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S(JcS6ng MOiNgay
THUMOIHQP

D~I H(n DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2021
CONG TY CO PHANVl¢T NAMKY NGH¥ sue sAN (VISSAN)

Kinh gfri: Quy cc3dong Cong ty Cc3phin Vi~t Nam Ky ngh~ Sue san

HQid6ng quan tri Cong ty C6 phan Vi~t Nam Ky nghe Sue san tran trong kinh moi Quy C6 dong tharn dir
cuoc h9P Dai hQid6ng c6 dong thuong nien nam 2021 nhir sau:
1. Tho; gian va dla di~m

Thai gian: 8 giiY00 phut thu Tu, ngay 28 thang 04 nam 2021
Dia diem: HQitnrimg Cong ty Vissan, 420 No'Trang Long, P.13, Q. Binh Thanh, Tp. H6 Chi Minh

2. NQidung cUQchop
Quy c6 dong vui long xem Chuang trinh cuoc h9P dinh kern
Cac tai lieu, miu bieu khac lien quan cuoc h9P DHDCD thirong nien nam 2021 duoc Cong ty dang tai tai
website www.vissan.com.vn.(NiuQuYC6dongc6Ykiind6ngg6pv§taili?u.vuilong gici bang van ban
v§ C6ng ty truck ngay 18/0412021)

3. Dang ky tham d,,:
D~ chuan bi co sa v~t chat don tiep, Quy C6 dong vui long Dang k.Y du h9P hoac giri Mdu gidy dang k.Y
du h9P v~ dia chi ben du6i trtr6c ngay 1810412021.
C6 dong ho~c nguai nh~n uy quy~n d~n dl,fcUQch9P vui long rnang thea cac gifryta sau:

• Thu mai h9P
• Gifryuy quy~n (trong trtrang hqp duqc uy quy~n).
• Gifry ch(mg minh nhan dan/The can cu6c cong dan vaJho~c HQchi~u (truirng h(fp thay

d6i thong tin. Quy c6 dong vui long lien h¢ Ban T6 chuc cu(Jch9P di dU(fch6 tr(f).
4. Uy quy~n tham d\l':

N~u Quy C6 dong uy quy~n cho nguai khac tham dl,fcUQch9P, Quy C6 dong vui long di~n d~y du thong
tin va gi.'riMdu gidy uy quy§n tham dl,f v~ dia chi du6i day trtr6c ngay 1810412021 ho~c xufrt trlnh khi
nguai nh~n uy quy~n d~n dl,fcUQch9p.
(Luu y: Gidy uy quy~n phai la ban chinh. c6 chii k.Y s6ng. Truirng h(fp ben uy quy§nlhoi;lcben nh(jn uy
quy§n la t6 chuc thi dn c6 them ddu cua t6 chuc).

5. Dla chi gfri van ban va lien h~ h6 trQ':
Cong ty c6 phin Vi~t Nam Ky ngh~ Suc san

420 No' Trang Long, PhuOng 13, Qu~n Binh Th~nh, Thanh ph3 H6 Chi Minh
Tel: +84.2835533999 - s6 nQibQ: 139

Lien h¢ Ban T6 chuc cu(Jch9P: 0906908474 (Ong. Bling Giang); 077 498 2722 (Ba SO'YlTra)
Ghi chiI.'Nh~m thl,fchi~n chu trtrang cua Chinh phu trong phong ch6ng dich b~nh Covid-19 va dam bao
an toan suc kh6e cua c6 dong, Vissan d~ nghi:

C6 dong/dl;libiSu tham dl,fduqc yeu du thl,fchi~n cac thu tl,lCb~t bUQcnhu: do nhi~t dQ, deo khfru
trang, sat khufrntay va khai bao y t~.
C6 dongld?i biSu tham dl,fc6 d~u hi~u s6t (than nhi~t tren 37,soC), ho, kh6 tha vui long khOng tham
d" trl,fcti~p rna uy quy~n cho nguai khac ho~c uy quy~n cho HDQT.
C6 dong/d?i biSu tham dl,fla nguai nu6c ngoai vui long mang thea HQ chi~u dS kiSm tra, dam bao
thai gian nh~p canh VelO Vi~t Nam t6i thi~u la 21 ngay trtr6c ngay t6 chuc cUQch9P DHDCD thuang

PHUC KHOA



CONG HOA xA HOI CHi) NGHiA VIET NAM. . .
DQc l~p - TI}.'do - Hanh phuc
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GIAy DANGKYDV HQP HO~C uv QUYEN
THAMDV HQP D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM2021

Kinh gfri: Cdng ty ce phAn Vi~t Nam Ky ngh~ Sue san

Ten co dong: .
Nguoi dai dien theo phap luat (dii voi t6 chuc): .
CMND/TCC/HC/GCNDKDN s6: dp ngay tai ..
£>jachi: .

A :.. A A .." ... " ,.., A hATong so co phan dai dien hoac sa hiru: co p an
(C6 dong chon mot trong hai muc duoi ddy, danh' dau vaa 0 thich hop)
1. DANG KY DV HQP 0
2. iJy QUYEN CHO cA NH.AN DUm DAY 0
Ten ca nhan: .
CMND/TCC/HC s6: dpngay tai .
Dia chi: .,,,, ,

So co phan uy quyen: .
Trong tnrong hop Quy c6 dong khong th~ tham du va khong uy quyen duoc cho ngiroi khac, quy
c6 dong co th~ uy quyen cho T6ng Giam d6c Cong ty:

HQ va ten Chirc vu sa c8 phAn uy quyen

Ong Nguyen Ngoc An Pho Chu tich H£>QT,
T6ng Giam d6c

Noi dung iiy guy~n:

Ben nhan uy quy~n duQ'c thay m~t cho Ben uy quy~n tham dv va bi~u quySt cac v~n d~ t~i
cUQchQP£>~ihQi d6ng c6 dong thuemg nien cua Cong ty c6 ph~n Vi~t Nam Ky ngh~ Suc san
d~ thvc hi~n mQi quy~n lQ'iva nghla V1,l t~i cUQChQP £>~ihQi d6ng c6 dong thuemg nien lien
quan dSn s6 c6 ph~n duQ'c uy quy~n.

Chung toi hoan toan chju trach nhi~m v~ vi~c uy quy~n nay va cam kSt tuan thu nghiem chinh
cac quy djnh phap lu~t hi~n hanh va khong co b~t ky sv khiSu n~i nao v~ sau.

LU'u V:

Ben nhrjnuy quydn khong du9'cuy quydn s6fu9'ng c6phdn sa hfiu cua minh va/haijc cua ben uy quydn cha nguai khcic
niu khong du9'c S!l d6ng y biing van bim cua c6 dong uy quydn. Ben nh{m uy quydn phai mang thea thu mai h9P,
CMNDIThecan cuac cong ddnlH(5chiiu khi di d!l h9p.

Gidy uy quydn nay chi co gia trj khi fa gidy uy quydn bcmchinh va co chii kY s6ng cua hai ben, niu ben uy quydn fa t6
chUcthiphQi co chii kY cua nguai d(Jidi¢n theaphcip turjtva ddu cua t6 chUc(trang truang hr;rpben nhrjnuy quydn ta
T6ng Giam d6c Cong ty c6 phdn Vi¢tNam Ky ngh¢ Suc scmthi khOngcan chii kY cua ben nhrjn uy quydn). Gidy uy
quydn nay se hit giQtrj khi cu(5ch9PD(Jih(5id6ng c6dong thuang nien cua Cong ty c6 phdn Vi¢tNam Ky ngh¢ Suc
scmkit thuc.

Ben nh~n uy quy~n
(Ky va ghi ro h9 ten)

__ ---,' Ngay __ thting _ nam 2021ca dong/Ben uy quy~n
(Ky va ghi ro h9 ten, dong ddu niu co)



CHUONG TRiNH DVKIEN
cuoc HQP DAI HOI DONG CO DONG THlJONG NIEN NAM 2021

. eONG TY CO PHAN VIET NAM KY NGHE sue SAN. .
Thai gian: 8 gic'r00 phut Thrr Tu, ngay 28 thang 4 nam 2021
Dia diem: H{;itruong Coug ty Vissan, 420 NO'Trang Long, P.13, Q. Binh Thanh, TP.HCM

Chi ti~t Churmg trlnh Th\l'c hi~n
- Don tiep dai bieu va c6 dong;

8hOO- 8h30 - Kiem tra tu each c6 dong, l~p danh sach c6 dong tham dir, phat Ban T6 chirc
phieu bi6u quyet.

- Tuyen b6 ly do khai mac;
, - Bao cao kiem tra tu each c6 dong/dai biSu tham du Dai hoi;

8h30 - 9hOO - Gioi thieu va bieu quyet thong qua Dean Chu toa, Ban Thir
Ban T6 chircky, Ban kiem phieu;

- Gioi thieu va bieu quyet thong qua Quy che him viec Dai hoi:
- Gioi thieu va bieu quyet thong qua chirong trinh Dai h9i.
Trinh bay cac bao cao va tc'rtrinh t~i D~i h{;i:
1. Bao cao tong ket heat dong SXKD nam 2020; Phuong huang
nhiem vu nam 2021 ;

2. Bao cao ho~t d9ng cua H9i d6ng quan trj (HDQT);
3. Bao cao ho~t d9ng cua Ban KiSm soM (BKS);
4. Ta trinh phan ph6i lQ'inhu~n nam 2020; Phuong an phan ph6i
lQ'inhu~n kS ho~ch va t~m tnch quy khen thuOng, phuc IQ'inam
2021;

5. Ta trinh quy ti€n luong thvc hi~n cua TruOng Ban KiSm soat
chuyen trach, thli lao thvc hi~n cua HDQT va BKS nam 2020;
Ke ho~ch ti€n luong cua TruOng Ban KiSm soat chuyen trach,

9hOO- 10hOO
thli lao cua HDQT va BKS nam 2021;

Doan Chu tQa6. Ta trinh th§m djnh Bao cao tai chinh dii duQ'c kiSm toan nam
2020;

7. Ta trinh Iva chQn don vi kiSm toan Bao cao tai chinh nam
2021;

8. Ta trinh sua d6i, b6 sung Di€u l~ Cong ty;

9. Ta trinh sua d6i, b6 sung Quy che n9i b9 v€ quan tri Cong ty;
10. Ta trinh thong qua Quy che ho~t d9ng cua HDQT;
11. Ta trinh thong qua Quy chS ho~t d9ng cua BKS;
12.Ta trinh xin chu trnong tach cong trinh t~i Khu cong nghi~p Tan
T~o kh6i dg an "Di dffi va d6i mm cong ngh~ nha may giSt m6 gia
suc va chSbiSn thgc phb Vissan" va rut cong trinh t~i Long An kh6i
quy ho~ch Cl)111cong nghi~p.

