.
Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn
bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Trường hợp
không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách
nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty, đồng thời những người đề nghị
tổ chức họp có quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị.
2.3 Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo
cáo tài chính của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản
trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.
3. Thông báo họp Hội đồng quản trị:
- Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng
quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên
Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có
thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên HĐQT. Thông báo họp
HĐQT phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa
điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về
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những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành
viên (kể cả phiếu biểu quyết cho những thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp).
- Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác,
nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT và các Kiểm
soát viên được đăng ký tại Công ty.
4. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư
(3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại
diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.
- Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được
triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.
Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên
Hội đồng quản trị dự họp.
- Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực
tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở
những địa điểm khác nhau. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa
điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa
cuộc họp. Các quyết định được thông qua trong cuộc họp này có hiệu lực ngay khi kết
thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả
thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.
5. Cách thức biểu quyết:
5.1 Mỗi thành viên HĐQT hoặc người được ủy quyền tham dự họp HĐQT có một
(01) phiếu biểu quyết ( trừ trường hợp 5.2 dưới đây);
5.2. Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch
hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi
ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên HĐQT
không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp
HĐQT về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;
5.3 Theo quy định tại khoản 5.4 dưới đây, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp
liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên HĐQT mà thành viên đó
không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối
cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên HĐQT liên quan chưa
được công bố đầy đủ;
5.4 Thành viên HĐQT hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và
điểm b khoản 5 Điều 40 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng
đó;
5.5 Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận
nhưng không được biểu quyết.
5.6 Thành viên HĐQT trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng
hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là
người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của
Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên
HĐQT không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao
dịch được ký với Công ty, thành viên HĐQT này phải công khai các lợi ích liên quan tại
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cuộc họp đầu tiên của HĐQT được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi
ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên.
6. Cách thức thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- HĐQT thông qua các Quyết định và ra Nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên
HĐQT dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau,
phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.
- Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý
kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết
này có hiệu lực và giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.
7. Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị
Cuộc họp của HĐQT phải được lập thành biên bản và có thể ghi âm, ghi hình và
lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Theo Khoản 1, Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2014,
thì khi ghi lại Biên bản họp HĐQT, thư ký cuộc họp cần chú ý, ghi lại các nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;



Mục đích, chương trình và nội dung họp;



Thời gian, địa điểm họp; Cuộc họp HĐQT có thể được tiến hành tại trụ sở Công
ty hoặc nơi khác, do vậy khi tiến hành họp ở đâu thì người lập biên bản sẽ ghi
đúng với thông tin đó.



Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức
dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;



Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; Người soạn thảo sẽ ghi lần
lượt từng nội dung mà chủ tọa cuộc họp nêu ra để thảo luận.



Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của
cuộc họp;



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



Các vấn đề đã được thông qua;



Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. Chủ tọa và thư ký sẽ phải chịu
trách nhiệm về tính xác thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

Lưu ý: Biên bản họp HĐQT phải được lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm một
bản tương tự bằng tiếng nước ngoài. Biên bản họp HĐQT và tài liệu sử dụng trong cuộc
họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Trong trường hợp HĐQT họp các
vấn đề liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như: Thay đổi người đại diện
theo pháp luật của Công ty, thành lập Chi nhánh Công ty…thì Công ty sẽ phải gửi 01
bản sao biên bản họp HĐQT tới cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể
từ ngày HĐQT thông qua các nội dung thay đổi.
8. Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị:
Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm gửi Biên bản/Nghị quyết HĐQT tới các thành
viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc
họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung Biên bản/Nghị quyết trong thời hạn mười
(10) ngày kể từ ngày gửi.
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CHƯƠNG V: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM
KIỂM SOÁT VIÊN
Điều 13. Kiểm soát viên:
Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát
viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
Điều 14. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên:
1. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập
và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con
nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người
quản lý khác;
c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông
hoặc người lao động của Công ty;
d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên
quan.
2. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên ( do Nhà nước nắm
giữ trên 50% vốn điều lệ của Công ty).
3. Kiểm soát viên phải không thuộc các trường hợp sau:
a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
4. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo
nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên
chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các
quyền và trách nhiệm sau:
a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các
thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội
đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.
Điều 15. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm
soát viên:
1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định đề cử,
ứng cử thành viên HĐQT tại Điều 7 ở trên.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử
không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên
hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản
trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được
công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.
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Điều 16. Cách thức bầu Kiểm soát viên
Các thức bầu Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định bầu thành viên
HĐQT tại Điều 8 ở trên .
Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát
viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực
hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận
nhiệm vụ.
Điều 17. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên:
1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại
Luật doanh nghiệp;
b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ
trường hợp bất khả kháng;
c. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:
a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên
quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 18. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên:
Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên được thực hiện tương
tự quy định Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm HĐQT tại Điều 10 ở trên.
CHƯƠNG VI:

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÁC TIỂU BAN THUỘC HĐQT

Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có), gồm
các nội dung chính sau đây:
Điều 19. Các tiểu ban thuộc HĐQT:
- Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của HĐQT
như: Tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban khác. Việc thành lập các
tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp, không thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng, Hội
đồng quản trị có thể phân công thành viên độc lập Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản
trị trong các hoạt động nhân sự, lương thưởng.
Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập tiểu ban, trách nhiệm của
từng tiểu ban, trách nhiệm của thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của thành viên
độc lập được cử phụ trách về nhân sự, lương thưởng.
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Điều 20. Cơ cấu của các tiểu ban:
Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, ít nhất là ba
(03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài.
Điều 21. Tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban, trưởng tiểu ban:
- Hội đồng quản trị cần bổ nhiệm 01 thành viên độc lập HĐQT làm trưởng ban
các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng.
- Thành viên của Tiểu ban phải có kiến thức hoặc kinh nghiệm về lĩnh vực tiểu
ban nhận phụ trách.
- Thành viên của Tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng
quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị.
Điều 22. Trách nhiệm của các tiểu ban và từng thành viên:
1. Trách nhiệm của tiểu ban nhân sự:
- Tham mưu, tìm kiếm và đề cử ứng viên nhân sự có đủ năng lực, trình độ chuyên
môn vào các vị trí quản lý cao cấp của Công ty, đồng thời đề đề xuất bãi nhiệm các cán
bộ quản lý cấp cao không đạt yêu cầu trình HĐQT quyết định;
2- Trách nhiệm của tiểu ban lương thưởng:
- Hàng năm căn cứ vào quy mô hoạt động, tình hình SXKD của Công ty xây
dựng, đề xuất chế độ lương thưởng của Giám đốc, các chức vụ quản lý cao cấp và
CBCNV trình HĐQT quyết định.
CHƯƠNG VII: LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU
HÀNH CÔNG TY
Điều 23. Lựa chọn người điều hành Công ty:
Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm
trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công
việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế
toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ
nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị
quyết của Hội đồng quản trị và được sự chấp thuận của Tổng Công ty.
Điều 24. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Giám đốc
Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Giám đốc tuân thủ theo Điều 65- Luật doanh
nghiệp, có bổ sung làm rõ thêm cụ thể như sau:
1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý
doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp.
2. Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con
nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý Tổng
Công PVC và người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty (Do Công ty là Công ty con
của PVC có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ).
3. Có phẩm chất đạo đức tốt; ý thức tổ chức kỷ luật cao; trung thực, dám làm và
dám chịu trách nhiệm; có khả năng thực tiễn; được tập thể tín nhiệm thông qua kết quả
lấy phiếu tín nhiệm.
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4. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty.

