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CONC BO THONG TIN TREN CONG TH6NG TIN DIEN TTI CUA
UY NA.N CHU.NG KHOAN NHA NUOC VA
so crao DICH cHrrNG KHOAN HA NQr

Kinh giri: : 3J 3?;,tiJr":r#lilli ?IJiu,

C6ng ty: C6ng ty C6 Ph0n Dugc PhAm Tipharco

M5 chring kho5n: DTG

Tru sd chinh: LO 08, 09 Cum C6ng nghiQp vd Ti0u thri c6ng nghiQp Tdn M!
Ch6nh, Phudng 9, Thdnh pnO Uy Tho, Tinh Ti6n Giang, ViQt Nam.

DiQn thopi: 0273.3871 817 - 0273.3872 973

Fax: 0273.3885040
Nguoi thgc hiQn c6ng b6 thdng tin: LC ThiM! Ti6n

Dia chi: 498 T6 10B, Khu ph6 1, Th6i Sanh H4nh, P.9, TP M! Tho, Ti6n Giang

DiQn tho4i: Co quan: 0273.3872973,Di dQng: 0913728988

Fax: 0273.3885040

Loai th6ng tin c6ng b6:

E24h E 72h trY0u cAu trg6t thudng EDinh k!
NQi dung th6ng tin c6ng b6:

C6ng ty C6 phdn Daqc phiim Tipharco c6ng bii th6ng tin;

- Cqp nhqt tdi li€u Dqi hQi ding cii d1ng thud'ng niAn ndm tdi chinh 2020
vd nhiQm ki 2021-2025;

Chring t6i xin cam k6t cdc th6ng tin.c6ng b6 tr6n ddy ld dring su thflt vd 
,

hodn todn chiu tr5ch nhiQm trudc ph6p lupt vC nQi dung c6c th6ng tin dd c6ng b5:-7,,n,.!

c6ng bii th6ng tin
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Tiin Giang, ngdy 06 thang 04 ndm 2021

THONG BAO MOI HOP
DAr HQr DONG Co OOrrlG THU'oNG XrnX XAIU TAI CHfNH 2020

vA NHrpM Kv 2021-202s

HOi d6ng QuAn tri 96"e ty Cd phAn Duo. c phAm Tipharco trAn trong kinh mcri Quy c6 d6ng

tlram clu Dai HQi D6ng C6 D6ng thuo'ng ni6n nim tdi chinh 2020 vd nhiQm ky 2021 - 2025.

1. Thd'i gian: 08 gid'30 phrit, ngiry 2l th{ng 05 nim 2021

2. Dia tli6m: HQi tru'd'ng C6ng ty C6 phfln Dugc ph6m Tipharco
LO 08, 09 CCN vd TTCN 'tdn M! Ch6nh, Phuong 9 - TP Nzl! Tho - Tinh Ti6n Giang

3. NQi dung Dai hOi:
. 86o c6o k6t qua hoat dQng san xuAt kinh doanh ndm 2020 vd phuong hu6ng ho4t dQng

SXKD ndm 2021.
. 86o c6o hoat d6ng cua I-IDQT n1tm2020 vd phuong huong ho4t dQng nl;r,202l.
. 86o ciio cua Ban ki6m so6t ndm 2020.
. 86o c6o tii chinh dd duoc ki6m to6n nim2020.
. ]'hdng qua phuong 6n phdn ptrOi tqi nhuAn ndm2O2},dp ki6n ndm202l.
. Bdu thdnh vi6n HOi d6ng quAn tri, Ban kitim so6t nhiQm ky 202L -2025.
. C6c n6i dung kh6c (thuQc thAm quy6n quytit dinh cira Dai hQi).

. Th6ng qua Nghi quy6t Dai HOi D6ng C6 D6ng thuong ni6n ndm tii chinh 2020.

4. Eing ky tham dU d3i hQi:
Ngay ch6t danh s6ch c0 d6ng ds hqp Pai hQi d6ng c6 d6ng LiI2910312021.
De t4o c1i€u kien thu6n ti6n cho viQc tO chric Dai hQi, dC nght Quy cO d6ng gui giAy ddng kli
, :. l^ho[c u1' qLiydn vd C6ng ty tru6'c ngiry 10/0512021, theo dia chi sau:

Phdng Nhfln sg'- I{inh chrinh C0ng ty Cii phfin Dug'c phim Tipharco
LO 08 - 09 Csm C6ng nghiQp vd Ti6uthu c6ng nghiQp Tdn M! Ch6nh, Khu phd 4,

phtrcrng 9, Tp.M! Tho,'fi6n Giang.
Di6n thoai: 0273.3871817 (Le TAn Long)

Cac tai 1i6u phuc vu Eai. h6i duoc dSng tr6n Website cua C0ng ty tai dia chi:

@;,tuyrrhi6nn6uQuyc6d6ngkh6ngth6truycflpdrrgc,vuildng1i€nhQv6i
Ban td chirc C0ng ty dC duo-c cung cdp.

I(hi tham dU clai h6i, vui ldng mang theo thu moi vd CMND.

Sg hiQn di0n cua Qu;i c6 d6ng sE g6p phAn viro su thdnh c6ng cira Dai hQi.

RAt nan h4nh clon ti6p.
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CTY CP DƯỢC PHẨM TIPHARCO                                                                           
CHƯƠNG TRÌNH 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021 - 2025 
Mỹ Tho, ngày 21 tháng  05  năm 2021 

 

STT NỘI DUNG 
I THỦ TỤC KHAI MẠC: 
1 Đăng ký cổ đông tham dự đại hội, nhận tài liệu. 

2 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

3 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội. 

4 Thông qua thể lệ làm việc. 

5 Thông qua chương trình đại hội. 

6 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.  

II NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 
1 Phát biểu khai mạc. 

2 
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ năm 2016-2020, kế hoạch 

hoạt động nhiệm kỳ năm 2021-2025 

3 
Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của 

Ban điều hành. 

4 
Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt động 

nhiệm kỳ 2021-2025 

5 Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2020. 

6 Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. 

7 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020 

8 
Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, dự kiến phân phối lợi nhuận 

năm 2021. 

9 
Báo cáo trích chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020, dự kiến trích chi thù 

lao của HĐQT, BKS, Thư ký - Người phụ trách quản trị công ty năm 2021. 

10 Báo cáo trích lập, sử dụng, hoàn nhập Quỹ Phát triển KH và CN. 

11 Thông qua tờ trình bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty. 

12 
Thông qua Tờ trình Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi của Công ty. 

13 Thông qua tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. 

14 
Thông qua tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu 

TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025. 

15 Thông qua Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025. 

16 
Thông qua Nghị quyết danh sách đề cử bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ  

2021-2025. 

17 
Thông qua Danh sách trích ngang ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát Công ty CPDP Tipharco nhiệm kỳ 2021-2025. 

18 Báo cáo việc thẩm tra tư cách cổ đông. 

19 Hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT, BKS. 

20 Bầu cử thành viên HĐQT, BKS. 



21 Ban kiểm phiếu thu Phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. 

22 Cổ đông thảo luận phát biểu ý kiến. 

23 Chủ tọa Đoàn tiếp thu ý kiến. 

 Nghỉ giải lao  
24 Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS. 

25 Phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 -2025. 

 Nghỉ giải lao  
26 Công bố kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS. 

27 Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt ĐHĐCĐ. 

28 Công bố kết quả phiếu biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu. 

29 Ban thư ký thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội. 

30 Chủ tọa Đoàn điều hành biểu quyết. 
31 Chủ tọa Đoàn tuyên bố bế mạc đại hội. 

  BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 



CONC TY CPDP TIPHARCO
THE LP LAM VIEC

T4i D4i hQi tl6ng 
"6 

d6rg thulng niOn nim thi chinh 2020
vlr nhiQm ky 2021-2025

Mi Tho, ngiy 2l thing 05 nlm 2021

Cdn cri Lupt Doanh nghiQp ta SgnOZOlQH1 4 ngiry 1710612020.

Cdn cir Ei6u 19 TO chric - hopt dQng cua C6ng ty C6 phAn Dugc phAm

Tipharco.

OC OHOCD thudng ni6n ndm tdi chinh 2020 vd nhiem ky 202I-2025 uia

C6ng ty CPDP Tipharco d6m b6o nguy6n tic c6ng khai, c6ng bing vd dAn chtt, tao

ili6u kiQn thufln lgi cho c6ng tdc tO chtic vh tu6n thrh c6c quy dinh cua LuQt doanh

nghiQp, DiAu lQ C6ng ty.

Ban T6 chric DHDCE kfnh trinh Dai hQi th6ng qua th6 l0 ldm viQc vd bi6u

qr'rytit tpi Dpi hQi nhu sau:

I. NHIPM VU CUA EAI HQT:

Bi6u qrrytit th6ng qua c6c n6i dung ctra Epi hQi:

Th6ng qua chuong trinh Dpi hQi, Chir tga, Thu ky vd Ban ki6m phi6u"

Th6ng qua B5o c6o hopt dQng cria H6i d6ng qu6n tri ndm 2020, phuong

hu6ng ho4t dQng ndm202l.

Th6ng qua 86o cao k6t quA hopt dQng SXKD ndm 2020, phuong hu6ng

SXKD ndm 2021 cua Ban didu hanh.

Th6ng qua 86o cilo c'iaBan ki6m so6t ndm 2020.

Th6ng qua 86o c6o Ki6m toSn dQc l6p ndm 2020.

Th6ng qua Td trinh chgn COng ty ki€m todn ndm 202I.

B5o c6o tiri chinh tomtiltndm})2}.

Th6ng qua Td trinh phdn ptrOi tqi nhufln ndm 2020, dg ki6n phdn ptrOi tqi

nhuQn ndm202l.

Th6ng qua 86o cilo trich chi tht lao HDQT, BKS, Thu ky ndm 2020, dg ki5n

trich chi thu lao ctra HDQT, BKS, Thu ky - Nguoi phr,r tr6ch quirn tri c6ng ty

nim 2021.
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B5o c6o trich 16p vd sri dr,rng Qu! phSt Trii5n KH vd CN.

Th6ng qua Td trinh vA viQc b6 sung, didu chinh ngdnh ngh6 kinh doanh cria

C6ng ty.

Th6ng qua Td trinh Ei6u lQ stra d6i, quy ch6 nQi b0 vA qu6n tri c6ng ty sria

d6i, quy ch6 hoat dQng ctra Ban ki6m soft sfta d6i cua C6ng ty.

Th6ng qua Quy ch6 hopt dQng cria HQi d6ng qu6n tri C6ng ty.

Th6ng qua td trinh miSn nhiQm TV HEQT, BKS nhiQm k,, 201 6-2020 vit

bdu TV HDQT, BKS nhiQm ky 202l-2025.

BAu thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri, Ban ki6m so6t nhiQm ky 202l-2025.

Th6ng qua Bi6n bin dpi hQi.

Th6ng qua Nghi qrytit Epi hQi.

rr. CAC QUY DINH TAI DAI HQI:

Dpi hQi d6ng c6 d6ng dugc ti6n hdnh du6i sg cli6u hanh cua Chri toa. Nhi6m

vp cria Chi toa ld dAm b6o D4i h6i dugc ti6n hdnh dirng phap luft vd phu hqp v6i

Di6u lQ cria C6ng ty.

rrr. BTEU,QUYET THoNG QUA CAC VAN On r4r DAr HQr:

1. Nguy6n tic: fdt ce cdc vdn dd trong chucrng trinh cria Eai hQi d6u ph6i

dugc th6ng qua bing cdchl6y f ki6n bi6u quy6t bdng hinh thric gio th6 bi6u quytft

ciatdt c6 c6 ddng. Vt6i cO cl6ng ho{c ngudi dai di6n dugc riy quy6n sE ducrc c6p

mQt phitiu bitlu quy6t, trong d6 c6 ghi tcn, md s6 bi6u quy6t vd s6 c6 ph6n c6

quyen Dreu quyet.

2. CSch bi6u quy6t: CO d6ng ho{c ngudi clai di6n dugc riy quy6n bi6u

quy6t m6t v5n dC bing cdch gio th6 bi6u quy6t theo hudng d5n cria Chu toa dpi

hoi.

3. BAu cfr thirnh vi6n HQi <I6ng quin tri vir Ban ki6m so6t nhiQm ky

2021 - 20252

ViQc bAu cu thenh vi6n H6i d6ng quAn tri vd Ban kii5m so6t ph6i thuc hiOn

theo Quy ch6 bAu cri dd dugc Dpi hQi d6ng cO d6ng bi6u quytlt thdng qua tai dai

h0i.

IV. PHAT BIEU Y XINN TAI DAI HOI:

2



1. Nguy6n tic: C6 dOng tham dU Dai hQi khi t 16, ph6t bi6u y kirln th6o

ludn ph6i ddng hf nQi dung ph6t bitiu vd dugc sp il6ng y cta Chir tga.

2. Cich thri'c phSt bi6u: CO clOng ph5t bi6u ngSnggn vir tAp trung vdo dfng

nhirng nQi dung trgng tAm cAn trao d6i, phu hqp v6i n6i dung chuong trinh cua Dpi

hQi dA dugc th6ng qua.

V. TRACH NHIEM CUA CHU T8A

1. Di6u hdnh dpi hQi theo dirng nQi dung chucrng trinh, c6c thi5 le ldm viQc dd

dugc Dai hQi th6ng qua. Chtr tga ldm vi6c theo nguyen tdc tAp trung ddn chri vlr

qrryi5t dinh theo cla s6.

2. Hu6ng d6n Dpi hQi th6o luQn, IeV j,ki6n bi6u q,ry6t cdc v6n dA trong nQi

dung chucrng trinh Dai hQi vd cdc v6n dO c6 1i6n quan trong su6t qu6 trinh Dai hQi.

3. Giai qry6t cdcvdnd6 ph6t sinh trong su6t qu6 trinh Dai hQi.

VI. TRACH NHIEM CUA THII KY:
:_

1. Ghi ch6p ddy dir, trung thgc toirn b0 nQi dung di6n bi6n dai hQi vd

vAn dC dd dugc c6c c6 d6ng th6ng qua tai Dai h6i.

2. Soan th6o Bi6n b6n hgp Dai hQi vd Nghi qrytit vd c6c v6n d0 dA duqs

th6ng qua tpi Dai hQi.

VII. TRACH NHINVT CUA BAN KIBM PHIEU:

X6c dinh ktit qui bi6u quytSt oia rO d6.rg vA c6c v6n dA th6ng qua tai Dpi

h0i.

The lO ldm vi6c ndy ducrc trinh bdy tru6c Dpi hQi d6ng .6 d6.,g thulng ni6n

n[m tdi chinh 2020 vd nhiQm ky 2021 - 2025 C6ng ty CPDP Tipharco vd th6ng

qua khi dugc sr,r ch6p thupn ctra s5 .6 d6rg dai diQn ti 650A tro l6n t6ng s6 phi6u
, i ,.4

c6 quy6n bi6u quy6t c6 mdt tham du Dai h6i.

TM. HOI oONc euAN TRI
TlcHYr-

{
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C6Nc TY CPDP TIPHARCo CoNG HoA xA rror crru Ncuia vrnr NAM

56: 186A-TTr/FIEQT
DQc lfp - Trp do - H4nh phric

M! Tho, ngdy 18 th6ng 05 ndm202l

TO TRiNH
V/v Gi6i thiQu dunh sdch Chrt ea; Thr k!,vd Bsn kiOm phiiiu

Dai hQi tl6ng cO d6ng thulng ni6n nim tii chinh 2020
vi nhiQm ky 2021-2025 C6ng ty CA phin Dugc phAm Tipharco

Kinh giri: D4i hQi tl6ng c6 AOng

Cdn cri Luflt Doanh nghiQp sO SS\ZOZOIQHI4 ngdy 17/0612020.

cdn cri Ei6u lq T6 chric - ho4t ddng ctra cdng ty co phAn Du-o. c phAm Tipharco.

HQi il6ng qu6n tri C6ng ty C6 PhAn Duoc PhAm Tipharco kinh trinh Dai hQi
th6ng qua nh6n sg Chri toa, Thu ky vd Ban ki6m phi6u nhu sau:

I. Chri tga:

Ong Phqm Quang Binh Chri tich HDQT

II. Thu ky:

Bd TO Thanh Tnic

III. Ban ki6m phi6u:

1. Bd Nguy6n Thi Kim H6ng Tru&ng ban
2.BiL LC Thi M! Ti6n Ph6 ban
3. Pd Nguy6n 86o Vi Phuong Thdnh vi6n
4. Ong TrAn Hodi Phucrng Thdnh vi6n

Kinh dC nghi Dai h6i cho y ki6n bi6u quytlt th6ng qua.

TrAn trong!

N

Ph4m Quang Binh

TRI



CONG TY CPDP TIPHARCO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIE'T NAM
Ddc lffn -Tu do -Ha nh nhric

so: :l!5-ec/HDQ I'
Ali Tho, ngdyLl thdng 4 ndm 202 l

sAo cAo HoAr DqNG cuA HqI ooxc QuAx rRI NAM 2020,
NHrEM rv XAIU 2ot6 - 2o2o

KE HOACH HOAT DQNG NHIpM rv XAVI 202r - 202s

I. TONG QUAN

Trong n1m2020 do 6nh huong cira dfch Covid 19, Cdng ty d6i mflt voi rAt nhieu

kho khln:

+ Qui ll202O: Anh huryng cria dich b0nh Covid 19 ldm E1a ch.ng"Vl, liQu d6u-vdo

tdng cao, ngu6n cung cAp khong on dinh dd 6nh huong nhi6u d6n tinh hinh s6n xudt kinh
doanh cua Cdng ty.

+ Qui 212020: Gidn c6ch x6 h6i do dich bQnh Covid 19, kh6ch hing khdng mua

hang. doanh s6 giim nghi0m trong, s6n xuAt kh6ng nhi0u.

+ Qui 312020: Tinh hinh san xudt, kinh doanh bit dAu phpc h6i.

+ Qui 412020: S6n xuAt, kinh doanh ph6t tri6n.

Mic du s6n xuAt vir doanh s6 gi6m nhung chi phi khAu hao tdi sin cO dinh vdn
phAi ph6n bd d6u theo quy dinh.

C6ng ty v6n ph6i chi tr6 ti6n luong, BHXH, BHYT, BHTN cho ngudi lao dQng

ddm bao muc luong tOi tnieu vtng cho nguoi lao dQng.

C6c nguy0n nh6n trOn dd ldrn Anh huong d6n tinh hinh s6n xu6t kinh doanh cia
C6ng ty. Do OO tet qua Doanh thu vd lgi nhupn n1m2020 kh6ng dat chi tiOu k6 hoach.

II. BAO CAO HOAT DQNG QUAN TRI DIEU HANH TRONG HQI DONG

QUAN TRT

1. Thirnh vi6n HDQT:

Nfun 2020 HDQT Cdng ty C6 phAn Duqc phAm Tipharco ho4t dQng theo diOu l0

C6ng ty, thuc hiQn t6t c6c quy dinh cta ph6p luat vO qu6n trf C6ng ty dai chring.

56 thdnh viOn HDQT la 06 (s6u) thdnh vi€n.

2. Hoat tlQng cria HDQT:

HDQT C6ng ty CPDP Tipharco duy tri viQc hgp dinh kj, hdng qui, danh gi6 ho4t
., i..,

dong sdn xudt kinh doanh rn6i qui, trao d6i cdc vdn d0 cdn gi6i quyOt vd dinh hu6ng cho

kO ho4ch qui sau, d6ng thoi dua ra circ quytit dinh kip thdi de quin tri c6ng ty.

:1
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Trong ndm2020, HDQT d5 ban hdnh cdc Nghi q,.ry6t

Stt
SO Ngtrr quy6t/

Quy6t dinh
Ngdv NQi dune

ri'ie
th6ng
qua

01 130-NQ/HDQr 1610U2020
V/v chi trd c6 tilc tam ung clgt 1 ndm 2019 bing
tren.

100%

02 131AIQ/HDQT 0st0212020
VC vi€c ban hhnh Quy ch6 ve ch6 clO ldm vi€c
cta Ban ki6m so6t vd m6i quan h0 phdi ho-p vo'i

HDQT, Ban T6ng gi6m d6c C0ng ty.
1 00%

03 131-NQ/HDQT t71312020
V0 viQc th6i gifi chfc vu Pho T6ng Gi6m d6c
(Ong LC Vln ChAu).

r 00%

04 133-NQ/HDQT 1110412020 PhO duyQt kC hoach SXKD nim 2020 100%

05 134-NQ/HDQT 1110412020
PhO duy6t kC ho4ch khoirn ltrong cdc b6 phAn

truc thu6c nim2020.
i 00%

06 13s-NQ/HDQT \110412020
Ph6 duyQt k6 ho4ch trich luong Cdng ty n[m
2020.

t00%

0l 136-NQ/HDQT 1110412020
PhC duyQt k0 ho4ch dAu tu bd sung thi6t bi nam

2020.
100%

08 137-NQ/HDQT 1U0412020 PhC duyQt k5 ho4ch bao hO lao d6ng nim2O20 100%

09 145-NQ/HEQT 0410512020
VO viQc th6i gifr chuc vu Pho Tdng Gi6m d6c
(Bd Trdn Thi T6m).

100%

10 146-NQ/HEQT t310512020
V0 viQc th6ng qua vi6c t6 chirc DHDCD thttong
ni0n ndm tdi chinh 2019.

1000

11 1s1-NQ/HDQT 2810512020
Viv Danh s6ch d6 cu' bAu b6 sung thdnh vi6n
--^. -lrlol clong quan tn.

10001,

t2 154-NQ/HDQT 1010612020 V/v chi trd c6 tuc cdn lai nam 2019 bine ti6n 100%

13 l sTarQ-HDQT 221612020
PhC duyQt dAu tu HQ th6ng di6n ndng luong mlt
troi.

10001,

t4 1564{Q-HDQT 2410612020

V6 viQc vay. v6n, bAo ldnh, mrv vd thanh to6n
LC nhap khdu, st dung tdi sin ldm biQn ph6p
b6o dAm tai NgAn hdng TMCP DAu tu vd Ph6t
tri6n Vi6t Nam (BIDV) - Chi nhdnh Ti€n Cliang.

t00%

15 15eA{Q-HDQr 2610612020
Ve tirOng qua vi6c vuy ,6, tai NgAn hdng
TMCP Ngoai Thuo"ng ViQt Nam - Chi nh6nh
Ti6n Giang.

100%

T6 16l/QD 3t/812020
Ve
C6

vlec
phAn

ch6rn drit.ho4t d6ng Chi nh6nh Cdng ty
Dtrcvc Phdm Tipharco tai CAn Thcr.

10001n

17 163,rl\{Q-HDQT 0211012020

VC vi6c lua chon don vi ki6m to6n bdo c6o tdi
chinh ndm2020. (Chen trong danh s6ch c6c do-n

vi kiiim to6n d5 drro-c Dai hdi c16ng cA r10ng

th6ng qua).

100%

2



18 164-NQ/HDQT 0211012020 PhO duyQt b6n thua d6t, nhe o t4i CAn Thcr 100%

l9 16s-NQ/HDQT 0611U2020
PhC duyQt b6n thua dAt, nhd o t4i CAn Tho
(Di6u chinh l4i bdn mua).

100%

20 3Ut212020

VC viQc th6ng qua vi6c miSn nhiQm, bd nhiQm

nhin su quan llf C6ng ty. (Mi6n nhi6m Ong
Ph4m Quang Binh th6i giir chuc vu T6ng Gi6m
d6c k6 tu ngdy Oll0ll202l, BO nhiQm Bd Dang
Thi Xudn Quy6n giir chuc vu T6ng Gi6m d6c

k€ tir ngdy 01l0ll2)21).

100%

21 3U1212020
V/v hoirn nhQLp qu! PhAt Tri6n Khoa hoc vd
cdng ngh6.

t00%

22 166-NQ/HDQr 3111212020 VC viqc trich du phong, xt' ly no. kh6 ddi 100%

23 169/QD-HDQT 3111212020 VA vi6c thay d6i dai di6n ph6p luat Cdng ty 100%

S. f6t qu:i thqc hiQn sriLn *,r6t kinh doanh ndm 2020:

Tdng doanh sO b6n ra:244,83 ty d6ng, gi6m so v6i thuc hiQn 2Ol9ld 16,360/0.

Trong d6: Hdng C6ng ty SX: 226,37 tj' d6ng, gidm so v6i thUc hiQn ndrn 2019 ld

12,090 .

Loi nhudn tru<ic thu6: 4,96 ty d6ng, giAm so vdi thuc hiQn ndm 2Ol9 ld 40,29yo.

C6c kho6n nQp NSNN: Thuc hiQn theo Lupt.

rrr. Hoar DQN.G KriM soAr, DLEU qANy, GIAM sAI GIIIA cAc rHANH
VIEN HDQT, CAC KIEM SOAT VIEN VA TONG GIAM DOC:

ViQc phdi ho-p ho4t dQng gitia HQi d6ng quan tri, citc kiOm so6t viOn vd T6ng Giarn

doc dugc thuc hiQn nhip nhirng, hiQu quA, theo dting quy dinh t4i Ei6u lQ Cdng ty vd Quy,;
che quan trr Long ty.

Tru6c nhirng kh6 khdn do 6nh huOng cta dqi dich Covi d lg, Ban T6ng Gi6m d6c

^ 
! r r-' 11 + t '

da co gf,ng tir.n nhi6u giii ph6p, HQi d6ng qu6n tri lu6n theo d6i, chi dpo kip thdi de Cdng
ty vugt qua nhirng kh6 khan thtr thdch duy tri dugc ho4t dQng s6n xu6t kinh doanh trong
tho'i diOm kho khdn nh6t.

H6i ddng quAn tri giam s6t, chi dpo vi6c cOng b6 th6ng tin dAy dir, minh b4ch, kfp
tho'i theo dung quy dinh cua Uy ban Chrlng kho6n Nhd nu6'c vd So Giao dich Chring
kho5n.

rv. HOA.T DQNG HDQT NHIEM XY ZO1O - 2020 VA KE HOACH NHIEM Kv
2021 - 2025:

1. Nh6n slr HQi tl6ng quAn tri, Ban ki6m soft:

Thdnh vi6n HDQT ddu nhi6m kj, ld: 05. Trong nhiQm kj,da b6 sung 02 thdnh vi6n
FIDQ'I'; rniSn nhi0m 01 thdnh vi6n HDQT do nghi huu.

Thdnh vi6n Ban kiOm so6t ld: 03.

2.Ye viin tliiiu lQ:

V6n di6u l0 ddu nhi6m l<y:23.250.000.000ddng.

N[m 2016 ph6t hdnh: 1.013.250 c6 phitiu (trong d6, ph6t hdnh E,SOP: 116.250 cO

phi6u; ph6t hdnh rieng le: 957.000 cd phiOu).
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Ndm 2018 ph6t hdnh: 2.000.000 c6 phi6u (trong do, ph6t hdnh ESOP: 169.909 c6

phi6u;ph6t hdnh ri6ng ld: 1.474.431 c6 phiiSu; ph6t hdnh cd phitiu ra c6ng chirng: 355.660

c6 phi6u).

Ndrn 2019 phSt hdnh cd phitlu tr6 c6 tri'c cira n[m 2018:91].678 c6 phi6u.

V6n diOu lQ cu6i nhiQrn kj,: 63.159.280.000 d6ng.

3. K6t qufl ho4t ilQng SXKD:
DVT: u tI6

T6ng doanh thu nhiQm kj, dat 1.453 tj'c16ng dat 82,8 % so v5'i I(H, tdng 8,937o so

v6i thgc hiOn nhiqm k1i trudc.

Trong d6: Doanh thu hdng c6ng ty sAn xuAt dat 1.258 tj' d6ng dqt 100,23 % so v6i
KH, tdng 48,29 0/o so thuc hiQn nhi0m kj,tru6c.

Lo.i nhufln tru6c thutl dat 5t,7 ty d6ng d4t 126,44 oh so v6'i KH, tdng70,57 %o so

thUc hiqn nhi$m k! trudc.

Chi trd cO tuc d4t 85,63 oh so v6i kO hoach nhi6m ky, giam 16,46"/o so vo'i thuc
hiQn nhiQm kj,trudc.

DAu tu ph6t tri6n dpt 113,783 ty d6ng dat 108,89 oZ so v6'i KH, t'ang 227,05 0% so

thUc hipn nhiQm kj,tru6c. (Ndm 2018 hodn thdnh xdy dirng nh2r m6y ducvc li6u).

4.Kit ho4ch SXKD nhiQm ky 2021 -2025

DVT: tri u clii

2019 2020 NK
2016-
2020

DVT 2016 2017 2018ST
T

Chi ti6u

292.1t6 244.828 1 .453.129Tdng doanh thu Tr.d 329.318 304.435 28t.7721

1.258.104Tr.d 268.r34 263.2s6 242.841 257.506 226.367TD: Doanh thu
hdng C6ng ty SX

5l.713Lo. i nhu4n trurvc

thu6
Tr.d 10.828 13.s88 t4.028 8.308 4.9612

Tr.d 4.643 8.206 85.549 5.193 9.592 1 1 3.783J DAu tu ph6t triOn
t1 l0 15 68.54 Chi tr6 c6 tric ohlndm t7 t7

DVT 202t 2022 2023 2024 2025 NK
2021-
2025

ST
T

Chi ti6u

1 T6ng doanh
thu

Tr.d 310.000 320.000 330.000 345.000 360.000 1.665.000

TE: Doanh thu
hdng C6ng ty
SX

Tr.il 290.000 300.000 3 i0.000 325.000 340.000 1.565.000

2 Lgi nhu4n
trrrtlc thue

Tr.d 8.000 11.000 12.000 13.000 14.000 s 8.000

3 DAU tu ph6t
tri6n

Tr.tl 8.600 8.800 9.000 9.500 10.000 45.900

4 Chi tri cO tric o/olndm 10 t2 t4 t6 I1 69

4



Tong doanli thu I(H: 1.665 ty ddng, tdng 14,58 % so thqc hi€n nhiQrn k! truo'c.

'Irong do: Doanh thu hdng c6ng ty s6n xu6t KH: I .565 ty d6ng, tdng 24,39 o/o so

thqc hiQn nhiQm k! tru6'c.

Loi nhudn trudc thutl I(FI: 58 ty d6ng, tdng 12,16 % so thqc hiqn nhiqm kj,trucic.

Cac khoan ngAn s6ch thtrc hiQn theo Lu4t thu6.

Clii tra c6 tLi'c ciu ki6n d.at 100,7''h so v6'i nhi6m k! tru6'c.

DAu tu ph6t tri6n 45,9 ty d6ng, giam 59,66 o% so thuc hiqn nhiQm kj'tru6c.

Trdn co s6'ph6n tich k6t qui ho4t dQng s6n xu6t kinh doanh ndm2020 vd nhiQm

kj, 2016 - 2020, ri;h hinh thudn lgi, kh6 khin nhfrng thring dAu ndm 2021; HDQT lOp k5

hoach, chir truong, chinh sdrch dinh hudng cho hopt dQng ndm 2021 vit nhiQm ky 2021 -
2025

Tip trung c6ng t6c quin tri, gi6m s6t vd chi d4o kip thoi hopt dQng stn xuAt kinh
doanh cua Ban di0u hdnh d€ thUc hiQn dqt c6c chi tiOu cira Nehi quy6t Eai hOi c6 d6ng
thurrng ni6n ndrn tdi chinh 2020 vit nhiQm ky 2021 - 2025.

HDQT t6 chirc c6c phi6n hqp dinh kj,hdng quy de nhmbhttinh hinh sdn xu6t kinh
cloanh, nhflng thu6n lo-i, kh6 khln cua c6ng ty, tir do HEQT kip thoi dinh huo'ng cho kC

hoach sAn xudt kinh doanh cira Ban di6u hdnh vd co y ki6n d6ng g6p viqc di0u hdnh trong
.:

cac quy trep lneo.

Ngoai ra. I{DQT se t6 chilc c6c phi6n hqp bAt thudng (nOu c6)
c6c ph6t sinh thu6c thArn qry6n cta HDQT; theo dC nghi ctra Ban
l-roiic nh(rrn cd dong theo quy dinh cua ph6p luat va Di0u lQ Cdng ty.

d{i giai qry6t. *u I

di6u hdnh, c6 d6ng ,'c)
.o

n *
I-IDQT xin b6o cdo nhtng c6ng viQc thuQc HDQT dd thUc hiQn trong nim 202

nhi0m kj, 20 16 - 2020 vd k6 ho4ch hopt dQng trong nim 2021, nhiQm k! 2021 - 2025
HDQT cdng ty.

Trdn trong kinh chdo!

Noi nhfln: TM. HQI DONG QUAN TRI

^'

- HEQT,BKS,

- Bon TGD.

- Q"y 16 dorg,

- Luu' Thu'ky HDQT

)l-
TICH P-

Quang Binh
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CONG TY CPDP TIPHARCO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIE'T NAM
D6c l6p -Tu do -Hanh phtic

s5: jut- /TIPHARCo
M! Tho, ngdylLJthdng 04 ndm 2021

BAo cAo
KET QUA sAx xuAr KINH DoANH NAM 2o2o
xn no4cH sAN xuAr KrNH DOANH NAVI 202r

C[n cri Nghi qry6t cua D4i hQi d6ng rO d6rrg thu]ng ni6n nim tdi chinh 2019, Nghi
qryt5t HQi nghi ngudi lao dQng ndm 2020 cua COng ty CO phdn Dugc phdm (CPDP)

Tipharco.

C6ng ty CPDP Tipharco bilo c6o t6ng ktSt tinh hinh sin xu6t kinh doanh n6m 2020,
phucrn[ hu6ng san xu6t kinh doanh ndm 2021,ldm co so trinh Dai hQi d6ng .6 d6rg
thudng ni6n ndm tdi chinh 2020 nhu sau:

A.KBT QUA rHu. C HrEN SXKD NAnr 2o2o:

I. D{c tli6m tinh hinh:

l. Kh6 khin:
Tir d6u ndm 2O2O tinh hinh kinh t6 trong nu6c vd th6 gi6i kh6ng 6n dfnh, tinh hinh

s6n xu6t kinh doanh cria c6c doanh nghiQp s6n xu6t, kinh doanh dugc phAm glp rdt
nhi6u kh6 khdn:

- Do 6nh hucrng dich bQnh Covid 19, gi6ci nguy6n vat li.u bi6n dQng mAnh, c6 hic
t6ng dQt bi6n do ngrdn cung urg bi gi6n dopn, ddng thoi v6i viQc phii mua nguy€n
liQu dirng ngu6n d?tg ky thqo quy dfnh ctra Cpc Qudn ly duqc ldm cho viQc d5p img
nguy6n liQu s6n xu6t g{p nhi6u kho khin.