10hOO- 10h30 D~i h{;ithao lu~n
1Oh30 - lOh40 D~i h{;iti~n hanh bi~u quy~t cac Bao cao, Tc'rtrinh
10h40 - 11hOO D~i h9i giai lao

11hOO- llhlO Cong b6 kSt qua biSu quySt cac Bao cao, Ta trinh t~i D~i h9i Ban kiSm phiSu
Thu ky DQc bien ban va Nghi quyet D~i h9i Ban Thuky

llhlO - 11h30 D~i h9i biSu quySt thong qua Bien ban va Nghj qUYStD~i h9i
Chu tQa tuyen b6 bS m~c D~i h9i Doan Chu tQa
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /BC-VISSAN-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021 

BÁO CÁO 
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021. 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả 

động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, cụ thể như 

sau: 

Phần I.  
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2020 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Bước vào năm 2020, nước ta đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như: dịch 

Covid-19 diễn biến phức tạp; dịch tả heo châu Phi chưa được khống chế hoàn toàn; thời 

tiết không thuận lợi, hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra sớm; … đã tác động đến GDP năm 

2020 chỉ tăng trưởng 2,91%1 so với cùng kỳ năm 2019, mức tăng thấp nhất trong vòng 10 

năm qua. 

Dịch tả heo châu Phi (ASF)2 đã gây thiệt hại nặng nề đến đàn heo cả nước, khiến 

nguồn nguyên liệu heo hơi thiếu hụt trầm trọng, gây mất cân đối cung cầu, làm giá heo hơi 

trong năm 2020 tăng hơn 64%3 so cùng kỳ 2019, giá bán thịt heo tăng cao khiến nhu cầu 

người dân giảm mạnh, ảnh hưởng lớn đến sản lượng bán ra của Công ty. 

Dịch viêm phổi cấp Covid-19 có diễn biến khó lường với nhiều đợt bùng phát; nhiều 

nơi phải thực hiện giãn cách xã hội; các hoạt động vui chơi giải trí, cơ quan xí nghiệp tạm 

ngừng hoặc giảm hoạt động; … đã ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế, làm chậm 

tốc độ tăng trưởng ở hầu hết các ngành, các lĩnh vực; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng 

cao, thu nhập của người dân giảm đã kéo theo sức mua của người tiêu dùng giảm mạnh, 

tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành hàng thực phẩm tươi sống 

diễn ra gay gắt do bị tác động kép bởi dịch Covid-19 và dịch ASF. Nguồn nguyên liệu heo 

hơi thiếu hụt, các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu số lượng lớn thịt heo đông lạnh nên 

nhiều thời điểm thịt heo cận hạn sử dụng, các doanh nghiệp bán tháo đã tạo ra loạn giá thịt 

heo trên thị trường, ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty. 

                                              
1 Số liệu tăng trưởng GDP theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố ngày 27/12/2020. 
2 Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (African Swine Fever - viết tắt là ASF) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút 

gây ra, bệnh dịch bùng phát tại Việt Nam từ ngày 19/02/2019. Theo số liệu từ Cục chăn nuôi, Dịch ASF đã gây thiệt 

hại rất lớn, tổng số heo phải tiêu hủy gần 6 triệu con, tương đương khoảng 350.000 tấn, chiếm 9% tổng trọng lượng 

heo cả nước. 
3 Giá heo hơi bình quân năm 2020 là 79.929 đồng/kg, tăng 64,2% so với giá heo hơi bình quân năm 2019 là 

48.670 đồng/kg. 

DỰ THẢO 
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Trong bối cảnh và tình hình đó, Công ty đã bám sát tình hình thị trường, nỗ lực, chủ 

động triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh 

doanh, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2020 

Bảng 1: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 

S 

T 

T 

CHỈ TIÊU ĐVT 

 Thực 

hiện  năm 

2019  

NĂM 2020 

Kế hoạch Thực hiện 
% So 

Cùng kỳ  

% So Kế 

hoạch 

A B C 1 2 3 4=3/1*100 5=3/2*100 

1 Tổng doanh thu 
Triệu 

đồng 
4.993.156 5.100.000 5.168.538 104% 101% 

2 Mặt hàng chủ yếu             

2.1 Thực phẩm tươi sống Tấn 25.980 19.250 18.552 71% 96% 

  - Thịt heo các loại Tấn 24.335 18.250 17.475 72% 96% 

  - Thịt bò Tấn          1.645  
           

1.000  
           1.077  65% 108% 

2.2 Thực phẩm chế biến Tấn 26.270 27.500 28.021 107% 102% 

3 

Chi phí hoạt động  

(bao gồm Chi phí bán 

hàng, Chi phí QLDN) 

Triệu 

đồng 
811.637 795.575 794.613 98% 100% 

  
Tỷ lệ chi phí hoạt động / 

Doanh thu thuần 
% 16,32 15,67 15,45 95% 99% 

4 Chi phí tài chính, khác 
Triệu 

đồng 
23.253 25.786 31.242 134% 121% 

  
Tỷ lệ chi phí tài chính, 

khác / Doanh thu thuần 
% 0,47 0,51 0,61 130% 120% 

5 Lợi nhuận trước thuế 
Triệu 

đồng 
226.363 180.000 204.926 91% 114% 

5.1 Từ sản xuất kinh doanh 
Triệu 

đồng 
206.363 180.000 190.222 92% 106% 

5.2 Hoàn nhập Quỹ KH-CN 
Triệu 

đồng 
20.000 - -      

5.3 

Ảnh hưởng của việc điều 

chỉnh giảm phí thuê mặt 

bằng giai đoạn 2016-

2019 

Triệu 

đồng 
- - 14.704      

Đánh giá tình hình thực hiện: 

1. Tổng doanh thu, chi phí hoạt động và lợi nhuận 
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- Về Tổng doanh thu: thực hiện năm 2020 đạt 5.168 tỷ đồng, tăng trưởng 04% so 

với cùng kỳ năm 2019, đạt 101% kế hoạch năm 2020, đây là mức doanh thu cao nhất trong 

lịch sử của Công ty VISSAN. Sản lượng thực phẩm chế biến tăng so với cùng kỳ, kết hợp 

giá bán tươi sống tăng do giá nguyên liệu tăng cao đã góp phần tăng tổng doanh thu năm 

2020 so cùng kỳ năm 2019. 

- Về Chi phí hoạt động: giảm hơn 17 tỷ đồng, tương đương mức giảm khoảng 2% 

so với cùng kỳ năm 2019. Trong năm 2020, Công ty đẩy mạnh các hoạt động bán hàng 

như chi phí quảng cáo, hỗ trợ bán hàng, …nhằm thúc đẩy doanh số đã khiến cho chi phí 

bán hàng tăng lên nhưng có phát sinh khoản quyết toán điều chỉnh giảm phí thuê mặt bằng 

thuộc giai đoạn 2016-2019 nên về tổng thể đã làm giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. 

- Về Lợi nhuận trước thuế: thực hiện năm 2020 đạt 205 tỷ đồng, giảm 09% so với 

cùng kỳ năm 2019 và đạt 114% so với kế hoạch năm 2020. Nếu cùng kỳ năm 2019 loại trừ 

hoàn nhập Quỹ PTKHCN4, lợi nhuận năm 2020 loại trừ ảnh hưởng của việc điều chỉnh 

giảm phí thuê mặt bằng giai đoạn 2016-2019 thì lợi nhuận trước thuế từ hoạt động sản xuất 

kinh doanh thực hiện năm 2020 giảm 08% so cùng kỳ năm 2019 và đạt 106% so với kế 

hoạch năm 2020. 

2. Sản lượng các mặt hàng chủ yếu 

2.1. Thực phẩm tươi sống 

Sản lượng thịt heo năm 2020 đạt 17.475 tấn, giảm 28% so với cùng kỳ 2019, đạt 96% 

kế hoạch năm. Sản lượng thịt heo giảm do bị tác động kép từ: (i) -  Dịch Covid-19, đã khiến 

các khách hàng tại kênh Horeca như trường học, nhà hàng khách sạn, cơ quan xí nghiệp, 

… đóng cửa hoặc giảm hoạt động, đồng thời, tại kênh bán hàng hiện đại (MT) và kênh bán 

hàng truyền thống (GT), người dân thực hiện theo khuyến cáo của Chính phủ để phòng 

chống dịch nên hạn chế tập trung nơi đông người, giảm tần suất viếng thăm siêu thị, cửa 

hàng tiện lợi, chợ truyền thống, … dẫn đến tiêu thụ tại các kênh này giảm mạnh; (ii) -  Dịch 

ASF làm cho nguồn cung thiếu hụt, giá nguyên liệu tăng cao, dẫn đến giá bán thịt heo tăng 

theo, người tiêu dùng cắt giảm sử dụng thịt heo trong bữa ăn hàng ngày. 

Sản lượng thịt bò năm 2020 đạt 1.077 tấn, giảm 35% so với cùng kỳ, đạt 108% kế 

hoạch năm 2020. Sản lượng thịt bò thực hiện không như kỳ vọng có nguyên nhân: (i) - Giá 

bán thịt bò của Công ty cao hơn trên thị trường, chính sách chiết khấu thấp hơn đối thủ do 

sản phẩm của Công ty là thịt bò Úc giết mổ theo tiêu chuẩn ESCAS, sản phẩm chất lượng 

nên giá thành cao dẫn đến giá bán cao và tỷ lệ chiết khấu chưa thật sự hấp dẫn; (ii) - Ảnh 

hưởng của dịch Covid-19, hoạt động xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn nên nguồn nguyên 

liệu thịt bò đông lạnh nhập khẩu không đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh đã ảnh hưởng 

đến sản lượng bán ra thịt bò trong năm 2020.  

2.2. Thực phẩm chế biến (“TPCB”) 

Sản lượng TPCB năm 2020 đạt 28.021 tấn, tăng trưởng 07% so với cùng kỳ năm 

2019, đạt 102% kế hoạch năm 2020. Sản lượng ngành hàng TPCB mang thương hiệu 

VISSAN đạt được năm 2020 là sản lượng cao nhất trong lịch sử. Dịch Covid-19 bùng phát 

mạnh, người tiêu dùng có tâm lý mua hàng thực phẩm dự trữ, đặc biệt là các loại thực phẩm 

có thời hạn sử dụng lâu dài, kết hợp thị trường bán lẻ phát triển liên tục đã góp phần tăng 

sản lượng TPCB trong năm 2020 so cùng kỳ 2019. 

