
CONG TY CO PHAN DJCH Vl) HANG KHONG SAN BAYDA NANG 
Dia chi : San bay Da N&ng, qu~n H<'ti Chau, thanh ph6 Da N&ng. 

Di~n tho~i: 0511 6250545 - Fax: 0511 3826133 - Email: masco@dng.vnn.vn 

THONGBAO 
D~I H(>I DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015 

Kinh giri : Quy CB Dong Cong Ty CP Djch V\1 Hang khong San bay Da N~ng 

H()i d6ng qu<'m tri Cong ty c6 ph~n Dich vv Hang khong san bayDa N~ng ( MASCO) 
tran trQng thong bao d~n Quy c6 dong v6 vi~c tri~u t~p D~i h()i d6ng c6 dong thuemg 
nien nam 2015 nhu sau : 
Thi)'i gian tA chrrc D~i h(}i: Vao h!c 08 gia 00 thrr trr ngay 20 I 512015. 
Dia di~m : Phong h9p C.ty,San bayDa N~ng, qu~ Hai Chau thanh ph6 Da N~ng. 
Ngay chBt danh sach cB dong: 31 I 312015 
Thanh phfin tham d\1' : C6 dong c6 sa hfru c6 ph~n cua Cong ty MASCO t~i ngay ch6t 
danh sach c6 dong. 
c6 dong c6 th~ uy quy6n cho nguai khac tham d\f D~i h()i. Nguai duqc uy quy6n phai 
xuat trinh CMND khi tham dv D~i h()i, nguai nh~n uy quy6n khong duqc uy quy6n l~i 
cho nguai thu ba. M~u gi§.y uy quy6n nh~n t~i Thu Icy Cong ty .(ho~c download m~u tren 
trang Web: masco.com.vn). 
Thiri gian dang kY va xac nh~n tham d\1' D~i h(}i: Tir 1015 d~n 19 15 12015. 
C6 dong dang Icy tham d\f hay uy quy6n vui long dang Icy t~i : Thu Icy HDQT 
Tai li~u D~i h()i: Quy c6 dong vui long truy c~p trang Web: masco.com.vn. 
( ho~c nh~n t~i thu Icy Ban t6 chuc D~i h()i ). C6 dong tham dv d~i h()i vui long dem theo 
CMND ho~c h() chi~u. 
N(}i dung chinh D~i h(}i : 
l.Thong qua bao cao SXKD, Bao cao tai chinh nam 2014 ( da duqc ki~m toan) 
2.Phuang an phan ph6i lqi nhu~n va cac quy cua Cong ty, chia c6 tuc nam 2014. 
3.Thong qua k~ ho~ch sc'm xuat kinh doanh va d~u tu phat tri~n nam 2015. 
4 Thong qua bao cao cua Ban ki~m soat.; Thong qua sua d6i Di6u l~ Cong ty .. 
S.Thong qua Thu lao HDQT/BKS nam 2015. Lva chQn Cong ty ki~m toan nam 2015. 
6. M()t s6 n()i dung khac thu()c thAm quy6n cua -D~i h()i d6ng c6 dong. 

Thong btio mzy thay cho thtr mifi 
M9i chi ti~t xin vui long lien h~ v&i Ong Doan H6ng Anh - Thu ky HDQT theo s6 di~n 
tho~i: 0903529779. 

Tran tn;mg thong btio .!. 

Xin vui long xac nhtjn tham d~,t DH 
truac ngay 20/5 12015 tc;zi Thu kj 
C6ng ty hoij.c ( DT) 0903529779 

Da Ndng, ngay 04 thang 5 nam 2015 
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8h30-10h00 

Chufin bi va Khai mac: 
- Ti~p don Cb dong. (K.tra tu each CD, Phat phi~u B. quy~t ) 
- Chao ca,tuyen b6 ly do,gi6i thi~u va mc>"i Chu tQa len I.vi~c. 
- Chu tQa chQn Ban thu ky va Ban ki6m phi~u. 
- Gi6i thi~u nguyen t~c va thu t1,1c cua DH thuang nien nam 

2015. 
Bao cao k~t qua ki6m tra tu each Cb dong. 
Bi6u quy~t thong qua vi~c ti~n hanh DH. 

Cac n()i dung thao lu~n va thong qua : 
- Bcio ccio ciia HJJQT vJ : 

+Ho:;tt d(>ng cua HDQT. 
+Bao cao tai chfnh nam 2014, phuang an phan ph6i su· d1,1ng 
lqi nhu~n va cac quy cua Cong ty. 
+Bao cao k~t qua ho:;tt d(>ng SXKD nam 2014 va dinh 
hu6ng k~ ho:;tch SXKD, D~u tu nam 2015. 

Bao cao cua Ban ki6m soat ; Bao cao thong qua su·a obi, bb 
sung Di~u 1~. ; bao cao Phuang an tang v6n cua Cong ty 
(Chuy6n ti~p cua NQ D:;ti h(>i CD 2014); 

Thvc hi~n 

Ban tb ch(rc 

Chu to:;t 
Thu ky C.ty 

D/c Nam ( TC) 
Chu tQa 

Chu tQa 

D/c Dung BKS 
D/c Hai 

1 Oh00-1 Oh30 Chu tQa 

1 Oh30-ll h20 
- D:;ti h(>i Thao lu~n 

- Biiu quyit ccic n9i dung : 
- Thong qua Bao cao k~t qua SXKD, Bao cao tai chfnh nam 

2014 va Bao cao cua Ban ki6m soat ; 
- Thong qua vi~c ph an ph6i lqi nhu~n, chi a cb t1rc nam 2014 

va thu lao cua HDQT, BKS nam 2015; 
- Thong qua K~ ho:;tch d~u tu phat tri6n san xu~t va k~ ho:;tch 

kinh doanh nam 2015 ; 0 

Thong qua n(>i dung su·a obi Di~u I~ Cong ty ; 
- Thong qua Chu tmang tang v6n cua Cong ty. 

(Chuyin tiip NQ DHDCD 2014 ); 
- Thong qua phe chufrn Chu tich HDQT kiem Giam a6c Cong 
ty; 

Thong qua phuang an h,ra chQn cong ty Ki6m toan. 

llh20-11 h30 B~ m~c: 
- Thong qua Bien bfm va Nghi quy~t DHDCD nam 2015 
- B~ m:;tc DH ' 

Chu tQa 

Thu ky DH 
Ban TC 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

----- *** ----- 

 

PHIẾU XÁC NHẬN 
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 

 

Kính gửi :  Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng. 

 

Tôi tên là: ............................................................................................................................  

CMND số: ....................................... Cấp ngày :………………..  Nơi cấp: ..................... 

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................................... 

Số điện thoại: ...................................................................................................................... 

Email: .................................................................................................................................. 

Tôi xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 được tổ chức vào 

ngày 20/5/2015 quý Công ty. 

 

Đà Nẵng, ngày         tháng 5   năm 2015 

 

Cổ đông 

      (ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  
 

  Ngày …… tháng …… năm 2015  

 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 
Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng 

 

1. Bên ủy quyền:  
Ông (Bà): .......................................................................................................... 

CMND / hộ chiếu/ số: ........................cấp ngày: .....................tại: ................... 

Địa chỉ: .................................................................Điện thoại: ......................... 

Mã số cổ đông: ....................................Số cổ phần hiện có: .............................  

 

2. Bên nhận ủy quyền:  
Ông (Bà): ......................................................................................................... 

CMND/ hộ chiếu số: ...........................cấp ngày: ..................... tại: .................  

Địa chỉ: ....................................................................Điện thoại: ......................  

 

3. Nội dung ủy quyền:  

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự Đại hội 

đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 20/5/2015 của Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng (MASCO).  

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân 

thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công 

ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng.  

 

Người được ủy quyền     Người ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)       (Ký tên, đóng dấu - nếu có)  

 
 

 

 



CONG TY CO PHAN DJCH Vl) C<)NG HOA xA H<)I CHiJ NGHiA VI]J:T NAM 
HANG KHONG SAN BAY DA NANG Doc Hip - TU' do - Hanh phuc 

S6: 11 BC-HDQT -DVDN Da NJng, ngay 27 thang 3 nam 2015 

BAocAo 
Cua HDQT t~i D~i h{)i dBng cA dong thU'O'ng nien nam 2015 

Cong ty CP Djch V\1 Hang khong San bay Da N~ng 

Kinh thrra : Kinh thua cac Qui vi c6 dong! 
Kinh t~- xa h(>i nu6c ta nam 2014 di~n ra trong b6i canh kinh t~ th~ gi6i h6i ph\lc 

ch~m va khong d6ng d@u gifra cac n@n kinh t~ sau suy thoai toan cfiu. Ngoai ra, tinh hinh 
chinh tri bfrt 6n tc;ti m(>t s6 qu6c gia, nhfrt la khu \f\IC chau Au d~n d~n kinh doanh trong llnh 
VlJC thuong mc;ti va cong nghi~p cilng nhu xufrt kh~u cua khu \f\IC d6ng Rup Nga bi anh 
huang mc;tnh beri cac bi~n phap trirng phc;tt kinh t~ cua My va Chau Au d6i v6i Nga. 

6 trong nu6c, kinh t~ vi mo di~n bi~n thea huang tich ClJC. Tuy nhien, t6ng cfiu cua 
n@n kinh t~ tang ch~m, hoc;tt d(>ng san xufrt kinh doanh cua cac doanh nghi~p con kh6 khan, 
t6n kho hang h6a v~n a mfrc cao, sue hfrp th\1 v6n cua n@n kinh t~ con y~u. Tinh hinh bi~n 
Dong c6 nhi@u di~n bi~n phfrc tc;tp, d~c bi~t la V\1 Gian khoan 981 cua Trung Qu6c xam 
phc;tm vling bi~n nu6c ta h6i dfiu thang 5/2014 da anh huang rfrt 16n d~n hoc;tt d(>ng SX-KD 
cua Cong ty. 

11 Th u{in l(J'i : 

+ Luon c6 SlJ quan tam tc;to di@u ki~n thu~n lqi cua Dang uy ; HDTV ; Ban T6ng 
Giam d6c va cac phong, ban cua TCT Hang khong Vi~t Nam. 

+ HDQT; Ban T6ng giam d6c d6ng thu~n, doan k~t, nhfrt tri cao' va chu d(>ng nhc;ty 
ben trong lanh dc;to, chi dc;to dan vi thvc hi~n nhi~m SX-KD. 

+ Tinh hinh thi trm1ng va thvc hi~n cac nhi~m V\1 khac c6 nhi@u chuy~n bi~n tich 
ClJC, C\1 th~ : 

- Cac chuy~n hang khong Nga tc;ti _san bay Cam Ranh v~n duy tri 6n dinh m(>t s6 
duang bay chinh nhu Norwind, Utair va Ikar, luqng khach qu6c t~ nam 2014 tang 9,73% so 
v6i nam 20 13. Tir thang 7/200 14 tc;ti san bay Da N~ng, Cong ty thvc hi~n cung clip sufrt an 
cho hang Vietjet. 

- VNA da mer them chuy~n bay tir Da N~ng di Nh~t Ban (NRT) v6i tfin sufrt 4 
chuy~n/tufin . T6ng san luqng cung frng sufrt an nam 2014 cho VNA tang 3,89% so v6i nam 
2013. 

- Cong tac dfiu tu may m6c trang thi~t bi phl)C V\1 san xufrt duqc thvc hi~n dung thea 
k~ hoc;tch nam 20 14. 

- Cong tac an toan, an ninh, PCCN duqc tang cuang va dam bao tuy~t d6i trong 
nhfrng ngay 1~ 16n. 

21 K/u) khiin : 

Tinh hinh thvc hi~n nam 2014 c6 nhi@u di~n bi~n lam anli huang trvc ti~p d~n tinh 
hinh hoc;tt d(>ng san xufrt kinh doanh va lam giam hi~u qua cua Cong ty, C\1 th~ : 



- Lugng khach qu6c t~ cua VNA giam so v6i k~ ho~ch nam 20 14 nguyen nhan cac 
chuy~n bay tir Da N~ng diva d~n san bay Trung Qu6c bi huy g6m : WNZ, CTU, XIY, 
PVG, NKG tir ngay 18/5/2014 d~n 25/10/2014. 

- Gia cung ling cac san ph~m cho Vietnam airlines khong thay d6i tir nam 2009 d~n 
nay, trong khi gia nguyen nhien v?t li~u c6 chi€u hu6ng tang cao theo xu hu6ng phat triSn 
chung cua thi trm'mg da anh hu6ng tqrc ti~p d~n hi~u qua kinh doanh cua dan vi. 

Nam 2014, trong bfli canh kinh t~ th~ gi6i chua thoat khoi khung hoang, kinh t~ 
trong nu6c con nhi€u bi~n d<)ng; T6ng cfru toan xa h<)i giam, ben c~nh d6 cac giai phap cua 
Chinh phu v€ tai d.u true h~ th6ng tai chinh, ngan hang da dfrn d~n kh6 khan v€ ti~p c?n 
v6n cua cac doanh nghi~p san xu~t kinh doanh n6i chung, d?c bi~t kh6 khan v6i cac doanh 
nghi~p nganh san xu~t dich vv n6i rieng. 