- Do gi6 nguy6n liQu kh6ng 6n dinh n6n gi6 thenh s6n phAm thay d6i 1i6n tpc 6nh

huong d6n thi tnrong ti6u thu. BOn cpnh d6, giai dopn btng ph6t dich gidn cdch xd hQi

cflng dd ldm cho sric mua gi6m mpnh.

- Canh tranh trong d6u thAu cung irng thu6c cho kh6i di6u tri gifta cdc doanh nghiQp
, i,

trong nuoc rit gay gdt, gi| phii giim li6n tpc dC c6 th9 trung th6u n6n lgi nhufln ngd,Y

clrng gia^.Vi6c nhfln hdng crta cdc bQ"h viQn hpn ch6, kh6ng theo s6 lucrng ph6n b6,

kh0llg 6n dinh, thudng tfp trung khi gAn ni5t tfrAu n6n dd 6nh huong d6n viQc cung img
thu6c cira c6ng ty cho kh6i diOu tri vd kh6ch hdng OTC.

- Do viQc dinh trQ c6p sO dang ky cua CQLD n€n mQt s5 sin phAm chu lyc
A'

cnua dugc .up rO dang t y t oa. chpm dugc gia hpn sO da.tg ky 6nh hucrng dtin kti
hopch kinh doanh vh viQc tham gia ddu thAu.

- ViQc b6n le thyc hiQn theo quy dinh tctit nOi phAn mdm nhung chua thpc hiQn

ddng b0, gAy tAm ly e ng4i aOi vOi c5c nhd thu6c lirm cho doanh s6 bat le gi6m.

q
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- Tinh trqng hdng gi6 cfing ldm 6nh hucrng d6n tinh hinh s6n xu6t kinh doanh cira

cdng ty.

- Ngodi ra, tiAn luong tOi tniOu virng Nhdr nu6c ili6u chinh tdng ttr ngay OllOll2O2O
^ .l r r , t L.o ,'i

ndn tien lucrng, c6c kho6n b6o hi6m xd hQi ting cung v6i viQc tiep tuc khAu hao nhlr

m5y dugc liQu, chi phf ldi vay dAu tu cf,ng cao, ldm Anh hucrng d6n c6c chi phi s6n

xu6t kinh doanh cira c6ng ty.

- C?. s6n phAm th6ng thudng tning thAu gi6 thltp, thdi gian dai, ph6i bio 15nh

dg thAu, nq kh6i diAu tri vd mQt s6 c6ng ty cao, k6o ddi,... lam Anh huong d6n
hieu qu6 ho4t dQng s6n xu6t kinh doanh cria c6ng ty.

2. Thu$n lqi:

- Dugc sg h5 trg cira UBND tinh, c6c ngdnh, cdc d6i tdc, d(c biet ld sg ch6p nhQn

cira thf trulng, t<trOi AiCu tri trong cA nu6c AOi vOi c6c s6n phAm ctra Tipharco s6n *rAt.

- SU d6ng thufn cua HDQT, sU diAu hdnh linh hoat th6ng nh6t cua Ban T6ng Gi6m
d6c vd sg dodn ki5t, phAn d6u cua todn th6 CBNV nham khic phuc kh6 khdn, ph6n d5u
thgc hiQn c6c chi ti6u k6 hopch ndm2020 do Dpi hQi cO d6ng thudng ni6n vdr H6i nghi
ngudi lao dQng th6ng qua.

ff. X6t qui'sin *u6t kinh doanh nilm 20202

l. Cfic chi ti6u SXKD chri y6u ndm 2020:

- Cdc chi ti6u thuc hi6n so v6i k6 hoach:

STT Chi ti6u DVT KC hopch
2020

Thgc hiQn
ndm2020

TyIa'%
so KH

1 T6ng doanh thu Tri6u.cI 310.000 244.828 78,98yo

TD: Doanh thu s6n xudt Tri6u.d 290.000 226.367 78,06Yo

2 C6c khoAn nOp NSNN Tri6u.d 2.T81
a
J Loi nhudn tru6c thu6 Tri6u.d 10.000 4.961 49,6lyo
4 Thu nhdp b/q neudi LE 1.000 d 7.500 7.r37 95,160

2. Nhirng c6ng viQc thgc hiQn tlugc & c6c linh vqc:

2.1. VO kinh doanh:

- Cirng cO tt i jruong trong tinh, mo rQng thi trucrng c6c khu vuc vd cdc tinhlAn cfln,
th6ng qua hQ th6ng cdc c6ng ty dua sin phAm vdo chuSi nha thu6c, vdo kh6i cli6u tri
kh[p cA nu6c.

- XAy dqng chucrng trinh khuy6n mdi, chim s6c khSch hdng thi6t thUc vd duoc
kh6ch hdng d6ng henh, gdn bo.

- Cei ti6n n6ng cao ch6t lugng phuc vp khSch hdng, duy tri hQ th6ng b6n bu6n , bdn
16 dpt ti6u chuAn GDP, GPP theo quy dfnh cria Ngdnh y tii.

- XAy dgng thucrng hi6u th6ng qua viQc ph6i hqp v6i tpp chi thucrng hiQu ViQt.

2



2.2. VA sdn xufrt:

; SEp x6p, bi5.tri, co cdu cdc nhd m6y sin xu6t phu hqp vd c6 hiQu qu6, tdng ndng

sudt lao dQng, ti6t kiQm.

- CAi ti6n c6c mAu md, quy trinh s6n xuAt, khOng ngtmg nghiOn ciru ndng cao ch6t

lugng sin phAm.

- Nghi6n criu ph6t tri6n c6c s6n phAm m6i ddc tri, cdc sin phAm c6 ngu6n gtic dugc

liQu trong nu6c.

- Li6n t<6t vOi cdc co s&, trudrng dai hgc, viQn nghiCn cuv, cdc cd nhdn c6 kinh
nglriQm thUc hien c6c dO tdi nghiCn criu vii dugc liQu ldm co sd cho viQc da dpng sin
ph6m do c6ng ty sin xuAt.

- Duy tri chring nhQn GMP nhd m5y s6n xu6t thu6c Betalactam vd Nonbetalactam.

2.3. Vi nhdn sy, tiin lwong:

- DAu tu cii thien m6i trulng ldm viQc t6t nhdm phrit huy t6t ndng lgc, trf tuQ cria tQp

th6 vd c5 nh6n ngudi lao dQng; sap 
"tip 

UO tri dirng, phu hqp v6i.ndng lyc cria chc cd

nhAn nhdm ndng cao hiQu qu6 trong sin xuAt, kinh doanh vi mQt sO linh vyc kh6c.

- E6m b6o thu nhap 6n dinh cho ngudi lao ilQng trong giai dopn kh6 kh6n.

2.4. VO hQ thilng qudn tlt chiit lw,qng:

- C6ng ty kh6ng ngrmg c6i ti6n ndng cuo vd cdc mf;t quin ly chdt lugng, tudn thu
nghiOm quy dinh GMP-WHO, GLP, GSP; trong phan phOi tngc hien GDP, GPP theo

quy dinh cua Ngdnh y t6.

- Ndm 2O2O c6ng ty dpt dugc c5c danh hiQu: Bing khen cria chri tich uy ban nh6n

d6n tinh Tidn Giang i15 c6 thdnh tich tham gia vd c6 nhi6u il6ng g6p 1i6n tpc ttr 15 ndm

tro 16n cho HQi thi ATVSLD- PCCN tinh Ti6n Giang, Bing khen cria Li6n Doirn Lao
DQng Ti6n Giang Dat Gi6i Ba todn diQn "HOi thi An todn - Ve sinh lao dQng, phong
ch6ng chdy nO tinh Ti6n Giang" lAn 20 ndm 2020, Bing khg, cta Ban chdp hanh

Trung ucrng HQi chir thflp d6 ViQt Nam dd c6 thdnh tich xu6t s8c trong phong trdo Thi
dua y6u ,16. cua HQi .t f ttr6p d6 ViOt Nam giai do4n 201,5-2020, Gi6y chimg nhQn

TOP 50 DN ViQt Nam ti6u bi6u sSng tpo 2O2O cria Trungtdm nghiCn cr?u ph6t tri6n
thuong hiQu viQt,...

2.5. Vi iffiu tw phtit ti6n:
- Nh6m c16p irng nhu cAu m0 rQng s6n xu5t kinh doanh vd ndng cao ch6t lugng s6n

ph? , da dqngs6n phAm trong kinh doanh, c6ng ty dddAu tu b6 sung nhiAu thiiSt bi s6n

,..r6t rA, ki6m tra ch6t luqmg sin phAm nhu: m5y trQn kh6 c6ng su6t 16n, m6y d6ng g6i
tu dQtg, b6n ty dQgg, may chi6t r6t, m6y do d0 hda tan,. ..

- p.u" tu n6ng c6p hQ th6ng php trg, diQn ndng lugng mdt troi dd g6p phAn gi6m chi
phi ti6n diQn.

ffi.-j
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- Ngodi ra, c6ng ty cdn denh kinh phi dAu tu cho vi6c thgc hiQn c6c ddi tdi nghiCn
ciru khoa hoc nhim ph6t triiin s6n phAm m6i.

B. KE HOACH SAN XUAT KrNH DOANH NAVI 202r z

1. D{c tli6m tinh hinh:

- Ndm 2O2l tinh hinh kinh t6 trong nu6c vir tr6n thti gi6i sE cdn gdp nhi6u kh6 khin,
thSch thtic do tinh hinh dich bpnh Covid 19 cdn nhiAu phirc tap.

- Gi6 cA nguy6n 1i6u, bao bi tii5p tuc bitin cl6ng tdng, ngu6.r nguy6n 1i6u chua 6n
clinh.

- Tinh hinh.canh tranh gifta cic c6ng ty dugc phdm ngdy cdng gay ght. C6c chinh
sdch uu dei d6i vdi _doanh nghiQp con nhiAu c6n ird do c1c AiCu f<ien quy dinh khi6n
doanh nghiCp kh6 ti6p cQn.

- Cdc tdp dodn nu6c ngodi dAu tu vdo Vi6t Nam, mua c6 phi6u d6 ndm gifi su di6u
hdnh ho{c chi ph6i ho4t dQng cua cdc c6ng ty dugc phAm trong nu6c n6n doanh nghiQp
vira vh nt o gap nhi6u kh6 kh6n trong cpnh tranh tr6n thi trucrng.

,- ViQc thuc hiQn quy clinh.qu6n l)? nhe thu6c, co so phdn phOi Uing phAn m6m k6tA. . Indi todn qu6c do Ngdnh y t6 chtr trucrng chua d6ng bQ cdn nhi6u bat cqp 6nh hucrng
drin hopt dQng,kinh doanh cria c6ng ty.

2. Chc chi ti6u sin xu6t kinh doanh chri y6u nIm 2021:

STT Chi ti6u DVT KC hoach 2021 Tj'10 t6ne
I !6rrg doanh thu Tri6u.d 310.000 26,62yo

Trong d6, Doanh thu s6n xu6tt Tri6u.d 290.000 28,1lYo
2 C6c kho6n nOp NSNN (Theo luAt) Tri6u.d
nJ Lqi nhuan tru6c thu6 Tri6u.d 8.000 61,2604
4 Thu nhflp b/q ngudi LD 1.000 d 7.800 9,29Yo
5 Chi tri cO tric Yolndm 10 33,33yo

3 . Cdc giai phrlp trgng y6u:

, - XAy dyng chinh s6ch phdn ptroi aoc quydn mQt s6 s6n ph6m c6 sAn lugng cao, giit
6n.clinh d6 ti6u thp trong cA" nuoc v6i phucrng thirc thanh to6n tru6c khi nhan hdng
nhim chu d6ng trong sAn xu6t, han ch6 .t i ,o. -

 . A , .l- Cung co, mo rOng va ph6t tri6n m?ng 1u6i.phAn"ph6i, nAng cao hi6u qu6 ho4t <tQng
c6c trung tdm dugc phAm, chi nh6nh, nhd thu6c. DAy mpnh.bZn bdrg vao tentr phong
kh6m, b5c si AC Uri vdo k6nh d6u thAu dd kh6ng .o, lqi th6. tritin khai b6n hdng qua
k6nh b6n hdng online.

- Uy qryd., cho c6c 
"6r-19 

ty dU thAu r6ng rdi trong cA nu6c vd c6 chinh s6ch uu d6i
dC tang kh6 ndng tning thAu.

- Tap trung cring c6 vd ph6t tri6n ngu6n nhdn luc 6n dinh nhim cl6p ring nhu cAu
hoat d6ng kinh doanh cria c6ng ty, phpc vp cho c5c nhd m6y sin xu6t vd nh6t ld nhd

4



m6y sdn xu6t thuoc dugc 1i6u th6ng qua vi6c c6 ch6 d6 phfc loi t6t, chfnh s6ch ddi ng6tj.i
nap dan.

-. - Cirng cO hopt dOng qu6ng b6, gioi thi6u s6n phAm m6i, nh6t ld s6n phAm tu dugc
li6u vd thgc phAm bAo vd sr:rc t<troe; xdy dlmg chirong trinh chdm s6c kh6ch hdng, t6p
trung tdng trucrng nh6m sin ph6m chir luc, san pham m6i vd s6n phAm doanh 

"E'friepkhoa hgc cdng ngh6/

- Qu6n ly chflt v6 chi phi, ti6t t<ie.m trong mgi hoat dong s6n xu6t, kinh doanh d6
gi?*, chiphi dAu vdo; rap *6p, c6i ti6n rr",p iy trong a'av .rr"iilil;;# d6 ;;;;;"*
suAt lao dQng.

- Ap dung .619 nghe s6 trong viQc qu6n ly, di6u hdnh hopt d6ng s6n xu6t, kinh
doanh, qu6n ly nhdn SU,...

. 
- Ti6p tr,rc ph6i hqp v6i cdc co s6, trulng dpi hgc, c6c vien nghien cfru thqc nghi6n

ct?u, nu6i tr6ng duqc li6u; nghiOn cuu chi6i *uit 
"ir" 

dang cao, bQt tir duoc li6u di! da
dang s6n ph6m , tqo ra s6n ph6m c6 tfnh canh tranh cao.

- Ti6p tpc lua chon s6n phAm Ac oAu tu kinh phi tht tuong duong sinh hoc.

, ;.Ti6p 
tr,rc. dAu tu b6 sung mriy m6c, thi6t bi thi6t y6u d6 phuc vp s6n xuat, ki6m tra

chAt lugng s6n ph6m.

-Titip {rc cii ti6n dC ndng cao ch6t lugng, mdu mE, nh6m s6n phAm chri lpc, c6c s6n
phdm mdi s6n xu6t ttr duoc li6u, thuc phem b6o v6 sric kh6e d6 phUc vp t<trOi AiCu
vd thf trudrng tlong c6 nuoc.

c cravr Do*,
Ntri nhfn:
- HDQT;
- Ban TGD;
- Ciic Dodn th6,
- Luu NS-HC.

ThiXuin Quy6nng
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CPDP TIPHARCO coNG HoA xA uer cHU NGHTa vEr NAM

DQc 10p -Tp do - Hpnh phric

Tiin Giang, ngdy 28 thdng 04 ndm 2021

BAo cAo cuA BAN KIEM soAr NHIEM rY zor 6-2020Y)\
PHU,ONG HIIONG HOAT DONG NHiEM KV 2021.2025

- Cdn cu' Lu4t Doanh nghiOp sO Sg TZOZOIQH I 4 th6ng qua ngdy 17 10612020.

- C[n cir Di6u 16 to chii'c va hoat d0ng cira C6ng ty Cd phAn Duo. c phAm Tipharco.

Ban I(i€m so6t (BKS) C6ng ty CPDP Tipharco kfnh trinh Dai hQi d6ng cd d6ng

(DHDCD) b6o c6o cira BKS nhiQrn kj, 2016-2020 vd phuong hudng hopt dQng nhiqm

l<y 2021-2025 gdrn c6c n6i dung sau:

A. CAC HOAT DQNG CUA BKS TRONG NHrFM XY ZO1O-2020.

Ban ki6rn so6t dd thuc hiQn ki6rn so6t AOi vOi ho4t dQng cria C6ng ty hdng n[m trong

nhiQm kj,d6i v6i c6c linh vpc nhu sau:

- Gi6m s6t viQc tudn thri di6u 10, ph6p luat trong qu6n ly di€u hdnh ho4t dQng kinh doanh

cua Cong ty;

- I(i€rri so6t vi6c thuc hi6n Nghi quy6t Dai h6i ddng c6 d6ng, c6c Nghi quydt cuaHQi

ddng quin tri GDQT);

'-.i ,, 1 .^ , , '
- Kiern so6t c6c ndi dung theo y6u c6u cua HDQT dC d6nh giri hiQu qu6 di6u hdnh, ki€m

soat chi phi.

,,.;
- I(iern sodt bao cao tdi chinh hdng ndm tt 2016 d6n 2020.

- Ban Ki0rn soirt tharn gra chc cuQc hgp cira HQi D6ng Qudn Tri, Ban Di0u hdnh d0 ndm

bit tinh hinh ho4t dQng kinh doanh, tinh hinh dAu tu vir tham gia y ki6n, dua ra c6c kitln

nghi v6'i HDQT, Ban Di6u hdnh trong pham vi tr6ch nhiOm vd quy6n han cira minh.

- DO xu6t viOc lua chon C6ng ty ki6m to5n.

- Thong qua c6c hoqt ddng hi6m soat nhu trOn, BKS trinh DHDCE c6c nQi clung chi ti5t

nhu sau:

r. DANH GrA KET euA KrNH DoANH & TAr cHiNH cuA cONc rv
TRONG NHrPM XY ZO|O-2020.
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1. K6t qui kinh doanh: MQt sii chi ti6u trong b6o c6o thi chinh nhiQm ky 2016-

2020

ST

T
Chi ti6u DVT 2016 20t7 201 8 2019 2020

1 TOng doanh thu Tr.tt 329.318 304.435 281.772 292.1t6 244.828

TD: Doanh thu

hang C6ng ty SX

Tr.d 268.134 263.256 242.84t 251.506 226.361

2 Lgi nhu4n tru<ic

thu6

Tr.rl 10.828 13.588 t4.028 8.308 4.961

1
J Gi5 v6n Tr.d 255.746 2n.562 209.702 232.807 198.215

4 Chi phi tdi chinh Tr.d s.330 4.762 6.276 8.298 7.6tt

5 Chi phi b5n hdng Tr.tl 27.676 34.925 27.826 2t.60s t5.s49

6 Chi phi qu6n ly
DN

Tr.d 30.t37 33.726 22.234 22.56t 20.731)

Nh4n x6t:

- Doanh thu b6n hdng gi6m, nhung lgi nhu4n c6 ting qua c6c ndm (2016-20i8). Xdt
theo ty 10 lqi nhu4n tr6n t6ng doanh thu ndm 2olg-2020 co th6 th6y khA nirng tao ra lo-i

nhufln ngdy cdng kh6 khdn, chri ytiu do gi6 v6n vd chi phi tdi chinh tang.

- Tuy nhi6n, co th6 th6y chi phi b6n hdng va chi phi quAn ly DN li6n tuc ducrc kiern soat

t6t.

- t<6t qud trOn diSn ra trong bOi canh dich bQnh covid-19 bung ph6t g6y giSn c6ch xd hQi

vd Anh hudng d6ng kC d6n hoat dQng sin xu6t kinh cloanh cria c6ng ty tu' dAu ndm 2020.
chfrng t6i cho rang k6t quA kinh doanh trOn co th€ sE t6t hon trong diOu kiQn binh thudng
vd k! vong slr tdng tru0ng t6t o nhi6m l<j,ti6p theo.

2. Tinh hinh tiri chinh k6 to6n c6ng ty:

- Cac 86o c6o tdi chinh (BCTC) trong nhiQrn kj, 201 6-2020 duo-c ki0m to6n boi Cty
TNHH Ki6m to6n AFC ViOt Nam - Chi nh6nh CAn Tho ld don vi dd dtro-c UBCKNN
ch6p thu6n ki6m to6n BCTC cho circ c6ng ty ni6m y6t. Cac BCTC cLia c6ng ty duo-c l4p

theo dirng quy dinh cira ph6p 1u4t, phan anh c16y du va trung thyc tinh hinh tai chinh cua

Cdng ty t1i c6c thdi diOm b6o c6o.



- 86o c6o tdi chinh duoc c6ng b6 th6ng tin kip thoi vd dring quy dinh dtin c6c c6 d6ng

va nhd dAu tu.

rr. KEr QUA GrAM SAr uO4r DQNG CUA HDQr VA BEH C6NC rv.

- T'rong nhiQm k! 20 \6-2020. Hoi ddng quan tri d[ t6 chirc c6c cu6c hgp theo dting quy

dinh cua Di6u l0 c6ng ty. Quy ch6 ho4t dQng cua HDQT, c6c thdnh vi0n tham gia h6u

h6t c6c cu6c hgp HDQT. HDQT dd xem xdt k6t qu6 kinh doanh trong kj,, d6nh gi6 hiQu

quh c6c khodn dAu tu vd th6o lu6n chi6n lugc kinh doanh theo Nghi quytit DHDCD da

plre chuAn hing ndrn.

- HDQT dd ban hdnh nhiOu Nghi q,rytit vd Quy6t dinh 1i0n quan d6n ho4t dQng cua cong

ty trong ph4m vi tr6ch nhiern vd thAm quyOn cria HDQT. Cdc Nghi quytlt, Quytit dinh

cua HDQT ban hdnh dfng trinh tu, dAy dtr cdn cir ph6p ly theo quy dfnh cira ph6p luqt

vd phu ho. p v6i Nghi quy6t cira DHECE v0 diAu hdnh ho4t dQng sAn xu6t kinh doanh

hdng nbm cira c6ng ty.

- HDQT thuc hiOn gi6m s6t hoat dQng cua Ban di6u hhnh trong viQc trir5n khai thuc hi6n

Nghi quy6t c[ra DHDCD vd ph6i hop vo'i Ban diAu hdnh chi d4o, didu hdnh hoat dQng

san xu6t kinh doanh cua c6ng ty nhbm c6 gang hodn thdnh c6c chi ti€u dd dugc th6ng

qua trong Nghr qrytlt DHDCD nhiQm k! 2016-2020.

- BDH trong c6c nf,m qua dd hopt dQng dring chuc ndng, nhiQm vu, dring quy ch6 vd phu

hop v6i quy drnh cria ph6p 1u0t vd Ei0u l0 c6ng ty, tri6n khai kip thoi c6c Quy6t dinh,

Nghf quyilt cua HDQT vd DHDCD.

- C6ng t6c qu6n tri dugc thqc hiOn nghi€m tric theo quy chtl d5 ban hdnh, dim bAo cung

cAp th6ng tin bAt thudng vd th6ng tin dinh k! cta doanh nghiQp d6n c6 d6ng vd c6c co

quan chuc ndng mOt c6ch kfp thoi vd dring han.

- Thn lao cua HDQT va BKS trong nhiqm kj, dugc chi trd theo quy dinh crha Di€u lq

COng ty vd Nghi quy6t cria DHDCE thud'ng ni6n c6c n[m. Ri6ng ndm 2020 HDQT va

BKS kh6ng nhdn thu lao tu th6ng 10 d6n th6ng 12 nhirn gop phAn giam bort chi phi cho

con_e ty.

- T6 chilc DHDCD hdng ndm theo dfng quy dinh.

III. THU,C HIE,N NGHI QUYET DHDCD.

1. VO phdn ph6i loi nhu6n:

- VO trfch ldp c6c qu!: cdng ty dd thirc hi0n viQc trich ldp circ qu! nhu qu! dAu tu ph6t

tridn, qu! khen thuong phric loi theo c6c phuong 6n ph6n ptrOi toi nhufln dd dugc

DHDCD th6ng qua theo Nghi quytit cta DHDCD hdng n[m.

-,). ;- Ve co tu'c: cong ty d5 thUc hiQn viQc chi tra c6 tt1c hdng ndm theo Nghi quy6t ctra

DHDCD.

CONG't
cd prrl

DUQC PF1
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2. VA tdng v5n diOu lQ:

Trong nhiOm k!, Cdng ty dd thUc hiQn viQc tdng v6n di0u 19 il 23.250.000.000 d6ng l6n

63.159.280.000 ddng qua c6c hinh thirc tu viQc phirt hanh cO phi5u theo ohuo'ng trinh

lua chgn ddnh cho Nguoi lao dQng cua Cdng ty, ph6t hdnh c6 phitiu ri€ng 16, ph6t hdnh
i , .i

co phieu ra cdng chirng, ph6t hdnh cd phi6u chi tra cd tirc.

3. Sua dOi, bO sung Di6u lq, Quy ch6 nQi b0 vO quan tri cdng ty, Quy ch6 ho4t dQng cua

HDQT, Quy chti ho4t dQng cria Banl(itim so6t:

- C6ng ty dang titip tuc xem x6t AC UO sung, sua d6i EiAu l0 t6 chric, Quy ch6 ndi b0 v0

Quin tri C6ng ty, Quy ch6 ho4t dQng cta HDQT, Quy ch6 ho4t dQng cua BanKirim so6t

phu hop voi cdc quy dinh tqiL4tDoanh nghiQp 2020 virNghi dinh s6155/2020NE-CP
:"

ve quan tri cong ty sau khi dugc DHECD th6ng qua.

4. Cfrc vAn d0 kh6c:

- C6ng ty thgc hiQn theo Nghf Quy6t c,"ia DHDCD hdng ndrn.

IV. DANH GIA SU PHOI HqP HOAT DQNG GIUA BKS VA HDQT, BTGD.

- Trong nhi$m kj,, BKS dugc HDQT vd BTGD tao diOu kiQn thu{n lgi trong vi6c cung

c6p dAy dri c6c thdng tin v0 tinh hinh ho4t dQng s6n xuAt kinh doanh va tai chinh cira

cdng ty, nhim phpc vp cho muc dich ki6m tra, gi6m s6t cria BKS.

- BKS dugc tham dU dAy dir c6c cuQc hgp cira HDQT, tham gia !,ki6n theo chirc ndng,

nhiQm vu cua BKS.

v. NHaN XET VA KrEN NGH!:

- Trong nhiQn"r k! qua, HQi Ddng Quin Tri, Ban EiAu Hdnh C6ng ty dd thuc hi6n duoc

hAu h6t c6c Nghi quytlt cua D4i hQi d6ng c6 d6ng nhu: chi ti0u vd doanh thu, loi nhuAn,

chi trA cO tuc, ciic du 6n dAu tu, tdng v6n di6u 10,...

- Trong ph4rr vi quy6n han tr6ch nhiOm cira minh, BKS d6nh gia hoat ddng cria HDQT
vd BDH trong c6c ndm qua dd ho4t dQng dring chri'c ndng, nhiQrn vu, phu ho. p vdi quy

dfnh cua ph6p luat vd C6ng ty, c16p ring kip thoi y6u cAu ho4t cl6ng sAn xuAt kinh doanh

cua COng ty.

- D0 nghi HDQT vd BEH ti6p tirc dAu tu trang thi6t bl phgc vu s6n xuAt, mo rQng hd

th6ng ph6n ph6i, dAu tu chi phi nghiCn ciru, dAy m4nh ph6t tri0n thi trucrng cdc san

phAm thu5c Duoc liQu, Thgc phAm b6o vO sric khoe nham d4t chi ti6u doanh thu vd lcri

nhudn.

B. PHUONG HUONG HOAT DONG NHIEM KY 202I-2025.



- BKS sE tiSp tuc thuc hiQn c6ng viQc ki6rn tra, gi6m s6t theo chuc ndng, nhi6m vU quy

dinh t4i Ludt Doanh NghiQp, Di0u 19 C6ng ty vd Quy ch6 ho4t dQng cira ban Ki6m so6t.

Trong tAm nhu sau:

- Gi6m sdt viQc chAp hdnh ciic quy dinh cria ph6p 1u4t, di6u lq vh c6c quy ch6 cria C6ng

ty trong ho4t dQng sin xudt kinh doanh.

- Gi6m s6t viQc thUc hien c6c Nghi quy6t cira D4i hQi ddng c6 d6ng vd HOi d6ng quin

tri Cl6ng ty.

- Danh gi6c/rc B6o c6o tiri chinh, 86o c6o tinh hinh s6n xudt kinh doanh c6ng ty cria

HDQT, Ban TGD.

- Ph6i ho-p I-IDQ'|, BTGD hodn thiOn c6ng t6c quin tri c6ng ty.

- Thgc hiQn viQc ki6m ffa, gritms6t theo y6u cAu cria c6 dOng vd HDQT

Tr0n rl6y la 86o cao k6t quA ho4t dQng nhi6m ky 2016-2020 vd Phuong hu6ng ho4t

dQng nhiOm kj, 202l-2025 cua RI(S. K6t quA hoat dQng cua BKS nhiQm k1; 2016-2020

nhci phdn lcin vdo sg h6 tro, tao didiu kiQn cria HDQT, Ban TGE vh c6c Phdng ban trong

c6ng ty, dac biqt la phong 'fCKT. Thay mit BKS nhiqm ki, 2016-2020 t6i xin trdn trong

cdm on su tin nhi6m vd tao di6u kiqn cua DHDCD, HDQT, Ban TGE, c5c Phdng ban

c6ng ty trong su6t nhigrn k! vua qua dd girip BKS hodn thdnh c6ng viQc cria minh

Kinh chuc sric khoe quy vi dai bi6u, quy cO d6ng.

Chfc dai h6i thdnh c6ng t6t dgp.

TrAn trong kinh chdo!

TM. BAN KIEM SOAT

TRUoNG BAN

Duong Thi Thriy Li6u
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COng ty TNHH Kidm Toiin AFC ViQt Nam
AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.

h vi0n t0p doirn PKF Qudc td
firm of PKF lnternational

-cT.00007

gui:

briy tiri chlnh.

ffiffiffi
Accountants &
business advisers
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BAO CAO KIEM TOAN DOC LAP
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Cic thinh vi6n Hgi ddng Quin tr!vi,Fan T6ng Gi{m cfric
cONG TY cO PHAN DI.rOC PHAM TIPHARCO

Ch[ng toi da ki6m to6n b6o c6o tdri chinh kdm theo cr]a Cdng- ty C6 phin Dugc PhSm Tipharco (gqi tEt la
"COng ty"), duqc lip ngdy 25 thdng 03 ndm 2021, tu trang 5 d6n trang 33 bao g6m Bing Sa1,06i k6 toAn tai
ngiy 31 th6ng 12 ndm 2020, 86o c5o k6t qui hoqt dQng kinh doanh, B5o c6o luu chuy6n ti6n t0 cho nim
tAichinh f6t tnUc cUng ngAy vi Bin thuy5t minh b6o cdo tdi chinh.

TrSch nhiQm c0a HQicl6ng Quin tr!

HQi d6ng Quin tri C6ng ty chlu trdch nhiCm vd vi€c lfp vi trlnh biy trung thyc vA hqp lf b6o c5o tdi chinh
theo chuAn muc k6 to6n, ch6 d0 F6 toan doanh nghi€p Vi€t Nam vA c6c quy dinh phdp l! c6 li€n quan d6n
vi6c l0p vi trinh biy b6o c6o tAi bhinh vi chiu trdch nhiem vd t<i6m soSt nQi b0 mA Hqi ddng Qudn tri xAc
dinh ln cAn thi6t d6-dam bio viOc l?p vi hinh biy bdo c6o tii chinh kh6ng c6 sai s6t trgng y6u do gian lfn
ho{c nhim I5n.

Trich nhiQm cua Ki6m toin vi6n

Tr6ch nhiQm c0a chring t6i lA dua ra f ki6n vd bao c6o tii chlnh dya tr6n k6t qud c0a cuQc ki6m toin.
Ch0ng t6i d6 ti6n hann,Xi6m to6n theo c6c chuAn mUc ki6m to6n Viet Nam. C6c chu6n myc nAy y6u cAu
ch0ng t6i tuin th0 chuin mr,rc vi c6c quy dinh vA dao dfc nghd nghi6p, l?p k6 hoach vi thUc hien cuQc

ki6m to6n O6 Oat dugc sU dim bio hqp l1i vA viec ligu b6o c6o tii chinh c0a C6ng ty co cdn sai s6t trgng
y6u hay kh6ng.

C6ng vi6c ki6m to6n bao g6m thuc hien c6c th0 tqc nhim thu thfp c6c bing ch0ng ki6m to6n vd cic -s6
lieu vA thuyet minh tr6n b6o c6o tii chlnh. Cic th0 tUc ki6m todn duEc ltra chen dua tr6n x6t do6n c0a ki6m
to6n viOn, bao gdm ddnh gid rii ro c6 sai s6t trqng y6u trong bAo cio tii chlnh do gian lfn hoic nhim I5n.

Khi thUc hien ddnh gi6 cdc rti ro niy, ki6m toAn vi6n d5 xem x6t ki6m sodt nQi b0 cOa COng ty li6n quan
d6n viQc l?p vi trinh bdy bAo c6o tii chinh trung th\rc, hqp li nhim thi6t k6 c6c thrj tUc ki6m to6n phr:r hqp
vdi tinh hinh thUc t6, tuy nhi6n kh6ng nhim mpc dich dua ra f ki6n v6 frieu qui cOa ki6m sodt nQi b0 cria
C6ng ty. COng viQc ki6m todn c0ng bao g6m d6nh giA tinh thich hqp c0a c6c chinh sich k6 toan dugc 6p
dUng vi tinh hqp lf c0a cAc udc tinh X6 toan c0a HQi tl6ng Qudn tricfing nhu d6nh gi6 vi€c trinh biy t6ng

Chring t6i tin tu0ng rdng cAc bing chung ki6m toin mi ch[ng t6i tl6 thu thip tluEc la dAy d0 vA thich hgp
ldm co s0 cho f ki6n ki6m toin c0a chfng t6i.