                                              
4 Theo Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-CTY ngày 11/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Công ty đã 

hoàn nhập 20 tỷ đồng Quỹ PTKHCN vào lợi nhuận trước thuế năm 2019. 
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Về xuất khẩu mặt hàng TPCB: Tổng doanh thu xuất khẩu trong năm 2020 đạt 595.000 

USD, tăng 12% so cùng kỳ 2019. Trước bối cảnh giảm sút trong tổng cầu của kinh tế thế 

giới, hoạt động thương mại và đầu tư thế giới suy giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 

doanh thu xuất khẩu của VISSAN năm 2020 vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan thể 

hiện sự nỗ lực, cố gắng của Công ty và tiềm năng xuất khẩu các mặt hàng chế biến là rất 

lớn. 

3. Công tác phát triển sản phẩm mới 

Trong năm 2020, Công ty tập trung nghiên cứu thành công, tung ra thị trường 16 sản 

phẩm mới các loại như: 10 sản phẩm thịt tẩm ướp5, Bò viên 3 ngon, Há cảo thanh long, Há 

cảo gấc, Há cảo bí đỏ, Chả giò nấm ngũ vị, Xúc xích tiệt trùng Boom Boom 20gr. Các sản 

phẩm nêu trên đã được giới thiệu rộng rãi tại các kênh phân phối, phục vụ cho nhiều đối 

tượng khách hàng khác nhau, góp phần tăng sản lượng thực phẩm chế biến của Công ty. 

Bên cạnh việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, Công ty đã thực hiện cải tiến 

thành công 12 sản phẩm hiện hữu ở hầu hết các nhóm hàng thuộc ngành hàng thực phẩm 

chế biến như: Xúc xích tiệt trùng, Thịt nguội, Đồ hộp, Lạp xưởng,… Công ty thực hiện 

nâng cấp bao bì một số sản phẩm: đồ hộp từ sử dụng lon thường sang lon in, … Các sản 

phẩm sau khi được cải tiến đã được đưa vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản 

phẩm, giảm giá thành, phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng. 

4. Công tác thị trường, phát triển thương hiệu 

Thực hiện các chương trình truyền thông tại điểm bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương 

mại, cửa hàng đại lý,… góp phần quảng bá thương hiệu VISSAN, giúp khách hàng tiếp 

cận và cảm nhận tốt nhất về sản phẩm đang kinh doanh của Công ty. Tại kênh bán hàng 

hiện đại (MT), thực hiện các chương trình trưng bày, trang trí hình ảnh đẹp mắt và vui nhộn 

dịp Tết Nguyên Đán, Tết thiếu nhi, … Tại kênh bán hàng truyền thống (GT), thực hiện các 

chương trình như: trưng bày Lạp xưởng, Xúc xích tiệt trùng; chương trình Thần tài gõ cửa, 

múa lân khai trương đầu năm mới; chương trình hỗ trợ quảng bá nhóm hàng đông lạnh cho 

các Nhà phân phối, … 

Thực hiện mở rộng thị trường trên nhiều kênh bán hàng để kinh doanh tốt hơn, tận 

dụng nhu cầu mua sắm trực tuyến của người dân tăng cao trong giai đoạn Covid-19 và phù 

hợp với xu hướng mua sắm trong tương lai. Công ty đã đẩy mạnh kinh doanh online thông 

qua mở website bán hàng trực tuyến, liên kết với các sản thương mại điện tử, … 

Tham gia thực hiện các chương trình quảng bá thương hiệu VISSAN thông qua các 

kênh truyền thông uy tín như: đài truyền hình (VTV, HTV, InfoTV, VTC, ….), các tờ báo 

uy tín (Thanh niên, Người lao động, Tuổi trẻ, Sài Gòn giải phóng, Đầu tư chứng khoán, 

VnExpress, …), thực hiện các chương trình truyền thông cung cấp thông tin sự kiện của 

Công ty như: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, VISSAN – 50 năm sáng mãi thương 

hiệu Việt, các chương trình khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm mới,… Bên cạnh đó, Công ty 

cũng thực hiện sản xuất, làm mới phim giới thiệu Công ty, Catalogue ngành hàng thực 

phẩm tươi sống,… nhằm quảng bá hình ảnh sản phẩm, định vị, củng cố thương hiệu 

VISSAN trong lòng khách hàng. 

 

                                              
5 Sản phẩm thịt tẩm ướp đã tung ra thị trường gồm:  Ba rọi sốt mật ong, Ba rọi ướp gia vị, Ba rọi ướp tiêu đen, 

Ba rọi ướp sa tế, Cốt lết sốt mật ong, Cốt lết ướp gia vị, Cốt lết sốt tiêu đen, Cốt lết sốt sa tế, Sườn non sốt mật ong, 

Sườn non ướp gia vị. 
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5. Công tác triển khai các hạng mục đầu tư 

5.1. Về công tác di dời 

Hoàn thành thủ tục lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán của hạng mục “Hạ tầng kỹ thuật”. 

Hoàn thành thi công xây dựng, nghiệm thu kỹ thuật đối với hạng mục “Tường rào 

bao quanh khu đất và cổng tạm công trình”. Hiện nay, nhà thầu xây dựng và các đơn vị 

liên quan đang phối hợp trình phê duyệt hồ sơ Dự toán phần phát sinh và ký kết phụ lục 

gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, điều chỉnh giá trị hợp đồng. 

Thực hiện hoàn tất Báo cáo đánh giá tác động môi trường (“Báo cáo ĐTM”), trình 

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An thẩm định và phê duyệt. 

Đã mở thầu; tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu; kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá hồ 

sơ dự thầu và ban hành quyết định: (i) - Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp 

đồng gói thầu “Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị”, (ii) - Ban hành quyết 

định hủy thầu đối với gói thầu “Tư vấn kiểm toán”, (iii) – Hủy thầu gói thầu “Thi công xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật” theo chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty. 

Đối với công trình văn phòng điều hành kinh doanh của Công ty và các kho trung 

chuyển tại khu công nghiệp Tân Tạo: Công ty đang xin chủ trương đầu tư công trình Văn 

phòng và hệ thống kho lạnh với công suất dự kiến 25.000 pallet. Hiện nay, Công ty đang 

lập thiết kế sơ bộ, tính toán hiệu quả đầu tư, trình Hội đồng quản trị Công ty chủ trương 

thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tư vấn lựa chọn nhà thầu.  

5.2. Về công tác đầu tư 

Trong năm 2020, Công ty triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển nhằm nâng 

cao năng lực sản xuất chế biến, tăng năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh của 

Công ty với tổng giá trị giải ngân trên 40 tỷ đồng. Một số dự án quan trọng Công ty đang 

xúc tiến thủ tục đầu tư như: Cụm kho trữ đông – trữ mát; Cải tạo, xây bổ sung kho chế biến 

khô 1.400 m2; Dây chuyền đóng gói thịt mát VISSAN; Sửa chữa cầu thép VISSAN; Lập 

dự án trại heo mới Bình Dương, …. 

6. Công tác quản trị, nhân sự và đào tạo 

Công ty đã triển khai hoàn tất và áp dụng nhiều giải pháp công nghệ thông tin nhằm 

tăng cường năng lực quản trị như: phần mềm quản lý hệ thống phân phối (DMS One) trên 

toàn quốc; phân hệ bán hàng phần mềm FAST; phần mềm quản lý công việc Wework; hóa 

đơn điện tử; tích hợp ví điện tử Momo; hệ thống quản lý quầy thịt tươi sống; báo cáo thông 

minh (BI); máy chấm công; … 

Hoàn thành rà soát, chuyển đổi phương thức quản lý, hình thức trả lương thưởng 

nhưng vẫn đảm bảo mức thu nhập, chế độ chính sách của người lao động theo đúng quy 

định Công ty và pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ bán hàng trực tiếp kênh bán hàng 

truyền thống (GT). 

Tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện định mức, định biên lao động, khoán đơn 

giá sản phẩm, giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và xây dựng kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2021 đối với các chi nhánh, đơn vị trực thuộc Công ty. 

Thực hiện công tác quy hoạch, bổ sung nguồn quy hoạch cán bộ cấp trung, bổ nhiệm 

và điều động 25 cán bộ cấp trưởng, phó đơn vị trong nguồn quy hoạch của Công ty. Thực 

hiện tuyển dụng trên 550 lượt lao động và gần 20 lao động thời vụ Tết đáp ứng nhu cầu 

sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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Trong năm 2020, Công ty có kế hoạch tổ chức nhiều khóa đào tạo chuyên môn, 

nghiệp vụ, tập huấn, đào tạo theo quy định cho nhân viên các phòng ban. Tuy nhiên, trong 

8 tháng đầu năm 2020, lịch học của hầu hết các lớp bị hoãn lại do ảnh hưởng dịch Covid-

19. Mặc dù vậy, Công ty đã kịp triển khai gần 45 khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, tập 

huấn an toàn thực phẩm, an toàn hóa chất, … cho khoảng 3.350 lượt nhân viên tham gia 

với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng. Đối với các chương trình đào tạo theo kế hoạch 

nhưng chưa thực hiện do ảnh hưởng dịch Covid-19, Công ty sẽ thực hiện chuyển tiếp sang 

kế hoạch đào tạo năm 2021 để đảm bảo việc bồi dưỡng kiến thức, phục vụ nhu cầu công 

việc cho người lao động. 

 

Phần II.  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

Năm 2021, nước ta bước vào giai đoạn thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và 

Chiến lược 10 năm 2021 – 2030. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, tình hình kinh tế 

xã hội tiếp tục ổn định, kế hoạch cho năm 2021 đã được Quốc hội và Chính phủ thông qua, 

theo đó Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6%; 

tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) bình quân dưới 4% so với năm 2020. 

Hiện nay, dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát nhưng nguy cơ bùng phát dịch 

vẫn đang hiện hữu, những tác động tiêu cực từ dịch Covid-19 sẽ tiếp tục ảnh hưởng sâu 

rộng đến kinh tế xã hội và sản lượng bán ra của Công ty.  