T~i D~i h<)i lfrn nay, ngoai vi~c danh gia k~t qua nam 2014, thong qua k~ ho~ch San 
xu~t kinh doanh va k~ ho~ch dfru tu nam 20 15, cilng la dip dS chung ta danh gia nhfrng 
nguyen nhan anh hu6ng d~n k~t qua SXKD nam 20 14 va d€ ra mvc tieu, dinh hu6ng cho 
nam 2015 v6i nhi€u kh6 khan thach thuc dang a phia tru6c. 

H<)i d6ng quan tri (HDQT) Cong ty xin bao cao d~n toan thS Qui vi c6 dong v€ k~t 
qua thvc hi~n nhi~m vv cong tac nam 2014; K~ ho~ch san xu~t kinh doanh; k~ ho~ch dfru tu 
va cac chuang trinh mvc tieu nam 2015. 

PhAn thii' nh§t 
BAO cAo HO~T D(>NG CUA HDQT 

CONG TY co PHAN DJCH vv HANG KHONG NAM 2014 

1. Vi~c Hinh d~o thl}.'c hi~n ID\JC tieu SXKD : 
Tru6c nhfrng kh6 khan chung da neu tren, Cong ty con g?p m<)t s6 kh6 khan cv thS 

va tn)'C ti~p da va dang anh huang d~n ho~t d<)ng san xu~t kinh doanh cua Cong ty nhu : 
- Gia nhien li~u va nang luqng nhu xang dfru, gaz, di~n khong 6n dinh va thuang 

xuyen bi~n d<)ng theo hu6ng tang, do d6 chi phi dfru vao tang trong khi sue tieu dung xa h<)i 
dang giam SUt, cang lam cho hi~u qua kinh doanh CUa doanh nghi~p trong llnh VlJC kinh 
doanh cung ling dich vv hang khong, kinh doanh taxi va d~y ngh€ lai xe cua Cong ty ngay 
cang g?p nhi€u kh6 khan. 

- Kinh doanh thuang m~i t~i san bay-Da N~ng, Phu Bai vfrn g?p nhi€u kh6 khan va 
tang tnrang th~p. Cac Trung tam d~y ngh€ lai xe o to va mo to cilng dang g?p r~t nhi€u kh6 
khan trong cong tac tuySn sinh. 

- Cong tac dfru tu Nha ch~ bi~n su~t an t~i DAD, Phu Bai vfrn chua duqc triSn khai 
trong khi cac nha xuang cil da xu6ng c~p va ch?t he;p-, chua d~t tieu chu~n san xu~t, anh 
huang d~n ch~t luqng va tieu chu~n san ph~m theo danh gia cua cac hang hang khong 
qu6c t~. 

-Sv tang tru6ng nhanh cua Cong ty trong San xu~t kinh doanh dfrn d~n thi~u hvt 
ngu6n nhan lvc va nhi€u b~t c?p cfrn phai nhanh chong kh~c phvc va hoan thi~n. ( can b<) 
quan ly, CNV c6 chuyen mon nghi~p vv, ... ) 

Tru6c nhfrng thu?n lqi va kh6 khan tren, HDQT da c6 nhi€u phien h9p cling Ban 
Giam d6c di€u hanh ban cac giai phap thao ga kh6 khan trong SXKD va cac giai phap v€ 
nang cao ch~t lugng san ph~m dich vv, cling c6 nang cao ch~t lu(Jng va phat triSn nganh 
ngh€ kinh doanh truy€n th6ng, t?p trung dfru tu xay dvng rna r<)ng h~ th6ng kho cua Nha 
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xu6'ng suftt an tl;li San bay Cam Ranh n6i rieng , dfru tu cac trang thi~t bi hi~n dl;li cho llnh 
VlJC cung trng suftt an n6i Chung va tang cuang cac bi~n phap quan ly nang cao chftt lUQllg 
va hi~u qua trong san xuftt kinh doanh. 

V 6i SlJ n6 Ivc phftn dftu cua Ban Tfmg Giam d6c va t~p th~ CBCNV trong SXKD, 
Cong ty da hoan thanh xuftt s~c va vugt muc cao cac chi tieu K~ hol;lch SXKD do Dl;li h(>i 
d6ng c6 dong thuang nien nam 2014 giao v6i k~t qua cua cac chi tieu chinh nhu sau 

+ T6ng doanh thu 
+ T6ng lqi nhu~n sau thu~ 
+ v6n chu sa hfru 
+ Thu nh~p binh quan/nguai 
+ Lqi nhu~n sau thu~/v6n CSH 
+ Lai ca ban /C6 phi~u 

220.297.703.312 d, dl;lt 119,28% KH nam 
36.510.780.007 d, dl;lt 151 ,63% KH nam. 
30.088.160.000d, 

6.105.000d/ng/thang, dl;lt 104,9% so v6i KH nam. 
118,31 %, dl;lt 217,32% KH nam. 

11.831 d/CP 

2. Cong tac Quan trj doanh nghi~p va sinh ho~t ciia HDQT : 

- Lanh dl;lo Cong ty da t~p trung ra soat d~ hoan thi~n cac quy dinh, quy ch~ quan ly n(>i b9 
cho phu hqp v6i mo hinh cua Cong ty va cac quy dinh cua phap lu~t. Can Clr vao cac quy 
dinh cua phap lu~t va Di€u l~ Cong ty, HDQT da thvc hi~n dung chuc nang, nhi~m V\1 va 
quy€n hl;ln d6i v6i cac hol;lt d(>ng giam sat, chi dl;lO va dua ra CaC nghi quy~t, quy~t 
dinh.chinh xac, phu hqp, dinh huang cho hol;lt d(>ng cua Cong ty di dung mvc tieu chi~n 
luge va nhi~m Vl,l da duqc Dl;li h(>i c6 dong thong qua. 

-Cac phien h<;>p cua HDQT d€u duqc tri~u t~p, t6 chuc theo dung quy dinh, dam bao s6 cac 
thanh vien HDQT tham gia theo quy dinh, cac n(>i dung bi~u quy~t d€u dl;lt d6ng thu~n cao, 
cac vftn d€ lfty y ki~n b~ng van ban duqc thvc hi~n theo dung trinh tv. 

-Cac phien h<;>p HDQT khi cfrn thi~t d€u mai Ban T6ng giam d6c, Ban ki~m soat tham gia, 
cac vftn d€ quan tr<;>ng HDQT mai cac tru6'ng phong trong Cong ty tham <ilJ d~ tham khao 
y ki~n, b6 sung thong tin dam bao cac nghi quy~t, quy~t dinh cua HDQT kip thai c6 sv 
d6ng thu~n cao va dl;lt mvc tieu tl;lo di€u ki~n cho Ban T6ng giam d6c di€u hanh hol;lt d(>ng 
t6t han, dem ll;li hi~u qua cho Cong ty. 

-Nam 2014 HDQT da ban hanh 07 nghi quy~t trong chi dl;lo thvc hi~n cac nhi~m vv SXKD 
dung theo qui dinh cua di€u l~ t6 chuc va hol;lt d(>ng Cong ty va da thuang xuyen don d6c, 
ki~m tra vi~c thvc hi~n cac nghi quy~t d6. Ban T6ng Giam d6c da thvc hi~n, tri~n khai kip 
thai c6 hi~u qua cac Nghi quy~t cua H(>i d6ng quan tri, thuang xuyen trao d6i va xin y ki~n 
H(>i d6ng qm'm tri va cac c6 dong v€ cac vftn d€ phat sinh trong vi~c tri~n khai di€u hanh 
SXKD 

- HDQT da quy~t li~t chi dl;lo va quan tam d~c bi~t d6i v6i cac dan vi san xuftt va cung ung 
suftt an tren tau bay ( chu tr<;>ng Da N~ng va Cam Ranh), do v~y da kip thai dap trng duqc 
SlJ tang tru6'ng cao cua khach qu6c t~ 6' thi truang nay. Day I a thanh cong vuqt b~c va c6 
nhi€u 6n dinh, thu~n lqi cho Cong ty trong nam 2014. 

3. Ml)c tieu nhi~m Vl) ciia HDQT nam 2015 . 

Kinh t~ vi mo: Chi tieu v€ kinh t~ xa h(>i da c6 nhi€u tin hi~u cho thfty kinh t~ Vi~t 

N am va th~ gi6i da bu6c qua giai do1;1n kh6 khan. Mvc tieu cua Chinh phu nam 20 15 phftn 
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d~u t6ng san phfrm trong nu6c (GDP) d~t khoang 6,2%, ty 1¢ b<)i chi ngan sach Nha nu6c 

so v6i GDP khoang 5%, t6c d9 tang chi s6 gia tieu dung (CPI) khoang 5%. 

- Tinh hinh thi trucmg hang khong Vi¢t Nam: Theo danh gia cua Hi¢p h<)i V~n tai hang 

khong qu6c t~ (lATA), Vi¢t Nam Ia thi trm'mg hang khong dang phat tri€n nhanh. Theo dv 

bao cua lATA v€ nganh hang khong trong giai do~n tir 2013 - 2017 ty 1¢ v~n chuy€n hanh 

khach qu6c t~ d~t 6,9%; v~n chuy€n hang h6a qu6c t~ d~t 6,6%. Cung sv tv do h6a v~n tai 

hang khong trong ASEAN, nhu cclu di l~i duqc dv bao se ti~p tvc tang tru<'mg tir nam 2015. 

- Chi~n luge phat tri€n cua VNA: Nam 2015 VNA ph~n d~u mvc tieu tra thanh hang hfmg 

khong tien ti~n, thu<)c nh6m dung dclu khu vvc ASEAN v€ quy mo, gifr vfrng vi tri chu ch6t 

trong v~n tai hang khong, nang cao nang h,rc canh tranh, n~m b~t ca h<)i tren cac thi truang 

Nh~t Ban, Han Qu6c, Trung Qu6c. 

- Dv bao san luqng hanh khach: San luqng hanh khach di l~i qua duang hang khong t~i cac 

san bay Mi€n Trung tang truang tir 6 d~n 8% so v6i nam 2014. Cac chuy~n bay charter cua 

VNA tir Da N~ng d~n Trung Qu6c se duqc phvc h6i se t~o di€u ki¢n thu~n lqi cho ho~t 
d()ng SXKD trong cac llnh VlJC dich Vl) hang khong trong nam 2015 cua Cong ty. 

- Giai do~n 2012-2014 Cong ty da t~p trung nhi€u d~n cong tac dclu tu xay dvng CO' sa h~ 
tclng, mua s~m may moe , thi~t bi va ki€m soat, cai ti~n quy trinh quan tri d€ nang cao chfrt 
luqng cung trng dich vv. K~t qua bu6c dclu da c6 nhi€u chuy€n bi~n tac d()ng tich qrc d~n 
nhi€u llnh vvc san xu~t kinh doanh t~o di€u ki¢n thu~n lqi cho SIJ phat tri€n b€n vfrng trong 
nhfrng nam t6i 

- Tuy nhien thi truang v~n con ti€m frn nhfrng b~t 6n, cac tac d()ng cua khung hoang kinh t~ 
Vi¢t Nam trong giai do~n 2010-2013 v~n con anh huang tr\}'c ti~p d~n Ivc luqng san xu~t. 

Gia ca thi truang v~n con con nhfrng nguy CO' bi~n d()ng bfrt thuang do anh hu<'mg cua chi~n 
tranh t~i Trung dong va Dong Au, thai ti~t, thien tai va dich hQa . .. (dich Ebola) ... M6i quan 

h¢ gifra Vi¢t Nam va cac nu6c Dong NamA, Dong B~c A v~n phv thu()c vao tinh hinh va 

di~n bi~n tranh chfrp chu quy€n t~i bi€n Dong. D6 la cac nguy ca va thach thuc d6i v6i sv 

tofm cclu h6a rna Vi¢t Nam la m<)t thiJc th€ ella c<)ng d6ng th~ gi6i. 
- Cac ap }IJC ngay cang 16n cua h¢ th6ng quan ly nha nu6c va c6 dong 16n VNA doi hoi 
Masco phai dap ung trong di€u ki¢n mau thu~n v€ lqi ich d6i tac ci1ng nhu cac anh huang 
tir cac d6i thu qtnh tranh. Nguy ca hi¢n hfru v€ vi¢c ra dai cac d6i thu c~nh tranh trong llnh 
VIJC cung ung su~t an t~i Cang HKQT Cam Ranh ngay cang r5 net. 

- V 6i SIJ khung hoang kinh t~ va l~m phat gia tang cua nu6c Nga vao cu6i nam 2014 da lam 
cho df>ng ruble m~t gia lien tl)C anh hu(mg m~nh d~n luqng khach du Jich va cac hang hang 
khong Nga nam 2015. Theo k~ ho~ch bay cua cac hang hang khong Nga d~n san bay Cam 
Ranh nam 2015 da giam m~nh so v6i nam 2014 (dl.1 ki~n san luqng giam 40-50% so v6i 
nam 2014), di;ic bi¢t Ia anh huang cua gia dclu va m~t gia d6ng Rup t~i Nga d~n cac hang 
Hang khong Nga dang Ia khach hang 16n cua Cong ty. Do v~y se anh huang r~t 16n d~n 
ho~t d()ng san xufrt kinh doanh cua Cong ty trong nam 2015. . 
- Do chua duqc c~p d~t, vi¢c ch~m tr~ tri€n khai d\1' an xay d~Jng nha may ch~ bi~n su~t an 
t~i cang HKQT Da N~ng se Ia m<)t h~n ch~ v€ vi¢c dinh hinh uu the c~nh tranh cua Masco 



v&i cac d6i thu ti€m nang va bo qua cac ca h(>i d~ phvc V\1 cac hang hang khong bay d€n 
san bay qu6c t€ Da N~ng nhu Korean Air, Asiana Airlines. Kinh doanh dao t~o d~y ngh€ t~i 
Da N~ng g~p nhi€u kh6 khan trong nam 2015 do chi phi dfru tu thay d6i bai t~p d~y lai . 