Y rl6n cia Ki6m to6n vi6n

Theo f ki6n c0a ch0ng t6i, bdro c6o tdri chinh dd phdn 6nh trung thtlc vd hqp li, tr6n c6c khia canh trgng
y6u, tinh hinh tiri chinh crla C6ng ty tai ngAy 31 th6ng 12 ndm 2020 c0ng nhu k6t qud hoat dQng kinh doanh
vd tinh hinh luu chuy6n ti6n te c0a C6ng ty cho nim tai chinh k6t thtic cirng ngiy, pht hgp vdi chu6n mgc
t6 toen, chC dO ke toan doanh nghiQp Vi€t Nam vA c6c quy dinh phap lf c6 1i6n quan CtEn viOc lfp vi trinh

,. ..-..,

iall

i::il i::i

NGUYEN TH!THANT-| MINH
Ki6m toin vi6n

,n

,.1

S6 Oi6y CNDKHN ki6m to6n: 21 1 1-2018-009-1 S6 Ci6y CN DKHN ki6m to6n: 0068-2018-009-1
CONG TY TNHH KEM TOAN AFC VIET NAM . CHI NHANH CAN THO
Thdnh pn6 Can Tho, ngAy 25 th6ng 03 nim 2021

CanThoSfarch.Te +342923827866.fa: +8f,292332-a209'Emal p{lalcciroLrkfaicvletram'/,r
41 23,Road6,ilcngArR,osoerce [i.dr]l.Lo Aiaa-F'i'r ilJlYara.Ca SairgDstrlci'Ca.TNollty'Vettram.lvetrsie vr,Nviokiaic,"'eiia.n!.

01 afy ncl! dua xremaa.r i. allresoo.acr,i irrr ['':r]s 4acllon-q



CTY TIPHARCO

Chgn do'n vi

CQNG HOA XA HQI CHT NGHIA VIB,T NAM
DQc l4p - T1r do - H4nh phfc

Tidn Giang, ngiy 28 thing 04 nilm202l

TO TRiNH
ki6rn toin b5o c6o thi chinh ndm 2021.

Kinh gfri: D4i hQi tl6ng cii A619 thulng ni6n.

Cdn c[r LuTt Doanh nghiQp s5 59l2020lQli-l4 th6ng qua ngdy
t710612020.

Cdn cri Di€u lC T6 chirc - ho4t clQng cira C6ng ty C6 phAn Duqc phAm
Tipharco.

Ban ki6rn so6t kinh trinh DHDCD vi6c lya chgn don v! ki6m to6n dQc

lAp thgc hiQn viQc ki0m todn 86o c6o tdi chinh ndm2021

V6'i ti6u chi nhu sau:

- LUa chon don vi ki6m to6n c6 uy tfn, duoc.phep hopt dQng tai Viqt
Nam, ducrc B0 tdi chinh vd UBCK Nhd nudc ch6p thu4n vi0c ki6m to6n
BCTC cua cdc c6ng ty d4i chring vd t6 chric ni6m y6t;

- Ld don vi c6 dQi ngfi ki€m to6n vi6n c6 trinh dQ cao, nhi€u kinh nghiQm
ki6m'to6n bdo c6o tdi chinh.

- C6 rnfrc phi ki6m toSn phir hgp.
, -x A.Vrri c6c dC xudt nOu trOn, Ban Ki6m so6t kinh trinh Epi hQi d6ng c6 ddng

uy quy6n cho H6i d6ng qudn tri lua chon mOt trong 0a @6n) C6ng ty kiOm

todn sau cho b5o c6o tdi chinh niam2027:

- COng ty TNI{H HSng Kiern to6n AASC

- COng ty TNHH Ki6m to6n vd Tu v6n A&C

- C6ng ty TNHH I(i6ni to6n Sao Vi0t

- C6ng ty TNHH Ki6ni torin AFC Viqt Nam - Chi nh6nh CAn Tho

Kinh trinh D4i hQi xem xdt thdng qua.

TM. BAN KIEM SOAT
TRTIONG BAN

\ry
Duong Thi Thriy Li6u

otJSc



CTY CPDP TIPHARCO

r BANG cANDoTKE roAN

sAo cAo rar cniNH ToM rAr NAvt zozo

1Oa t<i,im to6n )

10c

cQNG
CO PH.

DUOC PI

HAI

T

Nim 2019STT Chi ti6u DVT Nim 2020

EOng 144.091.816.662 158.351.203.326I Tiri sin ngln h4n
il 17.495.810.470 9.577.659.8791 Ti6n vi c6c kho6n tuong duong ti6n

2 C6c kho6n dAu tu tdi chfnh ngin h4n il

60.862.230.733J C6c kho6n phii thu ll 44.396.376.864
lt 8r.567.431.210 87.285.935.8054 Hdng t6n kho

625.376.9095 Tdi stn ngdn hpn kh5c il 632.198.118

II Tiri sin diri h4n It 114.628.82r.257 120.133.162.726
il 371.r21.903 01 C6c kho6n phii thu ddi hpn

2 Tdi s6n cO ilinh
- TSCD htu hinh il 105.848.857.461 109.075.516.471

ss0.000.000 L576.008.900il

J

- TSCD v6 hinh
Tdi sin cO Ainn thu€ tdi chinh il 0 A

4 il 0 t.717.149, WTdi sin do dang ddi hpn

5
It 7.858.841.893 7.764.488 -t-bpTdi s6n ddi h4n khdc

TONG TAI SAN il 2s8.720.637.919 278.484.366.

I Ng phii tri il 138.307.003.053 tss.82e.340.sdx
1 Ng ngin h4n il 12t.493.029.679 12t.7 55.7 53.1 88

2 Ng ddi hpn il t6.8t3.973.374 34.073.587 
'374

il 16.8r3.973.374 3t.873.587.374-Vay vd ng thu6 tdi chinh ddi han

-QuY ph6t triiSn KH vd cdng nghQ il 2.200.000.000

II il 120.413.634.866Ngu6n v6n chri s& hiiu
I VOn cht s& htiu 120.403.007.694

122.655.02s.490
122.422.838.718

Vdn g6p cta chri sd htu il 63.159.280.000 63.1,59.280.000

- CP ph6 th6ng c6 quy6n bi6u qtryiSt lr 63.t59.280.000 63.tsg.280.000
- CO phii5u uu ilfli il

Thflng du vdn cd phAn il 33.634.115.000 33.634.11s.000

C6 phi6u qu! lt

19.819.81s.893Qu! dAu tu ph6t tri6n il t9.3t3.27 5.7 17

Lgi nhu{n sau thu6 chua phdn ph6i It 3.789.796.801
- LNST chua phdn pfrOi tuy te il

6.316.168.001

- LNST chua phdn ph6i lcl,nay il 3.789.796.80t
2 Ngu6n kinh phi vd qu! kh6c il 10.627.172

6.3t6.168.001
232.186.772

Ngu6n kinh phi il 10.627.t72 232.t86.772
Ngu6n kinh phi dA hinh thdnh TSCD il

TONG NGUON VON il 258.720.637.919 278.484.366.0s2

il



STT Nnm 2020 Nnm 2019Chi ti6u DVT
1 Doanh thu b6n hing vd cung c6p dich vg D6ng 244.828.327.862 292.716.586.039

2 C6c kho6n gi6m trir il 81.136.913 79r.730.983
J Doanh thu thuin b6n hirng vi cung cdp dich vu ll 244.747.190.949 291.924.855.056

4 Gi6 v6n hdne bdn il 198.27s.658.577 232.807.619.89t

5
il 46.471.532.372 59.117.235.165Lqi nhufln gQp brln hing vlr cung cf,p dich vU

r23.0t4.667 380.136.7676 Doanh thu ho4t dQng tdi chfnh I

8.298.441.7tr7 Chi phi tdi chinh I 7.61t.77t.968
8 Chi phi b6n hdng It 15.s49.083.97t 2t.605.516.250
9 Chi phi qudn lf doanh nehi0p il 20.739.855.483 22.561.954.592
10 Lqi nhudn thuAn tir hoat ttOne kinh doanh il 2.693.835.617 7.031.459.379
11

I 2.267.242982 t.365.839.943Thu nh4p kh6c
t2 Chi phi kh6c il 88.662.651
13 il 2.267.242.982 r.277.177.292Loi nhuin kh6c
I4 8.308.636.671T6ng lqi nhufn k6 tor[n trur6'c thu6 il 4.961.078.599
15 Chi phf thu0 TNDN hiQn hdnh il t58.441.447 t.794.r&t.986
t6 Lqi nhufln sau thu6 I 4.802.637.tsz 6.514.454.6&f
t7

STT DVT

il

NIm 2020

680

Nnm 2019

1.1Lfli co bin tr6n

Chi ti6u
1 Co ciu tii sfln

iAw

- Tdi sin ngilnhanlt6ng tdi sdn % 55,69 56,y6
- Tdi sin ddi h4n/t6ng tdi sin % 44,31 $,:@,

2 Co cAu ngudn vdn
- Nq phni trAltdnengudn v6n % 53,46 55,96
- Ngu6n v6n chu so htr/t6ng ngudn v6n % 46,54 44,04
Khf, nlng thanh tofn
- Kha ndng thanh todn nhanh (rSNH-HrKAroNH) lAn 0,51 0,58
- Kha ndng thanh to6n hiQn hinh lrsNu,roNu; lan 1,19 1,30

4 Ti suflt lqi nhuOn
- Ti suAt loi nhudn sau thu6/t6ng tdi sin 2,34% 1,86
- Tj' suAt lgi nhudn sau thu6/doanh thu thuAn % 1,96 ))?
- Tj'suAt lgi nhufln sau thu6/v6n chri so hiru % 3,99 5,31

II KET QUA HOAT EQNG KINH DOANH:

C CO

S6 ti6u d5 dugc C6ng ty TNHH Ki6m to6n AFC ViQt Nam - CN CAn Tho ki6m to6n.

15 th6ng 05 ndm202l
Ngudi l$p bi6u K6 tofn tru&ng GIAM DOC

T

TIPflARCO

TrAn Phuong LO Thi Mf Ti6n Thi Xufln Quy6n

rY

J

DUQc



A^

CONG TY CPDP TIPHARCO COI{G HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
D6c l6p -Tu do -Hanh phric

s5: 1$ 7 -rr'uuoql
A.4! Tho, ngdy 29 thdng 01 nam 202l

TO TRiNH
DO nghi ph6n ptr6i tg'i nhu6n ndm2020

Kinh grii: Diri hQi tl6ng c6 ddng thud'ng ni6n n5m thi chfnh 2020

vi nhiQm ky 2021-2025 C6ng ty Cii phAn Duqc phAm Tipharco

- Cdn cf Di6u 16 t6 chric vd hoat dQng cua C6ng ty C6 phAn Duoc phAm Tipharco;
, , A,- Can cu' l<et quA sAn xuAt kinh doanh ndm 2020;

- C[n cir n6i dung cuQc hgp HDQT ngdy 05 thdng 04 ndm 2O2l 116 t 6t qu6 s6n xu6t
kinh doanh ndm 2020; dg ki6n chi trA c6 t6'c, ph6n ph6i c5c qu!.

Cdn cri'sO tiQ,., dd dugc ki6m to5:n.

H6i d6ng quAn tri trinh Dai hQi d6 nghi ph6n ptrOi tqi nhu6n ndm2020 nhu sau:

1. Loi nhudn tru6c thu6 : 4.961.078.599 d6ng
2. ThuC thu nhdp doanh nghiCp : 1 58.441.447 d6ng
3. Lo. i nhuAn sau thu6 duo. c ph6n ph6i : 4.802.637.152 d6ng

, Lgi nlruAn sau thue cdn thu'a 24 co phieu . .,),4n ,.,,.',.' {:.+' 
do tra c6 tu'c lTYobFngc6 phi6u ndm 2018 : 240'000 dong

5. Loi nhuAn sau thu6 chua ph6n ph6i : 4.802.877.152 d6ng
6. Chi trA cd tirc 7,5o/olndm : 4.736.946.000 dg"g
7 . Trich qu! khen thuong + phric icri : 65.931.152 ddng

H6i d6ng quAn tri xin y ki6n Dpi hQi d6ng rO d6rrg phuong 6n ph6n ptrOl tql nhu6n
cta c6ng ty n€u tr6n.

TrAn trong kfnh chdo

lYo'i nltiin :

- FIDQT.BKST
- Circ c6 d6ng;
- Luu: Thu k;i HDQT

TM.HQT EO"NC QUAN TRr
cHU rlc[ y,

ang Binh

DUQC

C6NG
cci rH



coxc ry cpDp rrpHARCo ceNG HoA xA ngr cHU xcuie vryr NAM
DOc lAp -Tu do -Hanh phric

so' l$8. -rrr/HDer
A$ Tho, ngdy 29 thdng 04 ndm 2021

Kfnh gfi'i: Dpi hQi tl6ng cO ddng thud'ng ni6n nIm tiri chinh 2020

vlr nhiGrn kj,202l -2025 Cdng ty Cd phAn Duqc phAm Tipharco

Cdn cri Di6u le to chuc va hoat"dQng cira C6ng ty C6 phAn Ducvc phAm Tipharco vd
c6c stla d6i di6u 16 duoc DAi hQi c6 d6ng thubng ni6n th6ng qua;

Can cri'k6 hoach s6n xu6t kinh doanh ndm 2021.

Cdn cti' n6i dung cyOc hgp HDQf .gdy 05 th6ng 04 nim 2021vC t C hopch s6'n xuAt
kinh doanh, chi tr6 c6 tric, phAn ph6i c6c qu! ndm 2021.

HQi d6ng Qlan tri trinh Dpi hQi d6ng .6 d6rg du ki6n ph6n pfrOi tqi nhuQn ndm2O2t
(s6 li6u dU ki6n) nhu sau:

1. Lo-i nhuAn tru6c thu5 : 8.000.000.000 d6ng
2. Thu5 thu nhAp dou$ nghiCp 1.600.000.000 dQrg
3. Lo-i nhuAn sau thu5 dugc ph6n ph6i : 6.400.000.000 d6ng
4. Chi trA c6 tirc l}ohlndm : 6.315.928.000 dQ"g
5. Trich qu! khen thucrng, phuc lgi : 84.072.000 d6ng

H6i d6ng quAn tri xin y ki6n Dai hgi d6ng c6 d6ng du ki6n phAn ptrOi tqi nhudn ndm
2021dO c6ng ty co kC ho4ch chi tr6 c6 tric cho cd d6ng.

-frdn trong kinh chdo.

Noi nhQn :

- HDQT.BKS;
,i. .^

- Lac co clorlg:
- LlLu: Thu ky HDQT

TM.HOI DONG QUAN TRI
CHU TICH >

Pham ng Binh

DUdC

c6rua rv
cci pr-rAt'l

:o
a
t

0

a\

TO TRil\H
Du ki6n ph6n ptr6i tqi nhufn ndm 2021

.t

-T.



CONG TY CPDP TIPHARCO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Ddc lflp -Tu'do -Hanh phfc

s6:189 -rrrZuoQr
A,[i Tho, ngdy 29 thdng 01 ndm 2021

TO TRINH
V/v Mric chi tht lao cua HDQT, BKS, Thu ky ndtm 2020 vA du to6n mric chi thr)

lao cua HDQT, BKS, Thu ky - Nguo'i phu trSch qu6n tri c6ng ty ndm 2021

Kinh gt'i: Dai hQi tl6ng 
"ti 

d6rg thudrrg niOn nIm tii chinh 2020

vh nhiQm hj,202l -2025 Cdng ty C6 phAn Dugc phAm Tipharco

- Can cf Didu 16 t6 chirc vh ho4t dQng cua C6ng ty C6 phAn Duoc phAm Tipharco.
- Can cir viro k6t qua siin xu6t kinh doanh ndm 2020 dd dugc Cdng ty TNHH

I(i6m to6n AFC Vi6t Nam - CN CAn Tho'ki6m lr,tn;

.- C[n cirNghi q.,y6tDai hQi d6ng.6 d6rrg s6: 153-NQ/DHCD ngay 2910512020

vC mu'c chi thu lao cua HDQT, BKS, thu ky hang thhng.

H6i d6ng que,n tri C6ng ty CP DP Tipharco b6o c6o chi thu lao ndm2020 vir trinh
Dai h6i d6ng c6 d6ng mirc chi thu lao ndm 2021 nhu sau:

l. B6o c6o chi tht lao, trich thuong ndm2020z
- SO tien chi thu lao c6 dinh dd chi trong ndm 2020 ld: 165.600.000d.
- Do anh huo'ng cira Dich b6nh Covid 19, tinh hinh kinh doanh cua C6ng ty kh6

khdn n6n l-l6i ddng quAn tri quy6t dirrh kh6ng chi thir lao HEQT, BI(S, Thu ky tu'

thang l0l2O20 cten th6ng 1212020 de gidrn bort chi phi cho Cong ty.

2. Trinh dg'to6n mri'c chi thir lao ndm 20212
Nh[m dam bao thir lao cho H6i d6ng quAn tri, Ban ki6m so6t, Thu ky . Ngu.oi phu

tr6ch qudrn tri c6ng ty hoat dQng trong ndm2021, HDQT trinh DAi hQi ddng c6 d6ng
milc chi thu lao c6 di.rh ndm2O21 ld:232.800.000 d6ng.

- Mrlc trich b6 sung thu lao cho H6i d6ng quAn tri, Ban ki6m so5t, Ban didu hdnh,
Nguo'i pl-ru tr6ch quAn tri c6ng ty ld 1 5%ls6loi nhu6n vuo't k6 hoach sau thu6.

- Chi phi hoat dQng cua HDQT, BI(S, Thu ky - Ngucri php tr6ch quirn tri c6ng ty
tfnh vdo chi phi quAn ly doanh nghi6p cua c6ng ty. (Kh6ng tinh thucrng lgi nhupn
vuo-t kO hoach).

Kinh trinh Dai h6i d6ng c6 d6ng xem x6t ch6p thupn.
Tr6n trong kinh chdo.

No'i nlrQn :

- HDQT, BKS;
- C6c c6 d6ng;
- Luu: ThLl ky HDQT

TM.HQT DONG QU3,N TRr
cHU TICH )[-,-

CQ,NG
CO FF{

TY

nuQc F,t4

m Quang Binh



cONc rY cPDP TTPHARCo ceNG HoA xA Her cuu Ncnil vIET NAM
D6c lAp -Tu do -Hanh phric

sii: /90 -BC/HEer
Mj Tho, ngdy 29 tltdng 04 ndm 2021

BAo cAo
Trich tqp, st)r clung, hodn nhdp Qu! phdt fidn Khoa hoc vit C6ng nghQ

Kinh giri: D4i hQi tl6ng c6 AOng thudng ni6n nim thi chinh 2020

vi nhiQm ky 2021-2025 Cdng ty Cd phfln Dug'c phAm Tipharco

- Cdn cttr Th6ng nr s6 I2/2016/TTLT-BI{HCN-BTC ngtry 28/06/2016 cua B0 Khoa hoc
vd C6ng nghe - BO tdi ch{nh hadng ddn n/i dung chi vd qudn ly qui phdt tri€n khoa hoc
vd cong ngh€ cita doanh nghi€p;

- Cdn ctlr Diiu l€ ftj chac vd hoat dAng cila Cdng ty CPDP Tipharco;

- Cdn c{r vdo nhu cdtt phdt tri€n khoa hoc tai Cdng ry CPDP Tipharco,'

- Cdn cir Diiu l€ t6 chac, hoat dAng vd str dung Qu! phat tri€n Khoa hoc vtt C6ng
nghA C6ng ty CPDP Tipharco;

Hdi d6ng qu6n tri c6ng ty kinh trinh Dai hQi d6ng cd d6ng b6o c6o trich l6p, s[r'

dpng, hodn nh6p Qu! ph6t tri6n khoa hgc vd c6ng ngh6 ndm2020 nhu sau:

86o c6o trfch I{p, sfr dqng Qu} phit tri6n khoa hgc vir cdng nghQ nhm 2020:

. So du qu! ndm tru6'c chuy6n sang : 2.200.000.000 ddng

o Trich qu! ndm 2020 : 0 d6ng

o Hohn nhap Qu! trong ndm2020 : 2.200.000.000 d6ng

. 56 du chuy6n sangndm2)2l : 0 d6ng

Do C6ng ty chua co nhu cAu su dung Qu! ph6t tri0n khoa hc.rc vd c6ng nghQ n6n C6ng
ty d[ hoirn nh6p Qu] ph6t tri6n khoa hgc vd c6ng nghQ trong ndm2020.

Xin b6o c6o tru6c Dai hdi.

frAn trong!

TM. HQI DONG QUAN TRI
\k-

CH .:.

Ph4m Quang Binh



cONc rY co pnAN
DUgc pnAu TTPHARCo

ceNG HoA xA ngI cHU Ncni.q. vIEr NAM
EQc lflp - Tu do - H4nh phric

56: |92A-TTr/HDQT
MlTho, ngiry29 th6ng 04ndm2021

TO TRiNH

V/v b6 sung, diiu chinh ngdnh nghi kinh doanh

cilo C6ng ty Cd phin Daqc phtim Tipharco

Kinh giri: D4i hQi tl6ng cO a6*tg thudng ni6n nIm tiri chinh 2020

vir nhiQm ky 2021-2025 Cdng ty Cd phAn Dug'c phim Tipharco

- Cdn cu Ludt Doanh nghiQp hiAn hdnh vd cdc vdn bim hudng ddn thi hdnh;

- Cdn c* Diiu lQ t6 chilrc vd hoat d6ng cita COng ty C6 phAn Daqc phdm Tipharco.

Kfnh thua Quf c6 tl6ng!

HQi d6ng quin tr! c6ng ty kinh d6 nghi Eai hQi d6ng c6 d6,rg th6ng
CONG
CO PH

DUdC P
viQc bO sung, didiu chinh ngdnh nghA kinh doanh cria C6ng ty C6 phAn

PhAm Tipharco vd sria d6i di6u lQ tuong irng v6i ngdnh ngh6 kinh doanh

nhu sau:
TIPHAI

-T.

STT TGn nginh, nghd kinh doanh M6 ngirnh
Ghi

chri

1

SAn xu6t diQn

Cht ti6t; San xudt di€n tir ndng la-ong m\t trdi. 3511
B6

sung

2

Truy6n tAi vd ph6n phdi diQn

Chi ti€t;
). ,. -.^- truyen tal dren.

- PhAn pfrOi aign.

3512
B6

sung

aJ

SAn xu6t thi6t bf, dpng cp y t5, nha khoa, chinh hinh
vi phpc h6i chric n6ng

Chi tidt: SAn xu6t thitit bi, dung cp y t6.
3250

B6

sung

1



4

Hopt dQng cua cdc phdng khdm da khoa, chuy6n
khoa vd nha khoa

Cht ttAt; Hopt dQng ci.r^ cdc phdng kh6m da khoa,
chuy6n khoa.

8620
B6

sung

5
Dich vp h5 tro giSo dpc

Chi tAt; Dich vp h5 tro gi6o dsc
8560

B6

sung

6

- SAn xu6t, kinh doanh, xu6t khAu, nhap khAu
thgc phAm.

- Sin ,u6t, kinh doanh, ,u6t khAu, nhap khAu
nguy6n 1i6u, b6n thdnh phAm thgc phAm; nguy6n
liQu, b6n thdnh phAm thuc phAm chirc n6ng.

Ngdnh , nghd

chua khcry

md v6i H0

th6ng ngdnh

t<intr tO Viet

Nam

B6

sung

7

Trufc ili6u chinh:

SAn xu6t thu6c, h6a dugc vd duoc 1i6u

Cht ftt; SAn xu6t dugc phAm vd vQt tu y t6

Sau didu chinh:

SAn xu6t thu6c, h6a dugc vd dugc liQu

Chi ti6t:

- Sdn xuAt thu6c cdc logi.

- Sdn xutit h6a duqc vd &.cqc liQu.
:,- San xudt sdn phdm thryc vqt cho muc dich ldm

thu6c.

2100 (Chinh)
EiAu

chinh

8

Tru6c tli6u chinh:

B6n bu6n d6 dung kh6c cho gia dinh

CH tA;
- Kinh doanh, nhqp khiiu vd xuat khdu duqc phtim
va vat ta y ft, thiet bi san xuat kinh doanh thu6c
ngdnh y td.

- Kinh doanh, nhqp khiiu vd xuiit khau m! pham.

Sau didu chinh:

B6n bu6n d6 dung kh6c cho gia dinh

4649 Ei6u

chinh
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Chi ti€t:

- Kinh doanh, nhqp khdu vd xudt khdu daqc phdm
:,vd vat tu y t€, thiAt bi san xuat kinh doanh thu)c

ngdnh y td.

- Kinh doanh, nhqp khdu vd xudt khiiu mi phiim.

- Kinh doanh, nhqp khdu vd xudt khdu d.ung cu y td.

Lf do b6 sung, tli6u chinh nghnh nghdi kinh doanh: Do nhu cAu phSt

tri6n sin xuat, kinh doanh cria C6ng ty vd cdc linh vgc tr6n n6n cAn tniOt pnai bO

sung, diAu chinh ngdnh nghA kinh doanh.

" Theo quy dinh DiAu 56 Nghf dinh 0ll2OzllND-CP ngey O4l0ll2\21 V6
ddng ky doanh nghiQp, khi bO sung, thay d6i ngdnh, nghA kinh doanh, doanh
nghiQp gui Th6ng b6o di5n Phdng DSng ky kinh doanh.

Vdi c5c nQi dung tr6n, HQi d6ng qu6n tr! kfnh trinh Eai hQi tl6ng cd

xem x6t vd c6 nghi quy6t:

. 1. ChAp thufln viQc b6 sung, diAu chinh.ngdnh ngh6 kinh doanh tr6n vir
OOi OiAu 16 c6ng ty tucrng ring v6i ngdnh ngh6 kinh doanh mdi.

rY
se[

JAM

{
*

ic0
2.Uy q.ryi,n cho HQi d6ng qu6n tri thlrc hi6n c6c thri tgc cAn thitit dC

sung, di6p chinh nganh ngh6 kinh doanh vdi Phdng Ding ky kinh doanh
di6udoanh nghiQp dd d6ng ky vd sua d6i lQ c6ng ty tucrng img v6i ngdnh nghO

kinh doanh m6i.

HQi ddng qu6n tri xin y ki6n Dai hQi d6ng cO d6,rg.

Trdn trgng!

TM. H9I DONG QUAN TRI
TICH )L

Quang Binh

J



c0Nc rY cPDP TTPHARCo ceNG HoA xA ngr cHU Ncuia vrET NAM
D6c l6p -Tu do -Hanh phric

S5: 195-TTriI{DQT
M! Tho, ngdy l9 thdng 05 ndm 2021

TO TRiNH

V/v Thbng qua Diiu lQ s{ra d6i, /uy chii nQi bQ vi qudn tr! cbng ty srt'a el6i, Quy ch|

hogt ilQng crta Ban kiAm sotit sira il6i cfia COng ty CO phdn Dw,gc phdm Tipharco

Kinh grti: D4i hQi tl6ng c6 d6*rg thulng ni6n n5m tiri chfnh 2020

vi nhiQm k) n5m 2021-2025 C6ng ty C6 phAn Dugc ph6m Tipharco

- Cdn cu Ludt doanh nghiQp hiQn hdnh vd cdc vdn ban hrdng ddn thi hdnh;

- Cdn cu Eiiu t€ t6 chilrc vd hogt d6ng cua C6ng ty C6 phdn Duqc phdm Tipharco.

HQi d6ng qudn tri xin kinh trinh E4i hQi th6ng qua Di6u lQ sua d6i, Quy ch6 nQi
:."

bQ ve qu6n tri c6ng ty sira d6i, Quy ch6 ho4t dQng cta Ban ki6m so6t sua d6i cira C6ng

ty CO phAn Dugc phAm Tipharco.

Todn vdn Dq thdo Di6u lq sua d6i, Quy ch6 nQi b0 vO quAn tri c6ng ty sria d6i,

Quy chtS ho4t dQng cira Ban ki6m so6t sua d6i dugc ddng thi t4i dia chi website cira

C6ng ty C6 phAn Duqc phAm Tipharco (www.tipharco.com.vn).

Ei6u lQ sua d6i, Quy chti n6i b0 vO quAn tri c6ng ty sria d6i, Quy chO ho4t dQng

cira Ban ki6m so6t sria d6i duoc Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua, s€ c6 hiQu luc k6 tir

ngiry 2110512021vd thay th6 cho Di6u lQ, Quy ch6 nQi b0 vC quin tri cdng ty, Quy chi5

ho4t dQng cira Ban ki6m so6t hi6n hdnh.

Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng ph6 duyQtl

TM. HOI DONG QUAN TRI

L

Binh
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số ... ngày ... tháng ... 

năm 2021. 

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a) Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty 

cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 

b) Vốn có quyền biểu quyết là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về 
những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

e) Việt Nam là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

f) Ngày thành lập là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu; 

g) Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và 

người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 

h) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, 
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do 

Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm; 

i) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng 

khoán; 

j)  Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần; 

k) Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán; 

l) Thời hạn hoạt động là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ 
này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua; 

m) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con. 

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm 

cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội 

dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 
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II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA 
ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 
và thời hạn hoạt động của Công ty 

1. Tên Công ty 

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO 

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Tipharco Pharmaceutical Joint Stock Company 

- Tên Công ty viết tắt: TIPHARCO 

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt 
Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty: 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 08, 09 Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam. 

- Điện thoại: 0273.3871817 - 3872972 

- Fax: 0273.3883740 

- E-mail: tipharco@vnn.vn  

- Website: www.tipharco.com.vn  

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện để thực hiện các mục tiêu hoạt 

động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp 

cho phép. 

5. Công ty có thể thành lập địa điểm kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công 

ty trong phạm vi luật pháp cho phép. 

6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 55 hoặc gia hạn hoạt 

động theo quy định tại Điều 56 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể 

từ ngày thành lập. 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 

Công ty có (01) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền 

và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, đại diện cho công ty với tư cách nguyên đơn, bị 
đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người 

đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ 

khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn 

bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty 

khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. 
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Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của công ty chưa trở lại Việt 

Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ của người đại theo pháp luật của công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi 

người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định 

cử người khác thay thế. 

Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện 

các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì HĐQT sẽ cử người 

khác thay thế. 

  



8 

 

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: 

STT Tên ngành Mã 
ngành 

1 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 

dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết: Cho thuê quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản thuộc sở 

hữu gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất; Mua, 

bán, cho thuê nhà và quyền sử dụng đất không để ở. 

6810 

2 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

Chi tiết: Kho chứa hàng hóa thông thường, kho đông lạnh 

5210 

3 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào 

đâu 

Chi tiết: Chuyển giao công nghệ và dịch vụ chuyển giao công nghệ; Dịch 

vụ nghiên cứu và phát triển sản phẩm 

7490 

4 Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh 

Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm. 

 

2023 

5 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 

Chi tiết:  

- Sản xuất các loại sirô giải khát. 

- Sản xuất nước tinh khiết đóng chai, đóng bình các dạng.  

1104 

6 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu hóa chất.  

4669 

7 Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 

Chi tiết: Sản xuất các loại rượu thuốc đóng chai các dạng. 

1101 

8 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 

hàng chuyên doanh 

Chi tiết: Bán lẻ thuốc và các sản phẩm do Công ty sản xuất; Bán lẻ vật tư y 

tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế ngành y, dược; mỹ phẩm, thực phẩm chức 

năng 

4772 

9 Bán buôn đồ uống 

Chi tiết: 

 - Kinh doanh nước tinh khiết đóng chai, đóng bình các dạng. Kinh doanh 

các loại sirô giải khát. 

 - Kinh doanh các loại rượu thuốc đóng chai các dạng. 

4633 

10 Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 

Chi tiết: Sản xuất dược phẩm và vật tư y tế. 

2100 

(Chính) 

11 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649 
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Chi tiết:  

- Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu dược phẩm và vật tư y tế, thiết bị 
sản xuất kinh doanh thuộc ngành y tế.  

- Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu mỹ phẩm. 

12 - Sản xuất vắc xin, sinh phẩm, mỹ phẩm, chế phẩm, bao bì. 

- Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu nguyên liệu. 

- Kinh doanh, nhập khẩu và xuất khẩu vắc xin, sinh phẩm, chế phẩm, bao 

bì.  

- Gia công, nhượng quyền, đại lý trong sản xuất kinh doanh dược phẩm, 

vật tư y tế, thực phẩm chức năng, vắc xin, sinh phẩm, mỹ phẩm, chế phẩm, 

nguyên liệu, hóa chất, bao bì, thiết bị sản xuất kinh doanh thuộc ngành y 

tế.  

- Sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm chức năng 

- Sản xuất tinh dầu từ thảo dược  

Ngành, 

nghề 

chưa 

khớp 

mã với 

Hệ 

thống 

ngành 

kinh tế 

Việt 

Nam 

Ghi chú: Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi 

đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Công ty được thành lập để huy động và sử dụng vốn có 

hiệu quả trong việc phát triển sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm theo các chức năng và 

ngành nghề kinh doanh được cấp phép. Đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả và đạt mục tiêu tối 

đa các khoản lợi nhuận, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tăng lợi 

tức cho các cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và không ngừng phát triển Công ty 

ngày càng lớn mạnh. 

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty 

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ 
này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã 

công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. 

IV.  VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 63.159.280.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ một trăm năm 

mươi chín triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng Việt Nam). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.315.928 cổ phần với mệnh giá là 10.000 

đồng/cổ phần. 

2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với 

các quy định của pháp luật. 

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ 

phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy 

định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này. 

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội 

đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 
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5. Công ty chính thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp số 1200100557 (Số cũ: 5303000050) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tiền Giang 

cấp lần đầu ngày 28/02/2006. Công ty không có cổ đông sáng lập. 

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương 

ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ 

đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của 

Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người 

khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông 

hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng 

khoán có quy định khác. 

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy 

định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. 

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ 

phần sở hữu. 

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với 

một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy 

định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần 

theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua 

cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo 

điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. 

Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu. 

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông 

được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm 

các nội dung sau đây: 

a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác; 

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

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký 

của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty. 

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định 

khác, cổ phiếu đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các 

quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi 

liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn 
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vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh 
nghiệp) 

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, 

Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại và chịu 

trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính 

của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 07 ngày kể từ 

ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh 

toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong 

trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện. 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 

112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối 

theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp. 

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, 

nhưng vẫn phải phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua 

đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội 

đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn 

quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi. 

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. 

Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi 

thông báo. 

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 

1. Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  

3. Tổng Giám đốc. 

VI.  CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 12. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết 

trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ này, 

pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết; 
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b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông 

trong Công ty; 

d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 

3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên 

quan; 

e) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có 

quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; 

f) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ này, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

g) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ 
sở hữu cổ phần tại Công ty; 

h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh 

nghiệp; 

i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các 

quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các 

quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; 

j) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo 

quy định của pháp luật; 

k) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp; 

l) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền 

sau: 

a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy 

định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo 

cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải 

thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, 

bí mật kinh doanh của Công ty; 

c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt 

động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các 

nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với 

cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ 

sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của 
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từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần 

của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn 

bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến 

nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa 

vào chương trình họp; 

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 

người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội 

đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử 

viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử 

theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì đề cử số ứng cử viên còn lại thực hiện theo quy 

định tại điều 25, điều 37 điều lệ này. 