Dịch ASF đã được khống chế nhưng tốc độ tái đàn chậm do người chăn nuôi thiếu 

vốn, thiếu con giống sẽ tiếp tục gây thiếu hụt nguồn cung heo hơi trong năm 2021. Giá bán 

thịt heo duy trì ở mức cao, người tiêu dùng sẽ dùng ít lại hoặc sử dụng nguồn protein khác 

thay thế, ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả kinh doanh của Công ty cả về sản lượng, 

doanh thu và lợi nhuận. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 

Tiếp tục triển khai giải pháp phòng chống dịch Covid-19 lây lan trong Công ty và 

phát triển sản xuất kinh doanh. 

Ổn định nguồn nguyên liệu trong sản xuất kinh doanh. 

Duy trì chương trình kiểm soát và giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động. 

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ chương trình ứng dụng công nghệ thông tin để tăng 

cường phục vụ công tác quản trị Công ty. 

Thúc đẩy công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm, 

đáp ứng sự cạnh tranh ngày càng cao trong ngành hàng thịt tươi sống và thực phẩm chế 

biến. 

Tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng dự án “Cụm công nghiệp chế biến 

thực phẩm VISSAN” tại Long An. 

Phấn đấu đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm 

2021. 

 



7 

 

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

Bảng 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
 Thực hiện  

năm 2020 

Kế hoạch 

năm 2021 

% So 

cùng kỳ 

A B C 1 4 5=4/2*100 

1 Tổng doanh thu 
Triệu 

đồng 
5.168.538 5.100.000 99% 

2 Mặt hàng chủ yếu         

2.1 Thực phẩm tươi sống Tấn 18.552 18.552 100% 

  - Thịt heo các loại Tấn 17.475 17.475 100% 

  - Thịt bò Tấn 1.077            1.077  100% 

2.2 Thực phẩm chế biến Tấn 28.021 30.350 108% 

3 

Chi phí hoạt động  

(bao gồm Chi phí bán 

hàng, Chi phí QLDN) 

Triệu 

đồng 
794.613 841.460 106% 

  
Tỷ lệ chi phí hoạt động / 

Doanh thu thuần 
% 15,45 16,53 107% 

4 Chi phí tài chính, khác 
Triệu 

đồng 
31.242 35.582 114% 

  
Tỷ lệ chi phí tài chính, 

khác / Doanh thu thuần 
% 0,61 0,70 115% 

5 Lợi nhuận trước thuế 
Triệu 

đồng 
204.926 180.000 88% 

5.1 Từ sản xuất kinh doanh 
Triệu 

đồng 
190.222 180.000 95% 

5.2 
Từ điều chỉnh tiền thuê đất 

420 Nơ Trang Long 

Triệu 

đồng 
14.704 -  

  

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Chương trình tạo nguồn nguyên liệu 

Đẩy mạnh chiến lược phát triển nguồn nguyên liệu heo hơi theo hướng Feed – Farm 

– Food, hướng đến đáp ứng 20-30% nhu cầu của Công ty trong dài hạn. 

Tăng cường công tác phối hợp rà soát, kiểm tra, đánh giá nguồn nguyên liệu heo hơi, 

bò hơi theo bộ tiêu chí đánh giá nhà cung cấp của Công ty. 

Tùy theo diễn biến dịch Covid-19 và dịch ASF, triển khai các phương án dự trữ 

nguyên liệu nhập khẩu phục vụ kinh doanh thực phẩm tươi sống và chế biến một cách linh 

động và phù hợp. 
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Tiếp tục xây dựng các liên kết, hợp tác về nguồn nguyên liệu heo hơi với các đơn vị 

chăn nuôi lớn nhằm đảm bảo nguồn heo hơi ổn định, kiểm soát chất lượng và giá cả cạnh 

tranh trong dài hạn. 

2. Kinh doanh, phân phối, phát triển mạng lưới 

2.1. Thực phẩm tươi sống 

Thực hiện tái cấu trúc ngành hàng thực phẩm tươi sống thông qua nhiều giải pháp 

đồng bộ, toàn diện từ phương thức bán hàng, khai thác thế mạnh tại hệ thống phân phối 

kênh bán hàng GT, …. 

Tập trung triển khai mở rộng kinh doanh các sản phẩm thịt heo, thịt bò đến nhiều 

kênh phân phối khác nhau, đặc biệt chú trọng đến kênh bán hàng online; rà soát các sạp 

chợ truyền thống để phục vụ kinh doanh có hiệu quả, góp phần tăng sản lượng ngành hàng 

tươi sống. 

Triển khai xây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm khay vỉ, trong khi chờ dự án đầu 

tư Dây chuyền đóng gói thịt mát VISSAN đưa vào sử dụng. 

Thực hiện các chương trình khuyến mãi với hình thức khuyến mãi phù hợp tại các 

kênh bán hàng nhằm kích cầu mua sắm, đặc biệt là giai đoạn sau Covid-19. 

2.2. Thực phẩm chế biến 

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tỷ trọng ngành hàng nhằm hạn chế rủi ro trong kinh 

doanh. 

Đẩy mạnh đầu tư, phát triển nhóm hàng xúc xích Family, chế biến đông lạnh vào 

kênh bán hàng truyền thống (GT). 

Tiếp tục thực hiện các chương trình hỗ trợ bán hàng đối với sản phẩm trọng tâm, các 

sản phẩm mới tại nhiều kênh bán hàng khác nhau, nhằm tiếp cận trực tiếp, tác động hiệu 

quả đến hành vi người tiêu dùng. 

Đối với hoạt động xuất khẩu mặt hàng TPCB: Tiếp tục duy trì các thị trường xuất 

khẩu truyền thống và mở các thị trường mới, có tiềm năng cao, đưa ra giải pháp kinh doanh 

tối ưu cho thị trường này. 

3. Phát triển sản phẩm mới 

Đẩy mạnh đa dạng hóa các sản phẩm tươi sống, khai thác hiệu quả các phụ phẩm sau 

giết mổ. Tục phát triển các sản phẩm thịt tươi sống đóng khay vỉ, theo quy trình sản xuất 

thịt mát và đóng gói theo công nghệ MAP6 với hình thức đóng khay đẹp mắt, hiện đại giúp 

tăng chất lượng sản phẩm, phù hợp xu thế. 

Tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chế biến mang tính cốt lõi từ nguyên 

liệu thịt heo, thịt bò, thịt gà,… nhằm đa dạng hóa sản phẩm thuộc các ngành hàng hiện có 

của Công ty. 

Nghiên cứu, đa dạng các sản phẩm dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, phù hợp theo đối 

tượng như: khách hàng cao cấp, khách hàng có thu nhập thấp, …; các sản phẩm cung cấp 

cho các công ty có nhu cầu theo dạng B2B. 

Tiếp tục cải tiến chất lượng, tăng giá trị cảm quan, giảm giá thành sản phẩm để nâng 

cao lợi nhuận cho Công ty. 

                                              
6 Công nghệ MAP - Modified Atmosphere Packaging: khay thịt được bơm hỗn hợp khí nhằm đảm bảo miếng 

thịt luôn tươi ngon, an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ được tối đa giá trị dinh dưỡng, … 
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4. Giải pháp thương hiệu 

Đẩy mạnh thực hiện các chương trình truyền thông, tăng cường hình ảnh các sản 

phẩm trọng tâm, sản phẩm mới tại điểm bán thuộc kênh bán hàng hiện đại (MT) và kênh 

bán hàng truyền thống (GT) nhằm hỗ trợ, thúc đẩy công tác bán hàng. 

Tiếp tục quảng bá thương hiệu VISSAN thông qua các đài truyền hình, đài phát thanh, 

báo chí,… nhân dịp các sự kiện như: Đại hội cổ đông năm 2021, các chương trình khuyến 

mãi, giới thiệu sản phẩm mới, … 

Xây dựng, nâng cao niềm tin thương hiệu bằng các chương trình truyền thông tập 

trung cho nhóm khách hàng trẻ tuổi, tiềm năng trong tương lai, duy trì lòng trung thành 

thương hiệu với nhóm khách hàng cũ. 

Tham gia các hội chợ, triển lãm góp phần quảng bá thương hiệu và sản phẩm đến với 

người tiêu dùng như Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, Hội chợ Xúc tiến tiêu dùng, 

Hội chợ Thương mại Việt Nam – Campuchia, Hội nghị kết nối cung cầu,…. 

Tiếp tục mở mới cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại các khu dân cư đông đúc, nâng cấp 

nhận diện mới cho cửa hàng cũ, qua đó tăng cường giới thiệu hình ảnh thương hiệu và sản 

phẩm VISSAN.  

5. Công tác triển khai các hạng mục đầu tư 

5.1. Chương trình dự án di dời 

Hoàn tất các thủ tục để trình Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông xem xét các hồ 

sơ như: (i) – Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án, (ii) – Phê duyệt dự án điều 

chỉnh, (iii) – Chấp thuận chủ trương và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Long An xin rút khỏi 

cụm công nghiệp và chuyển thành dự án đầu tư độc lập. 

Hoàn thành trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo ĐTM và hồ sơ PCCC. 

Đồng thời tiến hành lập, thẩm tra, trình Sở Xây dựng tỉnh Long An thẩm định hồ sơ thiết 

kế và dự toán các hạng mục còn lại của công trình “Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm 

VISSAN” tại Long An. 

Thực hiện hoàn thành kiểm toán, quyết toán hạng mục “Tường rào bao quanh khu 

đất và cổng tạm công trình”. 

Tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng với các nhà thầu: (i) – Tư vấn kiểm 

toán, (ii) – Cung cấp và lắp đặt dây chuyền giết mổ heo công suất 360 con/ giờ, (iii) – Các 

gói thầu xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị của Công trình. Tiến hành tổ chức khởi công 

xây dựng và thực hiện các gói thầu thiết bị của công trình. 

Đối với công trình văn phòng điều hành kinh doanh của Công ty và các kho trung 

chuyển tại khu công nghiệp Tân Tạo: (i) – Tiếp tục phối hợp, hoàn tất việc nhận bàn giao 

khu đất, đảm bảo ranh mốc, diện tích pháp lý quy định trong hợp đồng; (ii) – Trình Hội 

đồng quản trị chấp thuận chủ trương tách công trình khỏi Dự án ban đầu, chuyển thành dự 

án độc lập là đầu tư công trình Văn phòng và hệ thống kho lạnh với công suất dự kiến 

25.000 pallet. 