Có trình độ học vấn từ bậc đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành
khác nhưng đã có ít nhất 2 năm đang công tác ở lĩnh vực được đề nghị bổ nhiệm; Có
năng lực tổ chức chỉ đạo; có trình độ về quản lý, ngoại ngữ và có đủ sức khoẻ để làm
việc có hiệu quả và đáp ứng được chức trách được giao.
5. Không thuộc các đối tượng đang bị cơ quan, chính quyền và tổ chức Đảng các
cấp xem xét kỷ luật hoặc đang trong thời gian chịu thi hành kỷ luật với hình thức từ
khiển trách trở lên và không thuộc các đối tượng bị cấm đảm nhiệm các chức vụ theo
quy định của pháp luật.
Điều 25. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Phó giám đốc:
Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Phó giám đốc tương tự như khoản 1, 3, 4, 5 Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Giám đốc ở trên.
Điều 26. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Kế toán trưởng:
Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Kế toán trưởng cụ thể như sau:
1. Không thuộc các đối tượng những người không được làm kế toán quy định tại
Điều 52 Luật Kế toán.
2. Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật Kế toán, có bổ sung
thêm cụ thể như sau:
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành
pháp luật và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ, các quy định về quản lý kinh tế, tài
chính của pháp luật và của Công ty.
- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ Đại học trở lên.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
- Thời gian công tác thực tế là kế toán ít nhất năm (02) năm tính đến ngày được bổ
nhiệm.
3. Không thuộc các đối tượng đang bị cơ quan, chính quyền và tổ chức Đảng các
cấp xem xét kỷ luật hoặc đang trong thời gian chịu thi hành kỷ luật với hình thức từ
khiển trách trở lên.
Điều 27. Trình tự và hồ sơ bổ nhiệm người điều hành Công ty:
Hội đồng quản trị Công ty ra quyết định bổ nhiệm (sau khi được Tổng Công ty
chấp thuận bằng văn bản) đối với các chức danh dưới đây sau:
- Giám đốc Công ty.
- Các Phó Giám đốc Công ty.
- Kế toán trưởng và Trưởng phòng TC-HC Công ty.
1. Trình tự thực hiện đối với bổ nhiệm từ nguồn nhân sự tại chỗ:
a. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, nguồn cán bộ quy hoạch và sau khi trao đổi trong
Ban lãnh đạo, Chủ tịch báo cáo (không nhất thiết bằng văn bản) Công ty mẹ - Tổng Công
ty về chủ trương và phương án nhân sự (từ 1 đến 3 phương án) của Công ty.
b. Khi Tổng Công ty đồng ý, Chủ tịch HĐQT thông qua nhận xét đánh giá về
nhân sự và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các cán bộ chủ chốt trong Công ty đối với nhân
sự dự kiến.
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c. Trên cơ sở phân tích tổng hợp nhận xét, đánh giá và kết quả lấy phiếu tín
nhiệm, HĐQT họp thống nhất lựa chọn (nếu có 2-3 ứng cử viên) và Chủ tịch ký tờ
trình gửi Tổng công ty xem xét chấp thuận (HĐQT chỉ ra Nghị quyết sau khi có kết quả
lấy phiếu tín nhiệm).
d. Trường hợp Tổng Công ty không nhất trí với nhân sự do Chủ tịch/HĐQT Công
ty đề nghị thì Chủ tịch Công ty phải lựa chọn và đề nghị phương án nhân sự khác trình
Ban thường vụ và Tổng Công ty xem xét.
2. Trình tự thực hiện đối với bổ nhiệm từ nguồn nhân sự bên ngoài:
Trường hợp xét thấy nguồn cán bộ tại chỗ trong quy hoạch của Công ty không
thể đáp ứng, Công ty có thể thực hiện việc bổ nhiệm từ nguồn bên ngoài, nhưng phải
theo quy trình chung như sau:
- HĐQT thống nhất về chủ trương tăng cường cán bộ từ nguồn bên ngoài và thảo
luận về nhân sự do cấp trên giới thiệu hoặc các thành viên HĐQT giới thiệu.
- Phòng Tổ chức Hành chính Công ty xác minh lý lịch và tìm hiểu về cán bộ ( lấy
nhận xét Cán bộ từ đơn vị đang công tác); trao đổi về dự kiến của Công ty, cũng như
yêu cầu nhiệm vụ với cán bộ và lãnh đạo nơi cán bộ đang công tác; báo cáo HĐQT về
kết quả làm việc.
- Chủ tịch HĐQT trình Tổng Công ty xem xét chấp thuận trước khi ra quyết định.
3. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm:
Đối với trường hợp bổ nhiệm tại chỗ, Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm người điều hành
Công ty gồm có:
1. Tờ trình đề nghị bổ nhiệm (Tờ trình cần có đầy đủ nội dung: nhu cầu nhân sự,
nguồn nhân sự, nguồn nhân sự dự kiến bổ nhiệm (nguồn nội bộ/hoặc nguồn
bên ngoài)…);
2. Sơ yếu lịch của người được đề nghị bổ nhiệm, có dán dán ảnh cỡ 4x6 cm (ảnh
chụp trong thời hạn 3 tháng tính đến thời điểm lập hồ sơ) được cơ quan quản
lý xác nhận theo mẫu 2C-BNV/2008;
3. Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác;
4. Chương trình Hành động nếu được bổ nhiệm;
5. Bản nhận xét, đánh giá của HĐQT, Chủ tịch Công ty hoặc Giám đốc Công ty
(về ưu/khuyết điểm…) đối với người được giới thiệu bổ nhiệm;
6. Bản nhận xét (đồng ý/ hay không đồng ý) của Đảng ủy có kết quả phiếu giới
thiệu, tín nhiệm đối với cán bộ
7. Quyết định xếp loại Đảng viên năm gần nhất (đối với cán bộ là đảng viên) và
Đánh giá kết quả công việc hàng năm;
8. Bản nhận xét của Cấp ủy /Chính quyền địa phương nơi cư trú theo quy định;
9. Biên bản tổng hợp (kiểm phiếu) lấy phiếu giới thiệu, phiếu tín nhiệm của cán
bộ chủ chốt;
10. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định;
11. Giấy khám sức khỏe có thời hạn 3 tháng tính đến thời điểm lập hồ sơ bổ
nhiệm;
12. Bản kê khai nguồn cho con đi học nước ngoài (nếu có); Báo cáo của cán bộ
đảng viên có thân nhân ở nước ngoài.
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13. Các bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng (có công chứng hoặc
đóng dấu của cơ quan sao y bản chính);
14. Các kết luận kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, các giấy tờ liên
quan khác đối với người được giới thiệu bổ nhiệm (nếu có);
15. Rà soát, báo cáo tiêu chuẩn chính trị cán bộ quản lý đề xuất được bổ nhiệm .
Công ty phải xác nhận Hồ sơ và chịu trách nhiệm về tính xác thực của Hồ sơ đề
nghị bổ nhiệm.
Điều 28. Thời hạn (nhiệm kỳ) / bổ nhiệm lại chức vụ người điều hành Công
ty.
- Nhiệm kỳ của Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản
lý khác trong Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm là năm (05) năm và có thể được tái
bổ nhiệm.
- Khi hết thời hạn bổ nhiệm (05 năm) thì phải tiến hành xem xét để bổ nhiệm lại/
hoặc không bổ nhiệm lại. Hội đồng quản trị quyết định trước khi cán bộ kết thúc nhiệm
kỳ ít nhất một (01) tháng (Đối với người điều hành Công ty trong Quyết định bổ nhiệm
không ghi thời hạn bổ nhiệm khi tới thời hạn 5 năm cũng phải tiến hành thủ tục bổ nhiệm
lại).
- Đối với người điều hành còn từ đủ 2 năm đến dưới 5 năm công tác trước khi
đến tuổi nghỉ hưu, nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm
đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
- Đối với người điều hành còn dưới 2 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu,
do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thời điểm
đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
- Đối với người điều hành khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không đủ tiêu chuẩn, điều
kiện để bổ nhiệm lại thì HĐQT/Giám đốc báo cáo, xem xét, bố trí phân công công tác
khác theo phân cấp.
Điều 29. Điều kiện để bổ nhiệm lại:
-

Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ;

-

Đạt tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo quy định tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại, đáp
ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;

-

Công ty có nhu cầu;

-

Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

-

Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp
luật.
Điều 30. Trình tự và hồ sơ bổ nhiệm lại:
1. Trình tự bổ nhiệm lại :

- Người điều hành Công ty làm báo cáo tự nhận xét đánh giá việc thực hiện chức
trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ theo quy định về đánh giá cán bộ gửi
HĐQT/Giám đốc Công ty.
- Đảng ủy Công ty có ý kiến nhận xét, đánh giá.

24

- Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc Công ty nhận xét thống nhất ý kiến về việc bổ nhiệm
lại hay không bổ nhiệm lại. Trên cơ sở đó Chủ tịch HĐQT /Giám đốc Công ty ra quyết
định hoặc trình Tông công ty xem xét chấp thuận trước khi ra quyết định theo đúng phân
cấp.
- Thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm lại/kéo dài thời hạn: Cấp nào ra quyết định
bổ nhiệm thì cấp đó ra quyết định bổ nhiệm lại.
2. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại như sau:
1. Tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại (trong đó nêu rõ nhu cầu cần bổ nhiệm lại và
đánh giá Tờ trình cần có đầy đủ nội dung: nhu cầu nhân sự, nguồn nhân sự,
nguồn nhân sự dự kiến bổ nhiệm (nguồn nội bộ/hoặc nguồn bên ngoài)…);
2. Sơ yếu lịch của người được đề nghị bổ nhiệm, có dán dán ảnh cỡ 4x6 cm (ảnh
chụp trong thời hạn 3 tháng tính đến thời điểm lập hồ sơ) được cơ quan quản
lý xác nhận theo mẫu 2C-BNV/2008;
3. Văn bằng, chứng chỉ bổ sung so với lần đầu (nếu có thay đổi );
4. Bản kê khai tài sản nếu có thay đổi so với năm trước liền kề so với thời điểm
bổ nhiệm lại (nếu không thay đổi có thể sử dụng Bản kê khai Tài sản cuối năm
liền kề);
5. Bản tự nhận xét, đánh giá hàng năm của cán bộ;
6. Bản đánh giá cả nhiệm kỳ của cấp có thẩm quyền;
7. Chương trình Hành động nếu được bổ nhiệm lại;
8. Bản nhận xét của Cấp ủy / hoặc Chính quyền cơ sở nơi nhân sự cư trú thường
xuyên về việc chấp hành pháp luật của cán bộ và gia đình nơi cư trú;
9. Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm của cán bộ chủ chốt;
10. Giấy khám sức khỏe tại thời điểm lập bổ nhiệm lại.
3. Hồ sơ kéo dài thời gian công tác:
a. Bản tự nhận xét, đánh giá hàng năm của cán bộ;
b. Bản đánh giá cả nhiệm kỳ của cấp có thẩm quyền (HĐQT: Đối với Giám đốc;
Giám đốc: Đối với các người điều hành còn lại) .
Điều 31. Ký hợp đồng lao động với người điều hành Công ty:
1. Sau khi có quyết định bổ nhiệm cán bộ điều hành Công ty, Công ty phân cấp
việc ký hợp đồng như sau :
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký hợp đồng lao động (hoặc phụ lục hợp đồng lao
động) đối với Giám đốc.
- Giám đốc ký hợp đồng lao động với các Phó giám đốc và Kế toán trưởng (Theo
Ủy quyền của HĐQT).
2. Hội đồng quản trị quyết định thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác
trong hợp đồng lao động đối với Giám đốc; và kể cả thù lao, tiền lương, lợi ích và các
điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Phó Giám đốc và Kế toán trưởng sau
khi tham khảo ý kiến của Giám đốc.
Điều 32. Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành Công ty
1. Cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý người điều hành quyết định miễn
nhiệm chức vụ đối với người điều hành do vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức, năng lực
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yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, mất uy tín nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật cách
chức hoặc bãi nhiệm. Miễn nhiệm gắn với yếu tố chủ quan do người điều hành gây nên.
2. Việc xem xét miễn nhiệm người điều hành căn cứ vào một trong các trường hợp
sau:
-

Người điều hành bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà yêu cầu nhiệm vụ công
tác cần phải thay thế.