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. 

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ 

trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một 

phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người 

có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và 

nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra. 

3. Tuân thủ Điều lệ này và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 

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

5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật; chỉ 
sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; 

nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. 

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử thông qua 

các hình thức sau: 

a) Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp; 
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c) Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 

thức điện tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết/bầu cử đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong 

các hành vi sau đây: 

a) Vi phạm pháp luật; 

b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá 

nhân khác; 

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty. 

8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao 

nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn 

bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ 

ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất 

thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải 

ở trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù 

hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật 

và Điều lệ này, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo 

kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm 

toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận 

thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên của Công ty. 

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

sau: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng 

thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật 

Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn 

bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan 

hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có 

liên quan; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
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4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 

số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b 

khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này. 

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội 

đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật 

Doanh nghiệp; 

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều 

này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

Luật Doanh nghiệp; 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có 

thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp 

và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành 

họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi 

phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và 

đi lại. 

d) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật 

Doanh nghiệp. 

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: 

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

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

mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

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

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

e) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ này; 

f) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

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

h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây 

thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 

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

j) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, 
Ban kiểm soát; 
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k) Phê duyệt/ Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, 
Ban kiểm soát; 

l) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; khi xét thấy cần thiết, Đại hội 

đồng cổ đông sẽ quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt 
động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận; 

m) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và 

từng thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội 

đồng quản trị, Tổng Giám đốc; 

e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát; 

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

g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

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

i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát; 

j) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; khi xét thấy cần thiết, Đại hội 

đồng cổ đông sẽ quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt 
động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận; 

k) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ này; 

l) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc 

chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày 

thành lập; 

m) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

n) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

o) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi 

trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

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

q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 

167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 
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r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Chứng khoán; 

s) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy 

chế hoạt động Ban kiểm soát; 

t) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo 

luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp 

hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một 

trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, theo quy định cụ thể 
sau: 

a) Đối với cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho 01 cá nhân hoặc tổ chức khác dự họp; 

b) Đối với cổ đông là tổ chức nắm giữ dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy 

quyền tối đa 02 cá nhân hoặc tổ chức khác, từ 10% đến dưới 50 % tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết được ủy quyền tối đa 03 cá nhân hoặc tổ chức khác dự họp; tổ chức nắm giữ từ 50% 

trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa 05 cá nhân hoặc tổ chức khác 

dự họp. 

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp 

luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số 

lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ 

ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự 

họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền 

ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa 

đăng ký với Công ty). 

3. Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy 

quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 

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

dân sự; 

b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong 

các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp 

được triệu tập lại. 
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Điều 17. Thay đổi các quyền 

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu 

lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự 

họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và 

nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi 

cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các 

cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong 

trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc 

thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền 

của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường 

hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày 

tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người 

và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số 

lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những 

người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu 

bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp 

nêu trên. 

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định 

tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này. 

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các 

loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân 

phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ 

phần cùng loại. 

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ 
đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng 

quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 

3 Điều 14 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập 

không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 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; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

e) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 
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f) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự 

họp; 

g) Các công việc khác phục vụ đại hội. 

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức 

để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, 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 nơi cổ phiếu của 

Công ty đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời 

họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước 

ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). 

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu 

quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công 

ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông 

báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao 

gồm: 

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

c) Phiếu biểu quyết/bầu cử; 

d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến 

nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và 

phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến 

nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, 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 vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 

Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này; 

b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ 

thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này; 

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

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại 

khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp 

nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 
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Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% 

tổng số phiếu biểu quyết. 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 

Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự 

định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ 

đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 

Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự 

định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ 

thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, 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 theo trình tự 

sau: 

a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền 

có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, 

họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử 

của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung 

chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/ Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế 
mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu 

theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết 

định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp; 

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người 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/bầu cử 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/bầu cử 

trước đó không thay đổi. 

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu và Ban kiểm phiếu được 

quy định như sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị 
khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp 

Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị 
còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp 

không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông 

bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa 

cuộc họp; 
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b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao 

nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại 

biểu phục vụ cuộc họp; 

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ 

tọa cuộc họp. 

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên 

khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội 

dung chương trình họp. 

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản 

ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện 

pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức 

lựa chọn khác. 

5. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây: 

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý 

khác; 

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân 

thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc 

họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông. 

6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đến đăng ký dự 

họp trong ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày 

cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường 

hợp sau đây: 

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

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo 

luận và biểu quyết; 

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành 

một cách công bằng và hợp pháp. 

7. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại 

khoản 6 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để 
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thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại 

cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 

8. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua 

họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình 

thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh 

nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng 

số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các 

khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 

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 từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

e) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

f) Gia hạn hoạt động công ty; 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu 

quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và 

khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

Lưu ý, Trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số 

thành viên HĐQT/BKS cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT/BKS có thể được thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu như quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc thực 

hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu 

quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ 
này. 

3. 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, thủ tục triệu tập họp và thông qua 

nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ này;  
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b) Phê duyệt/ sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của 

Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; 

c) Định hướng phát triển công ty; 

d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

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

f) Dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 

g) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

h) Tổ chức lại, giải thể công ty; 

i) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

j) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

k) Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, 

các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm 

nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý 

kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b) Mục đích lấy ý kiến; 

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá 

nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối 

với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá 

nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu 

biểu quyết của cổ đông; 

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng 

vấn đề lấy ý kiến; 

f) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc 

thư điện tử theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, 

của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. 

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; 
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b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật 

đến thời điểm kiểm phiếu; 

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến 

hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ 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. 

5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám 

sát của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý 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 nghị quyết; 

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử đã tham gia biểu quyết/bầu cử, trong đó 

phân biệt số phiếu biểu quyết/bầu cử hợp lệ và số biểu quyết/bầu cử không hợp lệ và 

phương thức gửi phiếu biểu quyết/bầu cử, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia 

biểu quyết/bầu cử; 

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề, tổng số 

phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

e) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm 

phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên 

đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách 

nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung 

thực, không chính xác. 

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể 
từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng 

việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết 

thúc kiểm phiếu. 

7. 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. 

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ 

đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán 

thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ 

dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng 

nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 
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a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

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

c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về 

từng vấn đề trong chương trình họp; 

f) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng 

ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; 

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu 

quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; 

tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 

h) Tổng hợp số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

i) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

j) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản 

họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị 
tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ 

việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc 

họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu 

trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

3. 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 giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước 

ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, 

văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên 

quan kèm theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết 

phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán. 

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc 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 hoặc nhóm 

cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc 

Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

trong các trường hợp sau đây: 
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1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm 

trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 

Điều 21 Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin 

liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc 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 cử viên này 

trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung 

thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ 

một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên 

Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao 

gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác); 

e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ này; 

Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ 

chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan 

tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử 

ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các cổ 

đông nắm giữ cổ phần phổ thông 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 dưới 80% được đề 

cử tối đa bảy (7) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 

đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản 

trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ về 

quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương 

nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông 

biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 
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4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ này. 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một 

(11) người. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm 

kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới 

được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 

Cơ cấu 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 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. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật 

Doanh nghiệp. 

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp 

luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết 

định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền 

của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ này và Đại hội đồng cổ đông 

quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

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

Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng 

loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

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

e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh 

nghiệp; 

f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định 

của pháp luật; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 
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h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 50% 

tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường 

hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp 

đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do 

Điều lệ này quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những 

người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại 

hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những 

người đó; 

j) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh 

doanh hằng ngày của Công ty; 

k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công 

ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp 

khác; 

l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; 

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

n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát 

sinh trong quá trình kinh doanh; 

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

p) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị 
công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của 

công ty; 

q) Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp 

thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị 
trong công ty. 

r) Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu 

theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông 

tin được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 

s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy 

định khác của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản 

trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

Điều 28. Thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu 

quả kinh doanh. 
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2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc 

được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và 

mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên 

tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết 

định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng 

trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc 

họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị 
làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài 

phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm 

thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi 

nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các 

khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự 

chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách 

nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ này. 

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các 

thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

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

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa 

cuộc họp Hội đồng quản trị; 

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

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

e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội 

đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc 

bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 
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5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ 

của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ 

của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội 

đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện 

pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư 

trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành 

vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các 

thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị 
theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng 

quản trị. 

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong 

thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do 

thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường 

hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau 

thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội 

đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát; 

b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục 

đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày kể từ 

ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội 

đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt 
hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu 

tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo 

mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ 

thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo 

mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện 

điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ này quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc 

của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm 

theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. 
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Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận 

nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. 

Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự 

họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp 

lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội 

đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường 

hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Điều này; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện 

tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

e) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng 

trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 

giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những 

người dự họp. 

11. Biểu quyết 

a) Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều 30 Điều lệ Công ty, mỗi thành viên Hội đồng quản 

trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 9 Điều này trực tiếp có mặt với tư 

cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc 

đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó 

mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị 
không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng 

quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết; 

c) Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 30, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan 

đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó 

không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, 

trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan 

chưa được công bố đầy đủ; 

d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm 

b khoản 6 Điều 43 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó; 

e) Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không 

được biểu quyết. 
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12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng 

hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người 

có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản 

trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được 

ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc 

họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi 

ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên. 

13. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy 

quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp 

thuận. 

14. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự 

họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý 

kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để 
thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này. 

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. 

16. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các 

thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác 

nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: 

a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; 

b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa 

các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện 

liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị 
tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được 

tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc 

là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp. 

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một 

cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các 

chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. 

17. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành 

viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ 

khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. 

Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên 

bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. 
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Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, 

nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do 

Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị 
và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số 

trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo 

quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội 

đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu 

quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản 

trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội 

bộ về quản trị công ty. 

Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để 
hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm 

nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. 

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. 

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

c) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và 

các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

d) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu 

cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

e) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

f) Tham dự các cuộc họp; 

g) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp 

luật; 

h) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin 

khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

i) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty; 

j) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

k) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ này; 

l) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 



34 

 

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý 

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 hằng 

ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các 

chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản 

trị. 

Điều 34. Người điều hành Doanh nghiệp 

1. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty 

được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy 

chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có 

trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 

3. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do Hội 

đồng quản trị quyết định. 

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định 

của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài 

chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng 

Giám đốc. 

2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự 

giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về 
việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm 

kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ này. 

4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà 

không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

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

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

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

e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

f) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người 

quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc; 
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g) Tuyển dụng lao động; 

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

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và nghị quyết, quyết định 

của Hội đồng quản trị. 

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị 
có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế. 

Điều 36. Thư ký Công ty 

Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người làm 

Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể 
bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về 

lao động. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên 

bản họp; 

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; 

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; 

d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ 

đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành 

chính. 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế nội bộ Công ty. 

IX.  BAN KIỂM SOÁT 

Điều 37. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, 

Điều 25 Điều lệ này. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền 

biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. 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. 

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 theo quy định tại Điều 

lệ này, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban 

kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội 

đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 38. Thành phần Ban Kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Nhiệm 

kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 

không hạn chế. 



36 

 

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 

169 Luật Doanh nghiệp và 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 03 năm liền trước đó. 

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 

2 Điều này; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả 
kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 39. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc 

bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số 

thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở 

lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh 

doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin 

liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để 

trình Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các 

quyền, nghĩa vụ sau: 

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp 

thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; khi xét thấy cần thiết đề xuất, kiến 

nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện 

kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận. 
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2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác. 

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông. 

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ này của thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát 

phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành 

vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm 

khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ 

làm việc. 

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người 

quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều 

hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. 

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

Điều 41. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít 

nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ 

ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên 

bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách 

nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ 

chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 

Điều 42. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo 

quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, 

thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư 

vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách 

hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường 

hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 
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3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của 

Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp 

luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công 

ty. 

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH 
VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH 
KHÁC 

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành 

khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành 

viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty. 

Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý 

khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn 

bản pháp luật liên quan. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý 

khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có 

được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý 

khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao 

dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên 

vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo 

quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng 

quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy 

định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho 

thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp 

và Điều lệ này. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý 

khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho 

người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các 

đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: 

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ 
và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người 

điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng 

đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; 
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b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong 

vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài 

sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này 

cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 

Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng 

cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan. 

c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo 

cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó đã được công bố cho các cổ đông và 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích 

liên quan. 

Điều 44. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành 

khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của 

mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong 

các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các 

vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện 

được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành 

động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có 

bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình. 

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh 

toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) hoặc được coi là hợp lý khi giải quyết 

những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho 

những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

XI.  QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

Điều 45. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau: 

a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc 

trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của 

mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ này, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem 

xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài 

chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua 

Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh 

doanh của Công ty. 
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2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách 

và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện 

hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành 

khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ 

khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin 

này phải được bảo mật. 

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng 

quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính 

năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một 

nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa 

điểm lưu trữ các tài liệu này. 

5. Điều lệ này phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 46. Công nhân viên và công đoàn 

1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến 

việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen 

thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp. 

2. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến 

quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách 

quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công 

ty và quy định pháp luật hiện hành. 

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 47. Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ 

lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới 

một loại cổ phiếu. 

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ 

hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này. 

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả 

bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực 

tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do 

cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về 

ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu 

trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với 
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các cổ phiếu đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua 

công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, 

quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những 

người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận 

cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp 

luật. 

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

Điều 48. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có 

thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật. 

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản 

tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 

Điều 49. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết thúc vào 

ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó. 

Điều 50. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù 

được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật 

về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và 

phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm 

đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho 

cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 

XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM 
CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 51. Báo cáo tài chính năm 

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo 

quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy 
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định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định 

pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực 

và khách quan tình hình hoạt động của Công ty. 

Điều 52. Báo cáo thường niên 

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng 

khoán và thị trường chứng khoán. 

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 53. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các 

công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số 

các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo 

dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. 

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham 

dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin 

khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các 

vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. 

XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP 

Điều 54. Dấu của doanh nghiệp 

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy 

định của pháp luật về giao dịch điện tử. 

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty. 

3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY 

Điều 55. Giải thể công ty 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ này mà không có quyết định gia hạn; 

b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy 

định khác; 

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
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2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông 

quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải 

được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 

Điều 56. Gia hạn hoạt động 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 7 tháng trước khi kết thúc thời 

hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị 
của Hội đồng quản trị. 

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu 

biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành. 

Điều 57. Thanh lý 

1. Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có quyết 

định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên, trong 

đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ 
định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. 

Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc 

chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán 

trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và 

ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các 

công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 

a) Các chi phí thanh lý; 

b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao 

động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 

c) Nợ thuế; 

d) Các khoản nợ khác của Công ty; 

e) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được 

chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước. 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 58. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và 

nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này, các quy định pháp 

luật khác hoặc thỏa thuận giữa: 

a) Cổ đông với Công ty; 

b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay người điều hành khác; 
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Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trừ 

trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ 

tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các 

thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát 

sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, 
bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Trưởng Ban Kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập 

làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình 

hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, một bên 

có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án. 

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán 

các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 59. Điều lệ này 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. 

2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập 

trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong 

Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

XXI. NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 60. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 60 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược 

phẩm Tipharco nhất trí thông qua ngày ... tháng ... năm 2021 tại ... và cùng chấp thuận hiệu lực 

toàn văn của Điều lệ này. 

2. Điều lệ được lập thành .... bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của 

Công ty. 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ này có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật 

của Công ty. 

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------ 

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO 
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155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm 2021; 

- Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Tipharco. 
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CHƯƠNG 1 – QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này được xây dựng theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa 

vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội 

đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy 

định hiện hành khác của pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan được đề cập trong quy chế này. 

Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt 

1. Thành viên HĐQT không điều hành là thành viên HĐQT không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng 

Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.  

2. Công ty: là Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco. 

3. HĐQT: là Hội đồng quản trị. 

4. Ứng cử: là tự đề cử. 

5. BKS: là Ban kiểm soát. 

6. VSD: là Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam . 

7. Đại biểu: là Cổ đông, người đại diện (người được cổ đông ủy quyền). 

8. Người phụ trách quản trị công ty: là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều 

281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 
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CHƯƠNG 2 – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

I. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG 
HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Mục 1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định theo Điều 138 Luật Doanh nghiệp 

số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Điều 14, Điều 15 Điều lệ công ty. 

Mục 2. Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

Điều 3. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 14 Điều lệ công ty) 

1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên: Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 

mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng 

quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, 

nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

2. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường: 

a. HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số 

thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 Điều lệ 

công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 14 Điều lệ công ty; 

b. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 

Điều 14 Điều lệ công ty thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay 

thế HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật doanh 

nghiệp; 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b 

khoản 4 Điều 14 Điều lệ công ty thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 

Điều 14 Điều lệ công ty có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề 

nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng 

cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu 

khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

d. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh 

nghiệp. 

Điều 4. Nhân sự Đại hội đồng cổ đông 

(Căn cứ quy định tại Điều 146 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Khoản 2 Điều 20 Điều lệ công 

ty) 

1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa:  
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a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác 

làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ 

tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại 

bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu 

được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa 

cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất 

làm chủ tọa cuộc họp; 

c. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có 

trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số 

người dự họp. 

d. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây: 

• Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý 

khác; 

• Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân 

thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của 

cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông. 

e. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đến đăng ký dự họp 

trong ngày khai mạc đại hội đồng cổ đông tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc 

họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp 

sau đây: 

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

• Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo 

luận và biểu quyết; 

• 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. 

f. Một số quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tọa theo quy định của luật hiện hành. 

g. Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên.  

h. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa: 

• Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của 

HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

• Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình; 

• Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; 

• Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu; 

• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 
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i. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập 

trung dân chủ, quyết định theo đa số. 

2. Thư ký đại hội:  

a. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

b. Nhiệm vụ của Thư ký đại hội: 

• Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội; 

• Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/Đại biểu; 

• Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

• Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông 

báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty; 

• Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa. 

3. Ban kiểm phiếu:  

a. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ 

tọa cuộc họp; 

b. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 

• Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết. 

• Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên 

bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.  

• Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký. 

• Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư 

khiếu nại về kết quả biểu quyết. 

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu: 

a. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu phục vụ cuộc 

họp. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu của Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và các thành 

viên.  

b. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu: 

• Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. 

• Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông 

dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp 

đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty 

được tổ chức tiến hành. 

• Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu. 
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Điều 5. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có 
quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 18 Điều lệ công ty; Quy chế thực hiện quyền của Tổng 

công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam) 

1. 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.  

2. Công ty thực hiện thủ tục lập danh sách cổ đông và các thủ tục liên quan theo quy định tại 

Quy chế thực hiện quyền của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

Điều 6. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong 

danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công 

ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số 

doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối 

với người dự họp. 

2. Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông 

và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty; trường hợp công ty xét thấy cần thiết thì đăng báo 

hằng ngày của trung ương hoặc địa phương theo quy định của Điều lệ công ty. 

3. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề 

trong chương trình họp; 

b. Phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử. 

4. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp kèm theo thông báo mời họp 

quy định tại khoản 3 Điều này có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của 

công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu. 

Điều 7. Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông 

(Căn cứ quy định tại Điều 18 Điều lệ công ty) 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điều 3 Quy 

chế này. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 

10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 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. Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 6 

Quy chế này; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 



Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco 

 
 

 Trang 12 

 

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự 

họp; 

g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức 

để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, 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 nơi cổ phiếu 

của Công ty đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo 

mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày 

trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách 

hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ 

được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện 

tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng 

cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có 

thể tiếp cận, bao gồm: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

c. Phiếu biểu quyết/bầu cử; 

d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 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 đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến 

nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, địa chỉ liên lạc, 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 vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 

Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ 

thông trở lên theo quy định tại khoản 2 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 và Điều lệ công ty. 
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6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 

4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 

5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu 

được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

Điều 8. Cách thức đăng ký, ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 16 Điều lệ công ty; 

Khoản 1, 2, 5 Điều 20 Điều lệ công ty) 

1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông: 

a. Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được qui định rõ tại Thông báo 

họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm liên hệ Công ty hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội 

(được đính kèm Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho cổ đông) về Công ty. 

b. Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi 

trong thông báo, bao gồm:  

- Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp; 

- Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp và tuân thủ quy 

định tại Khoản 2 Điều này; (Trường hợp có nhiều hơn một đại diện được cử thì phải xác định 

cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết/bầu cử được ủy quyền cho mỗi đại diện).  

- Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 

điện tử khác; 

- Gửi phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử; 

- Các hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khác phù hợp với qui định của 

Pháp luật. 

- Công ty phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông 

có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tốt nhất, bao gồm 

hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện 

tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công 

ty.  

2. Quy định về việc ủy quyền tham dự đại hội  

a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại 

Điều 16 Điều lệ Công ty; 

b. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

Điểm a Khoản 2 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định 

của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy 

quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy 

quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. 

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký 

dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy 
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quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước 

đó chưa đăng ký với Công ty). 

c. Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy 

quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: 

• Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi 

dân sự; 

• Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

• Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 

• Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong 

các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp 

được triệu tập lại. 

3. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và Kiểm tra tư cách đại biểu vào ngày tổ 

chức Đại hội đồng cổ đông  

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 theo trình tự 

sau: 

a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy 

quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, trên đó ghi 

số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu 

quyết/phiếu bầu cử của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo 

từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết 

tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa/Ban 

kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách 

nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của 

ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp; 

b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người 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/bầu cử 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/bầu cử trước đó không thay đổi. 

Điều 9. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 19 Điều lệ công ty) 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 

Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự 

định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ 

đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên. 
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3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 

Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày 

dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ 

thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

Điều 10. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

(Căn cứ quy định tại Điều 147 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 22 Điều lệ công ty) 

Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc 

họp, lấy ý kiến bằng văn bản và các hình thức khác theo quy định của pháp luật hiện hành.   

Điều 11. Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 

(Căn cứ quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 15 Điều lệ công ty) 

1. Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 

2. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại 

cho Công ty và cổ đông Công ty; 

3. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ 

đông sẽ quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công 

ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận; 

4. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

5. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng 

thành viên Hội đồng quản trị; 

7. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị, Tổng Giám đốc; 

8. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát; 

9. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

10. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

11. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

12. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, 
Ban kiểm soát; 

13. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 

14. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển 

nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập; 

15. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

16. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

17. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong 

Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 



Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco 

 
 

 Trang 16 

 

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

19. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 

Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất; 

20. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

21. Phê duyệt, bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng 

quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

22. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội  

(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông) 

1. Nguyên tắc chung 

a. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng 

cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai. 

b. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực 

tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi đại 

biểu được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu 

biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy 

quyền được biểu quyết của đại biểu đó. 

2. Quy định về tính hợp lệ của phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử 

a. Phiếu biểu quyết 

� Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo 

sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có 

chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự và gửi về cho 

Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu. 

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong 

ba (03) ô vuông biểu quyết. 

� Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 

• Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ. 

b. Phiếu bầu cử 

���� Phiếu bầu cử hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo 

sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ 

họ tên của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong 

thùng phiếu. 

���� Phiếu bầu cử không hợp lệ: 

• Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ. 
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• Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng 

số phiếu được phép bầu. 

• Các quy định khác theo Quy chế bầu cử. 

Điều 13. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết  

(Căn cứ quy định Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông) 

1. Nguyên tắc chung 

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc 

biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 

điện tử khác. 

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề 

được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa 

chọn trên Phiếu biểu quyết. 

2. Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết 

a. Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước 

của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không 

giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến 

của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao 

Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý 

kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng 

giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại 

biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý 

kiến và Không hợp lệ. 

b. Biểu quyết bằng phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối 

với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, 

“Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “�” vào ô 

mình chọn. Sau khi hoàn thành tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu 

biếu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm 

phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu. 

c. Bỏ phiếu điện tử tương tự như quy định tại điều 31 quy chế này. 

Điều 14.  Cách thức bỏ phiếu bầu cử  

(Căn cứ quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông) 

1. Nguyên tắc chung 

− Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

− Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT và Ban 

kiểm soát. 

2. Các hình thức bỏ phiếu bầu cử 

a. Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu 
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- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại 

diện sở hữu nhân với số thành viên cần bầu; 

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số 

ứng cử viên; 

- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban 

kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng 

phiếu); 

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để được cấp lại 

phiếu bầu mới và phải nộp phiếu cũ; 

- Cách ghi phiếu bầu cử: Mỗi đại biểu được phát các phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng 

dẫn cụ thể như sau: 

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô 

“Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng. 

+ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô 

“Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng. 

+ Nội dung khác theo quy định tai quy chế bầu cử. 

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô 

“Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”. 

- Nguyên tắc trúng cử: 

+ Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.  

+ Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho 

thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được 

bầu ngang nhau. 

+ Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho 

đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu. 

b. Bầu cử theo phương thức biểu quyết: Thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 13 Quy 

chế này. 

c. Bỏ phiếu điện tử tương tự như quy định tại điều 31 quy chế này. 

Điều 15. Cách thức kiểm phiếu  

(Căn cứ quy định tại Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông) 

Cách thức kiểm phiếu được tiến hành bằng cách tổng hợp thẻ/phiếu biểu quyết tán thành, không tán 

thành, không có ý kiến. 

Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập 

thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu. 
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Điều 16. Điều kiện để nghị quyết được thông qua 

(Căn cứ quy định tại Điều 21 Điều lệ công ty) 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số 

phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các 

khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: 

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 50% tổng giá trị tài sản được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 

e. Tổ chức lại, giải thể công ty; 

f. Gia hạn hoạt động công ty; 

g. Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết 

của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 

4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

Trường hợp bầu thành viên HĐQT và BKS, nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên 

HĐQT/BKS cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT/BKS có thể được thực hiện theo phương thức 

bầu dồn phiếu như quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc thực hiện theo phương 

thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo 

phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty. 

3. 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, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị 
quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

Điều 17. Thông báo kết quả kiểm phiếu  

(Căn cứ quy định Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông) 

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề. Kết 

quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

Điều 18. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 132 & Điều 151 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

1. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi 

quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ 

phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ 

phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty 

trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy 

định tại khoản này. 
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2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị 
trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày kể 

từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu 

một tổ chức thẩm định giá định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá để cổ đông 

lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. 

3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc 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 quy 

định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem 

xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường 

hợp sau đây: 

a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

152 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 

Điều 19. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  

(Căn cứ quy định tại Điều 23 Điều lệ công ty) 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới 

hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài 

và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

d. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

e. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

f. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

g. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng 

vấn đề trong chương trình họp; 

h. 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; 

i. 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; 

j. Tổng hợp số phiếu bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

k. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

l. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp 

thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự 

họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, 

thư ký từ chối ký biên bản họp. 
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2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. 

Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách 

nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

3. 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 giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội 

dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

Điều 20. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

(Căn cứ quy định tại Điều 23 Điều lệ công ty) 

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, văn bản 

ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm 

theo thông báo mời họp phải lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết phải 

được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT 
BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN 

Điều 21. Trường hợp được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  

(Căn cứ quy định tại Điều 22 Điều lệ công ty) 

Các nội dung sau đây có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 

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 HĐQT và Ban kiểm soát; 

e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g. Tổ chức lại, giải thể công ty; 

h. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

i. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

j. Phê duyệt, bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản 

trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

k. Các vấn đề khác khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

Điều 22. Trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản 

HĐQT không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề khác trừ những trường hợp quy định 

tại Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty và Điều 21 quy chế này. 
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Điều 23. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý 
kiến bằng văn bản 

(Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 18; Điều 22, 24 Điều lệ công ty) 

1. 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.  

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài 

liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 

ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài 

liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty. 

3. Quy định về Phiếu lấy ý kiến 

a. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

- Mục đích lấy ý kiến; 

- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, 

mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ 

chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ 

đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết/ phiếu bầu cử  của cổ 

đông; 

- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề 

lấy ý kiến; 

- Phương án bầu cử (nếu có); 

- Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

b. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư 

điện tử theo quy định sau đây: 

- Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của 

người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. 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; 

- Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến 

thời điểm kiểm phiếu; 

- Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã 

bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ 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. 

4. Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu 
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Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của 

Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu 

phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết/bầu cử đã tham gia biểu quyết/bầu cử, trong đó phân biệt 

số phiếu biểu quyết/bầu cử hợp lệ và số biểu quyết/bầu cử không hợp lệ và phương thức gửi phiếu 

biểu quyết/bầu cử, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết/bầu cử; 

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề, tổng số phiếu 

bầu cử từng ứng viên (nếu có); 

- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới 

chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm 

về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, 

không chính xác. 

5. Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu 

a. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc 

đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc 

kiểm phiếu. 

b. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông 

sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có 

giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

6. Lưu tài liệu:  

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. 

7. Yêu cầu hủy bỏ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn 

bản 

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc 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 hoặc nhóm cổ đông 

quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem 

xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường 

hợp sau đây: 

a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 

21 Điều lệ công ty. 
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b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. 

III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG 
HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

Điều 24. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này. 

Lưu ý: Phiếu biểu quyết/ bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp. 

Điều 25. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 

Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông được qui định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: 

1. Điều kiện tham gia:  

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo 

thông báo thực hiện quyền của Công ty. 

- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.  

2. Yêu cầu kỹ thuật:  

Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, 

thiết bị điện tử khác có kết nối internet…). 

3. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến: 

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại 

biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định 

tại Điều 26 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương 

trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến. 

Điều 26. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử 

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và 

các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung 

cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị 
quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh 

khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ 

thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. 

2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo 

thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập 

qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có 

quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền 

của Công ty. 

3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy 

cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của chương trình 

cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.  

Điều 27. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 
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1. Cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này. 

2. Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến: 

Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền trực tuyến, đặc biệt 

cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở 

để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy 

quyền. 

Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện 

sau: 

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy 

quyền trực tuyến.  

- Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu 
(nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền. 

- Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức. 

Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị 
hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận 

việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề 

nghị hủy ủy quyền trực tuyến. 

Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với 

bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến. 

Điều 28. Điều kiện tiến hành 

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này. 

Điều 29. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến 

a.Nguyên tắc: 

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày 

trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông; 

- Chỉ có Đại biểu mới Được tham gia thảo luận; 

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc 

của đại hội; 

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho 

Chủ tọa. 

b.Giải đáp ý kiến của các Đại biểu: 

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải 

đáp ý kiến của Đại biểu; 

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ 

được Công ty trả lời sau. 

Điều 30. Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 



Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco 

 
 

 Trang 26 

 

Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.  

Điều 31. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến 

a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:  

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc không ý 

kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện 

tử.  

- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả. 

b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:  

- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định khác việc biểu 

quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn 

phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu 

vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng 

trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác 

nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả. 

- Bầu cử theo phương thức biểu quyết (nếu có): Thực hiện theo quy định bỏ phiếu biểu quyết nêu 

tại Khoản a Điều này.  

c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử: 

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương 

trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành 

bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó. 

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu 

quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát 

sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.  

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu 

cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình 

Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng 

tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm 

việc của đại hội.  

- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là theo quy định tại Quy 

chế bầu cử. 

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại biểu có 

thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong 

tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết 

thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu. 

Điều 32. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến 

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ 

thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết không tán thành và biểu quyết không ý 

kiến. 
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Điều 33. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 32 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm 

tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại 

hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

Điều 34. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

- Thực hiện theo quy định tại Điều 19 Quy chế này. 

- Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa Đại hội 

có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam. 

- Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy chế làm 

việc của công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 35. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này. 

IV. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG 
HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP KẾT HỢP VỚI TRỰC TUYẾN 

Điều 36. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này. 

Điều 37. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 và Điều 25 Quy chế này. 

Điều 38. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điều 27 Quy chế này. 

Điều 39. Điều kiện tiến hành 

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế này. 

Điều 40. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 30 Quy chế này. 

Điều 41. Cách thức bỏ phiếu 

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 31 Quy chế này. 

Điều 42. Cách thức kiểm phiếu 

Thực hiện theo quy định tại Điều 15 và Điều 32 Quy chế này. 

Điều 43. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

Thực hiện theo quy định tại Điều 17 và Điều 33 Quy chế này. 

Điều 44.  Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo quy định tại Điều 19 và Điều 34 Quy chế này. 

Điều 45. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 
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Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này. 
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CHƯƠNG 3 – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Mục 1. Quy định chung 

Điều 46. Vai trò, Quyền và nghĩa vụ của HĐQT  

(Căn cứ quy định tại Điều 278, 297 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 

HĐQT phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ 

công ty, ngoài ra HĐQT có các trách nhiệm và nghĩa vụ sau: 

1. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của công ty; 

2. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến 

công ty; 

3. Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ 

của công ty; 

4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công 

bố trên trang thông tin điện tử của công ty theo hướng dẫn tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 

31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị 
định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Chứng khoán; 

5. Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản công ty sai mục 

đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan; 

6. Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy 

định tại Điều 270 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

7. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty; 

8. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng 

quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của công ty; 

9. Báo cáo hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành; 

10. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ công ty. 

Điều 47. Quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT  

(Căn cứ quy định tại Điều 277 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp 

luật liên quan và Điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ công ty trong đó có quyền được cung 

cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn 

vị trong công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau: 

a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông 

và của công ty; 



Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco 

 
 

 Trang 30 

 

b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo 

luận; 

c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các Công ty con, 

công ty liên kết và các tổ chức khác; 

d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty 

do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng 

quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong 

đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong 

thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp 

luật. 

Mục 2 – Quy định về Đề cử, Ứng cử, Bầu, Miễn nhiệm và Bãi nhiệm thành viên HĐQT  

Điều 48. Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị HĐQT  

(Căn cứ quy định tại Điều 26 Điều lệ công ty) 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) 

người. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm 

kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các 

thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu 

thay thế và tiếp quản công việc. 

3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau: 

a. Cơ cấu 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 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. 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị 
Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh 

nghiệp. 

c. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật 

về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

d. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

Điều 49. Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên HĐQT  

 (Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2  Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 275 

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của 01 công ty đại 

chúng. 
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3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội 

đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác. 