5.2. Công tác đầu tư 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư các dự án đầu tư phát triển 

phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Hội đồng quản trị Công ty phê 

duyệt.  
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Cố gắng đảm bảo tiến độ triển khai một số dự án quan trọng Công ty đang xúc tiến 

thủ tục đầu tư như: Dây chuyền đóng gói thịt mát VISSAN, Sửa chữa cầu thép VISSAN 

(nhánh đi vào), Dự án trại heo mới Bình Dương, …. 

6. Công tác quản trị 

6.1. Tổ chức nhân sự, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu quản trị doanh nghiệp, tái cấu trúc bộ máy Công ty; hoàn 

chỉnh phương án tổ chức, bố trí nhân sự của Công ty khi di dời nhà máy sản xuất về Long 

An phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển Công ty. 

Đẩy mạnh thực hiện ủy quyền và phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các 

đơn vị, chi nhánh trực thuộc; phát huy tối đa hiệu quả công tác xây dựng định mức sản 

xuất, định mức lao động đảm bảo tăng năng suất lao động. 

Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo bắt buộc theo quy định, đào tạo nâng cao 

tay nghề, phổ biến các nội dung pháp luật về lao động, thương mại, an toàn thực phẩm, an 

toàn lao động trong đội ngũ cán bộ quản lý, người lao động, công nhân tại các khâu trọng 

yếu, công nhân tuyển dụng chuẩn bị cho di dời nhà máy tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 

Tập trung đảm bảo nguồn nhân lực cho sản xuất kinh doanh, quan tâm đến nguồn 

nhân lực có chuyên môn cao trong công tác quản lý, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ quản 

lý các cấp, thực hiện rà soát, đánh giá, bổ sung nguồn cán bộ quy hoạch. 

6.2. Công nghệ thông tin 

Đẩy mạnh triển khai mạnh mẽ các Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin để 

tăng cường phục vụ công tác quản trị công ty. 

Tiếp tục triển khai các phần mềm công nghệ thông tin phục vụ kinh doanh thực phẩm 

tươi sống và thực phẩm chế biến. 

Tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông 

tin phục vụ công tác quản trị, hỗ trợ bán hàng đã triển khai đầu tư trong thời gian qua. 

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2021. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TKHĐQT.  

 

 

 Nguyễn Phúc Khoa 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:         /BC-CTY-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021 

 

BÁO CÁO 
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 

 Năm 2020 khép lại với bức tranh kinh tế hết sức ảm đạm của nền kinh tế thế giới 

nói chung và Việt Nam nói riêng kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu. Đại 

dịch Covid-19 được coi là sự kiện thời bình tiêu cực nhất trong hơn một thế kỷ, khiến 

nhiều nền kinh tế lớn phải đóng cửa và đẩy kinh tế thế giới lâm vào suy thoái. Bên cạnh 

đó, dịch tả heo châu Phi kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề đến đàn heo cả nước, khiến 

nguồn nguyên liệu heo hơi thiếu hụt trầm trọng, gây mất cân đối cung cầu, làm giá heo 

hơi trong năm 2020 tăng cao. 

Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng Ban Điều hành và toàn 

thể người lao động Công ty đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, phấn đấu để thực hiện các 

nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, cụ thể như sau: 

I. Đánh giá các mặt hoạt động của HĐQT 

1. Hoạt động điều hành: 

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo quy định pháp luật và Điều 

lệ Công ty, trong năm 2020, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương lớn, quyết định nhiều 

vấn đề quan trọng của Công ty nhằm thực hiện các mục tiêu của ĐHĐCĐ giao: 

 Tổ chức 04 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của 

HĐQT với sự tham gia của Ban Kiểm soát và Ban Điều hành. 

 Tổ chức 36 lần ý kiến thành viên HĐQT để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc 

thẩm quyền. 

 Ban hành 40 Nghị quyết và 9 Quyết định (xem Phụ lục đính kèm) thuộc thẩm 

quyền của HĐQT về các vấn đề nhân sự, tổ chức bộ máy; thông qua chủ trương 

đầu tư, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh trung, dài hạn và các vấn đề 

quan trọng khác của Công ty theo đúng quy định. 

2. Nhiệm vụ các thành viên HĐQT: 

Hiện nay, Hội đồng quản trị gồm các thành viên như sau: 

STT HỌ TÊN NHIỆM VỤ 

1 Ông Nguyễn Phúc Khoa - Phụ trách điều hành chung các hoạt động Hội đồng quản trị; 

- Phụ trách tổ chức nhân sự, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết HĐQT và quy 

định Công ty. 

DỰ THẢO 



2 

 

STT HỌ TÊN NHIỆM VỤ 

2 Ông Nguyễn Ngọc An - Phụ trách điều hành Công ty; 

- Phụ trách hoạt động kinh doanh;  

- Phụ trách quản lý, phát triển thị trường, thương hiệu, tiếp thị; 

- Phụ trách kỹ thuật trong sản xuất; 

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về quản lý sản xuất 

(công tác kế hoạch, kiểm soát chi phí, giá thành); 

- Phụ trách nguyên phụ liệu, vật tư, thiết bị sản xuất; 

- Phụ trách nghiên cứu và phát triển sản phẩm, phát triển công 

nghệ; 

- Phụ trách quan hệ cổ đông, các vấn đề liên quan đến cổ phiếu 

và công bố thông tin; 

- Trực tiếp chỉ đạo dự án Di dời nhà máy Vissan; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết HĐQT và quy 

định Công ty. 

3 Ông Phạm Trung Lâm - Phụ trách công tác kế hoạch; 

- Phụ trách chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh; phối hợp 

với Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách hoạt động kinh doanh phát 

triển kinh doanh nhằm tăng hiệu quả và lợi nhuận; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết HĐQT và quy 

định Công ty. 

4 Ông Lê Minh Tuấn - Phụ trách công tác pháp chế; ứng dụng công nghệ thông tin 

trong Công ty; 

- Phụ trách công tác đầu tư; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết HĐQT và quy 

định Công ty. 

5 Ông Huỳnh Quang Giàu - Phụ trách công tác quản lý kế toán, quản trị tài chính; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết HĐQT và quy 

định Công ty. 

Năm 2020, các thành viên HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ được phân công, quyết 

định các định hướng lớn của công ty, kịp thời chỉ đạo việc hoàn thiện công tác quản trị 

theo hướng hiệu quả, quản lý chặt chẽ về chi phí, tài chính, hạn chế thấp nhất các rủi ro 

về pháp lý, về tài chính trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, bảo đảm 

quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. 

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 

2020: 

   HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 

2020, cụ thể như sau: 

- HĐQT đã định hướng các hoạt động và chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, 

kinh doanh được ĐHCĐTN năm 2020 giao. 

- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019, trong đó Công ty đã chi cổ tức cho cổ 

đông (5%/vốn điều lệ) với số tiền 40.456.850.000 đồng đúng theo quy định của pháp 

luật. 
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- Lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 

2020.  

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty phù hợp với các quy định pháp luật 

hiện hành. 

- Triển khai các công việc liên quan đến dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà 

máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan. 

4. Thù lao của Hội đồng quản trị và Quỹ tiền lương của Ban Điều hành Công ty 

năm 2020: 

- Căn cứ Điều 15 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 về  Quỹ tiền 

lương thực hiện của người quản lý chuyên trách; 

- Căn cứ Điều 16 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 về Quỹ thù 

lao của người quản lý không chuyên trách; 

* Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2020:  

           Đvt: đồng 

STT Họ Và Tên Chức Danh 
Số 

Tháng 

Mức Thù lao 

/tháng 

Tổng Mức  

Thù lao  

Kế Hoạch  

Năm 2020 

Thù lao thực 

hiện 

Năm 2020 

A B C 1 2 3 = 1 * 2 4 = 3 * 120% 

1 Nguyễn Phúc Khoa Chủ tịch 

HĐQT 
12 12.000.000 144.000.000 172.800.000 

2 Nguyễn Ngọc An Phó Chủ tịch 

HĐQT 
12 10.000.000 120.000.000 144.000.000 

3 Phạm Trung Lâm Phó Chủ tịch 

HĐQT 
12 10.000.000 120.000.000 144.000.000 

4 Huỳnh Quang Giàu Thành viên 

HĐQT 
12 10.000.000 120.000.000 144.000.000 

5 Phạm Công Tuấn Hạ Thành viên 

HĐQT 
5,58 10.000.000 55.800.000 66.960.000 

6 Lê Minh Tuấn Thành viên 

HĐQT 
6,42 10.000.000 64.200.000 77.040.000 

 TỔNG CỘNG 60  624.000.000 748.800.000 

- Ngoài ra, đối với khoản thù lao của thành viên Hội đồng quản trị đề nghị không 

nhận sẽ được Công ty xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

* Quỹ tiền lương của Ban Điều hành Công ty:  

           Đvt: đồng 

STT Họ Và Tên 
Chức 

Danh 

Mức Tiền 

Lương/Tháng 

Số 

Tháng 

Tổng Mức  

Tiền Lương  

Kế Hoạch  

Năm 2020 

Tổng Mức  

Tiền Lương 

Thực Hiện  

Năm 2020 

A B C 1 2 3 = 1 * 2 4 = 3 * 120% 

1 Nguyễn Ngọc An 
Tổng 

Giám đốc 
65.000.000 12 780.000.000 936.000.000 
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STT Họ Và Tên 
Chức 

Danh 

Mức Tiền 

Lương/Tháng 

Số 

Tháng 

Tổng Mức  

Tiền Lương  

Kế Hoạch  

Năm 2020 

Tổng Mức  

Tiền Lương 

Thực Hiện  

Năm 2020 

2 Nguyễn Đăng Phú 
Phó Tổng 

Giám đốc 
60.000.000 12 720.000.000 864.000.000 

3 Lê Minh Tuấn 
Phó Tổng 

Giám đốc 
60.000.000 12 720.000.000 864.000.000 

4 Phan Văn Dũng 
Phó Tổng 

Giám đốc 
60.000.000 12 720.000.000 864.000.000 

5 Trương Hải Hưng 
Phó Tổng 

Giám đốc 
60.000.000 12 720.000.000 864.000.000 

6 Huỳnh Quang Giàu 
Kế toán 

trưởng 
55.000.000 9 495.000.000 594.000.000 

7 Đỗ Thị Thu Thủy 
Kế toán 

trưởng 
55.000.000 3 165.000.000 198.000.000 

 Tổng Cộng 72 4.320.000.000 5.184.000.000 

5. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành: 

     a. Về công tác nhân sự Ban Điều hành: 

 Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, trong năm 2020, HĐQT đã triển khai việc kiện toàn 

nhận sự Ban Điều hành Công ty, cụ thể: 

 Bổ nhiệm ông Trương Hải Hưng – Kỹ sư Công nghệ hóa thực phẩm, Quản 

đốc Xưởng Chế biến thực phẩm, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc 

Công ty kể từ ngày 01/01/2020. 