-

Người điều hành bị cơ quan có thẩm quyền kết luận bằng văn bản về vi phạm
pháp luật nhưng chưa đến mức cách chức hoặc bãi nhiệm.

-

Người điều hành không đủ năng lực, uy tín để làm việc thuộc một trong các
trường hợp sau:
 Trong 2 năm liên tiếp của nhiệm kỳ giữ chức vụ không hoàn thành chức trách,
nhiệm vụ được giao.
 Trong một nhiệm kỳ hoặc hai nhiệm kỳ giữ chức vụ liên tiếp, bị hai lần xử lý
kỷ luật từ khiển trách trở lên liên quan đến chức trách nhiệm vụ được giao.
 Để Công ty mất đoàn kết hoặc làm Công ty mất đoàn kết theo kết luận của cơ
quan có thẩm quyền.
 Bị cơ quan kiểm tra, thanh tra có thẩm quyền kết luận vi phạm quy định về
những việc đảng viên, cán bộ không được làm.
3. Quy trình miễn nhiệm Người điều hành Công ty:
-

HĐQT/ Giám đốc căn cứ Mục 2, điều này để đề xuất miễn nhiệm theo phân
cấp quản lý cán bộ.

-

Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

4. Hồ sơ trình bao gồm bản tự nhận xét, kiểm điểm của người điều hành; các văn
bản có liên quan khi xem xét miễn nhiệm (quyết định kỷ luật, văn bản kết luận của cơ
quan có thẩm quyền có liên quan đến người điều hành); tóm tắt lý lịch người điều hành;
nhận xét, đánh giá người điều hành trong nhiệm kỳ, thời hạn giữ chức vụ.
Điều 33. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành Công ty
Công ty phải tổ chức thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành
trong nội bộ Công ty và công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ theo đúng điểm n,
khoản 1 Điều 9 của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 về việc Hướng dẫn
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
CHƯƠNG VIII: PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ
GIÁM ĐỐC
Điều 34. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo
kết quả họp giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc:
1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả
họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc: Tương tự như cuộc họp của
HĐQT tại Điều 12 nêu trên.
2. Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát:
Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành, Nghị quyết cuộc họp của
HĐQT sẽ được chuyển bản sao / hoặc có thể gửi bằng thư điện tử cho Ban kiểm soát.
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Điều 35. Giám đốc:
Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu
sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước
pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
Tại cuộc họp HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông, Giám đốc chuẩn bị các vấn đề sẽ
được trao đổi và quyết định trong phạm vi thẩm quyền quản lý của mình hoặc theo sự
phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Điều 36. Các trường hợp Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp HĐQT:
Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm
việc, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi Giám đốc/hoặc Ban kiểm
soát đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn, cụ thể :
1- HĐQT/ hoặc thành viên HĐQT vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm và nghĩa
vụ của người quản trị điều hành.
2- Có vấn đề quan trọng liên quan đến lợi ích của Công ty và cổ đông mà cần
thiết phải tổ chức ngay cuộc họp HĐQT để giải quyết.
3- Một số vấn đề khác mà Giám đốc/Ban kiểm soát cho là cần thiết.
Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch HĐQT phải
chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; Giám đốc/hoặc Ban kiểm
soát có quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị.
Điều 37. Báo cáo của Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền
hạn được giao:
Giám đốc có trách nhiệm báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện và kết quả hoạt
động đối với nhiệm vụ và quyền hạn được giao bởi HĐQT. Việc báo cáo phải được
được duy trì định kỳ hàng quý và hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của HĐQT.
Hàng quý, sáu tháng và hàng năm, HĐQT kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các
Nghị quyết và các nội dung ủy quyền cho Giám đốc thực hiện hoặc tổ chức thực hiện.
Điều 38. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của
HĐQT đối với Giám đốc
Tại các cuộc họp Quý của HĐQT, Giám đốc phải có báo báo kiểm điểm tình hình
thực hiện nhiệm vụ được giao/ tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của
HĐQT và các vần đề đã được HĐQT ủy quyền giữa 2 kỳ họp để HĐQT nắm bắt và có
phương án xử lý kịp thời.
Điều 39. Các vấn đề Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông
báo cho HĐQT, Ban kiểm soát:
Giám đốc hoặc người được Giám đốc ủy quyền phải báo cáo và cung cấp thông
tin cho HĐQT và ban kiểm soát trong thời hạn 01 (một) giờ, kể từ khi Công ty xảy ra
một trong các sự kiện sau:
1. Tài khoản bị phong tỏa hoặc tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị
phong tỏa.
2. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