Điều 50. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  

(Căn cứ quy định tại Điều 274 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ; Khoản 1,2,3 Điều 25 Điều lệ công ty) 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng 

cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Các cổ đông 

nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng 

quản trị theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty. 

2. 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 giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại 

Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên 

phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng 

quản trị theo quy định của pháp luật. 

Điều 51. Cách thức bầu thành viên HĐQT 

(Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 2 Điều 21 Điều 

lệ công ty) 

1. Việc biểu quyết 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 cần bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số 

phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản 

trị 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 định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.  

2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên HĐQT 

có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh 

nghiệp hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 

Điều lệ công ty. 

Điều 52. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản 
trị 

(Căn cứ Điều 160 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 
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a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất 

khả kháng; 

b. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; 
miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này. 

4. 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; 

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế 

thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất. 

Điều 53. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, Công ty có trách nhiệm công bố 

thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định của Luật hiện hành. 

Điều 54. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 

Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, công ty phải công bố thông tin liên quan 

đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc 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 cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử 

viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá 

nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích 

cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử 

viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b. Trình độ chuyên môn; 

c. Quá trình công tác; 

d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác); 

e. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty; 

f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ 

thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của 

ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

Điều 55. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị 

(Căn cứ quy định tại Điều 29 Điều lệ công ty) 
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1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành 

viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

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

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa 

cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

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

e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng 

quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn 

nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của 

mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của 

Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng 

quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý 

hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế 

hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm 

đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu 

một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số 

thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

Mục 3 – Thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

Điều 56. Thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

(Căn cứ quy định tại Điều 28 Điều lệ công ty) 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả 

kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được 

tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù 

lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. 

Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc 

họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo 

quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo 

cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường 

niên. 
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4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm 

việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi 

nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới 

dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới 

hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các 

khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp 

thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm 

của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 

Mục 4 – Quy định về trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị 

Điều 57. Số lượng cuộc họp tối thiểu theo tháng/quý/năm 

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 30 Điều lệ công ty) 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 

07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có 

số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn 

một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu 

theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường. 

Điều 58. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường 

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 30 Điều lệ công ty) 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát; 

b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, 

vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội 

đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại 

xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp 

Hội đồng quản trị. 

Điều 59. Thông báo họp Hội đồng quản trị và quyền dự họp Hội đồng quản trị của thành viên 
Ban kiểm soát 
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(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 30 Điều lệ công ty) 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp 

chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian 

và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm 

theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện 

tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của 

từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo 

đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận 

nhưng không được biểu quyết. 

Điều 60. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 

(Căn cứ quy định tại Điều 157 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều 30 Điều lệ công ty) 

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường 

hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy 

định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. 

Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự 

họp. 

Điều 61. Cách thức biểu quyết 

(Căn cứ Điều 30 Điều lệ công ty) 

1. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau 

đây: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Điều này; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử 

khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty. 

2. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong 

phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước 

khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

3. Biểu quyết 

a. Trừ quy định tại điểm b khoản 3 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy 

quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội 

đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 
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b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất 

mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc 

có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ 

thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà 

thành viên đó không có quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 30 Điều lệ Công ty, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp 

liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó 

không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ 

trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được 

công bố đầy đủ; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b 

khoản 6 Điều 43 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó; 

e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được 

biểu quyết. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao 

dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có lợi ích 

trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc 

ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân 

và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên 

Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao 

dịch hoặc hợp đồng nêu trên. 

5. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua 

Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị 
tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. 

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. 

6. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành 

viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với 

điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; 

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các 

thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông 

tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như 

vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là 

địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc 

họp. 
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Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách 

hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký 

trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên 

và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp  trừ khi có ý 

kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp 

Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký 

của chủ tọa và người ghi biên bản. 

Điều 62. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị 

(Căn cứ Điều 30 Điều lệ công ty) 

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán 

thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch 

Hội đồng quản trị. 

Điều 63. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị 

(Căn cứ Điều 30 Điều lệ công ty) 

Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho 

người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. 

Điều 64. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị 

(Căn cứ quy định tại Điều 158 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình 

thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao 

gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b. Thời gian, địa điểm họp; 

c. Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d. 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; 

e. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

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

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

kiến; 

h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại Điều 65 Quy chế này. 

Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính 

của công ty. 
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Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có 

sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong 

biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính 

trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

Điều 65. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị 

(Căn cứ quy định tại Điều 158 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên 

khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, 

đ, e, g và h Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. 

Điều 66. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 

Sau khi ban hành Nghị quyết/Quyết định HĐQT, Công ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội 

bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website 

của Công ty theo trình tự và quy định hiện hành. 
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Mục 5 - Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Điều 67. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT 

(Căn cứ, Điều 31 Điều lệ công ty) 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân 

sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng 

quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành 

viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban 

và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội 

đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị 
quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại 

cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị 
phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ 

về quản trị công ty. 

Mục 6 - Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

Điều 68. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty 

(Căn cứ Khoản 2 Điều 32 Điều lệ công ty)  

Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp 

thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. 

Điều 69. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

(Căn cứ Khoản 1 Điều 32 Điều lệ công ty)  

Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ 

công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm 

Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. 

Điều 70. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

1. HĐQT có thể bãi nhiệm/miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái 

với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. 

2. Người phụ trách quản trị công ty có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 71. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

Sau khi có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, Công ty có trách 

nhiệm công bố thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định của luật hiện hành. 

Điều 72. Quyền và Nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty 

(Căn cứ Khoản 3 Điều 32 Điều lệ công ty) 

Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 
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a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công 

việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu 

của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Tham dự các cuộc họp; 

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật; 

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác 

cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty; 

h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 
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CHƯƠNG 4 – BAN KIỂM SOÁT 

Mục 1. Quy định chung 

Điều 73. Vai trò, quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát  

 (Căn cứ Điều 287, Điều 288 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ) 

1. Thành viên Ban kiểm soát có các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật liên quan 

và Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và 

tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám 

đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và 

đầy đủ theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, 

Quy chế hoạt động Ban kiếm soát và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

được giao. 

3. Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 

công ty và các quyền, nghĩa vụ sau: 

a. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp 

thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; khi xét thấy cần thiết đề xuất, kiến 

nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện 

kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận. 

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

c. Giám sát tình hình tài chính của công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác. 

d. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông. 

e. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát 

phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong thời hạn 48 giờ, yêu cầu người có 

hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

f. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để công ty đại 

chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 

g. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

Mục 2. Quy định về Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát 

Điều 74. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát 

(Căn cứ quy định tại Điều 168 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 1 Điều 38 Điều lệ công 

ty) 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty từ ba (03) đến năm (05) thành viên. 

2. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không 

hạn chế. 
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3. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của công ty. 

4. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, 

bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty 

quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng 

Ban kiểm soát  phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, 

tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác 

cao hơn. 

5. 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 75. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát 

(Căn cứ quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 2 Điều 38 Điều lệ công 

ty) 

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản 

trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; 

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và 

người quản lý khác; 

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của 

công ty; 

e. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

f. Không phải 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 03 năm liền trước đó; 

g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty. 

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đảm bảo 

đủ các điều kiện theo quy đinh tại khoản 02 Điều 169 của luật doanh nghiệp. 

3. Trưởng Ban kiểm soát - phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành 

kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan 

đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Điều 76. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

(Căn cứ quy định tại Điều 285 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Điều 37 Điều lệ công ty) 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, Điều 

25 Điều lệ Công ty. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết 

của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty. 
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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 tương tự theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 50 Quy chế này. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng 

viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm 

soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 77. Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát 

 (Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Khoản 2 Điều 21 

Điều lệ công ty) 

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, 

theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với 

số thành viên cần bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số 

phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát 

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 Ban Kiểm soát thì sẽ 

tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu 

chí quy định tại quy chế bầu cử, Quy chế hoạt động Ban kiếm soát hoặc Điều lệ công ty.  

2. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Ban Kiểm soát cần bầu thì việc bầu thành viên 

Ban Kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như quy định tại khoản 3 

Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán 

thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện 

theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty. 

Điều 78. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

 (Căn cứ quy định tại Điều 174 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 

169 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả 

kháng; 

c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban Kiểm soát theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 79. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 



Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco 

 
 

 Trang 44 

 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên, Công ty có trách nhiệm công bố 

thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định của luật hiện hành. 

Điều 80. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát 

(Căn cứ quy định tại Điều 172 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi 

ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát; 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc 

lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động 

hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội 

đồng cổ đông có quyết định khác; 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của công ty 

theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên 

quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty. 
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CHƯƠNG 5 - TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 81. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc 

(Căn cứ Khoản 2, 4 Điều 35 Điều lệ công ty) 

1. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát 

của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực 

hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

2. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không 

thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

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

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

e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc 

thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý 

thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc; 

g. Tuyển dụng lao động; 

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

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định 

của Hội đồng quản trị. 

Điều 82. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc 

(Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 162 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Khoản 3 Điều 35 Điều 

lệ công ty)  

Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không 

hạn chế. 

Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của 

công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh 

nghiệp tại công ty và công ty mẹ; 

c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty. 

Điều 83. Ứng cử, đề cử Tổng Giám đốc 

Ban Tổng Giám đốc, các thành viên HĐQT có quyền đề cử ứng viên Tổng Giám đốc theo đúng các 

tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 82 Quy chế này và trình lên HĐQT xem xét khi Công ty có 

nhu cầu tìm kiếm Tổng Giám đốc. 
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Điều 84. .Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc 

 (Căn cứ Khoản 1, Khoản 5 Điều 35 Điều lệ công ty)  

Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng Giám 

đốc. 

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có 

quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế. 

Hội đồng quản trị có thẩm quyền ký kết/ chấm dứt hợp đồng và quyết định các điều khoản của hợp 

đồng lao động được quy định tại Điểm i Khoản 2 Điều 27 và Điều 35 Điều lệ công ty.  

Điều 85. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám 
đốc 

Sau khi có quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc, Công ty có trách nhiệm công bố 

thông tin trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan, trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định của luật hiện hành. 

Điều 86. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc 

  (Căn cứ Khoản 3, Khoản 4 Điều 34 Điều lệ công ty)  

1. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng 

quản trị quyết định. 

2. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của 

pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính 

hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 
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CHƯƠNG 6 – CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

Mục 1 – Quy định về phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám 
đốc 

Điều 87. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp 
giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc 

Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa HĐQT, Ban 

kiểm soát và Tổng Giám đốc được thực hiện theo thủ tục, trình tự triệu tập họp HĐQT được quy định 

tại Mục 4 Chương 3 Quy chế này.  

Điều 88. Thông báo Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT cho Ban kiểm soát  

(Căn cứ quy định tại Khoản 1  Điều 171 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14) 

Nghị quyết/ Quyết định, biên bản họp HĐQT sau khi được ban hành phải được gửi đến cho các Kiểm 

soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.  

Điều 89. Thông báo Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT cho Tổng Giám đốc 

Nghị quyết/ Quyết định HĐQT (với các nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ 

của Tổng Giám đốc) sau khi được ban hành phải được gửi đến cho Tổng Giám đốc cùng thời điểm và 

theo phương thức như đối với thành viên HĐQT. 

Điều 90. Các trường hợp Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc đề nghị triệu tập họp HĐQT và 
những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT 

(Căn cứ quy định tại Điểm h Khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 288 Nghị 

định số 155/2020/NĐ-CP, Khoản 4 Điều 35, Điều 40 Điều lệ công ty) 

1. Các trường hợp đề nghị triệu tập họp HĐQT 

a. Ban kiểm soát có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau:  

- Khi có yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật 

doanh nghiệp; 

- Khi xét thấy quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của 

công ty của Kiểm soát viên không được thực hiện đầy đủ theo pháp luật hiện hành và Điều lệ 

công ty; 

- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên HĐQT, 

Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng 

văn bản với HĐQT theo quy định tại Khoản 5 Điều 40 Điều lệ công ty nhưng người có hành 

vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc phục hậu quả; 

b. Tổng Giám đốc có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT trong các trường hợp sau: 

- Khi xét thấy các quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 35 Điều lệ công ty không 

được thực thi; 

- Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của những người điều 

hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với HĐQT nhưng 

người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc phục hậu quả; 
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2. Những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT: 

a. Kiến nghị với HĐQT về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 

b. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

c. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

d. Xin ý kiến HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo; 

e. Các nội dung khác khi xét thấy lợi ích của Công ty. 

Điều 91.  Báo cáo của Tổng Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được 
giao 

(Căn cứ quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 96/2020/TT-BTC, Khoản 4 Điều 35 Điều lệ công ty) 

1. Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh 

doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

2. Định kỳ hàng quý, hàng năm báo cáo đánh giá tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty; 

3. Báo cáo về những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý; 

4. Báo cáo hằng năm về việc triển khai thực hiện các nghĩa vụ đối với môi trường, cộng đồng, 

người lao động; 

5. Báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 

khác;  

6. Thực hiện báo cáo các vấn đề khác theo yêu cầu của HĐQT. 

Điều 92. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với 
Tổng Giám đốc 

Căn cứ vào báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo quy 

định tại Điều 81 Quy chế này, HĐQT sẽ tiến hành kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết và các vấn 

đề ủy quyền khác của HĐQT với Tổng Giám đốc. 

Điều 93. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo 
cho HĐQT, BKS 

(Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 291 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều 35, Khoản 3 Điều 43, 

Điều 45 Điều lệ công ty) 

1. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho HĐQT 

a. Các nội dung theo Điều 90 quy chế này; 

b. Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác 

do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với 

những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. 

c. Các nội dung khác cần xin ý kiến, báo cáo cho HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày 

làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.  
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Riêng trường hợp chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều 167 Luật Doanh 

nghiệp và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty, người đại diện công 

ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các 

đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội 

dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời 

hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch 

không có quyền biểu quyết. 

3. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho BKS 

a. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình HĐQT hoặc tài liệu khác do công ty phát hành được gửi đến 

các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT. 

b. Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời 

thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu 

cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát. 

c. Cách thức thông báo cho BKS thực hiện như đối với Hội đồng quản trị. 

Điều 94.  Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT, các 
kiểm soát viên và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên 

1. Phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT:  

BKS có vai trò giám sát, phối hợp, tư vấn và thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. Cụ thể 

như sau:  

a. Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của HĐQT 

trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông; 

b. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng 

quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời 

các vấn đề cần được làm rõ; 

c. Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản (không trễ 

hơn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có thêm cơ sở giúp 

HĐQT trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra 

trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với HĐQT, Tổng Giám đốc trước khi báo cáo 

trước Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền 

bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng 

cổ đông gần nhất; 

d. Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ 

công ty của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản với HĐQT trong 

vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải 

pháp khắc phục hậu quả; 



Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco 

 
 

 Trang 50 

 

e. Kiểm soát viên có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, công ty con, 

công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối 

tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật; 

f. Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của Công ty thì BKS 

phải gửi văn bản cùng tài liệu liên quan trước ít nhất mười lăm (15) ngày so với ngày dự 

định nhận được phản hồi; 

g. Các nội dung kiến nghị đến HĐQT phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc và 

HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.  

HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. 

2. Phối hợp hoạt động giữa BKS và Tổng Giám đốc :  

BKS có chức năng kiểm tra và giám sát. 

a. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc  

(cùng lúc yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận) tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ; 

b. Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn 

mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng Giám đốc  để có thêm cơ sở giúp Tổng 

Giám đốc trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, 

BKS cần phải bàn bạc thống nhất với Tổng Giám đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng cổ 

đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên 

bản và Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất;  

c. Kiểm soát viên có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên 

quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại Trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ; 

d. Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tình hình 

kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu cung cấp của BKS phải được gửi đến Công ty 

trước ít nhất (15) ngày làm việc so với thời gian dự định nhận được phản hồi. BKS không 

được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác 

để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

e. Các nội dung kiến nghị về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, 

giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh công ty của BKS phải được gửi đến Tổng Giám 

đốc trước ít nhất bảy 07 ngày làm việc so với ngày dự định nhận được phản hồi. 

f. Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. 

3. Phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và HĐQT: Tổng Giám đốc là người thay mặt  điều 

hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục và hiệu quả.  

a. Khi có Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, Tổng Giám 

đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn bảy (07) ngày trước ngày nội dung 

đó cần được quyết định;  
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b. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển 

dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật 

đối với người lao động và cán bộ quản lý; 

c. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của 

Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt 

nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ công ty, các quy chế của Công ty và 

quy định pháp luật hiện hành; 

d. Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT các giao dịch giữa Công ty, công ty con, 

công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối 

tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật; 

e. Các nội dung khác cần xin ý kiến theo quy định tại Khoản 2 Điều 97 Quy chế này HĐQT 

phải được gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày làm việc so với ngày dự định nhận được phản 

hồi. 

  



Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco 

 
 

 Trang 52 

 

Mục 2 – Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh 
nghiệp khác 

Hàng năm, Hội đồng quản trị tổ chức họp và đánh giá hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác. Trên cơ sở 

đó, Hội đồng quản trị sẽ kiến nghị các hình thức khen thưởng và kỹ luật (nếu có) trình Đại hội đồng 

cổ đông phê duyệt. 
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CHƯƠNG 7 - SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Điều 95.  Bổ sung và sửa đổi Quy định về quản trị Công ty 

1. Việc bổ sung hoặc sửa đổi Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và 

quyết định. 

2. 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 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. 

CHƯƠNG 8 - NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 96.  Ngày hiệu lực 

1. Quy chế này gồm 08 Chương, 96 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Tipharco nhất trí thông qua ngày … tháng … năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của 

quy định này. 

2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của công ty. 

3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế về quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT. 

 

 

 

 

 

 

 

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO 

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại 

chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày ... tháng ... năm 2021; 

- Căn cứ Nghị quyết Ban Kiểm soát số ... ngày ... tháng ... năm 2021 về việc ban hành 

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. 
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ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THUẬT NGỮ 

Trong Quy chế này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Thành viên Ban kiêm soát là Kiểm soát viên. 

CHƯƠNG I - QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân 

sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm 

soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm 

soát và các thành viên Ban Kiểm soát. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách 

nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, 

trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát. 

 

CHƯƠNG II - THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát 

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức 

nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo 

đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty. 

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử 

dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ 
lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; trong đó có quyền 

tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty. Thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp có trách nhiệm 

cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát. 

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho 

Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc 

liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban Kiểm soát có 

được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty. 

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa 

vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi 

phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. 
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Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 đến 05 thành viên. Nhiệm kỳ của 

thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không 

hạn chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 

4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ 
vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 

được bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp; 

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, 
quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; 

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 

và người quản lý khác; 

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao 

động của Công ty; 

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện 

kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó; 

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ 
công ty. 

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban kiểm soát 

công ty đảm bảo đủ các điều kiện theo quy đinh tại Khoản 2 Điều 169 của luật doanh nghiệp. 

Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên 

ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có 

liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc 

bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. 
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Điều 7. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát 

1. 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.  

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 

số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát 

đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm 

ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành 

viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội 
đồng cổ đông. 

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 quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động 

của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được 

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát 

theo quy định của pháp luật. 

3. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên Ban Kiểm soát cần bầu thì việc bầu 

thành viên Ban Kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như quy 

định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết 
(tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức 

biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty 

Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại 
Điều 169 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty quy định. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất 
khả kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 
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d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin 

liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc 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 cử viên 

này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính 

trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện 

nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm 

thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố 
bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác; 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm 

giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm 

soát (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện 

theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

 

CHƯƠNG III - BAN KIỂM SOÁT 

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và 

điều hành Công ty. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều 

hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống 

kê và lập báo cáo tài chính. 

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo 

tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng 

quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát 

hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản 

trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt 
của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. 
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4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm 

toán nội bộ, quản lý rủi ro của Công ty và cảnh báo sớm. 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, 

điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật 
Doanh nghiệp. 

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật 
Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải 
báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm 

cổ đông có yêu cầu. Báo cáo kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát phải lập bằng văn bản và 

phải bao gồm các nội dung sau: vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; thời gian kiểm tra; 

thành viên Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra; các tài liệu đã kiểm tra; kết quả kiểm tra; đánh 

giá của Ban kiểm soát đối với vấn đề cần kiểm tra. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định 

tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây 

gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.  

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

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 

165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu 

người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị 
và các cuộc họp khác của Công ty. 

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ 
được giao. 

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

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo 

đề nghị của cổ đông. 

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông. 

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày 

trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. 

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có 

liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật 
Doanh nghiệp. 
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17. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; khi xét thấy cần thiết, đề xuất 
và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện 

kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận. 

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng 

quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động. 

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông. 

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm 

soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có 

hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. 

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua. 

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được 

Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

24. Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với 

trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội 
đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu 

bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 
Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo 

phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: 

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo; 

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 

c) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát 

hành. 

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở 

chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và 

nhân viên của Công ty trong giờ làm việc. 

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải 
cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt 
động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. 
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Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội 
đồng cổ đông 

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định 

của pháp luật; 

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh 

nghiệp; 

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng 

Hội đồng quản trị không thực hiện, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. 

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì 

Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty. 

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều 

này sẽ được Công ty hoàn lại. 

 

CHƯƠNG IV - CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 

Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự 

họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện 

tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 

Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát 

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành 

viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của 

Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm 

soát. 

 

CHƯƠNG V - BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 

Điều 16. Trình báo cáo hàng năm 

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các 

nội dung sau đây: 

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên. 
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2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát. 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban 

kiểm soát. 

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; 

kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. 

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm 

quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng 

quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công 

ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người 

quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều hành 

doanh nghiệp khác. 

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng 

Giám đốc và các cổ đông. 

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; khi xét thấy cần thiết, đề xuất 
và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện 

kiểm tra các hoạt động của Công ty. 

Điều 17. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo 

quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù 

lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư 

vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách 

hoạt động hằng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường 

hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của 

Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp 

luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của 

Công ty. 

Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan 

của mình, bao gồm: 
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a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp 

mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu 

phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp 

mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp 

hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông 

báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát 

chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của 

Công ty. 

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền 

kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát 

hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 
Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, 

Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật 
chứng khoán về công bố thông tin. 

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được 

sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên 

quan. 

 

CHƯƠNG VI - MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát 

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự 

phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và 

nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm 

soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối 
các thành viên Ban kiểm soát. 

Điều 20. Mối quan hệ với ban điều hành 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức 

năng giám sát hoạt động của ban điều hành. 

Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện 

chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. 
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CHƯƠNG VII - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco bao gồm 7 

chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2021. 

  

  
TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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56: 196-TTriF{DQT
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TO TRINH

V/v Thhng qua Quy chi! hogt itQng cfia HQi iling qudn tr!

COng ty CO phdn Duqc phdm Tipharco

Kfnh grii: D4i hQi tl6ng c6 d6ng thudng ni6n nlm tii chfnh 2020

vdr nhiQm ky 2021-2025 C6ng ty CO phin Duqc phim Tipharco

Cdn cu Ludt doanh nghiQp hi€n hdnh vd cdc vdn bdn fu6ng ddn thi hdnh;

Cdn ca Diiu l€ t6 chuc vd hoat dQng cua Cdng ty Cd phdn Drqc phdm

Tipharco.

Hdi d6ng quAn tri xin kinh trinh Dai hQi th6ng qua Quy ch6 ho4t dQng cira H6i

d6ng qu6n tri C6ng ty C6 phAn Dugc phAm Tipharco.

Todn vdn Dtr th6o Quy ch6 ho4t dQng cira HQi d6ng quin trf dugc d6ng tii tai dia

chi website cua c6ng ty c6 phAn Duqc phAm Tipharco (www.tipharco.com.vn).

Quy ch6 hoat dQng cua HQi d6ng quin tri dugc Eai h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua,

sE c6 hiQu lqc kO tu ngdy 2ll05l2\2l.

Kinh trinh Dai h6i d6ng c6 d6ng phO duy6t!

TM. HQI DONG QUAN TRI

Ph4m Quang Binh
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO 

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại 

chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco; 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày ... tháng ... năm 2021; 

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số ... ngày ... tháng ... năm 2021 về việc ban 

hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 
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CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức 

nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên 

Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và 

các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội 

đồng quản trị và những đối tượng liên quan có đề cập trong quy chế này. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị 
chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng 

cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát 

triển của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các 

nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

 

CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền và trách nhiệm theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền 

được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty 

và của các đơn vị trong Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 

Công ty và các nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ 

đông và của Công ty; 

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa 

ra thảo luận; 

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các Công ty 

con, Công ty liên kết và các tổ chức khác; 

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, 

Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên 

Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với 

Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý 

doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 
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đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, 

người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt 

động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty. 

2. Người quản lý doanh nghiệp được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác 

thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và 

cung cấp thông tin được quy định như sau: 

- Thành viên HĐQT phải trình nội dung yêu cầu cung cấp lên HĐQT công ty. 

- Xét thấy cần thiết, HĐQT sẽ triệu tập họp để lấy ý kiến trong thời hạn 07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên HĐQT về nội dung được yêu cầu cung cấp thông 

tin.  

- Nếu nội dung trên được HĐQT thông qua thì người quản lý được yêu cầu cung cấp thông 

tin sẽ cung cấp các thông tin theo yêu cầu trong vòng 07 ngày. 

Điều 5. Số lượng, nhiệm kỳ, và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một 

(11) người. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với 

số nhiệm kỳ không hạn chế.  

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên 

đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế 

và tiếp quản công việc. 

4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: 

Cơ cấu 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 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. 

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, 

ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ 

trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác; 

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tối 

đa 05 Công ty khác; 

d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty. 
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Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các 

thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng Giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

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

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ 

tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

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

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

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị 
phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ 

của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa 

vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp 

không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, 

đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện 

bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi 

dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, 

cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong 

số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn 

lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

6. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm một (01) hoặc nhiều người 

làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị 
có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện 

hành về lao động. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên 

bản họp; 

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; 

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty; 

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ 

đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành 

chính; 
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đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công 

ty. 

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản 

trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 

1 và khoản 2 Điều này. 

4. 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 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; 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới 

thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất. 

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề 

cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng 

quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc 

Đại hội đồng cổ đông. 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 (7) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) 

ứng viên; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 

khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. 
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2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 

đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản 

trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội 

bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị 
đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng 

cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

3. Việc biểu quyết 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 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.  

4. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT cần bầu thì việc bầu thành viên 

HĐQT có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như quy định tại khoản 3 Điều 

148 Luật Doanh nghiệp hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán 

thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực 

hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ công ty. 

5. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thực 

hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu 

quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 21 Điều lệ 

công ty. 

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông 

tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc 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 cử viên 

này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính 

trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện 

nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm 

thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được 

công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của Công ty khác); 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty; 
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g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các Công ty mà ứng cử viên đang nắm 

giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên 

quan tới Công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực 

hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

 

CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết 

định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền 

của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ 

đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

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

của Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng 

loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

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

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh 

nghiệp; 

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định 

của pháp luật; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% 

tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường 

hợp các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp 

đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều 

lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người 

quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng 

cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

k) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh 

doanh hằng ngày của Công ty; 
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l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập Công 

ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; 

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp đại 

hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; 

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát 

sinh trong quá trình kinh doanh; 

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

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị 
Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế về công bố thông tin của 

Công ty; 

r) Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp 

thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị 
trong Công ty. 

s) Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu 

theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông 

tin được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. 

t) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy 

định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ công ty. 

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản 

trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

4. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý 

kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty quy định. Mỗi thành viên Hội 

đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

5. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của 

pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các 

thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm 

cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản 

đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ 

đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết 

định nói trên. 

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp 
đồng giao dịch 

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao 

dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao 

dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất 
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hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty giữa Công ty với một 

trong các đối tượng sau: 

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý 

khác và người có liên quan của các đối tượng này; 

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ 

thông của Công ty và những người có liên quan của họ; 

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh 

nghiệp. 

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị 
nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc 

người có liên quan của cổ đông đó. 

3. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch 

đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị 
quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được 

thông báo, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng 

quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu 

quyết. 

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông bất thường 

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp 

sau: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng 

thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật 

Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, 

trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn 

bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

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

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 

số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng 

thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại 

điểm c và điểm d khoản 1 Điều này; 
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3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không 

quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ Công ty 

không quy định thời hạn ngắn hơn. 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; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách 

và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Ban kiểm soát; 

e) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

f) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự 

họp; 

g) Các công việc khác phục vụ đại hội. 

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị. 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát 

triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu 

ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội 

đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên 

chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng 

tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy 

định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên 

tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng 

quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. 

 

CHƯƠNG IV. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong 

thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do 

thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường 

hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang 

nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp 

Hội đồng quản trị. 
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2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát; 

b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định. 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục 

đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu 

tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm 

về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng 

quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo 

mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ Công ty không có quy 

định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, 

các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại 

cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện 

điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên 

lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm 

theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận 

nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. 

Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự 

họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định 

họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành 

viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường 

hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện 

tử khác; 
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d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ Công ty. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng 

trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 

giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những 

người dự họp. 

11. Biểu quyết 

a. Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều 15 Quy chế này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị 
hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 9 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách 

cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc 

đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó 

mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị 
không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng 

quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại điểm d khoản 11 Điều 15 Quy chế này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc 

họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà 

thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết 

định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng 

quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và 

điểm b khoản 6 Điều 43 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó; 

e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không 

được biểu quyết. 

12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng 

hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người 

có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản 

trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được 

ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc 

họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi 

ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên. 

13. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy 

quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị 
chấp thuận. 

14. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên 

dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có 

ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
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15. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để 

thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội 

đồng quản trị tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty. 

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. 

16. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa 

các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa 

điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: 

a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; 

b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa 

các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên 

lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia 

cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo 

quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có 

mặt Chủ tọa cuộc họp. 

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một 

cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các 

chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. 

17. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng Quản trị tới các 

thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc 

họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày 

gửi. Biên bản họp Hội đồng Quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. 

Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. 

Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ 

dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng 

nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b) Thời gian, địa điểm họp; 

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

d) 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; 

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

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

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

có ý kiến; 
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h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả 

thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định 

tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm 

về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ 

sở chính của Công ty. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. 

Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước 

ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

 

CHƯƠNG V. BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

Điều 17. Trình báo cáo hằng năm 

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây: 

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính; 

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

d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát. 

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát 

để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo 

cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước 

ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của 

Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm 

toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này. 

Điều 18. Thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu 

quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc 

được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị 
và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo 
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nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ 

đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công 

ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng 

trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc 

họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản 

trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài 

phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm 

thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi 

nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và 

các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội 

đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có 

sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những 

trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ 

Công ty. 

Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan 

Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và 

người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên 

quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp 

mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ 

phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp 

mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ 

phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày 

làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo 

với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện 

công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải 

trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi 

được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai 

báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt 

động đó thuộc về Công ty. 



Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Tipharco 
 

 

18 

 

 

CHƯƠNG VI. MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội 

đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý 

công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách 

nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành 

viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản 

trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng 

quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành 

viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành 

viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này 

phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó. 

Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành 

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng Giám đốc và bộ máy 

điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị 
quyết. 

Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát  

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm 

việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng 

thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng 

quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và 

thực hiện chấn chỉnh kịp thời. 

 

CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco bao gồm 7 

chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2021. 

   

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  



coNc Ty CpDp TInHARCo CQNG HOA XA ugl cnu Ncuia vIET NAM
D6c 16rr -Tu do -Hanh phric

so: 1.9,1. -rrr/HDQr
Mi Tho, ngdy 29 thdng 04 ndm 2021

TO TRiNH

Vi vigc mi6n nhiQm thtinh viAn HQi ttLng qudn tr!, Ban ki\m sotit nhi{m ki 2016 - 2020

vci biiu thdnh vi\n HQi cting qudn tr!, Ban ki6m sodt nhiQm ki 2021 - 2025

- Cdn c{r Luet Doanh nghiQp sii SS|ZOZ)/QH|4 ngdy 17/06/2020;

- Cdn ca Diiu lQ C6ng ty C6 phAn Dactc phdm Tipharco-

Nhiqm kj,cira HQi d6ng quin tri (HDQT) vd Ban ki6m so6t (BKS) Cdng ty C6

phAn Duqc phAm Tipharco c6 thdi han khdng qu6 05 nbm. Theo quy dinh cua ph6p lu4t

vd Di6u 19, HDQT kinh trinh DHDCE ph6 duyQt:

A. Mi6n nhiQrn thdnh vi0n HDQT vd thdnh vi6n BKS Cdng ty do htlt nhi6m

kj, 2016 _ 2020 theo danh s6ch cu th6 nhu sau:

- HOi tl6ng quin tri:
_a1. Ong. Ph4m Quang Binh - Chf tich HDQT

2. Ong. Phqrm Trung Nghia - Thdnh vi0n HDQT
_a3. Ong. Nguy0n Vdn T6m - Thdnh vi6n HDQT

4. Bd. Huj,nh ThiNguy0n Thriy - Thdnh vi0n HDQT

5. Bd. Dang ThiXuAn Quy6n - Thdnh vi6n HEQT
.:6. Ong. Phpm Phu6c Dti'c - Thdnh vi6n HDQT

- Ban ki6m so6t:

1. Bdr. Duong Thi Thfy Li6u - T'ruong BKS

2. Ong. TrAn Hodng QuAn - Thdnh vi6n BKS

3. Bd. TrAn Thi Thu Vdn - Thdnh vi6n BI(S

Theo EiAu 16 COng ty viQc miSn nhi6m ndy c6 hi6u lgc kC tir ngity 2l10512021vit

nhiOrn kj. HDQT, BKS 2O2l *2025 co thoi hgn 05 ndm trit OAu t<C tu ngiry 2110512021.