 

 Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thu Thủy – Cử nhân kế toán, kiểm toán, Phó Trưởng 

phòng Tài chính kế toán, đảm nhiệm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công 

ty (thay ông Huỳnh Quang Giàu)  kể từ ngày 01/10/2020. 

Đồng thời với việc kiện toàn nhân sự, Tổng Giám đốc đã chủ động phân công và 

giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban Điều hành phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Ngoài 

vai trò điều hành chung, Tổng Giám đốc đã xây dựng cơ chế làm việc tập thể, tạo điều 

kiện cho mỗi thành viên trong Ban Điều hành phát huy được hết chuyên môn, năng lực, 

trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đóng góp vào việc nâng cao năng suất công việc. 

      b. Về hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc: 

 - Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân 

thủ nghiêm túc các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Các thành viên trong Ban Điều 

hành luôn chứng minh được năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm để 

thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Ban Điều hành đã tổ chức thực hiện, triển khai đầy 

đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT. 

- Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình tài chính, đầu tư và 

sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để 

HĐQT có ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở này, HĐQT có điều kiện giám sát chặt chẽ Tổng 

Giám đốc và các nhân sự quản lý điều hành khác về kết quả hoạt động Công ty. 

- Nhìn chung, tập thể Ban điều hành Công ty đã tích cực, chủ động thực hiện, giải 

quyết các công việc với tinh thần trách nhiệm cao; thường xuyên báo cáo tình hình quản 
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trị, điều hành công ty, xin ý kiến chỉ đạo, định hướng của HĐQT; giải trình, công bố 

thông tin về tình hình hoạt động Công ty một cách đầy đủ, minh bạch và đúng quy định 

của pháp luật; chủ động tổ chức các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tế 

tình hình thị trường trên cơ sở chỉ đạo của HĐQT. 

II. Kế hoạch định hướng của HĐQT năm 2021 

Năm 2020 vừa qua, đan xen những khó khăn và cơ hội trong hoạt động sản xuất - 

kinh doanh, HĐQT cùng với Ban Điều hành đã nỗ lực không ngừng tìm ra giải pháp kinh 

doanh hiệu quả, dựa trên lợi thế nền tảng về thương hiệu và chất lượng cao của sản phẩm. 

Để giữ vững sự ổn định và phát triển, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và 

phát triển vốn, đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông, quyền lợi, điều kiện làm việc tốt cho 

người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. HĐQT xác định phương 

hướng hoạt động của năm 2021 như sau:  

- Xây dựng đề án trại chăn nuôi theo công nghệ, tiêu chuẩn tiên tiến và an toàn, 

tạo nguồn nguyên liệu heo hơi (chiếm 20 – 30%) nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nguyên 

liệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong dài hạn. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, an toàn và có truy 

xuất nguồn gốc,... làm định hướng phát triển trọng tâm chiến lược; giữ vững uy tín và vị 

thế của nhà cung cấp thực phẩm hàng đầu hiện nay. 

- Đầu tư trang, thiết bị nhằm cải thiện phẩm chất, nâng cao năng suất lao động, 

bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Tăng cường chiến lược sử dụng thịt mát cho cả ngành thực phẩm tươi sống phù 

hợp xu hướng tiêu dùng hiện đại. 

- Tập trung công tác đào tạo, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp đối với đội 

ngũ quản lý tại Công ty, tiếp tục áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến cho việc quản trị 

Công ty. 

- Đẩy mạnh việc triển khai thi công các hạng mục thuộc dự án Di dời và đổi mới 

công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan nhằm hoàn thành đúng 

tiến độ đề ra, nhanh chóng đưa nhà máy sớm đi vào hoạt động. 

Trên đây báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động 

năm 2021. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông, đặc 

biệt chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý Công ty và giám sát Ban điều hành để 

giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và qua đó làm cơ sở để HĐQT phấn đấu hoàn 

thành những mục tiêu được ĐHĐCĐ giao. 

 Trân trọng gửi đến toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH 

- Như trên; 

- Lưu: VT. TKHĐQT.   

 

      

        Nguyễn Phúc Khoa 
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PHỤ LỤC  

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

TRONG NĂM 2020 

 

STT  
Số Nghị quyết/  

Quyết định  
Ngày Nội dung 

I. Nghị quyết HĐQT: 

1.  504/NQHĐQT-CTY 16/01/2020  (1) Thống nhất ghi nhận dự kiến kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh năm 2019 và chỉ 

tiêu phát triển năm 2020; 

(2) Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2020; 

(3) Chấp thuận điều chỉnh thiết kế cơ sở, tổng 

mức đầu tư của dự án di dời Nhà máy Vissan. 

Chấp thuận chủ trương lập phương án sử 

dụng khu đất 3,5 ha tại khu công nghiệp Tân 

Tạo. 

(4) Thống nhất chủ trương tiếp tục tham gia 

chương trình bình ổn mặt hàng thịt heo năm 

2020 – Tết Tân Sửu năm 2021 

(5) Thống nhất chủ trương khảo sát, tìm địa 

điểm mới để di dời Xí nghiệp chăn nuôi Bình 

Thuận. 

2.  494/NQHĐQT-CTY 06/02/2020 Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 

năm 2020 

3.  547/NQHĐQT-CTY 13/02/2020 Chấp thuận chủ trương tổ chức lập lại báo cáo 

đánh giá tác động môi trường Công trình Cụm 

công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan tại 

Long An 

4.  680/NQHĐQT-CTY 20/02/2020 Chấp thuận ký phụ lục hợp đồng gia hạn thời 

gian vay vốn tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng 

Vietinbank và Vietcombank 

5.  840/NQHĐQT-CTY 04/03/2020 Chấp thuận chủ trương thuê tư vấn thiết kế 

công nghệ, tư vấn thẩm định giá Dây chuyền 

giết mổ heo 

6.  1259/NQHĐQT-CTY 30/03/2020 Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 

7.  1529/NQHĐQT-CTY 16/04/2020 Phê duyệt đầu tư xây dựng công trình“Cải 

tạo, sửa chữa kho chế biến khô của Khu trữ 



7 

 

STT  
Số Nghị quyết/  

Quyết định  
Ngày Nội dung 

lạnh” 

8.  1530/NQHĐQT-CTY 16/04/2020 Phê duyệt đầu tư “Máy vô hũ xúc xích tiệt 

trùng tự động” 

9.  1560/NQHĐQT-CTY 17/04/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 7) 

thuộc dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà 

máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm 

Vissan”. 

10.  1895/NQHĐQT-CTY 05/05/2020 Chấp thuận chủ trương di dời 01 dây chuyền 

giết mổ bò  

11.  1896/NQHĐQT-CTY 05/05/2020 Phê duyệt lại kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại 

hội cổ đông thường niên năm 2020 

12.  2115/NQHĐQT-CTY 19/05/2020 Chấp thuận chủ trương sửa chữa cầu sắt 

(nhánh đi vào công ty Vissan) 

13.  2182/NQHĐQT-CTY 22/05/2020 Phê duyệt đầu tư “Máy chặt thịt đông lạnh” 

14.  2183/NQHĐQT-CTY 22/05/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 8) 

thuộc dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà 

máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm 

Vissan”. 

15.  3515/NQHĐQT-CTY 02/06/2020  (1) Thống nhất kết quả số liệu hoạt động sản 

xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán 

và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; 

(2) Thống nhất kết quả  hoạt động sản xuất 

kinh doanh giai đoạn 2016-2019 và kế hoạch 

sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2024 

(3) Thông qua trích lập quỹ và phân phối lợi 

nhuận năm 2019, phương án phân phối lợi 

nhuận năm kế hoạch 2020 và mức tạm trích 

quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020; 

 (4) Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của 

Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao 

thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm 

soát năm 2019 và Kế hoạch tiền lương của 

Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, thù lao 

của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 

2020; 

(5) Thống nhất mức lương đối với Ban Tổng 

Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 
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STT  
Số Nghị quyết/  

Quyết định  
Ngày Nội dung 

2020; 

(6) Thống nhất với đề xuất của Ban Kiểm soát 

về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2020; 

 (7) Thống nhất thông qua nội dung sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ Công ty; 

 (8) Thống nhất thông qua báo cáo tiến độ 

thực hiện dự án di dời và đổi mới công nghệ 

nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực 

phẩm Vissan.. 

16.  2356/NQHĐQT-CTY 03/06/2020 Chấp thuận tổ chức bán đấu giá thanh lý lô 

cây cao su.  

17.  2357NQHĐQT-CTY 03/06/2020 Chấp thuận vay vốn tín dụng ngắn hạn tại 

ngân hàng Vietinbank và Vietcombank 

18.  2378/NQHĐQT-CTY 04/06/2020 Chấp thuận ký phụ lục hợp đồng thuê lại đất 

tại khu công nghiệp Tân Tạo 

19.  3516/NQHĐQT-CTY 18/06/2020 Thống nhất bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ 

tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024  

20.  3082/NQHĐQT-CTY 29/06/2020 Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao, lao 

động bình quân thực hiện năm 2019 

21.  3279/NQHĐQT-VISSAN 06/07/2020 Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư thiết bị 

“Máy cưa mảnh heo” 

22.  3403/NQHĐQT-VISSAN 17/07/2020 Chấp thuận thay đổi tên gọi, tên viết tắt Chi 

nhánh công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ 

Súc Sản 

23.  3404/NQHĐQT-VISSAN 17/07/2020 Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 

24.  3652/NQHĐQT-VISSAN 27/07/2020 Chấp thuận thông qua “Báo cáo kê khai và đề 

xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất tại 

Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản” 

25.  3787/NQHĐQT-VISSAN 07/08/2020 Tạm ngưng thực hiện gói thầu số 18 “Thi 

công phần hạ tầng kỹ thuật” Công trình Cụm 

CN chề biến thực phẩm Vissan. 