27

3. Có quyết định khởi tố đối với các cán bộ quản lý cấp cao; Có bản án, quyết
định của tòa án liên quan đến hoạt động của Công ty; có kết luận của cơ quan thuế về
việc vi phạm pháp luật về thuế.
Các báo cáo, tài liệu phải được lập và gửi bằng văn bản cho HĐQT và Ban kiểm
soát. Trong trường hợp cấp bách, có thể sử dụng hình thức điện thoại fax, bút phê và các
phương tiện khác trong việc gửi và xử lý báo cáo, xin ý kiến để kịp thởi giải quyết công
việc.
Điều 40. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên
HĐQT, các kiểm soát viên và Giám đốc
1. Việc phối hợp công tác giữa HĐQT và Giám đốc Công ty trong việc thực
hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty: Được
thực hiện theo Quy chế phối hợp công tác giữa Ban thường vụ Đảng ủy , HĐQT và Giám
đốc Công ty.
2. Việc phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành
viên HĐQT, các Kiểm soát viên và Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của mình
như sau:
2.1 Đối với Ban kiểm soát:
2.1.1 Ban Kiểm soát phải thường xuyên phối hợp với HĐQT, thông báo với
HĐQT về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát; tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi
trình các báo cáo, kết quả và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;
2.1.2 Ban Kiểm soát có quyền kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ
cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty giúp HĐQT trình Đại
hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
2.1.3 Ban kiểm soát có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại cuộc họp
ĐHĐCĐ, HĐQT và các cuộc họp khác của Công ty. Tại các cuộc họp này, HĐQT phải
tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất và kiến nghị của Ban kiểm soát (nếu
có).
2.1.4 HĐQT phải tạo điều kiện để Ban kiểm soát phát huy tác dụng công tác kiểm
tra, kiểm soát thường xuyên và đột xuất.
2.1.5 Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp các đợt kiểm tra
của Ban kiểm soát, HĐQT phải nghiên cứu để có kế hoạch củng cố, chấn chỉnh và cần có
biện pháp xử lý đối với các đơn vị và các cá nhân liên quan, đồng thời khắc phục các vi
phạm sau kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát theo quy định của Công ty.
2.1.6 HĐQT, thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và
người điều hành Công ty khác phải cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin, tài liệu về hoạt
động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, trừ trường hợp Đại hội
đồng cổ đông có quyết định khác. Ban Kiểm soát không được tiết lộ bí mật của Công ty,
phải chịu trách nhiệm cá nhân về việc sử dụng các thông tin được quy định là thông tin
bí mật của Công ty. Việc yêu cầu cung cấp thông tin cho Ban Kiểm soát và sử dụng
thông tin không được gây ảnh hưởng đến hoạt động quản lý và điều hành của Công ty.
2.2 Đối với Giám đốc:
2.2.1 Thành viên của HĐQT cũng không được nhân danh HĐQT can thiệp trực
tiếp vào công tác điều hành hàng ngày của Giám đốc trừ các trường hợp thuộc thẩm
quyền của HĐQT.
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2.2.2 HĐQT tạo điều kiện cho Giám đốc về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực,
cơ sở vật chất, trang thiết bị và thiết lập hành lang pháp lý nội bộ, giúp bộ máy điều hành
hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2.2.3 HĐQT có thể tham dự các cuộc họp giao ban hàng ngày hoặc các cuộc họp
khác của Ban điều hành Công ty.
2.2.4 HĐQT có quyền sử dụng các phòng ban chức năng hoặc các chuyên viên
của Công ty giúp cho công việc của HĐQT.
2.2.5 HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác điều hành
của Giám đốc. Giám đốc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của HĐQT.
2.2.6 Đối với các vấn đề nội dung HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông quyết định:
HĐQT có quyền yêu cầu TV HĐQT, Giám đốc, các Phòng ban chuyên môn Công ty
chuẩn bị các nội dung cần thiết để Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình ĐHĐCĐ Công
ty xem xét quyết định. Các nội dung trên phải được gửi cho HĐQT ít nhất 45 (bốn mươi
lăm) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông.
2.2.7 Đối với các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT:
Giám đốc có trách nhiệm lập tờ trình gửi HĐQT (kèm theo tờ trình là các văn bản, tài
liệu có liên quan đến các nội dung cần trình và phải gửi cho HĐQT chậm nhất 03 ( ba)
ngày làm việc trước ngày họp HĐQT, để HĐQT xem xét quyết định. Trong quá trình
xem xét quyết định các nội dung mà Giám đốc trình, HĐQT có quyền yêu cầu Giám đốc
bổ sung các tài liệu liên quan và làm rõ các nội dung mà Giám đốc trình, trước khi
HĐQT ra quyết định.
Tất cả các tài liệu do Giám đốc trình và gửi HĐQT phải là văn bản chính thức, có
ký tên, đóng dấu, nêu rõ ý kiến tham mưu, đề xuất để HĐQT có cơ sở xem xét, giải
quyết.
2.2.8 Đối với các nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Giám
đốc: Giám đốc được trực tiếp quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình đã được
quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này. Sau khi quyết định,
Giám đốc có trách nhiệm báo cáo cho HĐQT.
(Đính kèm Phụ lục: Bảng phân cấp quyền hạn giữa ĐHĐCĐ, HĐQT và Giám
đốc).
2.2.9 Khi Giám đốc ra quyết định ký bất kỳ văn bản nào trái quy định của Pháp
luật và Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ khác của Công ty và làm ảnh hưởng đến
quyền lợi của Công ty thì HĐQT có quyền yêu cầu Giám đốc hủy bỏ văn bản đó. Nếu
Giám đốc không thi hành thì Chủ tịch HĐQT có quyền ra văn bản đình chỉ thi hành
quyết định này và ra thông báo tới tất cả thành viên HĐQT và Ban điều hành.
2.2.10 Chủ tịch HĐQT và Giám đốc phải trao đổi công việc thường xuyên với
nhau ít nhất 1 tuần/lần.
2.2.11 Giám đốc có quyền đề nghị Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp bất thường
HĐQT để xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh trong công tác điều hành vượt quá
thẩm quyền của Giám đốc.
Khi có thư mời, Giám đốc có thể tham dự các cuộc họp HĐQT, nhưng Giám đốc
không có quyền biểu quyết nếu không phải đồng thời là TV HĐQT.
2.2.12 Giám đốc là người tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định
của HĐQT.
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2.2.13 Giám đốc được quyền không thực hiện và kiến nghị điều chỉnh những
quyết định trái pháp luật, trái với quy định của Điều lệ Công ty. Nếu HĐQT không có ý
kiến trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 (bảy) ngày, thì tùy theo yêu cầu về thời gian,
tính chất của vụ việc cụ thể, Giám đốc báo cáo với Cấp trên (Tổng Công ty) hoặc đề nghị
Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp bất thường ĐHĐCĐ để xử lý.
2.2.14 Phân cấp quyền hạn giữa HĐQT và Giám đốc tùy từng trường hợp cụ
thể: Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT có thể ủy quyền cho
Giám đốc quyết định bằng văn bản đối với từng trường hợp cụ thể.
CHƯƠNG IX: QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI TV HĐQT, KIỂM SOÁT
VIÊN, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH
Điều 41. Đánh giá hoạt động hàng năm đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên,
Giám đốc và các người điều hành Công ty
1. Hàng năm, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công và kết quả hoạt
động SXKD của Công ty, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công
ty tổ chức kiểm điểm phê bình và tự phê bình, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của
mình, việc phân loại đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được chia ra như sau:
a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
c. Hoàn thành nhiệm vụ
d. Chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 42. Khen thưởng
1. Căn cứ vào kết quả đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều
hành; Giám đốc trình Hội đồng quản trị đề xuất mức khen thưởng đối với các cá nhân
theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ .
2. Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng, quỹ thưởng của
cổ đông khi lợi nhuận vượt.
3. Mức khen thưởng: Căn cứ vào tình hình thực tế của từng năm để xây dựng mức
khen thưởng cụ thể.
Điều 43. Xử lý vi phạm và kỷ luật
1. Hàng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh để xác
định mức độ và hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật và của Công ty. Thành
viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ điều hành không hoàn thành nhiệm vụ
của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về
những thiệt hại do mình gây ra.
2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và các Người điều
hành khi thực hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật và quy định của
Công ty thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, hoặc truy
cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp gây thiệt hại đến lợi
ích của Công ty, cổ đông hoặc người khác thì bồi thường theo quy định của pháp luật.
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Điều 44. Tiền lương, thù lao đối với thành viên độc lập HĐQT
Đối với Thành viên độc lập HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách: Tiền
lương, thù lao được thực hiện tương ứng với mức tiền lương, thù lao của thành viên
chuyên trách HĐQT của Công ty.
Đối với Thành viên độc lập HĐQT làm việc theo chế độ không chuyên trách:
Mức thù lao thực hiện (tính theo tháng) không vượt quá 20% mức tiền lương, thù lao của
thành viên chuyên trách HĐQT của Công ty (vận dụng Điều 16, Thông tư số
28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội).
CHƯƠNG X:

LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH
QUẢN TRỊ CÔNG TY

Việc lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty (nếu có),
gồm các nội dung chính sau đây:
Điều 45. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:
Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị
Công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả.
Người Phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định
khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do
Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.
Điều 46. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị Công ty:
- Có hiểu biết về pháp luật;
- Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện
kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.
Điều 47. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:
Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty khi cần
nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động
Điều 48. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:
Công ty có thể thông báo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị
Công ty trên trang thông tin điện tử của Công ty ( nếu thấy cần thiết) .
CHƯƠNG XI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 49. Hiệu lực thi hành
1. Quy chế này gồm XI chương 49 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất
trí thông qua ngày tháng 04 năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy
chế này.
2. Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Người điều
hành Công ty có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Hội đồng quản trị xem xét và
trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
4. Trong trường hợp có những quy định của Pháp luật có liên quan đến hoạt động
của Công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những
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quy định mới của Pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy
định của Pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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Ph{ll{IC
BANG PHAN cAP QUYEN H~N GIUA D~I HQI DONG CO DONG,
HQI DONG QUAN TRf VA GIAM DOC
STT
I
1

2

3

4

Dai hoi dflng co dong
I Hoi dong quan tri
Trong linh VU'C dieu himh boat dOn2 cua Cong ty
ThOng qua k~ ho~ch phat trien
ng~n h~n va dai h~n cua Cong ty

Quy~t djnh chiSn luqc, k~
ho~ch phat tri~n trung h~n
va kS ho~ch kinh doanh hang
nam cua Cong ty

( HDQT phe duy~t k~ ho~ch
tuyen dvng, dao t~o, d~u tu;
don gia tiSn luang; Vi~c cho
thue, nhuQng ban thanh ly
tai san (thu(>c phil.n d.p d~u
tu cua HDQT) ho~c VTTB
Giam sat, chi d~o Giam d6c
va ngm)'i diSu hanh khac
trong cong vi~c kinh doanh
hang ngay cua Cong ty.
Quyet dinh giai phap khac
phvc cac bi~n d(>ng 16n v€
phuong an SXKD ho~c d~u
tu cua Cong ty
ThOng qua: ban Dv toan dai
hang nam va hang quy
cua Cong ty (sau day gQi la
ban dg toan) phvc vv ho~t
d('>ng quan ly dai h~n, hang
nam va hang quy cua Cong
ty theo k~ ho:;tch kinh doanh.
Ban dg toan hang nam (bao
g6m ca bang can d6i kS toan,
bao cao k~t qua ho:;tt d(>ng
kinh doanh va bao cao luu
chuyen tiSn t~ dg ki~n) cho
tung nam tai chinh
h~n,

II

Trong linh vvc phat himh /mua /ban l~i cA phan/trai phieu

1

Quy~t djnh lo~i cb ph~n va s6 DS xufit cac lo:;ti cb ph~n
luqng cb ph~n m6i se du9·c phat phat hanh va tbng s6 cb ph~n
hanh d6i v6·i m6i lo:;ti cb ph~n
phat hanh theo tung lo:;ti
Quy~t djnh mua l~i tren 10% Quy~t djnh vi~c mua l~i
tbng s6 cb ph~n phat hanh cua ho~c thu h6i khOng qua 10%
m6i lo:;ti
tbng s6 cb ph~n cua tung
lo:;ti da duQ'c chao ban trong
mu(yi hai (12) thang
Quy€t djnh gia chao ban cb
phi~u, trai phi~u trong
trucmg hqp duQ'c D~i hQi

2

3

Giam dflc
Chju tnich nhi~m to chuc
nghien cuu, xay dvng ca.c k~
ho~ch SXKD kinh doanh
thu('>c thAm quySn cua Giam
d6c va trinh HDQT, DHDCD
thOng qua.
Tb chuc thgc hi~n cac Nghi
quy~t cua HDQT va DHDCD,
kS ho~ch SXKD da duqc
HDQT va DHDCD thOng
qua.
Quy~t dinh cac vfu1 ds lien
quan d~n cong vi~c kinh
doanh hang ngay cua Cong ty.

DS xu fit nhfrng bi~n phap
nang cao ho~t d(>ng va qmm ly
cua Congty

Trinh HDQT thOng qua: ban

Dv toan dai h~n, hang nam va
hang quy cua Cong ty phvc V\1
ho~t d(>ng quan ly dai h~,
hang nam va hang quy cua
Cong ty theo k~ ho~ch kinh
doanh. Ban dg toan hang nam
(bao g6m ca bang can d6i k~
to an, bao cao kSt qua ho:;tt
d('>ng kinh doanh va bao cao
luu chuyen tiSn t~ dg ki~n)
cho rung nam tai chinh

STT

DaihQidfingcodong

4

5

6

III

Ghim doc

Hoi don~ quim tri
dong co dong uy quyen
Quy~t dinh gia mua 1~i ho~c
thu h6i c6 phAn cua Cong ty
Vi~c mua ho~c ban c6 ph~n,
phAn v6n gop t~i cac cong ty
khac duqc thanh 1~p a Vi~t
Nam hay nuo·c ngoai.
D~ xuAt vi~c phat hanh tnii
phi~u chuy~n dfJi va trai
phi~u kern ch(rng quy~n.