B. De tiOp tuc kiOm so6t qu6 trinh hopt dQng cira COng ty theo quy dinh cua

phap luAt, kinh dC nghi DHDCD ti6n hdnh bAu thdnh vi6n HDQT, BKS nhi6m kj,

moi2021 -2025 v6i nQi dung:



- SO luo.'ng thdnh vi6n HEQT dA nghi: S6u (06) thdnh viOn.

- 56 luo.'ng thdnh vi6n BKS dC nghi: Ba (03) thdnh vi6n.

Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng xem x6t, th6ng qua.

TM. HQI DONG QUAN TRI

TICH}
No'i nhdn:

- Nha tuAn;

- Lwu: Thw lq, HDQ|.

Ph4m Quang Binh

2



cONc rY cPDP TTPHARCo ceNG HoA xA HgI cHU Ncnin vIET NAM

DQc Lflp - Tu Do - H4nh Phric

Mi Tho, ngdy 29 thdng 04 ndm 2021

QUY CHE BAU CU'
THANH VrEX HQr DONG QUAN TRI VA BAN KIEM SOAT

cOruC Ty CO pHAN DUOC pnlrnr TIPHARCO NHIE,M Xi ZOZ1 -2025
faiOai r,Oi Aa"g cii aOng tfrui'ng ni6n nIm tiri chinh 2020 virnhiQm ky 202L -2025

- Cdn ca Ludt Doanh nghiQp hi€n himh vd cdc vdn ban ha6ng ddn;

- Cdn cir ttrghi dinh I 5 5/2020/|{D-CP ngdy 3 1/12/2020 cua Chinh phw qui dinh chi
fiet thi hdnh mpt s6 diAu ctia Luqt chung khodn;

- Cdn cu'vdo Diiu t€ n chtl'c vd hoat dpng cila Cong ty C6 phdn Daqc phdm
Tipharco.

Dai h6i d6ng .6 d6ng ("DHDCD" hodc "D?i hQi") C6ng ty C6 phAn Ducrc ph6m

Tipharco tien hdnh bAu thdnh vi6n Hoi d6ng quan tri (HDQT) vd Ban ki6m so6t (BKS)

nhi6m l<y 2021-2025 theo c6c quy dinh sau:

DIEU 1: C6c qui clinh chung

L Viec bAu thdnh vi6n HDQT vd Ban ki6m so6t c[ra C6ng ty Cd phAn Duoc phAm

Tipharco (sau dAy ggi tdt ld "C6ng ty") ducrc thuc hi6n theo nguy6n tac: bAu cu'

c6ng khai, truc tiep bdng hinh thirc bo phi6u kin.

2. Vi6c bAu thdnh vi6n HDQT vir Ban Ki6m so6t dugc thgc hiQn theo phuong thric
, ). ,).
b6u don phi6u, phu hgp v6i quy dinh tai Khodn 3, Di6u 148 Luflt Doanh nghiQp

hi6n hdnh.

3. D6i tuong .o qry6, bAu cu' bao g6m c5c c6 d6ng scr hiru c6 phAn c6 quy6n bi6u
:,,

quyet hodc ngudi dai diQn theo uy quy6n ctra c6 d6ng so htu c6 phdn co quy6n

bi6u quy6t c6 t6n trong Danh s6ch .6 d6ng c6 quydn dU hqp DHDCD.

4. Ngdy lpp Danh s6ch 
"6 

d6ng c6 quydn dU hgp DHDCD: ngdy 29lo3l2o2l,

5. Chu toa Dai h6i c6 tr6ch nhi€m chu tri viec bAu thdnh vi6n HDQT vir Ban ki6m

so6t v6i nhi€m vu cu th6 g6m:

- T6ng hgp, lflp danh ,a.f, nt Crrg nguoi ung ctr vh duoc dd cu vdo HDQT, BKS d6

th6ng qua tai Dai hQi.
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- Gi6m s6t viec bo phieu, kiem phitiu.
A,

- Giai quyet c5c khi6u n4i (n6u c6) vC bAu thdnh vi6n HDQT va BI(S.

DIEU 2: Sd luo;ng, di6u ki6n vir ti6u chuin lhm thhnh vi6n HDQT

I . 56 luorrg thdnh vi€n HDQT ducyc bAu nhiem ky 2021-2025Id 06 (sdu) thanh vien.

2. Nhi6m k! cua HDQT le 05 (nam) nim. Nhi6m k) cua thdnh vi6n HDQT c6 thO

bAu lai v6i s6 nhiQm k) kh6ng han ch5.

3. Di6u ki6n vd ti6u chuAn ldm thdnh vi6n HDQT:

Thdnh vi6n HDQT ld nhtng ngudi d6p f'ng du di6u kiQn, ti€u chuAn theo qr,ry dinh

cua ph6p lu6t vd DiAu lQ C6ng ty, d6ng thoi kh6ng bi phdp lu4t cAm ldm thdnh vien

HDQT, cu th6 nhu sau:

+ Khdng thuQc d6i tuong bi c6m thdnh 16p vd quAn ly theo khoAn 2 Di6u 17 cua

Lupt Doanh nghiQp hi6n hdnh;

+ Co trinh d0 hqc udn, co ndng lUc t6 chirc qudrn ly doanh nghiQp, co suc khoe, co

phAm chAt d4o dric t6t, trung thuc, 1i6m khi6t, c6 hiriu bi6t vd y thu'c chAp hanh 1u0t

ph6p.

+ Ld c6 d6ng c6 nhAn so hiru it nh6t 5% i)ng s6 c6 phAn ph6 th6ng hoqc ngucri

kh6c co trinh dQ chuy6n m6n, kinh nghiOm trong quAn ly kinh ctoanh ho{c trong ngdnh

ngh6 kinh doanh chu y6u cira C6ng ty.

+ Vd c6c ti6u chuAn kh6c theo qui dinh cua ph6p 1u0t hien hdnh vd Di6u lQ Cdng ty.

DIEU 3: 56 lugng vir ti6u chu6n thirnh vi6n Ban ki6m soit

1. 56 luqng thinh vi6n BI(S nhiQm ky 202l-2025ld 03 (ba) thanh vi6n.

2. Nhi6m kj cua BI(S le 05 (n[m) ndm; c6c thdnh vi6n BKS c6 th6 bAu lai vo'i sd

nhi6m kj,kh6ng han ch6.

3. Ti6u chuAn thdnh vi6n BKS:

+ Tu'21 tu6i tro 16n, c6 du hAnh vi d6n su vDr kh6ng thuQc d6i tuong bi cdLm thanh

lpp vd qudrn ly theo khoin 2 di6u 17 cualuflt Doanh nghi6p.

+ PhAi am hi6u k! thuQt vd nghiOp vp sAn xu6t kinh doanh cua C6ng ty.

+ Ban ki6m so6t ph6i c6 ft nh6t m6t (01) thdnh vi6n ld k6 to6n vi6n hodc ki6m to6n

vi6n.
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+ C'6c thdnh vi6n Ban ki6m so6t kh6ng phAi ld nguoi trong bQ phAn k6 to6n, tdi

chinh cua C6ng ty vd kh6ng ph6i ld thdnh vi6n hay nhdn vi6n ctra c6ng ty ki6m to5n d6c

l6p dang thuc hi6n vi6c ki6rn to6n b5o c6o tdi chinh ctra C6ng ty.

+ Thdnh vi6n Ban I(i6m so6t kh6ng ph6i ld vg hopc ch6ng, cha, cha nu6i, ffig, ffig

nu6i, con, con nu6i, anh, chi, em ru6t cua thdnh vi6n H6i d6ng quAn tri, ho{c T6ng

Gi6rn D6c di€u hdrnh, K6 to6n truong vir c6n b6 quin ly kh6c cua C6ng ty.

+ Nguoi dang bi truy ciru tr6ch nhiQm hinh sg ho{c dang ph6i ch6p hdnh hinh thric

phat tir hodc bi tuoc qrydn hinh ngh6 vi pham c6c tQi bu6n lfu, budn b6n hdng gi6, kinh

doanh tr6i phep, lu'a d6i kh6ch hdng vd c6c tQi kh6c theo qui dinh cua ph6p ludt, nguoi

co qua trinh vi pham n6i qui ky luat co quan kh6ng duoc chgn ldm thdnh vi6n Ban

Ki6rn so6t.

+Vd c6c ti6u chuAn kh6c theo qui dfnh cua ph6p lupt vd Di6u lQ C6ng ty.

DIEU 4: Ifng cir, dd cii" thirnh vi6n HDQT

1. Cfc .6 d6ng nim git c6 phAn .o quydn bi6u quytit trong thdi han 1i6n tuc ft nh6t

s6u th6ng co qryd,, gQp sd qry6., bi6u quy6t cira tung nguoi lai v6i nhau Ae Oe cu citc

u'ng vi6n HQi d6ng qudn tri. C6 d6ng hodc nh6m cO d6ng n8m gifr' ti 5% d6n du6i 10%

i i ,1. , ).  , / 1\ ,
tong s6 co phdn co quy6n bi6u quy6t duoc d6 cu mdt (01) ilng vi6n; tir 10% d6n du6'i

30% dugc dd cu't6i da hai (02) ilng vi6n; ti30% d6n du6i 40o/o dugc dii cu t6i da ba

(03) u'ng vi6n; tt 40yo d6n du6i 50% ducvc d6 cu t6i da b6n (0a) irng vi6n; tu 50% d6n

duoi 60oh duo. c dC ct't6i da ndm (05) irng vi6n; tt 600 d6n du6'i 70Yo duqc dO cu t6i da

s6u (06) ung vi6n; tir 7TYo d6n 80% dugc d6 ctr tOi da b6y ilng vi6n; vd tii 80% d6n du6i

90% duo-c dA cu't6i da t6m (08) img vi6n.

2. Truong hop s6 luo.ng irng vi6n HDQT th6ng qua dA c[r'vdr u'ng ct'v5n kh6ng du
i, ). ,.

so ltrong can thiet thi s6 irng cu'vi6n cdn lai do HDQT duong nhiqm dC cu.

DIEU 5: tlng cri', dd cfr thirnh vi6n BKS

l. Cdc.o do.rg c6 quyAn gQp so phi6u bi6u quy6t cua tung ngudi lai vdi nhau Ae OO

cu' c6c ung vi6n Ban ki6m so6t. C6 d6ng ho4c nhom .6 d6rrg nlm giir tt 5oA d6n du6i

10% tdng rO .O phAn c6 quyAn bi6u quy6t dugc dC cu'mQt (01) irng vi6n; tu 10% d6r-r

clu6i 30% duoc dd cu'tOi da hai (02) f'ng vi6n; ti 30oA d6n du6i 40o/o duoc dC cri tOi da

ba (03) r,lng vi6n; tt 40% dtin du6i 50% dugc dd cu tOi da b6n (0a) ring vi6n; ti 50%

d6n duoi 60% dugc dd cu tOi da nim (05) ring vi6n.
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2. Trucrng hqp so luong c6c ung vi€n Ban kiOm so6t th6ng qua dA cu vd trng cu'v6n

kh6ng dtr sO lugng cAn thi6t, Ban ki6m so6t duong nhiQm c6 th6 dA cu'thdm irng ctr vi6n

ho4c tO chilc dO cir theo co ch6 duo. c c6ng ty quy dinh t4i Quy ch6 nQi b0 vO quan tri

c6ng ty.

DIEU 6: Hd so tham gia ri'ng cfr, dA cir tI6 bAu viro vi tri thirnh vi6n HDQT vh

BKS

1. HO so tham gia img ctr, dA cu d6 bAu vdo vi tri thdnh vi6n FDQT vd BKS bao gdm:

- Don irng cu hodc dC cu thdnh vi6n HDQT vd BKS (theo m6u dinh kd,m Qult che

ndv);

- So y6u ly lich do irng cir vi6n tir khai (theo m5u dinh kdm Quy ch€ ndy);

- Bdn sao hgp lQ Chring minh nh6n d6lrllCdn cu6c c6ng dAn/HQ chi6u vir c6c bing

c6p chring nhpn trinh dQ hgc v6n;

^,A ,\ 1

- GiAy x6c nh4n s6 c6 phAn md c6 cl6ng (n6u tu ring cir) hodc c6 d6ng, nh6m cO

d6ng (ntiu dC cir) so hiru 1i6n tpc trong 06 thing gAn nh6t ho6c gi6y tcr tuong duo-ng cua

cdng ty chirng kho6n ncyi c6 d6ng hodc nh6m c6 d6ng do motdi khoAn hodc cua Trung

tAm Luu ky chilng kho6n ViQt Nam (tinh diin ngdy 2910312021 - ngiy ch6t Danh s6ch

co d6ng h<2p DHDCE thucrng ni6n ndm tdi chinh 2020 cua C6ng ty).

2. H6 so- tham gia fi'ng cu/dA cu thdnh vi6n HDQT vA BKS phai gui ,rd Ban T6 chti'c

Dai hQi tru6c 16h30 ngdy 19 th6ng 05 nim 2021theo dia chi sau:

Phdng Nhdn sry - Hdnh chdnh C6ng Ty C1| Phdn Das'c Phiim Tipharco.

Dia chi; L6 08,09 CCIV & TTCI{ Tdn Mi Chdnh, phad'ng 09, Tp. M! Tho, Tinh

Tiin Giang.

Di€n thosi; 0273.3871817 (Gqp )ng LA Tdn Long.

3.D6i v6i c6c trudng hqp de culung cutai Dai h6i thi c6 ddng/nhom c6 ddng dC

cu/ring cu phAi cung c6p h6 so dd cir/trng cir cho Chir toa ngay tru6c khi khai mac Dai

hQi dO dugc xem x6t.

4. Chi nhfrng h6 so d6 cu'/irng cu dap ung du diAu ki6n d6 cu/ilng cu vd nhfrng ilng

cu vi6n dilp tmg du di6u ki6n tuong ring cua thirnh vi6n HDQT vd BKS m6i duoc dua

vdo danh s6ch ring cu vi6n c6ng bO tai Dai h6i.
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DIEU 7z Ban ki6m phi6u

1. Ban ki6n:r phi6u do Chu toa dd cu vd duo. c Dai hQi d6ng t6 d6,rg th6ng qua.

Thanh vien Ban ki6m phi6u kh6ng duoc cr5 t6n trong danh s6ch irng ct'/ dC ctr vDro

HDQT va BKS.

2. Nhi6m vu cua Ban ki6m phi6u:

- Gi6i thi6u phi5u, ph5t phitiu bAu, hudng d6n vi giti ddp thSc mlc trong qua trinh

bAu cu'.

- Ti6n hdnh kitim phi6u.

- Lflp Bi6n ban k6t quA ki6m phiiSu.

3. Chc nguydn t6c bo phi6u vd ki6m phi6u:

- Vi€c ki6m phi6u duoc Ban ki6m phi6u ti6n hdnh ngay sau khi vi6c bo phi5u ktit

thuc vd duo-c thuc hi6n o'r-nQt phong rieng c6 sp gi6m s6t ctra dai dien .o do.tg vdr/ hodc

Chu toa Dai h6i.

- Ban ki6m phi6u ki€m d6m todn bQ Phi6u bAu duoc bo vdo Thung phi6u, x6c dinh
;, ,.^ , a. i ,, '

so phieu hqp 19 vd kh6ng ho. p lQ theo quy dinh, th6ng kO sO lugng phi6u b6u cho timg

irng ct'vi6n theo tung Phi6u bAu dC t6ng hqp ktlt quA ki6m phi6u.

- Sau khi ki6m phi6u, Ban ki6m phi6u lAp Bi6n ban k6t qua kii5m phi6u. Truo'ng

Ban ki6rn phitiu hodc Chu toa dgc Bi6n bin niy ngay tai Dai h6i.

DIEU 8: Thii tuc, trinh tg bAu thhnh vi6n HDQT

1. Ban ki6m phi6u hu6ng d5n bAu cu tai Dpi hQi vd ph6t mQt (0i) Phi6u bAu thdnh

vi6n HDQT cho m6i c6 d6ng/ dai diQn theo uy qrydn cua c6 d6ng tham dU Dai h6i.

2. Khi duo-c ph6t Phi6u bAu, c6 dong/ dpi di6n theo uy quyen cua c6 d6ng phai
,.r I A r ). 1. , ^kieur tra lai tong s6 c6 phAn cua Phi6u bAu dugc ph6t. NCu t6ng so cd phdn ghi tren

Phi6u bAu kh6ng bing v6'i t6ng s6 c6 ph6n cira cO d6ng/ dai diqn theo uy qrydt cua c6

d6ng do so' hfr'u/ dai di6n, c6 d6ng/ dpi di6n theo uy q.,y6, cua c6 d6ng phAi th6ng b6o

ngay cho Ban ki6m phi6u tai thcyi di6m nhpn phi6u dti duqc kitim tra lai vh x[r ly kip

thd'i.

3. CO d6ng/ dai cli6n theo uy quydn cua c6 d6ng lga chon c6c irng cri vi6n minh tin

nhi6m Oti Uau trong danh s6ch c5:c irng cri vi6n dd ghi sin tr6n m5i phii5u bAu vd thuc

hi6n bAu thdnh vi6n HDQT theo phuong thirc bAu d6n phi6u quy dinh tpi DiAu 11 Quy

chd nay.

4. Trong trudng hcrp vi6t sai tr6n Phi6u bAu, c6 d6ng/ dai di6n theo uy quydn cua c6

d6ng kh6ng dugc tAy xoa ma phdri dO nghi Ban ki6m phi6u d6i lai Phi6u bAu m6i.
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5. CO d6ng/ dai dien theo uy qryAn ctra c6 d6ng hohn tAt viQc didn vdo Phi6u bAu,

ky t6n tr6n Phi6u bAu vd bo vdo Hom phi6u do Ban T6 chf'c Dai hQi chuAn bi sin.

DIEU 9: Thii tgc, trinh tH bAu thirnh vi6n BKS: Thuc hi6n tuo'ng tu nl-l-L thu

tuc, trinh tU bAu thdnh vi6n HDQT tpi Dieu B.

DIEU 10: Phi6u biu thirnh vi6n HDQT vir BKS

1. Phi6u bAu do Ban Td chirc Dai hgi ph6t hdnh vd bao g6m c6c n6i dung, ddc

di6m sau:

a. Th6ng tin vd c6 d6ng vd c6 phAn: Md s6 cua co dong, So c6 phAn md c6 d6ng

so hiru vir dai di6n so'hfl'u; T6ng t6 qry6n bAu.

b. Danh s6ch c6c img cir vi6n thhnh vi6n HDQT vd BI(S.

c. Dugc d6ng dAu treo cua C6ng ty (d6ng d6u o phia tr6n, b6n goc tr6i crla phi6u).

2. Phir5u bAu kh6ng h-op l0 sE kh6ng co gi6 tri khi ki6m phi6u vd kh6ng duoc tinl-r

vdo k6t qua bAu cu. C6c Phi6u bAu kh6ng hA'p 16 bao g6m:

a. Phi6u kh6ng phai do Ban T6 chirc Dai hQi ph6t hdnh, kh6ng d6ng d6u treo cua
C6ng ty.

b. Phi6u bi r5ch, g?ch, tdy xoa, stra chta nQi ciung.

c. Phi6u bAu qu6 s6 thdnh vi6n HDQT vd BKS theo quy dinh hoic khdng bAu ai

trong danh s5ch irng cu vd/ ho{c d6 cu dd dugc Dai h6i th6ng qua.

d. Phi6u bAu ghi th6m t6n nhirng ngudi ngodi danh s6ch irng cu vd/ hodc dA cu'dd

ctugc DAi hQi th6ng qua.

e. Phi6u bAu c6 t6ng cQng s6 phi6u bi6u quytlt cho tdt cit ung cir vi6n md .6 d6rrg

chon 16n hon t6ng s6 phitiu bi6u quy6t cua c6 d6ng.

f. Phi6u bAu n6p cho Ban ki6m phi6u sau khi viQc bo phi6u dd k6t thuc.

g. Phi6u bAu thi6u cht ky h-o. p lQ cira c6 d6ng/ dai cli6n theo uy qryd., cua c6

d6ng hoflc c6 cht ky nhung kh6ng hqp le, kh6ng duo. c ky boi cd d6ng/dai

diQn theo try quyAn 
"ru 

.6 c16ng.

h. Phi6u bAu kh6ng su dung phuong thirc bAu d6n phitiu theo qr-ry dinh tai DiAu 1 1.

DIEU 11: Phuong th[,c bAu d6n phi6u

1. Quy tlinh vd viQc bAu d6n phi6u:
.;.Viec bAu cu'thdnh vi6n HDQT vd BI(S nhi6m ky 2021-2025 ducrc ti6n l-ranh theo

nguyCn tdc bAu d6n phi6u, trong d6 c6 d6ng c6 quy6n sil dung t6ng s6 quy6n bAu cti'cua
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minh cho m6t irng cu vi6n; ho{c mQt s6 ring ctr vi6n v6i rO lrrg.rg bAu cho m6i ring cu

vi6n kh6ng bit bu6c phAi bang nhau; hopc chi b6u mQt phAn t6ng sd q.rydtt bAu cua

minh cho m6t ho[c m6t s6 irng cu vi6n, phAn qry6, bAu con lpi c6 th6 kh6ng bdu cho

' x ' ' ')n nDro. 56 lu'qng irng vi6n dugc bdu trong mdi ptt6., kh6ng dugc vuoJbat l(y ung cu'vl(

qu6 s6 luong tOi da duoc ph6p b6u.

2. Circh thri'c bfiu d6n phi6u:

o. Xtic etlnh t\ng s6 quyi, bdu cw cfiu I cO dilng (hogc itqi dipn cO ttLng):

Tong sO quy6n bAu cu cua c6 dong/dai di6n cO d6ng duoc x6c dinh theo

c6ng thilc sau :

Tdng sii quydn
,l
Dau crr

T6ng sti c6 phAn nim
giii'ho4c rt4i diQn

Sti thhnh vi6n
- ,x
drrcrc Dau

*

b. Ctich thrbc bd phiifu:

- Thuc ch6t vi6c bAu cu' ld phdn ph6i todn b0 hoac m6t phAn t6ng s6 quy6n bA

cua minh cho mQt ho{c m6t s6 irng vi€n, trong d6 sO luqng phdn ph6i cho mdi ilng

co th6 kh6c nhau, tuy thuQc vdo sp tin nhi6m OOi vOi img vi6n do.

r:.

i\
"\95

.L il
VIFqI

/.9//
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- Tren n-r5i phieu bAu co ghi rd tdng sd qrydn bAu cria ngucri cAm phi6u. 56 ndy tr6n

tu'ng phi6u ld kh6c nhau tuy theo rO .O phAn co quy6.r bi6u quy6t hi6n dang n6m giir

l-ro[c dai di6n. T6ng s6 phi6u bAu cho c6c irng vi6n kh6ng dugc vugt qu6 s6 ndy.

DItU 12: Di6u kiQn trring cir

- Nguoi trirng cu thdnh vi6n HDQT vd BKS duoc x6c dinh theo s6 phi6u bAu tinh

ttr cao xr-rong th6p, Uat AAu tu'ung cu vi6n c6 s6 phi6u bdu cao nh6t cho d5n khi du s6

thdnh vi6n quy dinh. Truong h-o. p c6 tu' hai irng cu vi6n trd 16n d4t ctng s6 phitiu bAu

nhu nhau cho thinh vi6n cu6i ctng cua HDQT vd BKS thi sE tii5n hdnh bAu lpi trong s6

c6c ung cir vi6n c6 s6 phi5u bAu ngang nhau.

- LIrg c0' vien phai co so phitiu bAu hop le dat ti 19 >5 l% tdng tO cO phAn .o qry6n

bi6u quyOt du hop theo c6ch tinh sau dAy:

L ,.' 'Ti le so phi6u bdu : (T6ng s6 phi6u bAu cho irng cu vi6n/t6ng sO c6 ph6n c6 quy6n

bi6u quy5t du hop) x 10002, ty lQ ndy phhiZ5l%.
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DIEU 13: Cdc quy ilinh kh:ic

1. Moi .6 d6rrg / dai di6n theo uy qryA, cira c6 d6ng dAu c6 qrydn chAt v6n tru6'c

Dai hQi vd c6c v6n dC c6 1i6n quan d6n viQc bAu thdnh vi6n HDQT va BKS.

2. Moi khitSu npi v6 k5t quA bAu cu ph6i ducrc xem xdt vd gi6i quy6t ngay tai Dai

hQi. Trucrng h-o. p c6 khi6u nai, Ban ki6m phi6u sE ki6m tra lat vdr xin f kitin Dai hQi

;, ,.quyet dlnh.

3.Quy ch6 ndy c6 hi6u lgc ngay sau khi dugc Dpi h6i th6ng qua va chi duoc 6p

dUng tai Dai hQi ddng c6 d6ng thuong ni6n ndm tdi chinh 2020 vd nhiOm l<y 2021 -
2025 cua C6ng ty.

^:TM. HQI DONG QUAx TRI
CH )-

Pham uang Binh
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cQ.rue rv
CO PHAN

DUQC PHAM

TIPHARLq

CQNG HOA XA ngr CHU NGHIA VIBT NAM
DQc lap - TH do - H4nh Phric

C

DON TI]\G CU
vrEl\ HQr DONG QUAX TRI NHrEM KV 2021-202s
OXC TY CO PHAN DUOC PHAM TIPHARCO

Kfnh eri'i: Dai hQi tl6ng .6 d6rg thud'ng ni6n nim tii chinh 2020 vd

nhiQm ky 2021 -2025.

HQi tl6ng Qurin tr! nhi6m kj, 201 6 - 2020

T6i tdn ld:

CMND/ H6 chi5u/ GDKI(D sd ....Ngdy 
"6p,...

Noi c6p:

Dia chi thuong trir

Do'n vi C6ng t6c:
;,

I l'lnh clo noc van . Chuy6n ngdrnh:

Hi0n dang so hfru: ......c6 phAn. ( BSng chir:.....

Vd Dai di6n scr hiru:. c6 phAn @ing chir:

cua C6ng Ty Cd PhAn Duoc PhAm Tipharco.

DO nghi HQi d6ng Qurin tri C6ng Ty C6 PhAn Dugc phAm Tipharco cho t6i
duo-c tU dd ct, ldm ring ct vi6n tharn gia vdo HQi d6ng Qu6n tri cira C6ng Ty C6
PhAn Ducvc PhArn Tipharco nhiQm ky 2021 - 2025.

N6u duo-c cdc c6 d6ng tin nhi6m b6u ldm thdnh vi6n H6i d6ng QuAn tri, t6i xin
dern h6t ning lpc vh t6m huy6t cua bAn th6n d6 dong gop cho sp ph6t tri6n cua C6ng
Ty C6 PhAn Duoc PhAm Tipharco.

Xin trAn trong c6m crn.

H6 so'kdm theo:

- BAn sao CMND/HO chi5u;

- So.y6u lf lich cua ring vi6n. (hodc Phi6u lf lich tu phSp cho ngudi kh6ng co
qu6c tich Vi6t Nam.)

Ngdy .....th6ng .....ndm 2021

Ngud'i ri'ng cir

(Ki, ghi rd ho t€n)
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ceNG r{oA xA ugr cHU ucnie vrTT NAM
D6c l$p - Tg do - H4nh Phric

VITN H
DON OE CtI

er DONG euAN TRI NHrpvr rV 2021*zlzs
CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TIPHARCO

Kinh eili: D4i hQi tt6ng cii d6ng thudng ni6n nIm tiri chinh 2020 vd

nhiQm ky 2021 - 2025.

HQi tl6ng Quin tri nhiQm kj, 2016 - 2020

Ho t6n c6 d6ng:.

CMND/ H6 chi6u/ GDKIO 16'..... Ngdy clrp:. Ncri c6p

Hi6n dang so'hfru: ......"6 phAn. ( Bang chir

D6 ngh! HQi d6ng QuAn tri C6ng Ty CO Ph6n Dugc PhAm Tipharco cho t6i/
C6ng ty t6i cl6 cu:

Ong /Bd:

CMND/ H6 chi6u s6, ... .

Ngdy cAp,. ... No'i c6p

Dia chi thr-rcrng trf : .

Ldm irng cri vi6n tham gia H6i d6ng quAn tri cua C6ng Ty Cd PhAn Ducyc PhAm
Tipharco nhiqm ky 2O2l - 2025 tai kj, hgp Dpi hQi d6ng 16 d6rrg thucrng ni6n ndm
tdi chinh 2O2O vd nhi6m ky 2O2l - 2025 cria C6ng Ty C6 PhAn Duoc PhAm Tipharco.

Xin trAn trong cdm on.

Hd so' ri'ng cfr vi6n kdm theo:

- BAn sao CMND/H6 chi6u;

- So y6u ly lich cua ring vi6n; (hopc Phi6u lf lich tu ph6p cho ngudi kh6ng c6
qu6c tich Vi6t Nam).

Ngdy .....th6ng .....n6m 2021

Ngud'i tI6 cfr
(Ky, dong diiu,ghi rd ho tAn)

Nguo'i dai di6n theo phap luAt (neu c6):.........
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Kinh eii'i:

T6i t6n ld:....

CMND/ HQ chi6u/ GDKI(D s6:

CQNG HOA XA HQI CHT NGHIA VIET NAM
DQc lAp - Tg do - H4nh Phric

DON [.ING CTI
VIEN BAN XTEM SOAT NHIEM KY 2O2I .2025

COIVC TY CO PHAN DUOC PHAM TIPHARCO

Dai hQi tl6ng .6 a6rg thulng ni6n nim thi chinh 2020 vd

nhiQrn ky 2021 - 2025.

HQi tl6ng Qurin tri nhiQm ky 2016 -2020

Ngay c6p

Noi c6p:

Dia chi thucrng trir

Don vi C6ng tdc:.........

Trinh d6 hoc v6n Chuy6n ngirnh:

Hi0n dang so hiru: .c6 ph6n. ( Bing chir

Va Dai di6n so hiru . c6 phAn (Bdng chfr:

cua C6ng Ty C6 PhAn Ducyc PhAm Tipharco.

DO nghi FJ6i d6ng QuAn tri C6ng Ty C6 PhAn Dugc ph?- Tipharco cho t6i
dugc tU dC ctr, ldm ring cir vi6n tham gia vdo thinh vi6n Ban ki6m so6t cia C6ng Ty
CO pnan Duoc PhAm Tipharco nhi6m ky 2021 - 2025.

-.,{Neu duoc c6c c6 d6ng tin nhi6m bAu ldm thdnh vi€n Ban ki6m so6t, t6i xin dem
h6t ndng lgc vd t6m huy6t cria bAn thAn d6 d6ng g6p cho sq ph6t tri6n cira C6ng Ty
C6 Phdn Duo. c PhAm Tipharco.

Xin tr6n trong cim on.

H6 so kim theo:

- Bin sao CMND/HO chi6u;

- So.y6u ly llch cua fng vi6n. (ho[c Phi6u lf lich tu ph6p cho ngudi kh6ng c6
qu6c tich Vi6t Nam.)

Ngay . ....th6ng .....ndm 2021

Ngtrli ri'ng cri'

(Ky, ghi rd ho ftn)
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ceNG HoA xA ngr cHU xcnia vrET NAM
DQc I$p - TU do - Hanh Phric

DON DE CU
VIEI\ BAN KIEM SOAT NHIBM XY ZOZT - 2025

CONG TY C6 PHAN DUOC PHAM TIPHARCO

Kfnh eii'i: Dai hQi el6ng cO a6ng thulng ni6n nim tii chinh 2020 vd

nhi6m ky 2021 - 2025.

HQi tl6ng Quin tri nhiQm ky 2016 *2020

Ho t6n c6 d6ng

Nguo'i dai di6n theo ph6p lupt (nt5u co):.......

Hi6n dang so'hfru: ......c6 phdn. ( Bing cht:.......

DC nghiHQi d6ng QuAn tri C6ng Ty C6 PhAn Ducyc PhAm Tipharco cho t6i/
C6ng ty t6i dC cu

Ong /Ba

CMNDi H6 chi6u s6 
' 
... ..

Ngay cAp

Dia chi thuo'ng trf : ..

Ldm fng cu'vi6n tham gia Ban ki6m so6t cua C6ng Ty C6 PhAn Duoc PhArr
Tipharco nhi6m k! 2021 - 2025 t4i kj, hop Dai h6i d6ng c6 d6ng thuong ni6n n6m
tdi chfnh 2020 vd nhiQm ky 2021 - 2025 cua C6ng Ty C6 PhAn Dugc PhAm
Tipharco.

Xin trAn trong cam on.

Hd so'ri'ng cri'vi6n kdm theo:

- BAn sao CMND/H6 chi6u;

- So y6u ly lich cua ring vi6n; (hodc Phi6u ly lich tu ph6p cho ngudi kh6ng co
qu6c tich Vi6t Nam).

Ngdy .....th6ng .....ndm 2021

Ngud'i cI6 cfr
(Ky, d6ng dau,ghi rd hct ftn)

DUOC
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CQNG HOA XA HgI CHU NGHIA VIET NAM
Ddc lflp - Tg do - H4nh phtic

, ngdy thang ndm 2021

so YEU rv rlcn
(Dimg dd tham gia ldm thng cu viAn thdnh viAn HQi ddng quan tri

C6ng ty C6 phdn Drqc phiim Tipharco)

NT

1

2

3

4

5

6

FIo vd tdn:

Gi6i tinh:

Ngdy sinh

Qu6c tich:

Nam

CMND/CAn cu6c s6: ...........

Dia chi thudng trir: ...............

.Ngdy c5p Noi c6p

1. SO OiCn thoai li6n l4c:

8. Trinh dQ van hoa:......

9. Trinh d6 chuy6n m6n

10. Qu6 trinh c6ng t6c:

I L Cac ch['c danh quain ly khac (bao m ci chu'c danh Hdi quan tri cua c6ng ty

kh6c)

12. 56 lugng c6 phi6u nirn gifr: ....c6 phi5u, trong d6:

- Sd luqng c6 phi6u do c6 nhdn truc ti6p so hiru: ........ c6 phiiSu

- 56 luqng c6 phi6u do dugc dai diqn phAn v5n g6p: .........................c6 phi€u

Tdi xin cam doan co du ndng luc hdnh vi ddn su, khdng thuQc d6i tuqng bi c6m qu6n

ly doanh nghiQp theo quy dinh cua Luflt Doanh nghiQp vd cdc quy dinh kh6c cira ph6p luAt

1

Chfc vgDon vi c6ng t6cTir nim'... d6n nim...

*
DUQC



Vi6t Nam vd xin cam doan nhirng loi khai tr6n ld hodn todn dung su thdt, n6u sai tdi xin

chiu trach nhiqm trudc ph6p luat.