Tru&c nhfrng kh6 khan tren , mvc tieu nhi~m V\1 cua HDQT nam 2015 bam sat dinh 
huang chi€n luge cua Cong ty la : 

+Gifi: vfi:ng va Jn atnh cac l'lnh vvc SXKD truyJn thdng WYi cac chi tieu cao han nam tru6·c, 
a(lc bi~t quan tam cung cJ va phat tridn kinh doanh sudt an HK. 

+ Thvc hi~n cac dv an adu tu ali tridn khai trong nam 2014 va m(Jt sJ dv an adu tu m&i cua 
nam 2015, a(lc bi~t quan tam theo di5i chi ac;zo tridn khai thvc hi~n tdt dv an Nha chi biin 
sudt an tc;zi Ccmg HKQT Da N!ing va Phu Bai. 

Cl) th~: 
- Gifr vfrng tang truang 6n dinh, khong ngirng da d~ng h6a cac lo~i hinh kinh doanh da xac 
dinh la chi€n luge cua Cong ty, d6 la cac llnh VlJC kinh doanh lien quan d€n day chuy€n v~n 
tai hang khong, kinh doanh xe taxi, dao t~o d~y ngh€ va kinh doanh thuang m~i t~i cac 
cC:mg hang khong. 
- T~p trung ngu6n v6n dfru tu xay dvng CO' sa h~ tfrng cho cac d\1' an trQng di~m nh~m nang 
cao chat lugng dich V\1, dam bao phat tri~n b€n vfrng trong giai do~n d€n. 
- Phan dau tat ca cac dan vi kinh doanh d€u c6 muc tang truang doanh thu va lgi nhu~n so 
v&i u&c thvc hi~n nam 2014. Dam bao khong c6 dan vi kinh doanh 16 nam 2015. 
- Bao dam cac can d6i ngu6n tai chinh nh~m duy tri sv 6n dinh d~ thvc hi~n cac mvc tieu 
cua k€ ho~ch 20 15. 

Ph§n thl.f hai 
cAc N<)I DUNG DE NGHJ 1>4.1 H<)I THAO LU~N VA BIEU: QUYET 

l.Thong qua Bao cao k~t qua SXKD nam 2014. 

2.Thong qua Bao cao tai chinh nam 2014 ( Dii kiim toan) 
2.1.Bao cao k~t qua SXKD nam 2014 va hao cao tai chinh nam 2014 

Dan vi tinh : a6ng 
STT Chi tieu Th1Jc hi~n 2014 

1 : T6ng thu nh~p 218.105.811.654 

a Doanh thu thudn ban hang va cung cdp dtch V¥ 216.470.143.536 

b Doanh thu hoc;zt a(Jng tili chinh 1.078.626.389 

c Thu nh(lp khac 557.041.729 

2 T6ng chi phi 171.571.956.079 

3 T6ng lgi nhu~n k€ toan tru&c thu€ 46.533.855.575 

4 Di€u chinh tang, giam thu nh~p chiu thu€ -108.003.226 

5 T6ng lgi nhu~n chiu thu€ (1-2) 'tO.'tLJ .852.349 

Trang i16 : - Lf)'i nhu(ln chtu thui TT aao tc;zo 2.001.373.122 

- Lf)'i nhu(ln chtu thue cua Cong ty 44.424.479.227 

,, 



6 Thu~ thu nh~p daanh nghi~p phai n<)p 10.023.075.568 
Trang a6 : - Thui TNDN-Trung tam dqy nghJ 249.690.138 

- Thui TNDN hoqt a<)ng SXKD Cong ty 9. 773.385.430 

7 Lqi nhu~n sau thu~ TNDN (3-6) 36.510.780.007 

* Xtic ilinh quy luung thifc hi~n niim 2014: 
Can cu nghi quy~t s6 203/NQ-HDTV-TCTHK ngay 26/0112015 cua H<)i d6ng thanh 

vien TCT HKVN quy dinh thlJc hi~n quy tiSn luang nam 2014, thea d6 Cong ty MASCO 
da thl}'c hi~n quy tiSn luang nam 2014 thea diSu 29, khaan 1 mvc c2 quy dinh t~i quy ch~ 
quan ly v6n d~u tu vaa daanh nghi~p khac cua TCT ban hanh kem thea quy~t dinh s6 
1591/QD-HDQT/TCTHK ngay 20/6/2013, C\1 th€: 

Lqi nhu~n thl}'c hi~n nam 2014 : 46.533.855.575 d6ng, d~t 152,15% k~ ha~ch lqi 
nhu~n 2014 da duqc D~i h<)i d6ng c6 dong giaa. 

Can cu quy ch~ 1591 n6i tren: 
+ Quy luang thl}'C hi~n nam 2014: 37.262.390.000 d?ng 
+ T6ng quy luang thucmg haan thanh k~ ha~ch nam 2014: 5.196.494.392 dong 
Muc luang thuang haan thanh k~ ha~ch Cong ty MASCO thl}'c hi~n b~ng 1,667 

thang luang k~ ho~ch. 
* Thifc hi~n tt&u tu niim 2014: Trang nam 2014, H<)i d6ng qufm tri da thong qua 

d~u tu cai t~a ma r<)ng nha kha Cam Ranh v6i t6ng muc d~u tu 1.288 tri~u d6ng n~m ngaai 
k~ ha~ch d~u tu nam 2014 nh~m ma r<)ng nha kha nha ch~ bi~n su~t an Cam Ranh d€ dam 
baa phvc V\1 cha cac chuy~n bay cua VNA va cac hang qu6c t~ khac. (Quy~t dinh cua 
HDQT phil hqp v6i mvc E, khaan 4, diSu 25 cua DiSu 1~ MASCO v/v d~u tu ngaai k~ 
ha~ch khong vuqt qua 1 0% gia tri k~ ha~ch da phe duy~t ha~c t6ng muc d~u tu ngaai k~ 
ha~ch nay khong vuqt qua 2 ty d6ng) 

H~ng mvc ma r<)ng nha kha nay duqc tri€n khai thgc hi~n xay d1Jng tu thtmg 
10/2014 d~n 31/12/2014 viln con da dang, nen Cong ty da chuy€n ti~p sang k~ ha~ch d~u tu 
nam 2015 d€ quy~t taan cong trinh. 

2.2.Phuo·ng an phan phfii lQi nhu~n nam 2014 ciia Cong ty : (Phan ph6i c6 tuc bdng 
tiJn m(lt) 

D , h a;. on vt tzn ong 

sa li~u 
TT Chi tieu d~ n2hi thong qua 
1 Lqi nhu~n sau thue TNDN 36.510.780.007 
2 Chi tra lqi nhu~n cho cac the nhan g6p von hqp tac kinh doanh t~i 912.354.595 

cac Trung tam d~y ngh6Uti xe oto, mota. 

3 Lqi nhu~n con l~i 35.598.425.412 
4 Trich Quy KT phuc lqi t~i VP Cong ty 600.000.000 
5 Chi thuang BDH DN 250.000.000 
6 Chi thu lao cho HDQT.BKS 144.000.000 

!7 Lqi nhu~n dlJ kien chi tra co tuc nam 2014 34.601.384.000 
a. L(li nhutJ,n da tqm chi tra co t{rc a(lt I (40%) 

, 
12.035.264.000 

b. L(li nhutJ,n da tqm chi tra co tuc d(lt II (40%) 12.035.264.000 

-
D< 

:; 

J. 



C. L(Yi nhutJ,n dl! kien chi tra co tuc a(Jt III (35%) 10. 53 0. 85 6. 000 

8 Lqi nhu~n nam 2014 con l~i chua pharr phoi (3-4-5-6-7 -8-9) 3.041.412 
9 LN con l~i cua cac nam tm6c chuyen sang 588.826.664 

10 Lqi nhu~ con l~i dv kien chuyen sang nam 2015 (10+11) 591.868.07 6 

- Dva tren k~t qua ho:;tt d(>ng san xu~t kinh doanh nam 20 14 cua Cong ty. H(>i d6ng quan tri 
(HBQT) da thvc hi~n t:;tm chi tra c6 tuc b~ng ti€n m~t v6i s6 ti€n : 24.070.528.000 d6ng, 
tuong ung 80% v6n di€u I~ Cong ty trong d6: 

+ TfJng cong ty HKVN : 8.683.240.000 d6ng 
+ Cac c6 dong con l:;ti : 15.387.288.000 d6ng 

- Ph~n lqi nhu~n con 1:;ti cua nam 2014, HBQT d€ xu~t phuong an tra c6 tuc b~ng ti€n m~t 
v6i s6 ti€n: 10.530.856.000 d6ng, tuong ung 35% muc v6n di€u 1~ Cong ty, trong d6: 

+ T6ng cong ty HKVN : 3.798.917.500 d6ng 
+ Cac c6 dong con 1:;ti : 6.731.938.500 d6ng 

- Ph~n lqi nhu~n con l:;ti chua phan ph6i cua nam 2014 ( ml)c 8): 3.041.412 d6ng va lqi 
nhu~n cua cac nam tru6c chuy~n sang (mvc 9): 588.826.664 d6ng, t6ng c(>ng la 
591.868.076 d6ng H(>i d6ng quan tri d€ xu~t chuy~n sang nam 2015. 
- Chi thu<'mg Ban Bi€u Hanh Doanh nghi~p ( Ml)c 5) : V~n dvng theo ml)c 2.1 Bi€u 4 
Thong tu s6 138/2010/TT-BTC ngay 17/9/2010 v€ vi~c "Huang din ch~ d(> phan ph6i lqi 
nhu~n d6i v6i cong ty TNHH m(>t thanh vien do Nha nu6c lam chu s& hfru. 

(Tid li?u kern thea: Thong biw chi tra t9m U:ng cJ tuc nam 2014 va Nghj quyit cua HDQT) 

3.Thong qua k~ ho~ch san xuftt kinh doanh, k~ ho~ch dftu trr nam 2015: 
-Tren ca s& thvc hi~n nam 2014 va tinh hinh kh6 khan, thu~n lqi v€ tinh san xu~t kinh 
doanh thvc t~ cua thi trm)'ng hi~n nay, H(>i d6ng quan tri da trinh B:;ti h(>i nhfrng chi tieu 
chu y~u cua K~ ho:;tch san xu~t kinh doanh nam 2015 nhu sau : 

3.1. Cac chi tieu doanh thu, chi phi: 
Don vi· Nghin dbng 

Chi tieu K~ ho~ch KH DHCD 0/oKH2015/ 
HDQT d~ nghi thon_g_qua TH2014 

1 2 3 4 
1. Tong von chu s& hfru binh 36.782.590 36.782.590 119,27% 
quan 
Trong d6: 
- von dau tu cua chu s& hfru 42.725.180 42.725.180 142% 
d~n 31112/2015 
- Von chu s& hfru tang do phat 12.637.020 12.637.020 
hanh c6 phi~u nam 2015 
2. Doanh thu thvc hi~n 196.187.958 196.187.958 90% 
3. Tong chi phi 165.507.003 165.507.003 96% 
3.l.Tong quy luang 40.716.608 40.716.608 96% 
4.Lqinhu~ntru6cthue 30.680.955 30.680.9,55 66% 
5. Lqi nhu~n sau thu~ 24.141.727 24.141.727 66% 
6.Tong phat sinh phai n()p NS 10.490.264 10.490.264 69% 

-1 



7 0 Lao d(>ng binh quan 579 
80 Tong von dau tu trong nam 40.4830000 
90Nq phai traJT6ng ngu6n v6n 48,72% 
1 OoTai san ngan h~n/Nq phai 62,87% 
tra 

3.2. Ki ho{lch lao il{jng niim 2015: 

TT Co· cAu lao dQng Thl}'c hi~n 2014 

A B 1 
T6ng so 554 
Trong d6: 

1 Lao d(>ng quan ly 20 
2 Lao d(>ng CMNV 46 
3 Lao d(>ng tn,rc ti€p 488 

3.3 .Ki ho{lch ttlzu tu 2015 · 

TT DANH Ml}C TRANG THIET Bl 

Do·n 
tinh 

A B 1 
DAU TU THEO KE HO~CH CIDJYEN 

A TffiP 
Cai t~o nha ch~ bi~n su§t an Cam Ranh 

I nam 2014 

H~ th6ng di~n chi~u sang, dp thoat nu6c 
H~ 

1 th6ng 
Khu nha de xe nhan vien, din tin va gii;it la 

-
2 bao h9 lao d(>ng Nha 

Tuang n'to, ma r(>ng san ducmg, duang n9i H~ ,., 
b9 th6ng .) 