Trong linh Vl}'C buy d{)ng vBn
Phe chuA.n vi~c vay nq va
Vi~C th\fC hi~n CaC khoan th~
chAp, bao dam, bao 1anh va
b6i thu6ng cua Cong ty
Phe chu~n vi~c dinh gia tai
san g6p vao Cong ty khong
phai b~ng ti~n trong d9t phat
hanh c6 phi~u hoac trai
phi~u cua Cong ty, b~o g6m
van¥, quy~n Slr d\lng dAt,
quyen sa hfru tri tu~, cong
ngM va bi quy~t cong ngM
Phe duy~t vay v6n ngan
hang/ho~c cac t6 ch(rc tai
chinh I ho~c cac ca nhan d~
ph\IC V\1 ho~t d<)ng SXKD va
dAu tu cua Cong ty

2

3

IV
1

xuat

vay

von

ngan

hang/ho~c cac t6 chirc tai
chinh I ho~c cac ca nhan d~

ph\IC V\1 ho~t d<)ng SXKD va
d~u tu cua Cong ty

Tron~ vAn d~ chi tra cA tti'c

KiSn nghi mire co tire duqc
QuySt dinh mire c6 tuc thanh
tra; quy~t dinh thO·i h~n va
toan hang nam cho m6i 1oai c6
phAn phu hqp v6i Lu~t d~anh t~u t\IC tra cfJ rue ho~C XU ly
1o phat sinh trong qua trinh
nghi~p va cac quy~n g~n li~n v6i
kinh doanh.
lo~i c6 phAn d6. Mire c6 tire nay
khOng cao han muc rna Hoi
d6ng quan tri d~ nghi sau khi da
tham khao y kiSn cac c6 dong t~i
cu<)c h9p D~i hQi d6ng c6 dong;

V

Trong linh Vl}'C ddu trr

1

QuySt dinh giao dich dau tu /ban
t~i san c6 gia tri tir 35% trO' len
tong gia tri tai san cua Cong ty
duqc ghi trong bao cao tai chinh
gAn nhAt da drrQ'c ki~m toan

2

De

Kien nghi phuong an tra co
rue ho~c xir 1y 16 trong kinh
doanh.

Quyet dinh giao djch dau tu Quyet dinh dau tu ho~c ban
/ban t~i san c6 gia tri drr6i tai san sau khi co chii trrrO'ng
35% tong gia tri tai san cua ho~c co iiy quy~n ciia
Cong ty duqc ghi trong bao HDQT
cao tai chinh g&n nhAt da
duqc ki~m toan
Cac kh?an d~u tu khOng
thu<)c ke ho~ch kinh doanh
va ngan sach VU'Qt qua 10%
gia trj k~ ho~ch va ngan
sach kinh doanh hang nam.

STT

Dai hoi d6n2 co don2

3

. Iloi don2 quan tri
Quyet djnh phuang an dau
tu va d\1' an ddu tu trong
th~m quysn va gi&i h~n theo
quy djnh cua phap lu~t.

4

Quyet djnh vi~c gop von,
mua c6 phAn cua doanh
nghi~p kh::lc

5

Quyet djnh ve vi~c xay d\l'ng
va sir dl,mg thuO'llg hi~u; cac
giai phap phat triSn thj
trm'mg, ti€p thj va cong

Ghim d6c
De xuat va trinh phuO'llg an
dfi.u tu va d\1' an dAu tu trong
th~m quySn va gi&i h~n theo
quy djnh cua phap lu~t.

·~

De xuat va trinh Vl~C xay
dvng va sir dvng thuO'llg hi~u;
cac giai phap phat tri6n thj
tmemg, ti~p thj va cong ngh~.

ngh~.

VI
1

2

3

VII
1

Trong linh VlfC

kY ket hf}'p a&ng

Cong ty ky ket hqp dong, giao Cong ty ky ket hqp dong,
djch v6i nhfing a6i tll'O'ng duqc giao djch v&i nhfrng a6i
quy djnh t~i khoan 1 Di~u 162 tU'O'ng duqc quy djnh t~i
Lu~t doanh nghi~p v6"i gia tri 2: khoan 1 Di~u 162 Lu~t
35% tAng ghi tri t:U san cua doanh. nghi~p v&i gia trj :::;
Cong ty dUQ"C ghi trong bao cao 35% tong gia tri tai san cua
Cong ty duqc ghi trong bao
tai chinh gftn nhAt.
cao tai chinh gAn nhk
Hqp d6ng d~u tu"/ ban tai san c6 Hqp dong dau tu/ ban tai san
gia trj 2: 35% tAng gia tri tai c6 gia tri :::; 35% tAng gia tri
san cua Cong ty duqc ghi trong tai san cua Cong ty duqc ghi
bao cao tai chinh gAn nh~t da trong bao cao tai chinh gAn
nh~t da duqc ki~m toan
duqc kiSm toan
ThOng qua hqp dongmua,
ban, vay, cho vay va hQp
d6ng khac c6 gia trj 2: 35%
tAng gia tri tai san duqc ghi
trong bao cao tai chinh gAn
nh~t cua Cong ty

Trong linh vvc to chll'c, nhan sv
Quyet djnh:
- Chia, tach, hqp nh~t, sap nh~p
ho~c chuy6n d6i Cong ty
- T6 chuc l~i va giai th6 (thanh
ly) Cong ty va chi djnh nguai
thanh 1Y

2

De xuat vi~c to chuc l~i hol).c
giai th6, yeu du pha san
Congty.