Ngudi khai
(Ki, ghi rd he ftn)

2



CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lgp - Tg do - Hgnh phfc

, ngdy thdng ndm 2021

i
2

a
J

Ilo vd tOn:

Gi6'i tinh:

Ngdy sinh

SO YEU ]-,Y TTCTT

de thurtt giu lant img ctr riA, th,d,,l, vien Ban kiem sotit
C6ng t1t Cii phin Dro.'c phdm T'ipharco)

Nam Ntr

4. Qudc tich:.........

5. CMND/CAn cu6c s6: ........

6. Dia chi thud'ng trri:............

Ngdy cAp:. Noi c6p

1. Sd cliqn thoai liOn lac:

8. f'rinh d6 van hoa:......

9. Trinh dQ cliuy€n rn6n

10. Qu6 trinh cdng t6c:

Tir nlm... tl6n nim... Do'n vi cdng t6c Chrlc vq

11

12

Cac chric danh quin ly khdc

c6 phi6u, trong d6:S5 luo-ng c6 phi6u nirn gi

- 56 luong c6 phi+5u do c6 nhdn truc ti6p so h0u: ........ cO phiiSu

- 56 luong cO phi6u do ducrc dai diQn phAn v6n gop: .........................c0 phii5u

TOi xin cam doan co du n6ng luc hdnh vi clAn su, khdng thuQc d6i tuong bi c6m quAn

ly doanh nghiOp theo quy dinh cua LuAt Doanh nghiQp vd c6c quy dinh kh6c cira ph6p luAt

ViQt Nam v2r xin cam doan nhfl'ng loi khai tr0n ld hodn todn dring sg thflt, n6u sai t6i xin
chiu tr6ch nhiQrn tru6c ph6p luflt.

Ngudi khai
(Ky, ghi rd ho t€n)

1
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COXC TY CPDP T'IPTIARCO

so, /9r1-Ne/HEer
CQNG HOA XA Uqt CHU NGHIA vlEr NAM

DQc l6p -'Ig do - Hanh phuc

Mf Tho, ngdy 29 thdng 04 ndm 2021

.o*il?T&'I"T,fl3l"r3Tg3,H+Jlffi *.o
(V/v Danh sdch di cir biu Thinh viAn Hoi ding qudn tri

vd Thdnh viAn Ban kiAm soat nhilm k, 2021-2025)

HQI EONG QUAN TRI

- Cdn cw Ludt Doanh nghiQp hi€n htmh vd cttc vdn ban hadng ddn thi hdnh;

- Cdn ca vtto Diiu t€ t6 chdrc vd hoat d|ng cua Cdng ty Cd phdn Duoc phiim

Tipharco;

- Cdn c[r Td trinh s6;.!9\-ffrmnQT ngtry 29/04/2021 vi vi€c midn nhi€m thdnh viAn

HQi ddng quan tri, Ban kiiirn soat nhi€m ki 2016 - 2020 vd bdu thdnh viAn H\i ding

quan tri, Ban kiAm soat nhiQm W 2021 - 2025;

- Cdn ca Quy ch€ bdu ca bdu Thdnh viLn H\i ding quan tri va Ban ki6m sodt Cong ty

Cti phin Daoc phdm Tipharco nhi€m ki 2021 - 2025;

Didu 1 H6i d6ng quAn tri C6ng ty C6 phAn Duqc phAm Tipharco th6ng nhdt danh

sfch de cu' bAu thanh vi6n HQi d6ng qu6n tri vd Ban kiOm so6t nhiQm ky 2O2l - 2025

Dai h6i d6ng cd ddng thud'ng ni6n ndm tdi chinh 2020 vitnhiqm kj,202l -2025 nhu sau

A - Thirnh vi6n HQi tl6ng quf,n tri:

1. Ong Ph4m Quang Binh

Sinh ngdy:0610611954 DAn tQc: Kinh Qudc tich: ViQt Nam

CMND/Can cudc s6: 310663953 Ngdy cAp: 08/0912006

Noi cdp: CA Ti€n Giang

Dia chi thud'ng tri: lll2 Duo'ng Hoc Lac, KP 7, P.8, My Tho, Titin Giang.

2. Ong Pham Trung Nghia

Sinh ngdy: 01/0 111952 DAn tQc: Kinh Qudc tich: ViQt Nam

CMND/CAn cu6c s6: 082052000010 Ngdy cdp: 0710112016
I

Noi cdp: CA. TP.HCM

Dia chi thuong tru: s6 4, dudng sO 10, Khu bi6t thp s6ng 6ng L6n, Binh Hung,

huyQn Binh Ch6nh, Tp. HO Cfri Minh.

3. Ong Nguy6n VIn Tdm

Sinh ngdy: 1510711964 Ddn tQc: Kinh QuOc tich: Viqt Nam

cOi
CO
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CMND/C6n cudc s6: 080064000377 Ngdy cAp: t ll07l2)r8

Noi c6p: CA. TP.HCM

Dla chi thudng tr/u: 632 Bd Hpt, Phudng 6, Qupn 10, Tp. HCM.

4. Bn Hulnh Thi Nguy6n Thfiy

Sinh ngdy: 08/l lllg74 DAn tQc: Kinh Qu6c tich: Viqt Nam

CMND/CAn cu6c s5: 062174000002 Ngay cAp: 1310912016

Noi cAp: HCM

Dia chi thudng trt:47D Hoa Lan, P.2, Q.Phu Nhufln, Tp. HCM.

5. Ong Ph4m Phu6'c Dr?c

Sinh ngdy:0610611974 D0n tQc: ICnh Qu5c tich: ViQt Nam

CMND/CAn cu6c s6: 001074008078 Ngdy cdp: l4l0l12016.

Noi c6p: Cqc CS DKQL Cu Trf vd DLQG vO Dan Cu

Dia chi thudng trt 4913 Hodng Du Khuong, Phudng 12, Qupn 10, Tp. IICM.

6. Bn DIng Thi Xuin Quy6n

Sinh ngdy: 1910211978 DAn tQc: ICnh Qu6c tich: ViQt Narn

CMND/Can cu6c s5: 31 l53l2l2 Ngdy cAp: 01/0812015

Noi,c6p: CA. Ti0n Giang

Dia chi thudng tni: 656 Ap Bic, P.5, Tp. M! Tho, Ti0n Giang.

B - Thirnh viOn Ban ki6m so6t:

1. Bn Duong Thi Thriy Li6u

Sinh ngdy: 0110111986 Ddn tQc: Kinh Qudc tich: ViQt Nam

CMND/Can cu6c s6: 31 1881372 Ngdy cip: 101812016

Noi c6p: CA. TiAn Giang

Dia chi thudng trir: T6n Hda, TAn HQi D6ng, ChAu Thdnh, Ti0n Giang.

z.Bd L0 Thi Phucrng Loan

Sinh ngdy: l2l0lllg84 Ddn tQc: Kinh Qu6c tich: ViQt Nam

CMNDiC[n ctrcic s6: 31 1746250 Ngdy c6p: 09/0812014

Noi c6p: CA.Ti6n Giang

Dia chi thudng tni: Ap M! Hda, x5 M! Phong, Tp. MY Tho, Ti6n Giang.

3. Ong TrAn Hoing QuAn

Sinh ngdy:2510711979 DAn tQc: I(inh QuSc tich: ViQt Nam

CMND/Cdn cu6'c s0: 311535730 Ngdy c6p:2811212011

Noi c6p: CA. Ti0n Giang

2



Dia chi thud'ng trti: Tdn Huong, Chdu Thdnh, Ti6n Giang.

Di6u 2: HQi d6ng quAn trf Cdng ty trinh danh s6ch dO cu tr6n dC bAu thanh vi€n HQi

ddng quan tri vir Ban ki6m so6t tai Dai hOi d6ng c6 ddng thuong ni6n nim tdi chinh 2020 vit

nhiOm kj, 2021 - 2025.

Di6u 4: Nghi quytit ndy co hiqu lUc tcti tu'ngdy ky.

No'i trhiin: TM. HQI DONG QUAN TRI

TTClr-}-

Ph4m Quang Binh

- Nhu fi,An;

- Lu,u Tha k! HDOT.

i1

JG TY
puAru

pirAu
iARCO

h
I *

T
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CPDP TIPHARCO

DANH sAcu rnfcu NGANG tINc vmN BAU vAo Her DoNG euAN TRI

vA sA.N rrtNr soAr cONc rv co puAx Dtloc pHAM TIpHARCo NHrEM xi zozt - zozs

c6ruc rv
cci rnAtY

ouoc PHAtol

HARCOTIP

STT Hg vir t6n Nghy sinh Trinh dQ

Chrl'c
vu

hiQn
nay t4i
Cdng
tylCo
quan
khSc

Quf trinh cdng t{c

THANH VIfiN HQI DONG QUAN TRI

01
Pham Quang
Binh

06t061t954
Ducvc si
Dai Hoc

Chu tich
HDQT
C6ng ty
CPDP

Tipharco

Tir th6ng 05/1980 - th6ng 11/1980: K! thudt vi6n phdn xuong ch€ bi6n CT Duoc &
Vat Tu Y T6 Ti6n Giang
Ttr th6ng l2l1980 - th6ng l2l1989: Truong phdn xu&ng ctiti UiCn CT Duoc & VQt Tu
Y fC fi6n Giang
Tu thSng 01/1990 - th6ng 0311993: Ph6 qudn d6c xuong Sdn xu6t CT Duoc & Vat
Tu Y TC Ti6n Giang
Ttr th6ng 0411993 - th6ng 0911999: Ph6 phong K! thuat Ki6m nghiQrn CT Duoc &
Vat Tu Y T€ Ti€n Giang
Tir th6ng 0911999 - th6ng O5l20lO: Ph6 Tdng Gi6m dOc CTCP Duoc phAm Tipharco
Ttr th6ng 0612010 th6ng 03l2}l1: T6ng Gi6m d6c CTCP Duoc phAm Tipharco
Ttr'th6ng.04l20l1 - theng 3lll2l2o2o: Chu tich HDQT ki6m Tdng Gi6m d6c CTCP
Duoc phAm Tipharco
Tu th6ng Oll0ll2}2l - nay: Chu tich HDQT CTCP Ducyc phAm Tipharco

1t4

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
D6c l6p - Tu do - Hanh phric

Mi Tho, ngdy 29 thdng 04 nim 202l



02 0110U1952
Dai Hoc
Hoa Sinh

TV
HDQT
C6ng ty
CPDP

Tipharco

03 t510711964
Cao Ding
Marketing

TV
HDQT
C6ng ty
CPDP

Tipharco

Ttr nim lgg5 -narn 2000: NhAn viOn Xi nghiOp Duoc phAm Long An
Tu nam 2001 n5m 2005: Phu trdch cua hdng gi6'i thi€u san phdm Xi nghiOp Duoc

phAnr MeBiPhar
Tt'nam 2005 - nay: Gi6m dOc CT TNHH Duo-c phAm Thi0n Khenh

Tu nim 2006 - nay: Thdnh vi6n HDQT CTCP Dutrc phAm Tipharco

04
Huj,nh Thi
Nguy6n Thtry

08lryt974 Duoc si
Dai Hoc

TV
HDQT
C6ng ty
CPDP

Tipharco

Tu nim 1999 - nam 2003: Ldm vi6c tai BCnh vi6n da khoa Tinh Kon Tum - Khoa

Duo-c

Tir ndm 2OO4 - ndm 2006: Ldm viQc tai CTCP Duo-c TW Medipharco Tenamyd -
Chi nh6nh Tp. H6 Chf Minh
Til nam 2007 -nay: Chir tich HDQT ki6m Gi6m d6c CTCP Dugc VAt Tu Y Ttl Kon
Tum
Tt nam 2Ol2 - nay: Thdnh vi6n HDQT CTCP Duo.9 phAm Tipharco

Tt 2016 - nay: Chtr tich HDQT ki6m T6ng Gi6m ddc CTCP Ddu Tu vd Ph6t Tri6n Y
T6 KonTum

05 Ph4m Phu6c Dri'c 061061r974
K! Su

m6y tinh

TV
HDQT
COng ty
CPDP

Tipharco

1gg7 - 2006: Trudng phong Ph6t Tri6n @han Mcm) Global _cyberSoft.ryiet^\r?ml
2006 - 2OO9: Qu6n ly Du An (X6y dqng nhd m6y) c6ng ty cP Duoc Phdm chdu Au

2009 - 2013: Gi6m D6c Kinh Doanh C6ng ty CP Duoc PhAm Euvipharm

2Ol3 - 2016: Gi6m d6c ho4t dQng COng ty CP Duoc PhAm Euvipharm - Thdnh Vi6n
TAp Dodn Valeant
2910512020 - nay: Thdnh vi6n HDQT C6ng ty CPPD Tipharco

Pham Trung
Nghia

Nguy6n VIn
Titm

Tu'ndm 1994 nay: Chir tich HDTV CT TNHH Drroc PlrAm Dai Vi6t A
Tir nam 2001 nay: Thdnh vi6n HDQT CTCP Dutrc ph6m TW25
Tu r..im 2006 - 2016: Chu tich HDQI- CTCP Duoc phdm Euvipharm - TV TAp dodn

Valeent
Tu nim 2006 - nay: Thdnh vi6n HDQT CTCP Duoc phAm Tipirarco

Tu'ndm 2007 - nay: Chu tfch HDQT CTCP Pham Gia Hung

4Y
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Ding Thi XuAn

Quydn
191021t978

TV
HDQT
Ki0m
-:.r ong
gi?m
dOc

COng ty
CPDP

Tipharco

Tn 0910312002 - 2410512003: Nhan vi6n Xuong Nonbetalactam CT Duoc vd VAt Ttt
Y tC tien Giang
Tn 2510512003 31110t2004: NhAn vi€n Phong Nghi6n cuu pli6t tri6n (RD) CT Duoc
vd Vdt Tu Y T6 Ti6n Giang
Tu 0i/l 112004 31107 t2005: Pho Phong Nghi6n cuu phdt tri6n (RD) C-T Duoc vd
V6t Tu I fe flen Giang
Tii 0l/08/2005 - 1510412013: Truong Phong d6m bdo chdt luirng (QA) CTCP Ducvc

phAm Tipharco
Tt 1510412013 - 28lO5l2O2O: Pho Tdng Gi6m d6c CTCP Duo-c phAm Tipharco
Tn 2grc5l2o2o - 3lll2l2}2}: TV HDQT ki6m Ph6 T6ng Gi6m d6c CTCP Duoo
phAm Tipharco
Tn UrclDOZl nay: TV HDQT ki6m TOng Gi6m d6c CTCP Duoc phAm Tipharco

BAN KIEM SOAT

01
Ducrng Thi Thiry-.:l_1eu

Cu'nhdn
K6 toan

Trucrng
Ban
,.:.
Klem

so6t

C6ng ty
CPDP

Tipharco

Tu th6ng lll2}}'i th6ng 10/2008: K6 to6n t6ng hop CTCP DAu Tu XAy Dung ViSn
Th6ng Hodng Hung
Tir 0l/08/2009 - 2410312011: NhAn vi6n k€ todn Trung tdm Ducvc phAm M! Tho
thu6c CTCP Duoc phAm Tipharco
Tn2510312011 - nay: Trucrng BKS CTCP Duoc phdm Tipharco

02
Le Thi Phucrng

Loan
1210y1984

Duoc sT

Dai hoc

Truong
xu6ng
Duoc
li6u

C6ng ty
CPDP

Tipharco

0112006 - 0512011: Nhdn vi6n phong QA C6ng ty CPDP Tipharco
0612011 - 08/2015: Hoc Trucrng Dai hoc Y Duo-c TP. HCM
0912015 - lll20l5: Nhin vi6n phong QC C6ng ty CPDP Tipharco
l2l20l5 - 1212016: Nhdn vi6n xucrng sin xutt Non-betalactam COng ty CPDP
Tipharco
0ll20l7-0912017: K! thuat vi6n xuong sAn xuAt Non-betalactam COng ty CPDP
Tipharco
1012017-0212019: Phu tr6ch xudng duoc li6u C6ng ty CPDP Tipharco
0312019 - nay: Tru6ng xuong ducvc li€u C6ng ty CPDP Tipharco

Dr-roc sT

Dai Hoc

,&
.JG lir

AA
FHAi

C(

314

0y0U1986

a



03
TrAn Hodng

Qudn
2510711979

Duo-c sI
Dai hoc

TV
Ban

1L1em

so6t
C6ng ty
CPDP

Tipharco

Tn 26107l2OOl 1610912007: Nhdn vi€n b6n hhng Trung tdm mua b6n thu6c Chdu
Thdrnjr, Ti6n Giang
Tii 0l lO9l2O11 -2810212012: NhAn vi6n sAn xuAt a'fCP Ducyc phAm Tipharco
Tu01 lo3l2\l2 1410412013: K! thudt vi6n Xudng s6n xudt CTCP Duoc phAm
Tipharco
Tn 15rc42013 - 3ll}3l20l4: Pho Phong dim bAo ch6t luqng CTCP Duoc phAm
Tipharcb
Tir 0l lO4l2O14 - nay: Trucrng Phong ddm bdo chat luorg CTCP Ducyc phAm
Tipharco
Tu n6m 2012 - nay: Thdnh vi6n BKS CTCP Duo-c phAm Tipharco
Tir 0l 11112020 - nay: Gi6m d6c ch6t luqng ki6m l-hinh vi6n BKS CTCP Duoc phAm
Tipharco

}

a
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ceNG HoA xA ugt cHU t{GHia. vtpr NAM
EQc lfp - Ttr do - Hanh phric

Tiin Giang, ngdy tl thdng1lf ndm 202l

SO YEU TV TTCU
(Dilng dij tham gia ldm .r:t'ng.cir viAn thr;)t viAn HQi din.g qudn tri

C6ng ry C6 phdn Du'o'c phtim Tipharco)

1. Hq vd t6n: PH$.M QUANG giNI-r

2. . Gi6'i tinh: Nam: M Nt:E

3. Ngdy sinh: 06/0611954

4. Qu6c tich: ViQt Nam

5. CMND/C6n cu6c s6: 31 0663953 Ngdy cAp: 08/0912006 Noi cAp: CA. Ti6n Giang

6. Dia chi thuong trt: ll12 Dud'ng Hoc l.ac, KP 7, P.8, My Tho, Ti0n Giang

1. SO OiCn tho4i 1i0n lac: 0913879319

8. Trinh dQ vdn ho6: l2ll2
9. Trinh dQ chuy0n m6n: Duoc sI Dai Ht2c

10. Qua trinh c6ng t6c:

II C6c chric danh qudn ly khac (bao g6m ca chu'c danh H6i d6ng quin tri cua c6ng ty

kh6c): ...........;.....

12. 56 luc.tng cO phi6u nim gifr': 156.990 co phi6u, trong clo:

- SO lugng c6 phi6u do c6 nhAn truc ti5p sti hfl'u: 156.990 cd phitiu

- 56 lugng c6 phi6u do duoc dai diQn phAn v6n gop: 0 c6 phitiu

1

Thdi gian Dnn vi cdng t6c Chfc vg

Til th6ng 05/1980 - th6ng

I 1i 1980

CT Duo. c & Vat Tu Y Td Ti6n

Giang

K! thuAt vi6n ph6n xudng
, i, .;

cne blen

Tu' th6ng l2ll980 - th6ng

t2^989
CT Dugc & Vat Tu Y TO Ti6n

Giang

Truo'ng phAn xudng ch6
,,4
tl I ell

Tir th6ng 0lll990 - th6ng

03l1993

cT Dugc & Vat Tu Y T€ Tien

Giang

Pho qu6n d6c xutrng SAn

xu6t

Tu' th6ng 0411993 - th6ng

091t999

CT Dugc & Vat Tu Y T0 Ti6n

Giang

Ph6 phong K! thu4t Ki6m
nghiQm

Tu thang 0911999 - th6ng

0s12010
CT'CP Duo'c phArn Tipharco

"1,
Ph6 T6ng Gi6m d6c

Tu' th6ng 0612010 - th6ng

0320t1
CTCP Duo'c phArn I ipharco Tdng Gi5m d6c

'I'tl th6ng 0412011 - th6ng

3U1212020
CTCP Ducrc phim Tipharco

ChLi tich HDQT ki6m
-; .:
I ong Ulaln doc

Ttr th6ng 0110112021 - nay CTCP Duo-c phAm Tipharco cht tich HEQT



T6i xin cam doan c6 du ndng luc hdnh vi dAn su, kh6ng thuQc d6i tugng bi c6m qu6n

ly doanh nghiCp theo quy dinh cira Ludt Doanh nghi€p vh c6c quy dinh kh6c cua ph6p luAt

ViQt Nam vd xin cam doan nhfi'ng ldi khai tr6n ld hodn todn dring sg th4t, n6u sai t6i xin

chiu trdch nhiQm trudc phap luAt.

Nguli khai
(Ky, ghi rd ho ftn1

(,.
6

f

2
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6

ceNG HoA xA ngr cHU Ncni.q. vrET NAM
DQc lfp - Tq do - H4nh phtic

Tp. H6 Ch{ Minh, ngdyJg thdngol ndm 2021

so YEU r.f llcn
(Dimg dd tham gi-a ldn trng c*viAn thdnhviAn HQi d6ng quan tri

C6ng ty Co phdn Drqc phiim Tipharco nhiQm ki 2021-2025)

Hs vd tOn: PHAM TRI-ING NGHiA

Gi6i tinh: Nam: M Nt:I
Ngdy sinh: 0110111952

Qudc tich: Viet Nam

CMND/Can cu6c s6: 082052000010 Ngdy cilp:0710112016 Noi c6p: CA. TP.HCM

Dia chi thudng trri: s6 4, dudng s6 10, Khu biQt thg s6ng Ong L6n, Binh Hung,

huyQn Binh Ch6nh, Tp. HO Chi Minh.

SO Oien tho4i 1i6n lpc: 0903802891

Trinh d0 vdn ho6: l2ll2
Trinh dQ chuy0n m6n: Dai Hgc H6a Sinh

Qu6 trinh c6ng t6c:

I 1. C5c chric danh qu6n ly kh6c (bao g6m ci chric danh HQi d6ng qu6n trf cria cdng ty

kh6c):

- Cht tfch HDTV CT TNHH Duoc phAm Dai ViQt A.
- Thdnh vi6n HDQT CTCP Ducvc phAm TW25.

- Thdnh viOn HDQT CTCP Dugc phAm Tipharco.

- Cht tich HDQT CTCP Ph4m Gia Hung.

12. SO luqng c6 phi6u nim git: 1.906.704 c6 phi6u, trong d6:

- SO luqng c6 phi6u do c6 nh6n trgc ti6p so hiru: 457.203 c6 phi6u

- SO luqng c6 phi6u do dusc dai diQn phAn v6n g6p: L449.501 c6 phii5u

TOi xin cam doan c6 dri ndng lgc hdnh vi d6n su, kh6ng thuQc d6i tuqng bf c6m qu6n

ly doanh nghiQp theo quy dinh cria Lu4t Doanh nghiQp vir c6c quy dinh kh6c ctra phrip luflt

I

7

8

9

10

Thli gian Don vi cdng tic Chtfrc vtl

Tt n5m 1994 -nay
Cf fNftU Duoc phAm Dai

viet A
Chri tich HDTV

Ttr n5m 2001 - nay CTCP Dugc phAm TW25 ThAnh vi6n HDQT

Tir ndm 2006 -2016
CTCP Dugc phdm Euvipharm

- TV Tflp dodn Valeant

Tir ndm 2006 - nay CTCP Dugc phAm Tipharco

Ttr ndm 2007 - nay CTCP Pham Gia Hung Chri tfch HDQT

Chtr tich HDQT

Thdnh vi6n HEQT



ViQt Nam vd xin cam doan nhtng ldi khai trOn ld hodn todn dring sr,r thflt, n6u sai t6i xin

chfu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luAt.

Ngucri khai
(Ki, ght rd ho ftn)

rC*t

2



I

cgNG HoA xA ngr cHU Ncnia vrBr NAM
EQc l$p - Tg do - Hgnh phfc

fp. Hi Chi Minh, ngdy.J!) thdng tllndm 2021

so YEU rrf r,rcn
(Dimg dd tham gia litm *ng cuvien tha)nviAn H6i d6ng qudn tri

Cdng ty Cii phdn Duqc phiim Tipharco)

H9 vd tOn: NGUYPN VAN TAM

2. Gi6i tinh: Nam: EI Nf,:I

3. Ngdy sinh: 15/0711964

4. Qu6c tich: Vi6t Nam

5. CMND/Can cu6c s6: 080064000377 Ngdy cap: lll07l20l8 Noi c6p: CA. TP.HCM

6. Eia chi thudng trt 632 Bd H4t, Phuong 6, Qufln 10, Tp. HCM

7. SO Cien tho4i liOn lac: 0908212712

8. Trinh d0 v5n ho6: l2ll2

9. Trinh dQ chuy6n m6n: Cao Eing Marketing

10. Qu6 trinh c6ng t6c:

1 1. Ciic chric danh quin ly khdc (bao g6m ci chric danh H6i d6ng qu6n tri cria c6ng ty
khrlc):

- Gi6m d6c CT TNHH Duoc phAm Thi0n Kh6nh.
- Thdnh vi6n HEQT CTCP Duoc ph6m Tipharco.

12. 56 luqng c6 phidu nim git: 1.7g2.g30 c6 phii5u, trong d6:

- 56 lucrng c6 phitiu do c6 nhdn truc ti6p so htu: 0 c6 phitlu

- 56 lucrng c6 phitlu do <lugc dai di6n phAn v6n g6p: 1 .7g2.g30 c6 phitiu

T6i xin cam doan c6 dri ndng luc hdnh vi ddn su, kh6ng thuQc d6i tuo. ng bf c6m qu6n
ly doanh nghiQp theo quy dinh cta Ludt Doanh nghi€p vd c6c quy rlinh kh6c cria ph6p luQt

Thoi gian Don vi c6ng t5c Chrfrc vg

Tt ndm 1995 - ndm 2000
Xi nghiCp Duoc ph6m Long
An Nhdn vi6n

Tir ndm 2001- ndm 2005
Xi nghiQp Duoc phAm

MeBiPhar
Phu tr6ch cria hdng gi6i
thiQu sin phAm

Tir ndm 2005 -nay
CT TNHH Duoc phAm Thi6n
Kh6nh

Gi6m d6c

Tir ndm 2006 - nay CTCP Duoc ph6m Tipharco Thdnh vi6n HDQT

1



ViQt Nam vd xin cam doan nhftng loi khai trOn ld hodn todn dfng sq thflt, n6u sai t6i xin
chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luat.

Ngucri khai
(Ky, ghi rd hp ftn)

\t*

7

2



ceNG HoA xA ngr cuti NcHi.q. vrTT NAM
DQc lfp - Tq do - H4nh phfc

Tp. HO Chi Mtnh, ngdy,Jg thdng ttlndm 2021

SO YEU Lf LICH
(Dimg dii tham gia ltm [,mg cuviAn thtmhviAn H\i diing quan tri- 

Cdng ty C6 phdn Duqc phdm Tipharco)

1. H9 vd t6n: HU1NH THI NGUYEN THUY

2. Gi6i tfnh: Nam: I Nt:M

3. Ngdy sinh: 08/1111974

4. Qudc tich: ViQt Nam

5. CMND/Cdn cudc s6:062174000002 Ngdy cdp:1310912016 Noi c6p: HCM

6. Dia chi thudng trt 47D Hoa Lan, P.2, Q. Phri Nhufln, Tp. HCM.

7. SO AiCn thopi 1i6n lpc: 0984000777

8. Trinh d0 vdn ho6: I2lI2

9. Trinh dQ chuy6n m6n: Dugc si Dai Hqc

10. Qu5 trinh c6ng t6c:

1 1. C6c chric danh qudn ly khric (bao g6m ci chric danh HQi d6ng qu6n tri c[ra c6ng ty

kh6c):

- Cht tich HDQT ki6m Gi6m d6c CTCP Duoc V0t Tu Y T6 Kon Tum
- Thdnh vi6n HDQT CTCP Dugc phAm Tipharco

12. 56 lugng c6 phi6u nim giir: 1.54L 451 c6 phi6u, trong d6:

- Sd luqng c6 phi6u do c6 nh6n trgc ti6p so hfiu: L541.451 cO phi6u

- S5 lugng cO phitiu do dugc rlai diEn phAn v6n g6p: 0 cd phi6u

1

Thcri gian Dtrn vi cdng tic Chrfrc vU

Tir ndm 1999 - ndm 2003

Ldm viQc tqi BQnh vi€n da

khoa Tinh Kon Tum - Khoa

Duoc

Ttr ndm 2004 - nbm 2006
Ldm viQc tpi CTCP Dugc TW
Medipharco Tenamyd Chi

nh6nh Tp. HO Chi Minh

Tir ndm 2007 - nay
CTCP Dugc Vflt Tu Y TC Kon
Tum

Cht tich HDQT ki€m

Gi5m d6c

Tt ndm 2012 - nay CTCP Dugc ph6m Tipharco ThAnh vi6n HDQT

Tt 2016 - nay
CTCP Ddu Tu vd Ph6t Tri6n Y
T6 KonTum

Cht tich HDQT ki0m
-l -;I ong Ulam Ooc



TOi xin cam doan c6 thi ndng lgc hdnh vi ddn sg, kh6ng thuQc tl6i tuqng bf c6m quin
ly doanh nghiQp theo quy dinh cria Luflt Doanh nghiQp vit cfrc quy dinh khiic cria ph6p luflt

ViQt Nam vd xin cam doan nhtng ldi khai tr6n ld hodn todn dring sp thflt, ntiu sai t6i xin

chiu tr6ch nhiem tru6c ph6p luflt.

Nguli khai
(Ky, ghi rd hp ftn)

2



coNG HoA xA uor csu xcnia vrTT NAM
DQc lflp - Trl do - H4nh phric

fp. H6 Chi Minh, ngay Je thdng ltp ndm 2021

so YEU ry rrcn
(Ding d€ tha"nt gi.a litm img cavien tha)ttvi€n HQi d6ng qudn tri

C6ng ty Cii phdn Dtrsc phtim Tipharco nhi€m tc;, ZOZi-iOZSl

l. Ho vd t€n: PH{l\4 PHTIOC EUC

2. Gio'i tinh: Nam:M Ntr:I
3. Ngdy sinh: 06/0611914

4. Qu6c tich: Vi6t Narn

5. CMNDiCAn cudc s6: 001074009078, Ngdy cdp: 14t0U20t6.

No'i c6p: Cpc CS DKQL Ctr Trri vd DLeG ve Dan Cu

6. Dia chi thuong tr:iu:4913 Hodng Du Khuong, phuong 12, eu6n 10, Tp. HCM
7. SO Oien tho4i li6n lac: 0949839708

8. Trinh d6 vdn ho6,: 12112

9. Trinh d6 chuydn mdn: I(! Su rn6y tinh

10. Qua trinh c6ng t6c

Bing c6p
Chuy6n
ngirnh

Nim tiit
nghiQp

Thdi gian

dio t4o
Ccr s& dio t4o

i(! Su M6y tinh 1997 t992-t997
Dai hoc B6ch Khoa

Tp. HCM

Chl'ng chi Qu6n l)i CEO 2001 2006-2007 Trud'ng Doanh nhdn PACE

ChLrng clii Qr-rnn ly CCO 20t0 2009-2010 Trudng Doanh nhdn PACE

Chring chi Qudn ly CFO 2013 20t2-20t3 Trudng Doanh nhAn PACE

Thd'i gian Ecrn vi c6ng t6c Chri'c vg

1997 - 2006 Global CyberSoft ryier Narn)
Trucrng phong Ph6t Tri
MCm)

2006 - 2009 C6ng ty CP Duoc PhAm ChAu Au QuAn ly DU

m5v)

(Xay dung nhd

2009 - 20t3 C6ng ty CP Duoc PhAm Euvipharm GiSm Kinh Doanh

2013 - 2016
Cdng ty CP Duo-c Euvipham
Thdnh Vi0n Tdp Dodn Valeant

Gi6m d6c hoat dQng

29105t2020-

nay
Cdng ty CPDP Tipharco TV Hgi d6ng quin trf

1



1 1. C6c chric danh quin ly kh6c (bao g6m ci chric danh HQi ddng quin tri cria c6ng ty
kh6c):

12. 56luqng c6 phitiu ndm gifr: 52.048 cd phitiu, trong d6:

- 56 luqng cO phitiu do cSnhdn truc ti6p so hfiu: 52.048 cd phi6u

- SO luqng c6 phi6u do dugc dai diQn phAn v6n g6p: 0 cO phi6u

T6i xin cam doan c6 dri ndng lyc hdnh vi d6n sp, kh6ng thuQc d6i tuqng bi c6m qu6n

ly doanh nghiQp theo quy dinh cria Lu{t Doanh nghiQp vit citc quy dinh kh6c cria ph6p luat

ViQt Nam vd xin cam doan nhftng ldi khai trOn ld hodn todn dring sr,r thflt, ntiu sai t6i xin

chiu tr6ch nhiQm trudc ph6p luflt.