Nha 
4 Cai t(;l.O ma r(>ng nha kho kho 

Dau tll' xe taxi 7 ch8 ph\lc V\1 kinh doanh 
II taxi Xe 

B KE HOACH 2015 

I Thi~t bi van phOng 

1 May photocopy BQ 

2 May vi tinh ( tocm cong ty) BQ 

3 May di~u hoa 1800BTU ( Toan Cong ty ) B9 
II May moe phuc vu san xuAt 

579 106% 
40.4830000 203% 

48,72% 106,93% 
62,87% 60,07% 

f) 0 t'nh 011 V! 1 : ngum 

K~ ho~ch 2015 
So sanh 

0/o 
2 3=2:1 

579 105 

24 120 
49 107 
506 104 

K~ hoach d~u tll' 
TG 

vi hoim 
Slg DO'n gia Thanh ti~n thimh 

2 3 4 5 

10,038,000 

2,638,000 Quyl 

1 400,000 400,000 

1 350,000 350,000 

1 600,000 600,000 

1 1,288,000 1,288,000 

Quy I, 
10 740,000 7,400,000 II 

30,445,000 

210,000 
ca 

2 30,000 60,000 nam 
ca 

10 10,000 100,000 nam . ca 
5 10,000 50,000 nam 

8,105,000 

" s. 

J 

!Qr 
y 

G 
/ 
'0? 

0_..-:: 
./ 



1 

1.1 

1.2 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

3 

3.1 

4 

4.1 

4.2 

III 

1 

1.1 

1.2 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

c 
D 

I 

II 

III 

Tai Chi nhanh Nha Trang 

Nang cdp tn;zm bdn ap 

H? thimg rita d1,mg qt 

Tai Sutit an Da NdnK 

Kho lt;mh 

Thiit bi bip sudt an 

May gi(lt cong nghi?p 30kg 

H? th6ng rita d1,mg qt 

H? th6ng ai?n thoc;zil loa n(Ji b9 SA 

Day chuyJn nc;zp xe SA 

Tai Chi nhtinh Ph it Bai 

Tit mat Sanaky 3 ngan 15 00 lit 

D&u ttr khtic 

May lc;znh, cai tc;zo thung cho cdc xe sudt an 

Thiit bi, may moe le khac 

DAu hr theo dtr an 

Chu~n bi dfiu tU': 

D~u tu xay dl,fng nha ch~ bi~n SA Da N~ng mai 
- K~ ho<;1ch v6n d~u tu nam 20 15. 

DSn bu cho ACV, l~p h6 sa thi~t k~, dt,r toan ... 

Nha ch~ bi~n su~t an Cam Ranh giai do(;ln II 

ThU'c bien dAu tU' 
Nha che bien suat an Phu Bai ( H<;1ng m1,1c 
XDCB) 
Cai t<;10 khu che bien SA Da N~ng, van phong 
cong ty. 
Dau tu xe 7 ch6 Fortuner plwc v1,1 cong tac quan 
ly 

D~u tu xe 4 ch6 thay th~ xe Gentra eli 

M& r()ng va xay diJilg m6i kho v~t tu v~t 
ph~m -

D~u tu xe tai nh!f 750kg ph1,1c Vl,l su~t an HUI 

D~u tu xe t~p lai h<;1ng D 

Xay d1,1·ng bai t~p lai xe o to mo to Da N~ng 

TONGCONG 

NGUONVON 

Kh~u hao tai san 
Vay tir cac to chlfc tin dl}ng va phat hanh co 
phi~u 

Phat hanh cA phi~u 

* TAng mrrc dAu tU' 
Trong ilo: 

Cai 

ht 

Kho 

ht 

Cai 

ht 

ht 

ht 

Xe 

nha 

nha 

nha 

nha 

Xe 

Xe 

nha 

Xe 

Xe 

Bai t~p 

+ DflU tu chuyin tiip tir niim 2014 

2,100,000 

1 300,000 300,000 Quy II 

1 1,800,000 1,800,000 Quy II 

4,775,000 

3 400,000 1,200,000 Quy III 

1 1,200,000 1,200,000 Quy III 

1 85,000 85,000 Quy III 

1 1,800,000 1,800,000 Quy III 

1 250,000 250,000 Quy III 

1 240,000 240,000 Quy III 

30,000 

1 30,000 30,000 Quyl 

1,200,000 

6 150,000 900,000 Quy III 
ca. 

1 300,000 300,000 nam 

22,130,000 
I 

1,700,000 

I 46,970,000 46,970,000 

Canam 

1 1,200,000 1,200,000 

1 500,000 500,000 Canam 

20,430,000 

1 3,500,000 3,500,000 Quy II 

1 1,500,000 1,500,000 Quy III 

1 1,000,000 1,000,000 Quy II 

15 700,000 10,500,000 Quy III 

1 800,000 800,000 Quy II 

1 230,000 230,000 Quy I 

1 500,000 500,000 Quy II 

1 2,400,000 2,400,000 Quy l,II 

40,483,000 

40,483,000 

13,845,980 

14,000,000 

12,637,020 

40.483.000.000 d 

10.038.000.000 d 



+ Dftu tu mui niim 2015 : 30.445.000.000 d 

3.4. Thong qua phuung an mii" r{Jng kinh doanh taxi t(li 2 chi nhanh Cam Ranh va Phil 

Bai. (Co phU'o·ng an kern theo ) 

- Hinh thll'c kinh doanh: NhuQTig quy€n thuong hi~u. 

- PhU'O'ng thll'c kinh doanh: Masco khong d~u tu xe rna cac ca nhan t6 chuc, 

CBCNV hgp tac kinh doanh g6p phuang ti~n kinh doanh taxi . 

4. Thong qua chu trU'o·ng tang v6n di~u I~ nam 2015 : (ChuyJn tiip NQ IJHCIJ 2014) 
- D€ nght DHDCD thong qua chu truong tang v6n Di€u 1~ nam 2015 ( chuy~n ti~p nam 
2014); 
- D€ nght DHDCD giao HDQT cong ty can cu vao ti~n d(), quy mo tri~n khai dlJ an d~u tu 
ca sa ch~ bi~n sufrt an cua cong ty t~i Cang HKQT Da N~ng d~ xay dvng phuang an tang 
v6n C\1 th~ trong nam 2015 va bao cao trinh DHDCD thong qua theo quy d!nh. 
-D~i h()i d6ng c6 dong uy quy€n cho H()i d6ng quan trt tri~n khai vi~c tang v6n theo 
phuang an C\1 th~ da dugc DHDCD thong qua theo dung phap 1u~t va qui d!nh hi~n hanh, 
bao cao DHDCD k~t qua thvc hi~n. 

5.Thong qua vi~c su·a Di~u I~ Cong ty. 
+Trinh DHDCD v€ sua d6i b6 sung Di€u 1~ cua Cong ty g6m: (C6 ph\11\lc kern theo ). 

6.Thong qua vi~c Chu tjch HDQT kiem Giam d6c Cong ty. 
+Thvc hi~n theo di€u 26.1 Di€u 1~ Cong ty, vi~c Chu t!ch HDQT kiem Giam d6c Cong ty 
phai dugc DHDCD phe chuftn hang nam. 

7. Thong qua Bao cao cua Ban ki~m soat: 
Bao cao cua Ban ki~m soat da trinh bay dugc cac ho~t d()ng rna BKS da thvc hi~n trong 
nam 2014, ca ban da danh gia d~y du v€ ho~t d()ng SXKD cua Cong ty nam 2014, ho~t 
d()ng quan 1y di€u hanh cua HDQT va Ban T6ng Giam d6c Cong ty, cong tac d~u tu va 
quy~t toan dv an trong nam 2014 cling nhu danh gia vi~c tuan thu phap 1u~t cua Nha nu6c 
va Di€u 1~ Cong ty cua Ban quan 1y, di€u hanh trong nien d(> 2014 Bao cao cling danh gia 
dugc bao cao tai chinh nam 20 14 cua Cong ty da dam bao tuan thu cac quy d!nh cua ph~p 
1u~t, quy ch~ cua HDQT, Cong ty va cac ch~ d(> chinh sach Nha nu6c quy dtnh. Ben c~nh 
d6 bao cao cling t6ng k~t tinh hinh thvc hi~n Nght quy~t DHDCD nam 2014 cua Cong ty. 

8. Thong qua phU'O'ng an chi tra thu lao cho HDQT, BKS nam 2015: 

PhU'O'ng an tra thu lao cho HDQT.BKS nam 2015: 144.000.000 tl 

./ Chu t!ch HDQT : 30.000.000d/nam. tuang ung 2.500.000 d/thang 

./ UVHDQT : 72.000.000d/nam. tuang ung 1.500.000 d/ng/thang 

./ T.BKS : 15.600.000d/nam. tuong ung 1.300.000 d/thang 

./ UVBKS : 26.400.000d/nam. tuang ung 1.100.000 d/ng/thang (85% TBKS) . • 
9. Thong qua phU'O'ng an Iva chqn Cong ty ki~m tmin nam 2015 : 



Thong qua phuong an h,ra ch<;>n Cong ty ki~m toan va tu vfin Chufin Vi~t c6 tn; sa chinh 33 
Phan Van Khai, Phucmg 13 , Qu~n 5 thanh ph6 H6 Chi Minh la dan vi ti€n hanh cac hot;tt 
d('>ng ki~m to an Cong ty cho nam tai chinh 20 15 cua Cong ty. 

V&i SlJ doan k€t th6ng nhfit cao trong HDQT va Ban Tfmg giam d6c, SlJ thong minh 
sang tt;to, linh hot;tt va quy€t doan trong quan tr! va di~u hanh, duqc cac c6 dong d6ng long 
ling h('> nhfit d!nh HDQT, Ban TGD di~u hanh se vuqt qua kh6 khan thach thuc cua nam 
2015, thvc hi~n t6t cac ml)c tieu dt;ti h('>i d~ ra. 

• , 



CQNG HOA xA HQI CHiJ NGHiA VIJtT NAM 
D()c l~p- Tl}' do- H~nh phuc 

Da Nfmg, ngay .2({hcingQ) nam 2015 

BAO cAo BAN KIEM SOAT 
Trinh D~i h()i dBng cB dong thtrirng nien nam 2015 

Can cu di~u 1~ ho~t d<)ng Cong ty cb phftn Dich vv Hang khong san bay Ua N~ng 
Can cu quy ch~ ho~t d<)ng cua Ban ki~m smit 

Ban ki~m smit bao cao tru6c U~i h<)i d6ng cb dong v~ k~t qua ki~m tra giam sat cac m~t 
ho~t d<)ng trong nam 2014 cua Cong ty cb phftn Dich vv Hang khong san bay Ua N~ng . 
1/ Hoat dong ciia Ban ki~m soat: 

- Trong nam 2014 va quy 1/2015 Ban ki~m soat cua cong ty da ti~n hanh hQp d!nh ky 
vao cac ngay 05/03/2014, 05/12/2014, 24/03/2015 

- N<)i dung cua cac k)' hQp: 
+ Uanh gia tinh hinh thlJc hi~n nghi quy~t U~i h<)i d6ng cb dong va H<)i d6ng quan tri . 
+ Uanh gia cong tac quan 1y di~u hanh cua H<)i d6ng quan tri va Ban Tbng giam d6c. 
+ Uanh gia ho~t d<)ng SXKD va tinh hinh tai chinh cua cong ty thong qua BCTC da ki~m 
toan nam 2013 va 2014. 
+ Uanh gia tinh hinh thlJC hi~n cac dlJ an dftu tu cua cong ty. 
+Thong qua n<)i dung bao cao trinh U~i h<)i d6ng cb dong thuang nien nam 2014. .-
+ Sa ,k~t tinh hinh ho~t d<)ng SXKD cua c~mg ty tr9ng 9 thang dftu nam 2014. . /~·;t,~JO' 
+ Kiem soat vi~c tuan thu cac quy dinh ve cong bo thong tin cua Cong ty theo cac quy dinh-~,-t· c9N 

h ' 1 A G:i co I 
P ap u~t. ? i uj D\C\-1 \J\J \-1 
III Cac noi dung thrrc bien cong tac kiem soat nam tai chinh 2014: \ * sAt--
- Tinh hinh thlJC hi~n nghi quy~t cua f)~i h<)i d6ng cb dong thuang nien va cac Nghi quy~ ~ BA . 
H<)i d6ng qufm tri nam 2014. . '··, ,~ICHA 
- Cong tac qufm 1y di~u hanh cua H<)i d6ng quan tri va Ban Tbng giam d6c. ~ 
- Ho~t d<)ng SXKD va tinh hinh tai chinh cua cong ty. 
- Ho~t d<)ng dftu tu cua cong ty. 
Ill/ Th§m dinh bao cao tai chinh nam 2014: 
3 .1 Cong tac 1~p va ki~m to an bao cao tai chinh 

- Bao cao tai chinh nam 2014 do Cong ty 1~p duqc ki~m toan b&i Cong ty ki~m toan 
va k~ toan AAC 1a dan vi da duqc UBCK Nha nu6c chAp thu~n ki~m toan cac Cong ty niem 
y~t. 