Quyet djnh ca diu t6 chuc,
vi~c thanh l~p cong ty con,
l~p chi nhanh, van phOng d~i
di~n

3

Giam doc phai thOng bao
HDQT va Ki~m soat vien vS
cac d6i tUQllg CO lien quan d6i
v&i hqp d6ng, giao djch d6;
d6ng thai kern theo du thao
HQ12 d6ng hoac thOng bao noi
dung chu y€u cua giao djch d~
HDQT/DHDCD thong qua
Giam doc trinh HDQT/
DHDCD Du thao HO'Q d6ng
hoac thOng bao noi dung chu
WL_cua giao djch d~
HDQT/DHDCD thong qua
Ngoai cac Hqp dong thu(>c
th~m quySn cua DHDCD va
HDQT neu tren va & CQt ben,
Giam d6c duqc quy8t djnh
cac hqp d6ng mua, ban, vay,
cho vay va hqp d6ng khac c6
gia tri:::; 35% tAng gia tr! tai
san duqc ghi trong bao cao tai
chinh gAn nh~t cua Cong ty

Bau, mi~n nhi~m, bai nhi~m va
thay th8 thanh vien H(>i d6ng
quan tri va Ban kiSm soat ;

Bau, mi~n nhi~m, bai nhi~m
ChU tjch H()i d6ng qmin trj;

Ki8n nghj phuang an CO' cau
t6 chll"c Cong ty

STT

Dai hoi dBng co dong

Ghim dBc

Hoi dBng quan tri

Quyet dinh so luQng thanh vien
cua H9i dbng quan tri va Ban
kiem soat.

5

6

Bo nhi~m, mi~n nhi~m, ky
hqp dbng, chAm dut hqp
dbng d6i v&i Giam d6c, Ph6
Giam d6c va KS toan
tnrcmg;

Ki~n

ThOng qua vi~c bO nhi~m
Tnr6ng/Ph6 cac PhOng, ban
va dan vi trgc thui)c.

Quyet djnh bO nhi~m, mien
bai nhi~m cac chuc
danh la cAp Tnr6ng/ph6 cac
PhOng, ban va dan vi trgc
thu9c sau khi c6 S\f chAp
thu~ cua H9i d6ng qmin tri.

nghi so luqng va cac
can b9 quan ly rna Cong
ty cfin tuy~n d\lng d8 Hi)i
d6ng quan tri b6 nhi~m hoi;ic
mi6n nhi~m nh~m thgc hi~n
cac ho~t di)ng quan ly t6t theo
Cu nguai d~i di~n theo uy
d~ xuAt cua H9i dbng quan tri,
quyen tham gia H9i dbng
va tu vAn d~ H9i d6ng quan tri
thanh vien, H9i dbng quim
quyst dinh muc luong, thu
trj hoi;ic D~i hQi d6ng c6
lao, cac lqi ich va cac di~u
dong a· cong ty kMc, quyst
khoan khac cua hgp dbng lao
djnh muc thu lao va quy~n
di)ng cua can b9 quan ly;
lqi khac cua nhfrng nguai
d6.

4

lo~i

nhi~m,

De xuat muc thu lao cua
thanh vien HDQT va Ban
H9i dbng quan tri, Ban ki~m soat Ki~m soat trinh DHDCD
va Bao cao tien thU lao cua H9i
d6ng quan trj, Ban ki~m soat.
Thong qua quyet dinh: Tong so

ti~n thil lao cua cac thanh vien

7

8

QuySt dinh muc luang cua KiSn nghi thu lao, tien luong,
Giam d6c va nguai dieu lqi ich khac d6i v&i nguo·i
dieu hanh Cong ty d~ HDQT
hanh Cong ty.
(ThU lao, ti~n luong va lqi quySt djnh.
ich khac cua Giam d6c phai
duac bao cao tai Dai hOi
dB~g cA dong thuong nie~,
duqc th8 hi~n thanh ffi\IC
rieng trong Bao cao ti'li
chinh niim va duqc neu
trong Bao cao thu(mg nien
cua Congty)
Vao Quy IV hang niim, phe - V ao Quy IV hang niim,
duy~t dinh bien lao d(>ng va trinh HDQT dinh bien lao
s6 luqng nguai cftn tuy~n d(>ng va s6 luqng nguai cfin
d\lng va quy luo·ng cua tuy~n d\lng va quy luang cua
nguo·i lao dl)ng trong niim kS nguai lao di)ng trong niim kS
tiSp.
tiSp
- Ti.r d6 thgc hi~n tuy~n d\lng I
tinh giam nhan sg theo kS
ho~ch

- Tham khao y kiSn cua H9i
dbng quan trj d~ quySt djnh s6
luqng nguai lao dl)ng, muc
luong, trq cAp, lqi ich, vi~c b6

STT

9

Dai hqi d6ng c6 don~

Hoi a6ng quan tri

Giam u6c.
nhi~m, mitsn nhl~ va ca.c
di8u khoan khac lien quan d~n
hqp dbng lao dong cua hQ.

KiSm tra va xu ly cac vi ph~m
cua Hoi dbng quan tri ho~c Ban
kiSm soat gay thi~t h~;~.i cho Cong
tyva c6 dong
Trong linh V\fC phe duy~t quy ch~ n{>i b{> cua Cong ty
l

VIII

1

Thong qua Quy ch6 noi bo v~
quan tri Cong ty

2

IX

1

Quy~t djnh quy ch6 n()i b()
v8 quan tri Cong ty sau khi
du9·c D~i hQi d6ng c6 dong
chftp thu~n thOng qua
Pbe duy~t quy che quan ly
n9i b9 cua cong ty.

Kit~n nghj /d~ xuat trinh quy

ch~ quan ly n9i b9 cua cong
ty.

MC}t s8 tnich nhi~m khac t~i D:;ti hC}i DBng co dong
*ThOng qua:
- Bao caa tai chfnh nam dU'Q'C
kiSm toan;
- Baa cao cua HDQT;
- Bao cao cua Ban KiSm saat;
- B6 sung va sua d6i Di8u l~ ;
- K& ha~ch phat triSn ng~n va dai
h~n;

- Lv·a ch9n Cong ty ki~m ta{m
d()c l~p.

* Duy~t: clmo·ng trinh, n<)i
dung tai li~u ph\lc V\1 hQp
*Trinh:
-Baa caa quy~t tm\n tai
chinh h~ng nam
-Bao caa etta HDQT v~
ha~t d<)ng cua minh (Trang
t/6 c6 vi?c giam sat cita
HDQT aJi w5'i Giam ttJc
va ngu<li aidu hCt.nh trong
nam tai chinh)
-B6 sung va su·a d6i £lieu 1~
-K€ ho~ch phat tri~n ngin
va dai h~n cua Cong ty
-L\l'a ch9n Cong ty kiSm
toan d<)c l~p
-Bao cao vi~c HDQT b6
nhi~m Giam d6c

* So:;tn thao:
- Sa~n tha.a cac To trinh dS
HDQT trinh DHDCD
- K~ ho~ch phat triSn ng~n va
diti h~n
*Trinh:
- Bao cao ctia Ban giam d6c