Ngudi khai
(Ky, ghi rd hp ftn)

n.l

/4 &o,^v{,.r

2



CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lflp - Tq do - H4nh phfc

Tiin Giang, ngdy 29 thdng At1ndru 2021

so YEU r.f rlcs
(Dimg dO tham gia ldm ung caviAn thdnhttiAn H6i ddng qttan tri

C6ng ty CO phdn Daqc phdm Tipharco)

1. He vd ton: EANG THI XUAN QUYEN

2. Gi6i tinh: Nam: n Nfr:M

3. Ngdy sinh: 19i0211978

4. Qu6c tich: ViQt Narn

5. CMND/Cf,n cudc s6: 31 1531212 Ngdy c6p: 01/08 l2}l5 Noi c6p: CA. Ti0n Giang

6. Dia chi thudng trri: 656 Ap Bic, P.5, Tp. M! Tho, Ti6n Giang

7. SO Oiqn thoai li0n lqc: 0908670740

8. Trinh d6 v[n hoa l2ll2
9. Trinh d6 chuyOn m6n: Duoc sI E4i Hgc

10. Qu6 trinh cdng t6c:

1 1. C6c chuc danh quin ly kh6c (bao g6m c6 chric danh HQi d6ng quin tri cria cdng ty
I<hac): I(hdng

12. 56 luo. ng c6 phiOu nim giir: 43.704 cd phi6u, trong d6:

1

Thli gian Dcrn vi c6ng tic Chric vg

Tr' 09/03/2002 -
24t0st2003

CT Dugc vd V4t Tu Y f6 fl0n
Giang

NhAn vi0n
Nonbetalactarn

Xuong

Tn 2510512003 -
3Ut012004

CT Dugc vd V4t Tu Y f6 flen
Giang

Nhdn viOn Phdng Nghi6n

criu ph6t tri6n (RD)

l't'01/1 112004 -
3U011200s

CT Dugc vd V0t Tu Y ftl fi6n
Giang

Ph6 Phdng Nghi6n cuu

ph6t trien (RD)

Tir 01/08/2005 -
1s10412013

CTCP Ducvc ph6m Tipharco
Trudng Phong dam bdo

ch6t lusng (QA)

Tn t5104120t3 -
2810s12020

CTCP Duoc phAm Tipharco Ph6 T6ng GiSm d6c

Tn 2910512020 -
3Ut212020

CTCP Duo-c phAm Tipharco
TV HDQT ki6m Ph6

-l ,a
I ong Urarn doc

Tt' 01 10112021 - nay CTCP Duo"c phdm Tipharco
TV HDQT ki0m Tdng

-i(r1?lTl OOC



- 56 luong c6 phi6u do cf nhAn truc ti6p so hfiu: 43 .104 c6 phi6u

- Sd lugng cd phitfu do dugc dai diQn phAn v6n g6p: 0 c6 phi6u

T6i xin cam doan co dri ndng luc hdnh vi dAn su, kh6ng thuQc ddi tu.-ng bi cdrn

qu6n lif doanh nghiQp theo quy dinh cira LuAt Doanh nghiQp vh c6c quy dinh khac cua

ph6p luat ViQt Nam vir xin cam doan nhirng kvi khai trOn ld hoirn todn dirng sg th4t, n6u

sai t6i xin chiu trirch nhiQm tru6c ph6p luflt. Ngutri khai

(Ky, ghi rd hp ftn1

Wg,rar 0,.S*
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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lflp - Tg do - H4nh phfc

Tiin Giang, ngdy'lJ thting€Q ndm 202 l

so YEU rv rlcH
(Ditng d€ tharu gia ldm trng ctbviAn thdnhviAn Ban kidm soirt

Cdng ty Cd phdn Dm;c phdm Tipharco)

1. He vd ten: DtloNG THI THUY LIEU

2. Gi6i tinh: Nam:E Nfr:M

3. Ngay sinh: 0ll0ll1986

4. Quoc tich: Vi0t Nam

5. CMND/Can cu6c s6: 311881372 Ngdy c6p: 10l8l20l6Noi c6p: CA. Ti0n Giang

6. Dia chi thudng tru: Tdn Hda, TAn HQi Ddng, Ch6u Thdnh, Ti0n Giang

1. S6 Alen thoai li6n l4c: 0906458946

B. Trinh d0 van ho6: 12112

9. Trinh dQ chuyCIn m6n: Cu nh6n K6 to6n

10. Qu6 trinh c6ng t6c:

I 1. C6c chirc danh quin ly khSc: I(hdng

12. 56 luo. ng c6 phi6u nim giir: 585 c6 phitiu, trong d6:

- 56 lu<rng c6 phiOu do c6 nh6n truc titip so hfr'u: 585 cd phitiu

- S5 luqng c6 phi6u do duoc d4i di0n phAn v6n g6p: 0 cO phitfu

T6i xin cam doan c6 dir ndng luc hdnh vi dAn su, kh6ng thuQc d6i tuqng bi cArn

qu6n ly doanh nghi0p theo quy clinh cria Ludt Doanh nghiQp vh cdc quy dinh kh6c cta

pli6p lu6t ViQt Narn vh xin cam doan nhfi'ng lcri khai tr6n ld hodn todn dring sp th6t, n6u

sai t6i xin chiu tr6ch nhiCrn trudc ph6p ludt. Nguli khai

(Ky, ghi rd ho ftn)

1

Thdi gian Don vi cdng tric Chrfrc vg

Ttl th6ng lll200l - th6ng

10/2008

CTCP EAu Tu Xdy Dpng Vi6n
Thdng Hodng Hung

K6 to6n t6ng h-o. p

Tt' 0 t/08/2009
2410312011

Trung t6m Duo-c phdm M! Tho

thuQc CTCP Duo-c phArn

Tipharco

Nhdn vi6n kti to6n

Tn2510312011-nay CTCP Duoc pham Tipharco Trucrng BKS

I t.P
fh-,i -lu".trV L,.tnn



ceNG HoA xA ugl cuu xcnia vIET NAM
EQc l$p - Tg do - H4nh phfc

Tiin Giang, ngdy J5 thdngClt nam 202l

so YEU rv rrcn
(Ding d€ tham gia ldm u'ng d'vi€n th'dnh vi€n Ban kidm sodt

C6ng g C6 phdn Du'o'c phdm Tipharco)

1. H9 va tOn: L0 Thi Phucrng Loan

2. Gi6i tinh: Nir

3. Ngdy sinh: 12.01.1984

4. Qu6c tich: ViQt Nam

s. CMND/Can cu6c s6: 311746250 Ngay c6p: 09.08 .2014 Noi cAp: CA Ti6n

Giang

6. Efa chi thudng trt: 6p M! Hoa, xE M! Phong, TP. My Tho, Ti0n Giang

1. SO OlCn thoai li6n lpc: 0939577528

8. Trinh dQ v[n ho6: l2ll2
9. Trinh dQ chuy0n m6n: Duoc sI d4i hqc

10. Qu6 trinh c6ng tac:

11...Cdc chric danh qudn lf kh6c (bao g6m cA chfc danh HOi d6ng quin tri cta c6ng ty
kh6c): Kh6ng

12. 55 lucrng c6 phi6u ndm giir: 3638 c6 phiCu. trong do:

- 56 luo. ng cO phi6u do ca nhdn truc titlp so hri'u: 3638 c6 phitiu

- S5 lugng c5 phitlu do duoc dai diQn phAn v6n g6p: 0 cd phitiu

1

Thd'i'gian Dcrn vi cdng t6c Chrfrc vg

Ol12006 dtin 05/2011 C6ng ty CPDP Tipharco Nhdn vi0n phdng QA
061201 1 dtin 08/2015 Trucrng Dai hoc Y Dr-ro-c TP.l-lCM Sinh vi0n

OTDA|5 d6n lll20l5 C6ng ty CPDP Tipharco NhAn vi0n phdng QC

l2l20l5 d€n 1212016 C6ng ty CPDP Tipharco
Nh6n vi6n xudng sin xudt

Non-betalactam

Oll2017 d0n O9l20l7 Cdng ty CPDP Tipharco
K! thu6t vi0n xudng s6n

xudt Non-betalactam

l0l20l1 d€,n O2l20l9 Cong ty CPDP Tipharco Phqr tr6ch xudng dugc liQu

0312019 d6n nav
J

C6ng ty CPDP Tipharco Truong xudng dugc liQu



T6i xin cam doan c6 dri nSng lpc hdnh vi ddn sg, khdng thuQc d6i tugng bi cAm

qu6n lf doanh nghiQp theo quy dinh cta Lufit Doanh nghiQp vd c6c quy dlnh kh6c cria

ph6p luat ViQt Nam vh xin cam doan nhirng loi khai tr6n ld hoirn tohn dring sy th4t, n6u

sai t6i xin chiu tr6ch nhiQm truoc phap luqt.

Ngud'i khai

(Ky, ghi rd ho t€n)

l*
LA Thi Phucrng Loan

2



cgNG HoA xA ugr cHU Ncnil vrET NAM
DQc lflp - Tq do - H4nh phric

Tiin Giang, ngdyJg thitng!$ ndm 2021

so YEU rv rrcu
(Dilng d€ tham gia ldnr ang ctr riCn *,art viAn Ban kidm soat

C6ng ty Cti phdn Daqc phdm Tipharco)

1. He vd t6n: TRAN HOANG QUAN

2. Gi6'i tinh: Nam:M Nft:I
3. Ngdy sinh: 25l0711979

4. Qudc tich: ViQt Nam

5. CMND/CAn cu6c s6: 31 1535730 Ngdy cdp:28ll2l2oll Noi c6p: CA. Ti6n Giang

6. Eia chi thudng trri: Tdn Huong, ChAu Thdnh, Ti6n Giang

7. S6 Oien thoai liOn l4c: 0942172267

8. Trinh dQ v5n ho6 12112

9. Trinh dQ chuyOn m6n: Duoc si D4i hgc

10. Qua trinh c6ng t6c:

I 1. C6c chfc danh qu6n ly kh6c: Kh6ng

12. 56 luong c6 phiiiu nirn giri: 1 1.700 c6 phi6u, trong d6:

- 56 luo'ng c6 phitiu do ca nhdn truc ti6p so hiru: I 1.700 c6 phi6u

- Sd luong c6 phitiu do dugc dai diqn phAn vdn g6p: 0 c6 phitiu

T6i xin cam doan co d0 ndng luc hdnh vi d6n su, kh6ng thuQc ddi tuqng bi c6m quan

ly doanh nghiOp theo quy dinh cua Ludt Doanh nghiOp vd c6c quy dinh kh6c cira ph6p lu6t

1

Thd'i gian Don vi cdng t6c Chric vg

Tn' 2610112001

t610912001

Trung tAm mua b6n thu6c ChAu

Thdrnh, Tidn Giang
Nhdn vi6n b6n hdng

Tu 0110912011

280212012
CTCP Dugc phAm Tipharco NhAn vi6n s6n xu6t

Tir 0l10312012

t4104120t3
CTCP Duoc phAm Tipharco K! thudt vien Xuong san xudrt

Tt' t5104120t3

3110312014
CTCP Duoc phAm Tipharco

Ph6 Phdng d6m bAo ch6t

luo-ng

Tir 0l 10412014 - nav
Truong Phong dam bAo ch6t

luo. ng

Tu nf,rr 2012 - nav CTCP Dugc phdm Tipharco Thdnh vi6n BKS

Tir 0l/1 112020 - nay CTCP Duoc phArn Tipharco
Gi6m d6c chAt lugng ki6m
Thdnh vi6n BKS

CTCP Duo-c phAm Tipharco



Viqt Nam vir xin cam doan nhfl'ng loi khai tr6n ld hodn todn dirng su thit, n6u sai t6i xin

ohiu tr5ch nhiqm trudc ph6p luat.

Ngu'd'i khai
(K,v, ghi rd hc2 ftn1

4)r*l
r-

Uuc^''
co,

2



TrpH$frtfi

tn

PHU LUC
HUoNG uAx nAu DoN pnrnu

i t 6i t6ng cii AOng thulng ni6n nim tiri chinh 2020

ky 2021 -2025 COng ty C6 phin Dugc phAm Tipharco

theo Quy chA biu ctr ngdy 29 thdng 04 ndm 202l)

1. T6 chri'c biu cri':

- Vi6c bAu cu thenh vi6n Hoi dong quan tri @DQT) vd Ban ki6m so6t (BKS)

duo-c ti6n hdnh bdng cdch bo phit5u kin v6i y6u c6u: Phi6u bAu ducvc in th6ng nh6t, c6

quydn bAu cho tu'ng cd d6ng/dai diQn c6 d6ng du didu kien bi6u quydt, co dong dAu

cua C6ng Ty C6 PhAn Duo-c PhAm Tipharco.

-i. 
, A ' r^ , ^^- Tat ca c6 d6ng/dai diqn c6 d6ng cria C6ng Ty CO PhAn

tham du Eai hQi d6ng c6 d6ng thulng ni6n n[m tdt chinh 202

2025 dAu duoc qrydn tham gia bAu cu'.

2. Nguy6n tic biiu ciir:

- Thuc hiOn theo phuong thirc bAu d6n phi6u theo quy dinh

vd c6c v[n bin hu6ng d6n thi hdnh.

. Biu thhnh vi6n HDQT:

tpi LuAt doanh nghiQp

56 quy6n bAu cu' cta c6 d6ng bing s6 c6 phAn hiQn tai .6 d6ng dang so hiru/dai

,)
dien uy quy6n (n6u c6) nh6n (X) v6i 06 (s6 thAnh vi6n dugc b6u cua HDQT).

- Tai DHECD thuong ni6n ndm tdi chinh 2020 vir nhiQm ky 2021 - 2025 ngay

2110512021, Dai h6i d6ng.6 d6ng sE bAu 06 thhnh vi6n HDQT nhiQm ky 2021-20252

^a ;l'
56 quydn bdu TV T6ng s6 c6 phAn ndm gifi'ho{c x06

HDQT c[ra c6 d6ng dai di6n uy quy6n

Vi du minh hoa c{ch bAu d6n nhi6u:

Co d6ng A dang so htru 100 c6 phan thi s6 quy€n bdu cila co d6ng A nha sau:

^: : '+ So qtryen bau ci HDQT: 100 x 06 : 600 quy,€n bdu HDQT

C6 dong A tien hdnh chon ilng cir vi6n bing c6ch ghi sO qryii,, bAu cua minh cho

u'ng cu'viOn minh chon sao cho tdng cQng rii quy6n biu cho ri'ng vi6n mi cd il6ng

chgn bing ho{c nh6 hcrn vfi t6ng.ii quyd, bAu cria .6 a6ng.

Dugc Phdm Tipharco

0 vd nhi6m ky 2021 -
00

,o

,F,

*

cOrrri
CCF

DUdC

TIFH]

I



' th6 aOn n6t sO quyA.r bAu cho I irng cu vi6n hodc phAn pnOi sO qryA,,C6 d6ng c6
. ). . 

^-. 
, ^ t:, ,.

bAu cho rnoi ung vi6n c6 th6 kh6c nhau, tuy thu6c vdo sr,r tin nhiQm doi voi ung vien

d6. BAu t6i da ld 06 nguo'i thdnh vi6n HDQT.

Nguy6n tEc bAu cu thdnh vi6n HDQT: Chon 06 thdnh vi6n HDQT theo s6

I .;.
quy6n bAu tu cao xu6ng th6p d6n l&i dt s6 thenh vi6n quy dinh.

. BAu thhnh vi6n BKS:

^; L)
So quyen bdu cu cua c6 d6ng bang s6 c6 phAn hi6n tai c6 d6ng dang so l-riru/dai

diQn iry qry6n (n6u c6) nhAn (X) v6i 03 (s6 thdnh vi6n duo-c bAu cua BKS).

- Tai DHDCD thudng ni6n nim tdi chinh 2020 vd nhi6m ky 2021 - 2025 ngey

2110512021, D4i hQi d6ng cO d6.rg sC bAu 03 thhnh vi6n BKS nhiQm ky 2021-2025:

^i !, .-..
So quyen bAu TV 'I6ng s6 c6 phAn ndm giti'hodc:x03
BKS cira c6 dong dAi diQn uy quyAn

Vi du minh hoa c6ch bAu d6n phi6u:

Ci| dAng A dang sct hiru 100 cd phdn thi s6 quyin bdu cua 
"6 

d6ng A nha sau

^: ; , ;+ So quy€n bau cu'BKS: 100 x 03 : 300 quy1n bdu BI{S

2

TT
Hg vi t6n ring

vi6n HDQT

C6c c6ch thri'c biu d6n phi6u kh6c nhau,.ii d6ng

chi duqc h;a chgn I trong 3 crich bAu sau:

C6ch 1: chia tl6u sO

quy6r, bAu cho t6t

ci cdc ri'ng vi6n

Cr{ch 2: chia quy6n

bAu khdc nhau cho
A,

mQt so u'ng vren

C6ch 3: d6n t6t ci

quy6n biu cho I

ti'ng vi6n

1 Nguy6n Vin A 100 50 600

2 Nguy6n Vdn B 100 100 0

a
J Nguy6n V6n C 100 150 0

4 Nguy6n Vin D 100 100 0

5 Nguy6n Van E 100 100 0

6 Nguy6n Vdn F 100 100 0

TOng cQng 600 600 600

Lu'u i: T6ng sO quy€n bfiu kh6ng vwo't qud quyAn bAu cfis cO ding



CO OOng A ti6n hdnh chon rir-rg cu vi6n bing c6ch ghi 16 q,ry6,, bAu cua minh cho

u'ng cu'vi6n minh chon sao cho t6ng cQng sii qr,yd, biu cho ri'ng vi6n mir c6 il6ng

chgn bnng ho{c nh6 hon v6'i t6ng sii quyiin bAu cira cA OOng.

CO cl6ng co tli6 d6n htit 16 q.,yAn bAu cho 1 ilng ct'vi6n hodc phAn ptrOi sO qryd,,
r I r i. , ^ -;, ,.
bAu cho moi u'ng vi6n c6 th6 kh6c nhau, tuy thu6c vho su tin nhi6m doi voi img vi6n

do. B6u tOi da Id 03 thdnh vi6n BI(S.

Nguy6n tac bAu cu thdnh vi6n BKS: Chon 03 thdnh vi6n BKS theo s6 quyd,
.), . I | ..
bau tu cao xuong thAp d6n khi dir s6 thdnh vi6n quy dinh.

TT
Ho vh t6n f'ng

vi6n BKS

C5c c6ch thri'c d ph khfc nhau, tI6ng

chi tlucr. c hpa chgn 1 trong 3 c6ch bAu sau:

Cich 1: chia u C6ch 2: chia q n C6ch 3: d t cri

quyd, bAu cho t6t

ci cic ri'ng vi6n

biu khic nhau cho
A,mgt so ung vren

quydn biu cho 1

ri'ng vi6n

I Nguy6n Van A 100 150
\

300

2 Nguy6n VIn B 100 50 ; rv \'e\\rA!:t \.11
0

3 Nguy6n Vdn C 100 100 :illfrif.l 0

TOng cQng 300 300 g 300

Lwu !: TOng tii quyin bilu khLng vwqt qud quyin biu cfiu cO d\ng

J
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cONc ry cO pnAN DUqc pnAvr rrpHARCo
LO 08., 09 CCN vd TTCN T6n M! ChAnh, Phudng 9, TP. My Tho, Tinh Ti6n Giang

g # Md s6 doanh nghi6p: 1200100557v 
Tel:0273 3871 817 pax:0273 3885 040W st?c kkic cSng tlittg

I.

DAr HQr OoUC CO EoNG THTIONG NrEN XAVI rAr CHINH 2020
vA NHrEM Kv 202t-202s

pHrBU nAu rHANH VrtN HEQT NHrpM Xi ZOZL -202s
cONc rY co PHAN DUoc PHAM TTPHARCo

Th6ng tin il4i bi6u tham gia bAu cri'

- H9 vd t6n Dpi bi6u:

- Ya dpi bi6u:
- SO lu-o. ng cd phAn s0 hfru: .

- SO luqgg c6 phAn nh4n riy
- T6ng sO lugng cO phdn dpi

quyen:

.. cOphAn
,l ,l

.. co pnan

. c6 phAndiQn:

- Sd lugng thdnh vi6n HDQT phdi bAu: 06 thdnh vi6n

- T6ng sii quyiin bAu: . quyiin bAu

II. PhAn biu cfr:

STT Hg t6n ri'ng cir vi6n 56 quy6n bAu

1 Phpm Quang Binh
2 Phpm Trung Nghia

3 Nguy6n Vin T6m

4 Huj,nh ThiNguy6n Thriy

5 Phpm Phudc Eric
6 DEng Thi Xudn Quy6n

T6ng cQng

ilI. {r16ngd6n: , - ? .
- C6 d6ng.c6 quy€n bi€u quyil h€t todn bA hodc mQt phdn t6ng s6 quy€n bdu cila

minh cho tir I d€n 6 orl7 vi\n, phdn quyin bdu cdn lqi c6 the khAng biu cio biit k) thdnh. -; ,{ .
vi?n ndo. Tong so quy€n bdu cho cdc il'ng viAn cQng lqi khdng ttwqc qud quy€n bdu ghi o
phan thong tin co dong.

- Kh6ng bdu cho ttrng vi€n nito phdi co diiu gqch chdo (x) vdo 6 sti quyin bdu cila
ang viAn d6.

^: ) .

"- 56 quygn bdu cho m6i tbng viAn c6 th€ khdc nhau tity thuQc vdo mdrc d0 tin nhi€m, ; -^ -:.cua co dong doi vdi t:rng viAn d6.

MY Th9, ngiry 2l th6ng 05 nim 2021
CO il6ng / Nguli dugc fry quy6n

(Ky vd ghi rd h9 t€n)



wpW
cONc rY co PuAN DUqc rurAu TIPHARco
L6 08, 09 CCN vd TTCN Ten My 

-ch6nh, 
Phudng 9, TP. My Tho, Tinh Ti6n Giang

{& Md sd doanh nghiQp: 1200100557q'rr 
Tel:0273 3871 817 Fax 0273 3885 040

I.

EAI HQI ooxc Co DONG THIIONG NItN xAnn TAI CHiNH 2020

vA xnrnM KV 2o2t-202s
pHIEU sAu THANH vrtx BAN KIEM SOAT NHIPM xV zozr -2025

c6xc rY co PHAN Dr/qc PHAM TTPHARCo

Th6ng tin tl4i bi6u tham gia bffu cir

- Hq vi t6n EPi bi0u

- Ma dai bi6u:
- SO lugng c6 phAn sd htu: ..

riy quy6n: .

dai diQn: ..
56 luqng cO ph6n nh4n
T6ng sO lugng c6 phdn

. cO phAn

. co pnan
cO phAn

SO luqng thdnh vi6n BKS ph6i biu: 03 thdnh vi0n

quyiin bAu

II. PhAn biu cfr:

STT Hg t6n tfrng cfr'viOn Sii quy6n bffu

1 Duong Thi Thfy Li6u

2. LC rhi Loan
a
J Tr

Tdng cQng

IIL Hu6'ng d6n:
C;;;;;li'quyin bieu quy,ar her rcd.n b0 hoqc mQt phin rdng 

'6.quy\! !ir,:ui
minh cho tir I dVn s lris vian, pidn quyin bi:u cdn lqi c6 thii khong bdu cho Q,il ry thdnh'i|h 

"i', ia"i 'i;;;;; ;;;'e, "ai 
i"g vian cQng tqi khbns dnq, qud quyin biu ghi o

phdn th6ng tin c6 d6ng.
- Kh6ng oau cto *ng vian ndo phai c6 ddu gqch chdo (x) vdo 6 sii quyin biu cila

*ns viAn d6.

- Sd quyin bdu cho *5i ,bng viAn c6 thA khac nhau ti.ry thuQc vdo mac d0 tin nhi€m

cua co dong d6i vAi wngvi1n d6.

Mi Tho, ngiry 2l thrlng 05 nlm 2021

CO Oang / Nguli ilugc riY quY6n
(Ki,vd ghi rd hg tdn)

- Tdng sti quyiin bffu
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CÔNG TY CPDP TIPHARCO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       -------------------                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
     Số        -NQ/ĐHCĐ                                           ---------------------------------- 

                                                                                              Mỹ Tho, ngày  21 tháng 05 năm 2021 

Dự thảo 

 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 VÀ  

NHIỆM KỲ 2021-2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO 
  

    Căn cứ Điều lệ Tổ chức - hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Tipharco; 

    Căn cứ các tờ trình, báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021-2025 

ngày 21/05/2021; 

    Căn cứ biên bản số:……./BBĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Tipharco ngày 21/05/2021. 

QUYẾT NGHỊ: 

I. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO ĐÃ TRÌNH TRƯỚC ĐẠI HỘI: 

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ năm 2016-2020, kế 
hoạch hoạt động nhiệm kỳ năm 2021-2025: 

   Theo báo cáo số 185-BC/HĐQT ngày 29/04/2021 của HĐQT. 

* Kết quả biểu quyết Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ 
năm 2016-2020, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ năm 2021-2025: 

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .........................CP. Trong đó, 

- Số phiếu tán thành :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không tán thành :  ................... CP, chiếm tỉ lệ  .............% 

- Số phiếu không có ý kiến :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu có ý kiến khác :  ..................  CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không hợp lệ :  ..................  CP, chiếm tỉ lệ  ............ % 

    2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh 
doanh năm 2021: 

   Theo Báo cáo số 302/TIPHARCO ngày 29/04/2021 của Tổng Giám đốc. 

* Kết quả biểu quyết Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: 
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Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .........................CP. Trong đó, 

- Số phiếu tán thành :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không tán thành :  ................... CP, chiếm tỉ lệ  .............% 

- Số phiếu không có ý kiến :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu có ý kiến khác :  ..................  CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không hợp lệ :  ..................  CP, chiếm tỉ lệ  ............ % 

   3. Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng hoạt 
động nhiệm kỳ 2021-2025: 

   Theo báo cáo ngày 28/04/2021 của Ban Kiểm soát. 

* Kết quả biểu quyết Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 và phương 
hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025: 

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .........................CP. Trong đó, 

- Số phiếu tán thành :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không tán thành :  ................... CP, chiếm tỉ lệ  .............% 

- Số phiếu không có ý kiến :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu có ý kiến khác :  ..................  CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không hợp lệ :  ..................  CP, chiếm tỉ lệ  ............ % 

  4. Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty Kiểm toán năm 2020: 

   Báo cáo kiểm toán độc lập số 069/2021/BCKT-CT.00007 ngày 25/03/2021 của 

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Cần Thơ.  

* Kết quả biểu quyết báo cáo kiểm toán độc lập năm 2020 số 069/2021/ 
BCKT-CT.00007 ngày 25/03/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt 
Nam-CN Cần Thơ.  

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .........................CP. Trong đó, 

- Số phiếu tán thành :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không tán thành :  ................... CP, chiếm tỉ lệ  .............% 

- Số phiếu không có ý kiến :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu có ý kiến khác :  ..................  CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không hợp lệ :  ..................  CP, chiếm tỉ lệ  ............ % 

5. Báo cáo trích lập, sử dụng, hoàn nhập Quỹ Phát triển Khoa học và công 
nghệ:  

   Theo Báo cáo số 190-BC/HĐQT ngày 29/04/2021 của HĐQT. 

* Kết quả biểu quyết Báo cáo trích lập, sử dụng, hoàn nhập Quỹ Phát triển 
Khoa học và công nghệ: 

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .........................CP. Trong đó, 

- Số phiếu tán thành :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 
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- Số phiếu không tán thành :  ................... CP, chiếm tỉ lệ  .............% 

- Số phiếu không có ý kiến :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu có ý kiến khác :  ..................  CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không hợp lệ :  ..................  CP, chiếm tỉ lệ  ............ % 

II. THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH GỒM: 

1. Tờ trình đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2020: 

   Theo tờ trình số 187-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021 của HĐQT.  

* Kết quả biểu quyết phân phối lợi nhuận năm 2020: 

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .........................CP. Trong đó, 

- Số phiếu tán thành :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không tán thành :  ................... CP, chiếm tỉ lệ  .............% 

- Số phiếu không có ý kiến :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu có ý kiến khác :  ..................  CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không hợp lệ :  ..................  CP, chiếm tỉ lệ  ............ % 

   2. Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021: 

   Theo tờ trình số 188-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021 của HĐQT.  

* Kết quả biểu quyết dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021: 

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .........................CP. Trong đó, 

- Số phiếu tán thành :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không tán thành :  ................... CP, chiếm tỉ lệ  .............% 

- Số phiếu không có ý kiến :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu có ý kiến khác :  ..................  CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không hợp lệ :  ..................  CP, chiếm tỉ lệ  ............ % 

  3. Tờ trình mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020, dự toán 
mức chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký - Người phụ trách quản trị công ty năm 
2021: 

   Theo tờ trình số 189-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021 của HĐQT.  

* Kết quả biểu quyết mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020, dự 
toán mức chi thù lao HĐQT, BKS, Thư ký - Người phụ trách quản trị công ty 
năm 2021: 

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .........................CP. Trong đó, 

- Số phiếu tán thành :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không tán thành :  ................... CP, chiếm tỉ lệ  .............% 

- Số phiếu không có ý kiến :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu có ý kiến khác :  ..................  CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 
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- Số phiếu không hợp lệ :  ..................  CP, chiếm tỉ lệ  ............ % 

 4. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: 

   Theo tờ trình ngày 28/04/2021 của Trưởng Ban Kiểm soát. 

* Kết quả biểu quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: 

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .........................CP. Trong đó, 

- Số phiếu tán thành :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không tán thành :  ................... CP, chiếm tỉ lệ  .............% 

- Số phiếu không có ý kiến :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu có ý kiến khác :  ..................  CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không hợp lệ :  ..................  CP, chiếm tỉ lệ  ............ % 

 5. Tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty 
Cổ phần Dược phẩm Tipharco: 

   Theo tờ trình 192A-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021 của HĐQT. 

* Kết quả biểu quyết về việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của 
Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco: 

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .........................CP. Trong đó, 

- Số phiếu tán thành :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không tán thành :  ................... CP, chiếm tỉ lệ  .............% 

- Số phiếu không có ý kiến :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu có ý kiến khác :  ..................  CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không hợp lệ :  ..................  CP, chiếm tỉ lệ  ............ % 

 6. Tờ trình về việc thông qua Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị công 
ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi của Công ty Cổ 
phần Dược phẩm Tipharco: 

   Theo tờ trình 195-TTr/HĐQT ngày 19/05/2021. 

* Kết quả biểu quyết về việc thông qua Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản 
trị công ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi của Công ty 
Cổ phần Dược phẩm Tipharco 

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .........................CP. Trong đó, 

- Số phiếu tán thành :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không tán thành :  ................... CP, chiếm tỉ lệ  .............% 

- Số phiếu không có ý kiến :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu có ý kiến khác :  ..................  CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không hợp lệ :  ..................  CP, chiếm tỉ lệ  ............ % 

7. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công 
ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco: 
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   Theo tờ trình 196-TTr/HĐQT ngày 19/05/2021. 

* Kết quả biểu quyết về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản 
trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco 

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .........................CP. Trong đó, 

- Số phiếu tán thành :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không tán thành :  ................... CP, chiếm tỉ lệ  .............% 

- Số phiếu không có ý kiến :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu có ý kiến khác :  ..................  CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không hợp lệ :  ..................  CP, chiếm tỉ lệ  ............ % 

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020 
và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025: 

   Theo tờ trình 193-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021 của HĐQT. 

* Kết quả biểu quyết về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 
2016-2020 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025: 

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .........................CP. Trong đó, 

- Số phiếu tán thành :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không tán thành :  ................... CP, chiếm tỉ lệ  .............% 

- Số phiếu không có ý kiến :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu có ý kiến khác :  ..................  CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không hợp lệ :  ..................  CP, chiếm tỉ lệ  ............ % 

9. Nghị quyết HĐQT về danh sách đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm 
kỳ 2021-2025: 

   Theo Nghị quyết số 194-NQ/HĐQT ngày 29/04/2021 của HĐQT. 

* Kết quả biểu quyết Nghị quyết HĐQT về danh sách đề cử bầu thành viên 
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025: 

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : .........................CP. Trong đó, 

- Số phiếu tán thành :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không tán thành :  ................... CP, chiếm tỉ lệ  .............% 

- Số phiếu không có ý kiến :  ................... CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu có ý kiến khác :  ..................  CP,  chiếm tỉ lệ  ............ % 

- Số phiếu không hợp lệ :  ..................  CP, chiếm tỉ lệ  ............ % 

   III. ỦY QUYỀN: 

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện các nội 

dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng Điều lệ quy định tại Công ty và 
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pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển 

khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại đại hội. 

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và 

nhiệm kỳ 2021-2025 ngày 21/05/2021 thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản 

có giá trị như nhau. 

   TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN  NĂM TÀI CHÍNH 2020  
VÀ NHIỆM KỲ 2021-2025 

CHỦ TỌA 
CHỦ TỊCH HĐQT 

 
 
 
 
 
 

Phạm Quang Bình 
 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO 
Lô 08, 09 CCN và TTCN Tân Mỹ Chánh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang 

Mã số doanh nghiệp: 1200100557 

Tel: 0273 3871 817         Fax: 0273 3885 040 

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 
Các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020  

và nhiệm kỳ 2021-2025 
 

- Họ và tên Đại biểu: …………………………………………….. 
 

- Mã đại biểu: ……………………………………………………. 

- Số lượng cổ phần sở hữu: …………………………… cổ phần 
 

- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: …………….…….. cổ phần 

- Tổng số lượng cổ phần đại diện: ………..………….. cổ phần 

 

STT Nội dung 
Tán 

thành 

Không tán 

thành 

Không có 

ý kiến 

1 

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm 

kỳ năm 2016-2020, Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 

năm 2021-2025. 

(BC số 185-BC/HĐQT ngày 29/04/2021) 

      

2 

Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch 

SXKD năm 2021. 

(BC số 302/TIPHARCO ngày 29/04/2021) 

      

3 

Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 

và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-

2025. 

(Báo cáo  ngày 28/04/2021) 

      

4 
Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2020. 

(BC 069/2021/BCKT-CT.00007 ngày 25/03/2021) 
      

5 

Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 

năm 2021. 

 (TT ngày 28/04/2021) 

   

6 
Tờ trình đề nghị Phân phối lợi nhuận năm 2020. 

(TT số 187-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021) 
      

7 
Tờ trình Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 

(TT số 188-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021) 
      

8 

Tờ trình mức chi thù lao của HĐQT, BKS, Thư 

ký năm 2020 và dự toán mức chi thù lao của 

HĐQT, BKS, Thư ký-Người phụ trách quản trị 
công ty năm 2021. 

(TT số 189-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021) 

      



9 

Báo cáo trích lập, sử dụng, hoàn nhập Quỹ Phát 

Triển KH và CN. 

(Báo cáo số190-BC/HĐQT ngày 29/04/2021) 

      

10 

Tờ trình bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh 

doanh của Công ty CPDP Tipharco. 

(TTsố 192A-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021) 

   

11 

Tờ trình về việc thông qua Điều lệ sửa đổi, Quy 

chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, Quy chế 

hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi của Công ty 

Cổ phần Dược phẩm Tipharco. 

(TT số 195-TTr/HĐQT ngày 19/05/2021 (Đính 

kèm Điều lệ sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị 
công ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của Ban kiểm 

soát sửa đổi của Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Tipharco) 

   

12 

Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Tipharco. 

(TT 196-TTr/HĐQT ngày 19/05/2021 (Đính kèm 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty 

Cổ phần Dược phẩm Tipharco) 

   

13 

Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT, BKS 

nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu TV HĐQT, BKS 

nhiệm kỳ 2021-2025. 

(TTsố 193-TTr/HĐQT ngày 29/04/2021) 

   

14 

Nghị quyết HĐQT về danh sách đề cử bầu thành 

viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025. 

(NQ số 194-NQ/HĐQT ngày 29/04/2021) 

   

Ghi chú: Quý đại biểu đánh dấu (x) vào 1 trong 3 ô theo dòng thứ tự đã chọn.  

Nếu Quý cổ đông có ý kiến khác ngoài 3 cột nêu trên thì ghi tóm tắt sau đây: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
Mỹ Tho, ngày 21 tháng  05 năm 2021 

Cổ đông /Người được ủy quyền 
  (Ký và ghi rõ họ tên) 

     

     

 

 