- Y ki~n ki~m toan vi en v~ BCTC nam 20 14 do Cong ty 1~p chAp nh~n va danh gia la 
trung thlJC, phil hqp v6i Chuftn IDlJC ch~ d<) k~ toan Vi~t Nam va cac van ban phap 1u~t qui 
d!nh hi~n hanh. 
3.2 K~t qua san xuAt kinh doanh nam 20 14 

M<)t s6 chi tieu chu y~u trong nam 2014 nhu sau : 
Tbng doanh thu 216,470 tY dbng 
Tbng chi phi 171 ,799 tY dbng 
Lqi nhu~n tru6c thu~ 46,533 ty d6ng 
Thu~ TNDN phai n<)p 10,023 cy d6ng 
Lqi nhu~n sau thu~ TNDN 36,510 ty d6ng 

Trong d6 1qi nhu~n phai chia cho cac d6i tac la ca nhan hqp tac kinh doanh t~i Trung 
tam d~y ngh~ lai xe Ua N~ng va Hu~: 912 tri~u d6ng (trong d6: Ua N~ng 435 tri~u d6ng va 
Hu~ 477 tri~u d6ng ). Lgi nhu~n con l~i cua Cong ty la 35,598 ty d6ng. 



... ~ .... 

Trong nam 2014, ho~t d(>ng sim xu~t kinh doanh cua cong ty d~t hi~u qua cao, chi 
tieu doanh thu d~t 117,21% so KH va lqi nhu~n d~t 151,63% so KH. Cac don vi Chi nhanh 
Cam Ranh, Xi nghi~p v~n chuy~n hanh khach, Xi nghi~p thuong m~i & d!ch Vl.l hang khong, 
Xi nghi~p san xu~t & cung ung su~t an Da N~ng c6 doanh thu va lqi nhu~n d~t va vuqt chi 
tieu k€ ho~ch d~ ra. 

Nam 2014, thu nh~p binh quan cua can b(> cong nhan vien trong cong ty 5,7 tri~u 
d6ng tang 14,9% so v6i nam 2013, nang su~t lao d(>ng tang 54,67% so v6i nam 2013 

Ben c~nh nhung thanh cong da d~t duqc trong nam 2014, ho~t d(>ng kinh doanh cua 
cong ty v~n con t6n t~i m(>t s6 c~n ti€p tvc kh~c phvc : 
- D€n 31 I 12/20 14 s6 du cong nq con phai thu khach himg : 15,3 97 cy d6ng ( tuong ung v6i 
51,17% v6n di~u 1~ cua cong ty ), giam 21,69% so v6i nam 2013, trong d6 chu y€u : 

+ Phai thu tir Vietnam Airlines: 4,354 ty d6ng. 
+ Phai thu tir Hang hang khong Ikar ti~n su~t an: 2,34 7 ty d6ng 
+Hang hang khong Nordwin 1.568 ty d6ng 
+ D~i di~n DHT 2,438 cy d6ng. 
+ Hang hang khong Transaero 408 tri~u d6ng 
+ Phai thu phi dao t~o lai xe cua cac t6 chuc, ca nhan: 2,305 ty d6ng. 

Ngmli ra hang hang khong dong duong indochina (1,481cy d6ng da l~p dlJ phong cha xu ly 
khoim nq kh6 doi) 
- u€n 31112/2014 s6 du cac khoan phai tra nguai ban 10,945 tY d6ng (tuong l!ng 36,38% 
v6n diSu 1~ cong ty ), chu y€u la cac khach hang cung c~p nguyen v~t li~u ch€ bi€n su~t an 
t~i Cam Ranh, Da N~ng, cac khach hang cung ung hang h6a kinh doanh thuong m~i t~i nha 
ga Da N~ng, trung tam total cung ung xang xe taxi ... 
- T~i thai di~m 31/12/2013 cong ty da vay t~i Ngan hang TMCP ngo~i thuong Vi~t Nam
chi nhanh Da N~ng s6 tiSn : 6,601 cy d6ng d~ d~u tu mua 2 xe nang su~t an t~i Cam Ranh va 
Da N~ng. Tai san dam bao cho khoan vay la tai san hinh thanh tir v6n vay, lai su~t vay la lai 
su~t tha n6i. 
IV/ Cong tac guan IV di~u hanh boat dong san xu§t kinh doanh: 

Thvc hi~n chi d~o cua H(>i d6ng quan tri, trong nam 2014, ngoai vi~c duy tri dam bao 
t6t ho~t d(>ng SXKD, hoan thanh vuqt muc cac chi tieu k€ ho~ch dS ra, Ban T6ng giam d6c 
diSu hanh cua cong ty da: 

-Ban hanh cac quy€t d!nh vS ATVSLD trong Cong ty, dam bao ch~t luqng vS v~ 
sinh an toan thvc phftm, tang cuang c6ng tac an ninh an toan trong ho~t d(>ng san xu~t kinh 
doanh. 

- Ban hanh cac chi thi vS n(>i quy lao d(>ng va cac quy€t djnh quy d!nh ch€ d(> tai 
chinh, cong tac phi trong Cong ty. 
VI Cong tac diu hr va guy~t toan drr an: 

T6ng gia tri d~u tu nam 2014: 19,923 ty d6ng d~t 40,34% so k€ ho~ch d~i h(>i d6ng 
thuang nien thong qua. 
Trong nam 2014 d~u tu theo k€ ho~ch bao g6m : 
+ Dv an chuy~n ti€p t6ng gia tri (5,093 cy d6ng) mua thanh ly 2 xe nang su~t an Tan san 
Nh~t 389 tri~u d6ng, xe nang su~t an Cam Ranh 4,704 ty d6ng. 
+May m6c phvc V\1 san xu~t (4,053 cy d6ng) g6m may phat di~n t~i Cam Ranh va Da N~ng 
1,320 cy d6ng, h~ th6ng lam 1~ nhanh t~i Cam Ranh va Da N~ng 1,591ty d6ng, may can 
b(>t lam banh, kho l~nh t~i Da N~ng, nang c~p tr~m bi€n ap t~i Da N~ng , h~ th6ng xu ly 
kh6i b€p su~t an Cam Ranh t6ng gia tri 971 tri~u d6ng, ngoai ra con m(>t s6 thi€t bi nh6 le 
phvc V\1 san xu~t t~i Cam Ranh va Da N~ng 171 tri~u d6ng. I 

+ D~u tu theo dv an t6ng gia tri ( 10,426 ty d6ng), mua 10 xe taxi 4 ch6 KIAmoming 
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3,592 ty d6ng, xe nang sufrt an t(;li Da N~ng 4,783 cy d6ng , 2 kho l(;lnh va 1 kho dong t';li 
Cam ranh 1 ,097ty d6ng, Khu nha d€ xe , gii;it la , nha an va h~ th6ng chi~u sang duang vao 
nha ch~ bi~n sufrt an Cam Ranh tbng gia tri 953 tri~u d6ng 

Ngoai ra trong nam 2014 thlJc hi~n Nghi quy~t HDQT s6 08/NQ-HDQT ngay 
04/09/2014 ra nghi quy~t dfru tu ma r<)ng nha kho t';li nha ch~ bi~n sufrt an Cam Ranh tbng 
gia tri 1,288 ty df>ng va da thl]C hi~n trong ky 192 tri~U d6ng. 
VI/ Tinh hinh thrrc hien noi dung nghi guy~t Dai hoi dfing cfi dong nam 2014: 

Nghi quy~t D(;li h<)i d6ng c6 dong thuang nien nam 2014 s6 03/NQ-DHDCD ngay 
22/05/2014 da thong qua phuong an tni c6 rue nam 2013 b~ng ti~n v6i tY 1~ 67,5%/vf>n di~u 
1~ . vi~c chi tni chia thanh 2 dqt , cv th€ nhu sau : 

- DQt1 : 25%/v6n di~u 1~, thlJc hi~n chi tra ngay 21102/2014. 
- Dqt2: 42,5%/vf>n di~u 1~, thlJc hi~n chi tra ngay 27/06/2014. 
Can cir Nghi quy~t H<)i d6ng quan tri s6 06/NQ-HDQT ngay 22/08/2014 v~ vi~c t(;lm 

irng c6 tire dqt 1 nam 2014 b~ng ti~n v6i ty 1~ 40%/v6n di~u 1~, ngay chi tra 25/09/2014 
Ngoai ra sau ngay k~t thuc nam tai chinh 2014 Cong ty da ch6t danh sach c6 dong 

t(;lm irng c6 tire dqt2 nam 2014 theo Nghi quy~t HDQT s6 01/NQ-HDQT ngay 15/0112015 
v6i cy 1~ 40%/ v6n di~u 1~ ngay chi tra 12/02/20 15 

- Cong ty da ban hanh di~u 1~ m6i sira dbi theo Nghi quy~t D(;li h<)i d6ng c6 dong nam 
2014 theo quy din h. 
VII/ Ki~n nghi ctia Ban ki~m smit: 
- D6i v6i H<)i d6ng quan tri: 

+ Chi d(;lo cong ty c6 bi~n phap thu h6i cong nq d6i v6i cac khach hang c6 s6 nq 16n 
va phat sinh nq thucmg xuyen tranh nguy ca rlii ro. 

+ Thong bao tru6c D(;li h<)i d6ng c6 dong v~ vi~c dfru tu b6 sung cho k~ ho(;lch 20 14 
v~ rna r<)ng nha kho t(;li nha ch~ bi~n sufrt an Cam Ranh 

+ Chi d(;lo va dinh huang cong tac l~p k~ ho(;lch hang nam cua cong ty sat v6i yeu cfru 
thlJc t~, tranh vi~c dfru tu ngoai k~ ho(;lch. 

+ Ch9n dan vi ki€m toan Bao cao tai chinh cho nam tai chinh 20 15 trinh D(;li h<)i 
d6n& c6 dong th~ng qua. , , 0 
- Doi v6i Ban Tong giam doc dieu hanh: . 1-:"0 \ 

+ Ki~n nghi Cong ty s6m hoan thi~n h6 sa quy~t toan dfru tu nha ch~ bi~n sufrt an _~G :~i 
Camranh. 

, ... ? 0 
- Doi v6i D(;li h<)i dong co dong .;,.~ r; 

+ D~ nghi thong qua BCTC nam 2014, quy~t dinh phan chia lqi nhu~n nam 2014 v' r ./ 
phe duy~t phuong an tra thu lao cho H<)i d6ng -quan tri va Ban ki€m soat nam 2015. 
Ban ki€m soat kinh trinh D(;li h<)i d6ng c6 dong . 

TM. Ban KiSm soat Cong ty CPVHK san bay Da Nling 
TRlfONGBAN 

Nguy~n Diing 

• , 
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PHỤ LỤC: BÁO CÁO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY 

(Kèm theo báo cáo số 97/NQLV) 

TT 

 

Nội dung 

(Điều/Khoản/Mục/

Trích yếu) 

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành Nội dung đề nghị sửa đổi Lý do đề xuất 

sửa đổi 

1 

 

Điều 1  

Giải thích thuật 

ngữ 

- Khoản 1 Điểm b, 

đ  

 

 

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh 

nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông 

qua ngày 29/11/2005 

 

đ. "Cán bộ quản lý" là Tổng giám đốc điều hành, 

Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí 

quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản 

trị phê chuẩn; 

 

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật 

Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc 

hội thông qua ngày 26/11/ 2014 

 

đ. “Người quản lý doanh nghiệp” là Chủ 

tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 

quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ 

chức danh quản lý khác trong Công ty được 

Hội đồng quản trị phê chuẩn, có thẩm quyền 

nhân danh công ty ký kết giao dịch của công 

ty theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Căn cứ Điều 4 

Luật DN số 

68/2014/QH13 

được thông qua 

ngày 26/11/ 

2014 

 

2 Điều 8 

Chuyển nhượng cổ 

phần 

- Khoản 1, 2 

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 niêm yết trên Sở giao dịch chứng 

khoán được chuyển nhượng theo các quy định 

của Pháp luật về chứng khoán và thị trường 

chứng khoán. 

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không 

được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi 

liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ 

phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn 

vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào 

bán. 

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ 

trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn 

chế chuyển nhượng cổ phần.  

2. Việc chuyển nhượng được thực hiện 

bằng hợp đồng theo cách thông thường 

hoặc thông qua giao dịch trên thị trường 

chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng 

bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng 

phải được bên chuyển nhượng và bên nhận 

chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của 

họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông 

qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, 

trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực 

hiện theo quy định của pháp luật về chứng 

khoán. 

Các trường hợp chuyển nhượng, giao dịch 

khác được thực hiện theo quy định của  Điều 

Căn cứ Điều 

126 luật Doanh 

Nghiệp số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014. 
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126 Luật Doanh nghiệp. 

3 Điều 11 

Quyền của cổ đông 

- Khoản 2 Điểm a, 

c, đ, e 

- Khoản 3 Điểm b, 

d 

- Khoản 2: 

a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp 

ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp 

tại ĐHĐCĐ hoặc thông qua đại diện được ủy 

quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. 

 

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh 

toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và 

pháp luật hiện hành. 

 

đ. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên 

quan đến cổ đông trong Danh sách cổ đông đủ tư 

cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu 

sửa đổi các thông tin không chính xác. 

e. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều 

lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

- Khoản 2: 

a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp 

ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực 

tiếp tại ĐHĐCĐ hoặc thông qua đại diện theo 

ủy quyền  hoặc theo hình thức khác do pháp 

luật, Điều lệ Công ty quy định  

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình 

cho người khác trừ trường hợp Điều lệ công 

ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ 

phần. 