26.  4031/NQHĐQT-VISSAN 25/08/2020 Phê duyệt đầu tư “Hệ thống rửa xúc xích tiệt 

trùng” 
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STT  
Số Nghị quyết/  

Quyết định  
Ngày Nội dung 

27.  4032/NQHĐQT-VISSAN 25/08/2020 Phê duyệt đầu tư “Cải tạo, sửa chữa hệ thống 

xử lý nước thải đạt chuẩn cột B” 

28.  4245/NQHĐQT-VISSAN 07/09/2020 Phê duyệt phương án lao động, tiền lương, thù 

lao kế hoạch năm 2020  

29.  4246/NQHĐQT-VISSAN 07/09/2020 Phê duyệt đầu tư “Mua sắm xe ô tô”  

30.  4429/NQHĐQT-VISSAN 25/09/2020 Phê duyệt Quy chế quản lý dự án đầu tư phát 

triền 

31.  4431/NQHĐQT-VISSAN 25/09/2020 Phê duyệt thay đổi cơ cấu nguồn vốn hạng 

mục “Cải tạo, sửa chữa hệ thống xử lý nước 

thải đạt chuẩn cột B”   

32.  4523/NQHĐQT-VISSAN 29/09/2020 Thay đổi nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng 

33.  4607/NQHĐQT-VISSAN 05/10/2020 Phê duyệt thay đổi cơ cấu nguồn vốn một số 

hạng mục thuộc kế hoạch đầu tư năm 2020 và 

lựa chọn ngân hàng cấp tín dụng đầu tư 

“Phương án mua sắm thiết bị phục vụ hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

34.  4629/NQHĐQT-VISSAN 06/10/2020 Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020  

35.  4644/NQHĐQT-VISSAN 06/10/2020 Phê duyệt đầu tư công trình “Kho trữ đông 50 

tấn tại Nhà máy chế biến thực phẩm Vissan – 

Bắc Ninh” 

36.  4841/NQHĐQT-VISSAN 16/10/2020 Thông qua kết quả lấy ý kiến về việc giao 

Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện thẩm định 

và quyết toán các dự án hoàn thành có tổng 

mức đầu tư từ trên 1 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ 

đồng 

37.  5607/NQHĐQT-VISSAN 27/10/2020  (1) Giao Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch 

sản xuất kinh doanh, kế hoạch tiền lương, kế 

hoạch ngân sách năm 2021. 

(2) Thông qua kết quả đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của người quản lý công ty 

năm 2019 

(3) Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ 

thành viên Hội đồng quản trị. 
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STT  
Số Nghị quyết/  

Quyết định  
Ngày Nội dung 

38.  5339/NQHĐQT-VISSAN 16/11/2020 Phê duyệt đầu tư dự án “Nâng cấp máy chủ 

AX” 

39.  5711/NQHĐQT-VISSAN 10/12/2020 Phê duyệt thoái vốn đầu tư tại Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Công Thương 

40.  6011/NQHĐQT-VISSAN 31/12/2020 Không chấp thuận đầu tư Công trình Cải tạo, 

sữa chữa nền, làm mái che kho lạnh, khu vực 

tập kết xuất hàng và dự án Cụm kho trữ đông, 

trữ mát, phòng đệm xuất hàng 

II. Quyết định HĐQT: 

1. 496/QĐHĐQT-CTY 06/02/2020 Về việc thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

2. 1577/QĐHĐQT-CTY 17/04/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 7) 

thuộc dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà 

máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm 

Vissan”. 

3. 2184/QĐHĐQT-CTY 22/05/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 8) 

thuộc dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà 

máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm 

Vissan”. 

4. 3405/QĐHĐQT-CTY 17/07/2020 Thay đổi tên gọi, tên viết tắt Chi nhánh Công 

ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản 

5. 4430/QĐHĐQT-CTY 25/09/2020 Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư phát 

triển  

6. 4524/QĐHĐQT-CTY 29/09/2020 Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty 

đối với ông Huỳnh Quang Giàu, hiệu lực từ 

01/10/2020 

7. 4525/QĐHĐQT-CTY 29/09/2020 Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty 

đối với bà Đỗ Thị Thu Thủy, hiệu lực từ 

01/10/2020 

8. 4630/QĐHĐQT-CTY 06/10/2020 Thành lập Ban Kiểm phiếu và Ban Giám sát 

kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  

về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2020 

9. 5107/QĐHĐQT-CTY 31/10/2020 Thay đổi nhân sự Ban Thanh lý tài sản cố 

định 

 



CONG TY co PHAN
Vl~T NAM KY NGH~ SUC sAN

S6: IBC-BKS-CTY

CONG HOA xX HOI cnu NGHiA VI~T NAM
DQcl~p - TlJ do - H~nh phuc

Tp.H6 Chi Minh, ngay {hang ndm 2021

BAocAo
TINH HINH HO~T DQNG NA.M 2020

CVA BAN KIEM SOAT CONG TY VISSAN

Kinh giri: Dai h<)id6ng c6 dong

Can cir Luat Doanh nghiep da diroc Quoc hoi mroc Cong hoa Xa h<)iChu nghia
Vi~t Nam thong qua ngay 17/6/2020;

Can cir Quyet dinh s6 01lQDBKS-CTY ngay 01108/2016 vS viec Ban hanh Quy
chS hoat dong cua Ban KiSm soat;

Can cir DiSu l~ Cong ty C6 phan Viet Nam Ky nghe Sue san (sua d6i, b6 sung) da
diroc Dai h<)idong c6 dong thong qua ngay 18/06/2020;

Can cir Bao cao tai chinh nam 2020 da diroc kiem toan boi Cong ty TNHH PwC
Vi~t Nam va kSt qua kiem tra, giam sat tren co sa cac tai li~u lien quan dSn qua trinh hoat
dong san xuat kinh doanh nam 2020 cua Cong ty,

Ban KiSm soat bao cao Dai h<)idong c6 dong kSt qua kiem tra, giam sat cac ho~t
d<)ngcua Cong ty, C\l thS nhu sau:

PHANI

BAo cAo KET QuA KIEM TRA, GIAM SAT NA.M 2020

I - HO~T DQNG CVA BAN KIEM SOAT

1. Cooc§u ta chuc ciia Ban Ki~m sm'it:

Ban KiSm soat Cong ty g6m 03 thanh vien, trong do:

+ Ong Truang Vi~t TiSn - Truang Ban KiSm soat chuyen trach.

+ Ong To Qu6c Thai - Thanh vien Ban KiSm soat kiem nhi~m.

+ Ba Ph~m Thi Thanh Tam - Thanh vien Ban KiSm soat kiem nhi~m.

2. Ho~t dQng ciia Ban Ki~m soit nam 2020:

Can Clr quySn h~n va trach nhi~m cua Ban KiSm soat thea quy dinh t~i Lu~t
Doanh nghi~p va DiSu l~ Cong ty C6 phAnVi~t Nam Ky ngh~ Suc san; Ban KiSm soat da
triSn khai th\lc hi~n cac n<)idung cong vi~c chu ySu sau:
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Ki~m tra viec bao toan v6n, quan Iy dong tien, hieu qua hoat dong cua doanh
nghiep;

Giam sat tinh hinh eh~p hanh cac quy dinh cua Phap luat, Dieu I~, tinh hinh thuc
hien Nghi Quyet cua Dc;tihoi dbng e6 dong, HQi dbng quan tri;

- Ki~m tra viec thuc hien cac du an d~u ill thong qua bao cao tinh hinh thuc hien
d~u ill dinh ky hang quy;

Ki~m tra viec thirc hien cac bien phap tiet giam chi phi thong qua bao cao, giai
trinh dinh ky hang quy;

Thfim dinh Bao cao tai ehinh quy, narn;

Giam sat viec thirc hien cac kien nghi tai Bien ban cua cac doan kiem tra, kiem
tom d6i voi Cong ty;

- Ph6i hop voi HQi dong quan tri, Ban T6ng Giam d6e trong viec quan Iy v6n ehu
sa huu v&iml,le dieh bao toan va phat tri~n v6n;

Thve hi~n cae eong tae khae eua Ban Ki~m soat thea ke hoc;tehhoc;ttdQng nam
2020. Dinh ky hang quy ki~m tra giam sat, danh gia vi~e tuan thu Di~u l~ Cong ty, Nghi
quyet Dc;tihQi dbng e6 dong; danh gia vi~e eh~p hanh cae quy dinh eua Phap lu~t, tinh
hinh thve hi~n va tuan thu cae Nghi quyet, Quyet dinh, Chi thi eua ehu sa hfru e6 lien
quan dSn hoc;ttdQng eua Cong ty.

Cong tae ki~m tra, giam sat eua Ban Ki~m soat dUQ'ethve hi~n lien tl,le, e6 h~
th6ng nh~m n~m b~t kip thai thve tr~g, hi~u qua hoc;ttd<)ngeua Cong ty, cae don vi trve
thuQe, d~ giup Cong ty phat hi~n va kh~e phl,le nhUng tbn tc;titrong h~ th6ng quan Iy, di~u
hanh hoc;ttdQng va h~ th6ng ki~m soat nQibQ.

Ban Ki~m soat dii nghiem rue thve hi~n thea cae nQi dung trong KS hoc;tehhoc;tt
dQng nam 2020 eua Ban Ki~m soat, bam sat Nghi quySt Dc;tihQi dbng e6 dong; ke hoc;teh
hoc;ttdQng va tinh hinh thve te eua Cong ty; thve hi~n dung cae quy~n hc;tnva traeh nhi~m
thea quy dinh eua Lu~t Doanh nghi~p, Di~u l~ Cong ty.

Cae thanh vien Ban Ki~m soat lam vi~c v&i tinh th~n trach nhi~m cao, thea nguyen
t~c dQc l~p va cfin tr9ng, luon vi Iqi 1ch eua e6 dong va sv phat tri~n cila Cong ty.

Trong nam 2020, Ban Ki~m soat dii t6 chue 04 eUQch9p. Ca 04 eUQch9P d~u c6 sv
tham dV d~y du eua t~t ea cae thanh vien, dc;tt1)' l~ tham dv 100%.

3. Ti~n hrO'ng, thn lao va cae lQi ich khae eua Ban Ki~m soat:

Ti~n luong, thil lao va eac IQ'iich khac eua Ban Ki~m soat duQ'cthvc hi~n thea Nghi
quyet Dc;tihQi dbng c6 dong thuang nien 2020, phil hqp v&i quy dinh, huang d~n cua
Nghi dinh 53/2016/ND-CP va thong tu 28/2016/TT-BLDTBXH cua BQ Lao dQng
Thuong binh va xii hQi, chi tiSt nhu sau:
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" Ti~n hrong, tho'. ',.
STT HQ va ten Chircdanh Thiri gian lam vi~c lao va lQi ich

khac (VND)

1 Truong Vi~t Ti~n Tnrong Ban 0110112020 31112/2020 864.000.000

2 To Quoc Thai Thanh vien 0110112020 31112/2020 115.200.000

3 Pham Thi Thanh Tam Thanh vien 0110112020 31112/2020 115.200.000

Cac chi phi lien quan phuc vu hoat dong cua Ban Ki€m soat tuan thu Quy che hoat
d<)ngcua Ban Ki€m scat, Quy che quan ly tai chinh va cac quy dinh chi tieu noi b<)cua
Cong ty.