đ. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin 

trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết 

và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính 

xác. 

e. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp 

Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ 

đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông 

Căn cứ Khoản 

1 Điều 114 

Luật DN số 

68/2014/QH13 

được thông qua 

ngày 26/11/ 

2014 

- Khoản 3: 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng 

số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 

sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: 

 

b.  Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc 

triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định 

tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp; 

 

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề 

cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt 

động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu 

phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa 

- Khoản 3: 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% 

tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên 

tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: 

 

b. “Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc 

triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy 

định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh 

nghiệp” 

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn 

đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành 

hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. 

Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có 

họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ 

Căn cứ Khoản 

2 Điều 114 

Luật DN số 

68/2014/QH13 

được thông qua 

ngày 26/11/ 

2014 

 

Căn cứ Điều 

126 luật Doanh 

Nghiệp số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 
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chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh 

nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân 

hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, 

địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành 

lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông 

là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng 

ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần 

của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng 

số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, 

mục đích kiểm tra. 

căn cước, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp 

khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ 

thường trú, quốc tịch, số quyết định thành 

lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với 

cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời 

điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, 

tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ 

lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; 

vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra. 

26 tháng 11 

năm 2014. 

 

4 Điều 12 

Nghĩa vụ của cổ 

đông 

- Khoản 1, 3 

Cổ đông có các nghĩa vụ sau: 

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của 

Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua 

theo quy định. 

Cổ đông có các nghĩa vụ sau: 

1.Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế 

của Công ty; chấp hành nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

3.Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ 

phần cam kết mua.  

  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. 

Căn cứ Điều 

115 luật Doanh 

Nghiệp số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014. 

5 
Điều 13 

Đại hội đồng cổ 

đông 

- Khoản 2 

- Khoản 3, điểm c, e 

-Khoản 4, điểm a, 

b, c. 

2.  Hội đồng quản trị tổ chức 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 Công ty, đặc biệt 

thông qua các báo cáo tài chính năm và dự 

toán cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm 

toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại 

hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo 

tài chính năm. 

 

 

 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng 

2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn 

địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông 

phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ 

chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác 

nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ 

đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự 

họp. Đại hội đồng cổ đông thường niên 

quyết định những vấn đề theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông 

qua các báo cáo tài chính năm và dự toán 

cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán 

viên độc lập có thể được mời tham dự đại 

hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo 

tài chính năm.  

Sửa theo khoản 

1 điều 136 

Luật DN 2014 
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cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: 

c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn 

số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít 

hơn một nửa số thành viên quy định trong 

Điều lệ 

 

e.Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu 

Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các 

thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản 

lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ 

của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc 

Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định 

hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình; 

 

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 ba mươi (30) 

ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản 

trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 

Điều 13 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại 

Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều 13; 

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 13 thì trong thời hạn ba 

mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải 

thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 

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 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) 

 

c. Khi số thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

Kiểm soát ít hơn số thành viên mà luật pháp 

quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên 

quy định trong Điều lệ 

 

e.“Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp 

nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng 

các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán 

bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng 

các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật 

Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành 

động hoặc có ý định hành động ngoài phạm 

vi quyền hạn của mình” 

 

 

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 ba mươi (30) 

ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng 

quản trị còn lại như quy định tại Điểm c 

Khoản 3 Điều 13 hoặc nhận được yêu cầu 

quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 

Điều 13; Trường hợp Hội đồng quản trị 

không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản 

trị và các thành viên Hội đồng quản trị 

phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và 

phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho 

công ty. 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

 

Căn cứ Điều 

136, Khoản 3, 

điểm b luật 

Doanh Nghiệp  

 

 

 

 

Căn cứ Điều 

160 luật Doanh 

Nghiệp số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014 

 

Căn cứ Điều 

136, khoản 4, 

khoản 5, khoản 

6, luật Doanh 

Nghiệp số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014 
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ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu 

cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 13 có 

quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

tại Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp. 

 

 

 

tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời 

hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm 

soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp; 

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì 

Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước 

pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh 

cho công ty. 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại 

Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba 

mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ 

đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 

Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại Khoản 6 Điều 136 

Luật Doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bổ sung theo 

khoản 7,8  điều 

136 Luật DN 

2014 

6 Điều 14  

Quyền và nhiệm vụ 

của Đại hội đồng 

cổ đông 

- Khoản 1 điểm d 

- Khoản 2 điểm m. 

p 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền 

thảo luận và thông qua: 

 

d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của 

Công ty 

2.Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất 

thường thông qua quyết định về các vấn đề 

sau: 

m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty 

hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị 

từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty 

và các chi nhánh của Công ty được ghi trong 

báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; 

 

 

 

 

d. Kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 

kinh doanh hàng năm của Công ty;   

 

 

 

 

m. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có 

giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài 

sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 

của công ty  

 

 

 

 

 

Bổ sung theo 

điểm a khoản 2 

Điều 136 Luật 

DN 

 

 

Căn cứ Điều 

135, khoản 2, 

điểm d, luật 

Doanh Nghiệp 

số  

68/2014/QH13 
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p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký 

kết hợp đồng với những người được quy định tại 

Khoản 1, Điều 120 của Luật Doanh nghiệp với 

giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản 

của Công ty và các chi nhánh của Công ty được 

ghi trong báo cáo tài chính  gần nhất được kiểm 

toán; 

p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký 

kết hợp đồng với những người được quy 

định tại Khoản 1, Điều 162 của Luật Doanh 

nghiệp hoặc quyết định đầu tư hoặc bán số 

tài sản với giá trị bằng hoặc lớn hơn ba 

mươi lăm phần trăm (35%) hoặc quyết định 

đầu tư hoặc bán số tài sản tổng giá trị tài 

sản của Công ty và các chi nhánh của Công 

ty được ghi trong báo cáo tài chính  gần nhất 

được kiểm toán; 

 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014 

Sửa theo khoản 

1 Điều 162 

Luật DN 

Điểm d, khoản 

2, Điều 135 

 

 

7 Điều 15 

Các đại diện được 

ủy quyền 

- Khoản 1, 2 

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng 

cổ đông theo luật pháp có thể ủy quyền cho đại 

diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều 

hơn một người đại diện được cử thì phải xác 

định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy 

quyền cho mỗi người đại diện.  

 

 

 

 

 

 

2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại 

hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo 

mẫu của Công ty, có chữ ký theo quy định sau 

đây: 

 

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội 

đồng cổ đông theo luật pháp có thể ủy quyền 

cho đại diện của mình tham dự. Cổ đông là 

tổ chức sở hữu đến dưới ba mươi phần 

trăm (30%) được ủy quyền tối đa hai (2) 

người đại diện; từ ba mươi phần trăm 

(30%) đến dưới năm mươi phần trăm 

(50%) được ủy quyền tối đa ba (3) người 

đại diện; từ năm mươi phần trăm (50%) 

trở lên được ủy quyền tối đa bốn (4) người 

đại diện. Khi có nhiều hơn một (1) người 

đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác 

định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được 

ủy quyền cho mỗi người đại diện. 

 

2. Việc chỉ định người đại diện theo ủy 

quyền phải bằng văn bản theo mẫu của 

Công ty, phải thông báo cho công ty và chỉ 

có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công 

ty nhận được thông báo, có chữ ký theo quy 

định sau đây: 

 

5. Người đại diện theo ủy quyền phải tuân 

thủ các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và 

trách nhiệm theo Điều 15, Điều 16 Luật 

Căn cứ Điều 

15 luật Doanh 

Nghiệp số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bổ sung thêm 

khoản 5 
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Doanh nghiệp. 

8 Điều 16 

Thay đổi các quyền 

- Khoản 1 

1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt 

gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực 

khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần 

phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời 

được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu 

quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết 

thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ 

đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông 

qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị 

khi có tối thiểu hai cổ đông (hoặc đại diện được 

ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần 

ba giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã 

phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu 

như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong 

vòng ba mươi ngày sau đó và những người nắm 

giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào 

số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp 

hoặc thông qua đại diện được uỷ 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. 

1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc 

biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có 

hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 

51% cổ phần phổ thông tham dự họp thông 

qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 

65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi 

nói trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức 

cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ 

phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền 

nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai cổ 

đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và 

nắm giữ tối thiểu một phần ba giá trị mệnh 

giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. 

Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu 

trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng 

ba mươi ngày sau đó và những người nắm giữ 

cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào 

số lượng người và số cổ phần) có mặt trực 

tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ 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. 

Căn cứ  Điều  

144 của Luật 

Doanh nghiệp 

số 

68/2014/QH13 

ngày 

26/11/2014 

9 Điều 17  

Triệu tập Đại hội 

đồng cổ đông, 

chương trình họp 

và thông báo họp 

Đại hội đồng cổ 

đông 

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải 

thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện 

tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba 

mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại 

hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài 

liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các 

quy định của Công ty; 

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải 

thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

a.Chuẩn bị, lập danh sách cổ đông có quyền 

dự họp Đại hội đồng cổ đông dựa trên sổ 

đăng ký cổ đông của công ty  không sớm 

hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp 

Đại hội đồng cổ đông  

Căn cứ Điều 

137 luật Doanh 

Nghiệp số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014 
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- Khoản 2 điểm a 

- Khoản 3 

- Khoản 5 

 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được 

gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố 

trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch 

chứng khoán (đối với công ty niêm yết hoặc 

đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử 

(website) của Công ty. Thông báo họp Đại hội 

đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười 

lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ 

đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi 

hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước 

phí hoặc được bỏ vào hòm thư). 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 địa chỉ trang thông tin điện tử 

để các cổ đông có thể tiếp cận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có 

quyền từ chối những đề xuất liên quan đến 

Khoản 4 Điều 17 trong các trường hợp sau: 

3. Mời họp Đại hội đồng cổ đông: 

a. 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 10 ngày trước ngày khai 

mạc. Thông báo mời họp phải có tên, địa 

chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, 

địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, 

địa điểm họp và những yêu cầu khác đối 

với người dự họp. 

b. Thông báo được gửi bằng phương thức 

bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ 

đông; đồng thời đăng trên trang thông tin 

điện tử của công ty và đăng báo hằng ngày 

của trung ương hoặc địa phương, khi xét 

thấy cần thiết theo quy định của Điều lệ 

công ty. 

c. Thông báo mời họp phải được gửi kèm 

theo các tài liệu sau đây: 

- 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; 

- Phiếu biểu quyết; 

- Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự 

họp. 

Trường hợp công ty có trang thông tin điện 

tử, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời 

họp quy định tại Điểm c, khoản 3 Điều này 

có thể thay thế bằng 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 và công ty phải gửi tài 

liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu. 

 

Căn cứ Điều 

139 luật Doanh 

Nghiệp số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014 
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b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông 

trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng 

theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này; 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến 

Khoản 4 Điều 17 trong các trường hợp sau: 

b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm 

cổ đông không có đủ ít nhất mười phần trăm 

(10%) cổ phần phổ thông trong thời gian liên 

tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này; 

 

 

Căn cứ Khoản 

2, Điều 114 

Luật Doanh 

nghiệp số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014 

10 Điều 18  

Các điều kiện tiến 

hành họp Đại hội 

đồng cổ đông 

- Khoản 1, 2, 3, 4 

 

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số 

cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần 

có quyền biểu quyết. 

 

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu 

cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời 

điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập 

họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải 

được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày 

kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại 

chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là 

các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự 

họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền 

biểu quyết. 

 

3. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được 

tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết 

trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn 

định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần 

thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi 

(20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến 

hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít 

nhất năm mươi mốt phần trăm (51%) tổng 

số phiếu biểu quyết. 

 

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu 

cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ 

thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người 

triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ 

đông phải được triệu tập họp lần thứ hai 

trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định 

họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội 

đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được 

tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 

diện ít nhất ba mươi ba 33% tổng số phiếu 
biểu quyết. 

 

3.Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được 

tiến hành do không có đủ số đại biểu cần 

thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời 

điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng 

cổ đông được triệu tập họp lần thứ ba 

trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định 

họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp 

Căn cứ Điều 

141  Luật DN 

số 

68/2014/QH13 

được thông qua 

ngày 26/11/ 

2014 
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lần hai, và trong trường hợp này đại hội được 

tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông 

hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là 

hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề 

dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ 

đông lần thứ nhất. 

 

của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành 

không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu 

quyết của các cổ đông dự họp và có quyền 

quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được 

phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần 

thứ nhất.. 

 

4. Theo đề nghị của chủ tọa, Đại hội đồng 

cổ đông có quyền quyết định thay đổi 

chương trình họp đã được gửi kèm theo 

thông báo mời họp theo quy định tại Điều 

139 của Luật doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

(Bổ sung thêm 

Khoản 4) 

11 
Điều 19 

Thể thức tiến hành 

họp và biểu quyết 

tại Đại hội đồng cổ 

đông 

-Khoản 4, 6 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ các 

cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. 

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời 

mất khả năng làm việc thì các thành viên còn 

lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa 

cuộc họp. Trường hợp không có người có thể 

làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có 

chức vụ cao nhất điều khiển 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.  

6. Chủ tọa Đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự 

nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ 

đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần 

thiết.   

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ các 

cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. 

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 

vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm 

việc thì các thành viên Hội đồng quản trị 

còn lại sẽ bầu ra một (1) thành viên trong số 

họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa 

số; trường hợp không bầu được người làm 

chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều 

khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa 

cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất 

làm chủ tọa cuộc họp.  

6. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn 

họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có 

đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm 

khác và tại một địa điểm do chủ toạ quyết 

định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu 

nhận thấy rằng: (a) Địa điểm họp không có 

đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự 

họp;(b) Các phương tiện thông tin tại địa 

điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông 

dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

Sửa theo khoản 

2 điều 142 

Luật DN 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ Điều 

142, khoản 8 

Luật Doanh 

Nghiệp số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014. 
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(c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, 

có nguy cơ làm cho cuộc họp không được 

tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 
Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội 

khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội 

đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự 

họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá 

03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc. 

Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc 

lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại Đại hội 

bị trì hoãn trước đó. 

12 Điều 20  

Thông qua quyết 

định của Đại hội 

đồng cổ đông 

-Khoản 1, điểm a, b, 

c 

-Khoản 2 

- Khoản 3, 4, 5 , 6 

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, 

các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về 

các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 

65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông 

có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc 

thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại 

Đại hội đồng cổ đông: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công 

ty; 

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành 

viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo 

cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng 

giám đốc điều hành. 

 

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên 

quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại 

cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, 

việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, 

giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các 

chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên 

tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo 

cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được 

thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu 

bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt 

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết 

định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu 

quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn 

bản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về 

các vấn đề sau đây phải được thông qua 

bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông: 

a)Định hướng phát triển công ty; 

b Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng 

loại; 

d)Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

đ)Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có 

Căn cứ Điều 

143, 144 Luật 

Doanh Nghiệp 

số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014. 
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trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ 

quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong 

trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 

75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có 

quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường 

hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). 

 

 

giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị 

tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất của công ty.  

e)Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g)Chia, tách, hợp nhất, sát nhập hoặc 

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải 

thể công ty. 

3.Nghị quyết về nội dung sau đây được 

thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít 

nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất 

cả cổ đông tán thành: 

a)Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ 

công ty; 

b)Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng 

loại;  

c)Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh 

doanh; 

d)Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị 

bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài 

sản được ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất của công ty,  

đ)Chia, tách, hợp nhất, sát nhập hoặc 

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải 

thể công ty; 

4.Các nghị quyết khác được thông qua khi 

được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% 

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ 

đông tán thành, trừ trường hợp quy định 

tại khoản 3 và khoản 5 Điều này;  

5.Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện 

theo phương thức bầu dồn phiếu6. Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được 

thông báo đến cổ đông có quyền dự họp 

Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông 

qua; trường hợp công ty có trang thông tin 

 

 

Căn cứ Điều 

143 Khoản 2 

Điểm đ; Điều 

144, Khoản 1, 

Luật DN số 

68/2014/QH13 

được thông qua 

ngày 26/11/ 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ Điều 

148 Luật 

Doanh Nghiệp 

số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014. 
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điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế 

bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử 

của công ty 

6. Hiệu lực các nghị quyết của ĐHĐCĐ: 

a.Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

có hiệu lực kể từ ngày được thông qua 

hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị 

quyết đó. 

b.Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

được thông qua bởi cổ đông sở hữu 100% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp 

pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và 

thủ tục thông qua nghị quyết đó không 

được thực hiện đúng như quy định. 

c.Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu 

cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại Điều 23 của Điều lệ này, thì các 

nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho 

đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định 

khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ 

quan có thẩm quyền. 

 

13 Điều 21  

Thẩm quyền và thể 

thức lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản 

để thông qua Nghị 

quyết của ĐHĐCĐ 

 -Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản để thông qua quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau 

đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy 

cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

 

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 khi xét thấy cần 

thiết vì lợi ích của công ty với tất cả các nội 

dung ngoại trừ các nội dung quy định tại 

khoản 2, Điều 20 của Điều lệ này. 

 

Căn cứ Điều 

145 Luật 

Doanh Nghiệp 

số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014. 

(nhằm đảm bảo 

các nội dung 

về sửa đổi 
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2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý 

kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết 

định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết 

định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng 

phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đã đăng 

ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải 

đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông 

trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết 

và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày làm việc 

trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu 

sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng 

ký kinh doanh của Công ty; 

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy 

chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng 

thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá 

nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số 

quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh 

doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ 

quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ 

phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của 

cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết 

định; 

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, 

không tán thành và không có ý kiến với từng 

vấn đề lấy ý kiến; 

f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến 

đã được trả lời; 

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị và người đại diện theo pháp luật của Công 

ty. 

2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý 

kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị 

quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền 

biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời 

hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, Việc lập 

danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực 

hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều 137 của Luật  doanh nghiệp. Yêu cầu 

và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu 

kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 

139 của Luật doanh nghiệp; 
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ 

yếu sau đây: 

a)Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh 

nghiệp; 

 

b)Mục đích lấy ý kiến; 

c)Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ 

căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân 

dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 

pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số 

doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, 

địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức 

hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, 

số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng 

minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực 

cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ 

phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của 

cổ đông; 

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết 

định; 

e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, 

không tán thành và không có ý kiến với từng 

vấn đề lấy ý kiến; 

 

Điều lệ, tổ 

chức lại, cơ 

cấu lại công ty 

không cần thiết 

đưa ra tại cuộc 

họp ĐH ĐCĐ) 
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4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ 

ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện 

theo uỷ 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. Các phiếu lấy ý kiến 

Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại 

nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều 

không hợp lệ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản 

kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm 

soát hoặc của cổ đông không 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, số và ngày cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng 

ký kinh doanh; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để 

f) Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý 

kiến đã được trả lời; 

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị và người đại diện theo pháp luật của 

công ty; 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả 

lời đến công ty theo một trong các hình 

thức sau đây: 

a) 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;  

b) Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến 

gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử 

phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm 

phiếu.  

     Các phiếu lấy ý kiến 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 

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 
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thông qua quyết định; 

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã 

tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số 

phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết 

không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ 

đông tham gia biểu quyết; 

 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và 

không có ý kiến đối với từng vấn đề; 

 

e. Các quyết định đã được thông qua; 

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty 

và của người giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị 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 phải được công bố trên 

Website của Công ty trong thời hạn hai mươi 

tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng 

mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày kết 

thúc kiểm phiếu. 

 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm 

phiếu, toàn văn 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. 

thông qua nghị quyết; 

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã 

tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số 

phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết 

không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, 

kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia 

biểu quyết; 

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 

e) Các vấn đề đã được thông qua; 

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị, người đại diện theo pháp luật của 

công ty, người giám sát kiểm phiếu và 

người 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 phải được gửi đến 

các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp 

công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi 

biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng 

việc đăng tải lên trang thông tin điện tử 

của công ty; 

 

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 được lưu giữ tại trụ sở chính của 

công ty. 
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8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy 

ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ 

đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như 

quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông. 

 

 

 

 

8. Quyết định được thông qua theo hình thức 

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số 

cổ đông đại diện thông qua với tỷ lệ tương 

ứng nêu tại Điều 20, Điều lệ này và có giá trị 

như quyết định được thông qua tại cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông 

 

 

 

 

14 Điều 22  

Biên bản họp Đại 

hội đồng cổ đông 

 

 

 

 

2. Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách 

nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng 

cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải 

được công bố trên website của Công ty trong 

thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả 

các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày 

kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên 

bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng 

chứng xác thực về những công việc đã được tiến 

hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến 

phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo 

đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) 

ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được 

lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ 

tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản 

ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự 

họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu 

giữ tại trụ sở chính của Công ty.  

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên 

bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ 

dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải 

được lập bằng tiếng Việt. Nội dung biên 

bản thực hiện theo quy định tại diều 146 

Luật doanh nghiệp. 

2. Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu 

trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại 

hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ 

đông phải được công bố trên website của 

Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ 

và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn 

mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng 

cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ 

đông được coi là bằng chứng xác thực về 

những công việc đã được tiến hành tại Đại hội 

đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về 

nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ 

tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ 

khi gửi biên bản.  Biên bản phải được lập 

bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ 

tọa đại hội và Thư ký, được lập theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này và các 

quy định pháp luật có liên quan. Các bản ghi 

chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự 

họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được 

Căn cứ Điều 

146 Khoản 1 

Luật DN số 

68/2014/QH13 

được thông qua 

ngày 

26/11/2014 
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lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.  

15 Điều 23 

Yêu cầu hủy bỏ 

Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông 

- Khoản 1, 2 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của 

Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

 

 

2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung 

quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công 

ty. 

1.Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông không thực 

hiện đúng theo quy định của Luật doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp 

quy định tại Điểm b khoản 6 Điều 20 của 

Điều lệ này. 

 

2. Nội dung Nghị quyết vi phạm pháp luật 

hoặc điều lệ công ty. 

Căn cứ Điều 

147, 148 Luật 

Doanh Nghiệp 

số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014. 

 

16 Điều 24  

Thành phần và 

nhiệm kỳ của Hội 

đồng quản trị 

- Khoản 1, 2 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất 

là 05 người và nhiều nhất là 11 người. Nhiệm kỳ 

của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm 

kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 

năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có 

thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu 

quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) 

tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của 

từng người lại với nhau 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 (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% 

được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít 

nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người. 

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên độc lập Hội đồng quản trị 
không quá năm (05) năm và có thể được bầu 

lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền 

biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 

(06) tháng có quyền gộp số quyền biểu 

quyết của từng người lại với nhau để đề cử 

các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần 

trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm 

(20%) số cổ phần có quyền biểu quyết được 

đề cử một (01) thành viên; từ hai mươi 

phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần 

trăm (30%) được đề cử hai (02) thành viên; 

từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm 

mươi phần trăm (50%) được đề cử ba (03) 

thành viên; từ năm mươi phần trăm (50%) 

đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) 

được đề cử bốn (04) thành viên và nếu từ 

sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên 

Căn cứ Khoản 

2 Điều 150 

Luật DN 2014 

 

 

 

 

Theo Điều 114 

Luật Doanh 

Nghiệp số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014. 
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được đề cử đủ số ứng viên.  

 

17 Điều 25   

Quyền hạn và 

nhiệm vụ của Hội 

đồng quản trị 

- Khoản 3 Điểm i  

- Khoản 4 Điểm c, 

e 

3.  Hội đồng quản trị có những quyền hạn và 

nhiệm vụ sau: 

i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám 

đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, người đại 

diện của Công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không 

được trái với các quyền theo hợp đồng của 

những người bị bãi nhiệm; 

 

 

 

 

 

 

 

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng 

quản trị phê chuẩn: 

a.Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại 

diện của Công ty; 

b.Thành lập các công ty con của Công ty; 

c.Trong phạm vi quy định tại Khoản 2, Điều 108 

của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy 

định tại Khoản 3, Điều 120 của Luật Doanh 

nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê 

chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm 

quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ 

các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các 

hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công 

3.  Hội đồng quản trị có những quyền hạn và 

nhiệm vụ sau: 

i.  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội 

đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký 

hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng 

giám đốc điều hành và người quản lý quan 

trọng khác do Điều lệ công ty quy định, 
việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với 

các quyền theo hợp đồng của người bị bãi 

nhiệm và theo đúng các quy định của công 

ty; quyết định, tiền lương và quyền lợi 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; 

 

 

 

 

c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2, Điều 

149 của Luật doanh nghiệp, trừ trường 

hợp quy định tại Khoản 3, Điều 162 của 

Luật Doanh nghiệp và mục o khoản 3 Điều 

25 Điều lệ này phải do Đại hội đồng cổ 

đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy 

từng thời điểm quyết định việc thực hiện, 

sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của 

Căn cứ Điều 

149 Khoản 2 

Điểm i Luật 

DN số 

68/2014/QH13 

được thông qua 

ngày 26/11/ 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ Điều 

162 Luật 

Doanh Nghiệp 

số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 
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ty và liên doanh); 

e. Đối với các khoản đầu tư khẩn cấp, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh của Công 

ty, Hội đồng quản trị có quyền quyết định các 

khoản đầu tư ngoài kế hoạch đầu tư hàng năm 

không vượt quá hai (2) tỷ đồng Việt Nam hoặc 

các khoản đầu tư vượt kế hoạch đầu tư hàng năm 

không vượt quá 10% giá trị kế hoạch đã được 

phê duyệt. Khi quyết định các trường hợp nêu 

trên phải đảm bảo được mục tiêu đầu tư có hiệu 

quả, không làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của 

Công ty. Sau khi quyết định đầu tư, Hội đồng 

quản trị phải báo cáo cấp có thẩm quyền. 

 

Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, 

sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh); 

e. Hội đồng quản trị có quyền quyết định các 

khoản đầu tư trong phạm vi tổng ngân 

sách đầu tư bằng hoặc nhỏ hơn 110% kế 

hoạch hàng năm đã được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. Việc quyết định đầu tư 

phải đảm bảo mục tiêu đầu tư có hiệu quả 

và phải báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần 

nhất trong trường hợp vượt 10% tổng kế 

hoạch đầu tư hàng năm đã được ĐHĐCĐ 

thông qua. 

m. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp 

thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty 

hoặc các chi nhánh của Công ty với những 

người được quy định tại Khoản 1, Điều 

162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị nhỏ 

hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng 

giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh 

của Công ty được ghi trong báo cáo tài 

chính gần nhất và tuân thủ khoản 2, 

khoản 4 Điều 162 luật Doanh nghiệp. 

năm 2014. 

 

Đề xuất sửa 

đổi theo thực tế 

yêu cầu sản 

xuất kinh 

doanh 

 

 

 

 

Bổ sung điểm 

này theo Điều 

162, Luật 

doanh nghiệp 

18 
Điều 26 

 Chủ tịch Hội đồng 

quản trị 

Khoản 2 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm 

triệu tập và làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và 

các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có 

những quyền và trách nhiệm khác quy định tại 

Điều lệ này và Luật doanh nghiệp. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm 

triệu tập và làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông 

và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng 

thời có những quyền và trách nhiệm khác quy 

định tại Điều lệ này và Luật doanh nghiệp. 

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 

vắng mặt hoặc không thể thực hiện được 

nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn 

bản cho một thành viên khác thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ 

công ty. Trường hợp không có người được 

ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một 

Căn cứ Khoản 

4 Điều 152 

Luật Doanh 

Nghiệp số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014. 
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trong số các thành viên tạm thời giữ chức 

Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc 

đa số. 
 

19 Điều 27 

Các cuộc họp của 

HĐQT 

- Khoản 1, 

- Khoản 2  

- Khoản 3, Điểm c 

- Khoản 4,7,8 ,9,10 

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch 

thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng 

quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định 

khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành 

trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ 

ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm 

kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu 

bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều 

hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao 

nhất ngang nhau thì các thành viên này bầu 

một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng 

quản trị theo nguyên tắc đa số. 

 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các 

cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập 

chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp 

ít nhất năm (05) ngày trước ngày họp dự kiến. 

Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy 

cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một 

(01) lần. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc 

họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của 

Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị 

phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được 

trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một 

trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng 

văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn 

đề cần bàn: 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu 

trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội 

đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm 

việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng 

quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do 

thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ 

lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. 

Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành 

viên có số phiếu bầu 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. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập 

các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, 

lập chương trình nghị sự, thời gian và địa 

điểm họp ít nhất ba (03) ngày trước ngày họp 

dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ 

khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi 

quý phải họp một (01) lần. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các 

cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi 

ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng 

quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, 

không được trì hoãn nếu không có lý do chính 

đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây 

đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc 

họp và các vấn đề cần bàn: 

a. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm 

Căn cứ Điều 

153 Luật 

Doanh Nghiệp 

số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014. 
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a. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm 

(05) cán bộ quản lý khác; 

b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

c. Ban kiểm soát. 

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 

3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn 

mười lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp. 

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không 

chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch 

phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra 

đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức 

cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có 

thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

 

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được 

gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít 

nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức họp, các 

thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo 

mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể 

có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải 

được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông 

báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm 

họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những 

vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp 

Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên 

Hội đồng không thể dự họp. 

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, 

thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải 

bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên 

Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

 

 

 

(05) cán bộ quản lý khác; 

b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản 

trị; 

c. Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập. 

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại 

Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong 

thời hạn bảy (7) ngày làm việc sau khi có đề 

xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng 

quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo 

đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về 

những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những 

người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập 

đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu 

tập họp Hội đồng quản trị. 

 

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải 

được gửi trước cho các thành viên Hội đồng 

quản trị ít nhất ba (03) ngày làm việc trước 

khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có 

thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản 

và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. 

Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng 

văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ 

chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm 

theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề 

được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội 

đồng và các phiếu bầu cho những thành viên 

Hội đồng không thể dự họp. 

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, 

fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, 

nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của 

từng thành viên Hội đồng quản trị được 

đăng ký tại Công ty. 
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8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ 

nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít 

nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng 

quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người 

đại diện (người được uỷ quyền). 

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo 

quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong 

thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định 

họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến 

hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội 

đồng quản trị dự họp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp 

Hội đồng quản trị gửi thông báo mời họp 

và các tài liệu kèm theo đến các kiểm soát 

viên như đối với thành viên HĐQT, Kiểm 

soát viên có quyền dự các cuộc họp của 

HĐQT, có quyền thảo luận nhưng không 

được biểu quyết. 

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ 

nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi 

có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội 

đồng quản trị dự họp hoặc thông qua người 

đại diện (người được uỷ quyền). 

Trừ quy định tại khoản 2, Điều 26 Điều lệ 

này, thành viên Hội đồng quản trị không 

được ủy quyền hay chỉ định người khác 

thay thế tham dự các cuộc họp của Hội 

đồng quản trị. 

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp 

theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập 

lại trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự 

định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại 

được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số 

thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

Thành viên Hội đồng quản trị được coi là 

tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong 

trường hợp sau đây: 

- Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị 

trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; 

- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông 

qua thư, fax, thư điện tử; 

Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc 

họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bổ sung theo 

Khoản 7, Điều 

153, Luật 

Doanh nghiệp 

 

 

Căn cứ Điều 

153, Điều 159 

Luật Doanh 

Nghiệp số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014. 

Khoản 11, 12, 

13 bỏ. Các nội 

dung tại Khoản 

11, 12, 13 được 

ghép vào 

khoản 8 
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9.Biểu quyết. 

d.Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một 

hợp đồng được quy định tại Điểm a, b, Khoản 

4, Điều 35 của Điều lệ này sẽ được coi là có 

lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó. 

10. 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 bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong 

cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên 

xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao 

dịch này. Trường hợp một thành viên Hội 

đồng quản trị không biết bản thân và người 

đựng trong phong bì kín và phải được 

chuyển đến chủ tịch Hội đồng quản trị 

chậm nhất một (01) giờ trước khi khai 

mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước 

sự chứng kiến của tất cả người dự họp. 

Nghị quyết 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. 

Địa điểm của cuộc họp Hội đồng quản trị là 

địa điểm mà chủ tọa cuộc họp hiện diện. 

Các quyết định, nghị quyết được thông qua 

trong một cuộc họp qua điện thoại hoặc lấy 

ý kiến bằng văn bản được tổ chức và tiến 

hành một các hợp thức có hiệu lực ngay 

khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được 

khẳng định bằng chữ ký của tất cả các 

thành viên Hội đồng quản trị tham gia 

cuộc họp này. 

9.Biểu quyết 

d.Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ 

một (1) hợp đồng được quy định tại Khoản 

4, Điều 35 của Điều lệ này sẽ được coi là có 

lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó. 

10. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp 

hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một (1) 

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 bản chất, nội dung 

của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội 

đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký 

kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường 

hợp một (1) thành viên Hội đồng quản trị 

không biết bản thân và người liên quan có 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 159 luật 

Doanh nghiệp 
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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 liên quan. 

 

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 liên quan. 

Đồng thời các thành viên Hội đồng quản trị, 

ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cán 

bộ quản lý khác của công ty thực hiện công 

khai lợi ích theo Điều 159, luật doanh 

nghiệp. 

11. Cuộc họp của HĐQT phải được ghi biên 

bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ 

dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải 

được lập bằng tiếng Việt và bao gồm các 

nội dung theo quy định tại khoản 1 – điều 

154 Luật doanh  

- Biên bản họp ĐHĐCĐ phải làm xong và 

thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. 

- Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách 

nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội 

dung biên bản.-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. 

20 Điều 31  

Thư ký Công ty 

Hội đồng quản trị chỉ định một (01) hoặc nhiều 

người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và 

những điều khoản 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. Hội đồng 

quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ 

lý Thư ký Công ty tuỳ từng thời điểm. Vai trò và 

nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: 

1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu 

Hội đồng quản trị chỉ định một (01) hoặc 

nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm 

kỳ và những điều khoản 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. Hội đồng quản trị cũng có 

thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký 

Công ty tuỳ từng thời điểm. Vai trò và nhiệm 

vụ của Thư ký Công ty bao gồm: 

1.Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng 

Căn cứ Điều 

152 Khoản 5 

Luật DN số 

68/2014/QH13 

được thông qua 

ngày 26/11/ 

2014 
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cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. 

2. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp. 

3. Tham dự các cuộc họp. 

4. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản 

trị phù hợp với luật pháp. 

5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên 

bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác 

cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát. 

Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin 

theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công 

ty. 

 

cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các 

biên bản họp; 

2.Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong 

việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; 

3.Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và 

thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; 

4.Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ 

đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của cổ đồng; 

5.Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng 

các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai 

hóa thông tin và thủ tục hành chính; 

  Ngoài ra, Thư ký công ty còn có nghĩa vụ 

khác như sau: 

- Là người giúp việc trực tiếp cho Hội đồng 

quản trị. 

- Soạn thảo các văn bản, tờ trình liên quan 

đến nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng 

quản trị để báo cáo các cơ quan cấp trên. 

- Hỗ trợ ung cấp các thông tin tài chính, bản 

sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các 

thông tin khác cho các thành viên của Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

- Triển khai Nghị quyết của HĐQT 

- Thực hiện các công việc khác do Hội đồng 

quản trị phân công.  

- Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật 

thông tin theo các quy định của pháp luật và 

Điều lệ Công ty. 

21 Điều 32 

Thành viên Ban 

kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công 

ty là ba (03) thành viên. Các thành viên Ban 

kiểm soát không phải là người trong bộ phận 

kế toán, tài chính của Công ty và không phải là 

thành viên hay nhân viên của công ty kiểm 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của 

Công ty là ba (03) thành viên. Các thành 

viên Ban kiểm soát không phải là người 

trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty 

và không phải là thành viên hay nhân viên 

Căn cứ Điều 

163, 164 Luật 

Doanh Nghiệp 

số  

68/2014/QH13 
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- Khoản 1, 2, 4, 5 toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán 

báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát 

phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán 

viên hoặc kiểm toán viên. 

2. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết 

của từng người lại với nhau để đề cử các ứng 

viên Ban kiểm soát. 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 bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% 

được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 

 

 

 

 

 

4. Các thành viên của Ban Kiểm soát do Đại hội 

đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban Kiểm 

soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban 

kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 

không hạn chế. 

 

 

 

 

 

của công ty kiểm toán độc lập đang thực 

hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của 

Công ty và đảm bảo tuân thủ Điều 163, 

Điều 164 của Luật Doanh nghiệp. 

 

2.Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu 

quyết của từng người lại với nhau để đề cử 

các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm 

(10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được 

đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần 

trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm 

(30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên, 

từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm 

mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa 

ba (03) ứng viên; từ năm mươi phần trăm 

(50%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm 

(65%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, 

từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên 

được đề cử đủ số ứng viên. 

4. Các thành viên của Ban Kiểm soát do Đại 

hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Kiểm 

soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát 

viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 

không hạn chế. 

5. Miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên: 

a. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các 

trường hợp sau đây: 

- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm 

Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 

của Luật doanh nghiệp; 

- Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của 

mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

-  Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014. 

Căn cứ Điều 

114 Luật 

Doanh Nghiệp 

số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ Điều 

169 Luật 

Doanh Nghiệp 

số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014 
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- Các trường hợp khác do Điều lệ công ty 

quy định. 

b. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các 

trường hợp sau đây: 

- Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc 

được phân công;  

- Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều 

lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định 

của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

- Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

 

22 
Điều 33 

Ban kiểm soát 

- Khoản 1 

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm 

soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định 

tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, 

chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau 

đây: 

… 

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban 

kiểm soát có quyền hạn, nghĩa vụ  và trách 

nhiệm theo quy định tại Điều 165, Điều 166, 

Điều 167, Điều 168 Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ này, chủ yếu là những quyền, nghĩa 

vụ và trách nhiệm sau đây: 

… 

Căn cứ Điều 

165 Luật DN 

số 

68/2014/QH13 

được thông qua 

ngày 26/11/ 

2014 
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23 
Điều 44 

 Báo cáo thường 

niên và công khai 

thông tin 

 

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. 

   Công ty phải lập và gửi các báo cáo liên 

quan đến cơ quan, đơn vị và công bố thông 

tin theo Điều 170, Điều 171 luật Doanh 

Nghiệp, các quy định của pháp luật về kế 

toán, chứng khoán và thị trường chứng 

khoán.  

Căn cứ Điều 

170, 171 Luật 

Doanh Nghiệp 

số  

68/2014/QH13 

được Quốc hội 

thông qua ngày 

26 tháng 11 

năm 2014 

24 Điều 52  

Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được 

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ 

Hàng không Sân bay Đà Nẵng nhất trí thông qua 

ngày 22 tháng 5 năm 2014  tại Trụ sở Công ty cổ 

phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng; 

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều 

được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 

Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng nhất 

trí thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2015  tại 

Trụ sở Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không 

Căn cứ Điều 

212 Luật DN 

số 

68/2014/QH13 

được thông qua 
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Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; Quận Hải 

Châu; Thành phố Đà Nẵng và cùng chấp thuận 

hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

Sân bay Đà Nẵng; Cảng hàng không quốc tế 

Đà Nẵng; Quận Hải Châu; Thành phố Đà 

Nẵng và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn 

của Điều lệ này. Điều lệ Công ty chính thức 

có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. 

ngày 26/11/ 

2014. 
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