Il- KET QUA GIAM sAT HO~T DONG CVA CONG TY NA.M 2020

"1. K~t qua hoat dQng san xu fit kinh doanh:

Ban Ki€m soat da:kiem tra, giam sat tinh hinh san xuat kinh doanh, da: tham dinh
bao cao k~t qua san xuat kinh doanh nam 2020 cua Cong ty va thong nhat danh gia, k~t
quacu th€ nhir sau:

1.1 MQt s6 chi tieu chinh v~ tinh hinh thuc hi~n k~ hoach nam 2020:

K~ Thirc So vOi

STT Chi tieu
Don vi Th\l'c ho~ch hi~n K~ Thuc
tinh hi~n hoach hi~n.,.. 2020 20192020 2020 2019

1 Tong doanh thu Ty dong 5.169 5.100 4.993 101,35% 103,52%

2 Tong chi phi Ty dong 4.964 4.920 4.767 100,89% 104,13%

3
LQ'inhuan tru6c

Ty d6ng 205 180 226 113,89% 90,71%thu~

4 LQ'inhu~n sau thue Ty dong 165 144 178 114,58% 92,70%

T6ng doanh thu nam 2020 d<;lt5.169 ty d6ng (bao g6m doanh thu ill hO<;ltd<)ng
SXKD chinh: 5.144 ty d6ng, .doanh thu hO<;ltd<)ngtai chinh: 20 ty d6ng, thu nh~p khac 5
1)' d6ng), d<;lt101,35% k~ hO<;lchnam, tang 3,52% so v6i nam 2019. Trong d6 doanh thu
thl,IcphAm tuoi s6ng d<;lt2.469 1)' d6ng, ,giam 0,48%; doanh thu thl,Ic phAm ch~ bi~n d<;lt
2.530 ty d6ng, tang 9,86% so v6i nam 2019.

LQ'inhu~n tru6c thu~ d<;lt205 ty d6ng, d<;lt113,89% k~ hO<;lchnam, giam 9,29% so
v6i nam 2019.

T6ng tai san d~n 31112/2020 Ia 2.143 ty d6ng, tang 187 ty d6ng so v6i thai di€m
31112/2019. Tang chu y~u 6 cac khoan tuong duong ti~n va phai thu khac.
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H~ s6 bao toan von tai thai di€m 31112/2020 dat 1,05 Ifin (V6n CSH tai thai diem
31112/2020 la 1.126 tY d6ngN6n CSH tai thai di€m 31112/2019 la 1.069 ty d6ng). Cong
ty da bao toan va phat trien duoc v6n.

Ty su~t loi nhuan sau thu€N6n chu sa htru (ROE) nam 2020 dat 14,65%, giam
2,00% so voi nam 2019.

Ty suat loi nhuan sau thue/Tong tai san (ROA) nam 2020 dat 7,70%, giam 1,40%
so voi nam 2019.

H~ s6 nqlT6ng tai san thai di€m 31112/2020 la 0,47 lfin, a mire an toan cho san
xu~t kinh doanh va dfiu nr phat trien,

1.2 K~t qua hoat dQng SXKD tung linh V\fC:

Chi ti€t k€t qua tinh hinh thirc hien hoat dong san xuM kinh doanh nam 2020 toan
Cong ty nhu sau:

.:. Thuc pham nroi song:

K~ Th\fc So vo;

STT Chi tieu
Don vi Thuc ho~ch hi~n K~ Th\fC
tinh hi~n ho~ch hi~n

2020
2020 2019 2020 2019

1 SanluQ'llg Tan 18.552 19.250 25.980 96,37% 71,41%

-Heo Tan 17.475 18.250 24.335 95,75% 71,81%

- Bo Tan 1.077 1.000 1.645 107,70% 65,47%

2 Doanh thu thuan Ty dong 2.469 2.481 99,52%
•

3 Gia von Ty dong 2.201 2.151 102,32%

4 Lqi nhu~n g<)p Ty d6ng 268 330 81,21%

San IUQ'llgthit heo thl,Ic hi~n nam 2020 la 17.475 t~n, d<;lt95,75% k~ hO<;lchnam,
giam 28,19% so vai nam 2019. Nguyen nhan do tinh hinh dich ta heo Chau Phi da lam
giam IUQ'llgt6ng dan heo ca nuac, ngoai ra nganh chan nuoi trong nuac con bi thi~t h<;li
n~ng n~ bai bao, Iii lich Slrt<;licac tinh mi~n Trung lam cho ngu6n cung thi€u h1,lt,gia ban
thit heo tang cao da lam giam nhu cfiu tieu dung thit heo cua nguai dan. M~t khac dich
Covid-19 di~n bi~n phuc t<;lp,cac truang h9C, nha hang, khach S<;ln,cO'quan xi nghi~p
dong cua ho~c giam hO<;ltd<)nganh .puang d~n IUQ'llgthit heo ban ra cua Cong ty, nguai
dan thl,Ichi~n thea khuy~n cao h<;lnch~ t~p trung nO'idong nguai cua Chinh phu v~ phong
ch6ng dich nen giam tfin su~t di sieu thL chq truy~n th6ng dftn d€n IUQ'llgtieu th1,lt<;licac
kenh nay giam m<;lnh.

San IUQ'llgthit bo thl,Ic hi~n nam 2020 la 1.077 t~n, d<;lt107,70% k€ hO<;lchnam,
giam 34,53% so vai nam 2019. Do san phim cua Cong ty la thit bo Uc gi€t m6 theo tieu
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chuan ESCAS c6 gia ban cao tren thi tnrong va anh huong cua dich Covid-19 lam cho
heat dong nhap khau thit bo dong lanh khong dap irng kip thai nhu c~u kinh doanh.

- Doanh thu thirc hien dat 2.469 tY d6ng, g~n bang nam 2019, trong do doanh thu
thit heo la 2.175 ty dong, chiem 88,09% doanh thu thirc pham nroi song,

- LQ'inhuan gQP cua thirc pham nroi song nam 2020 dat 268 tY dong, giam 18,79%
so voi nam 2019 .

•:. Thuc pham che bien:

SovOi
K~ Thl}:'c

Th1}:'c Thl}:'cDO'nvi K~STT Chi tiell hi~n ho~ch hi~n hi~ntinh ho~ch2020 2020 2019 nam
2020

2019

I Sanluqng Tin 28.021 27.500 26.270 101,89% 106,67%

2 Doanh thu thuan Ty d6ng 2.530 2.303 109,86%

3 Gia von Ty dong 1.822 l.622 112,33%

4 LQ'inhuan gQP Ty dong 708 681 103,96%

San hrong thuc pham ch~ bi~n thuc hien nam 2020 Ia 28.021 tin, dat 101,89% k~
hoach nam, tang 6,67% so voi nam 2019. Trong nam 2020, thi tnrong chiu anh hirong
16'ncua dich Covid-19, viec thuc hien gian cach xff hQi thea Chi thi 16/CT-TTg cua Thu
tu6'ng Chinh phu gay Him Iy 10 ng~i, hoang mang cho nguai dan truac tinh hinh dich
b~nh di~n bi~n phuc t~p d~n d~n nhu cftu tich trll m~t hang th\lc ph:lm d6 kho, th\lc ph:lm
ch~ bi~n s~n tang len.

- Doanh thu th\lc hi~n d~t 2.530 ty d6ng, tang 9,86% so vai nam 2019, trong d6
tang nhi~u nhit la 2 nh6m hang xuc xich Family va d6 hQP.

- LQ'inhu~n gQP cua thlJc ph:lm ch~ bi~n nam 2020 d~t 708 tY d6ng, tang 3,96% so
vai nam 2019.

2. Cong tac qmin ly, dftu ttr tai san c6 dinh va x§y d1}:'ngCO'ban:

Trong nam 2020, cong tac d~u tu mua s~m TSCD va xay d\lng ca ban cua Cong ty
chu y~u la th\lc hi~n d~u tu, mua s~m may m6c thi~t bi phl,lc Vl,l san xuc1tkinh doanh vai
tbng nguyen gia tang trong nam la 25 ty d6ng, giam 26 ty so vai nam 2019.

Tinh hinh d~u tu XDCB nam 2020 thlJc hi~n chu y~u la cac dlJ an chuy€n ti~p til'
nam 2019 va tri€n khai cac thu tl,lCd~u tu cac d\l an trong k~ ho~ch nam 2020 dff dUQ'c
phe duy~t va d~u tu mQt s6 ph~n m~m phl,lcVl,l cho ho~t dQng san xuit kinh doanh.

V~ d\l an "Di dai va dbi mai cong ngh~ nha may gi~t mb gia suc va ch~ bi~n th\lc
ph:lm Vissan", trong nam 2020 Cong ty dffti~n hanh kY hqp d6ng vai cac nha th~u sau:
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Lien danh Cong ty CP Tu v~n Thi€t k€ Cong nghiep va Dan dung (IDCo) - Cong
ty CP Khoa hoc Cong nghe Bach Khoa TP.HCM (BKTechs): goi thau "Tir van giam sat
thi cong xay dung va lip d~t thi€t bi".

Cong ty TNHH Phat trien Cong nghe va Moi tnrong A Bong: goi thau "Tir van
I~p bao cao danh gia tac dong moi tnrong".

Ban di6u hanh da thirc hien huy thau cac goi thau "Tir van ki@mtoan" tai quyet
dinh s6 3975IQB-CTY ngay 20/8/2020 va "Thi cong xay dung H? tAng kg thuat" tai
quyet dinh s6 5759/QB-CTY ngay 15112/2020 (theo chu truong tarn ngirng goi thAu s6
18 tai Nghi quyet s6 3787INQH£>QT-CTY ngay 07/812020 cua HQi d6ng quan tri),

B6i voi cong trinh "Van phong di6u hanh kinh doanh cua cong ty va cae kho trung
chuy@n"t?i Khu cong nghi~p Tan T?o, cong ty dang lam vi~c vai Cong ty C6 phAn Tan
T?o v6 phuong an ban giao khu d~t dv ki~n xay dvng cong trinh t?i khu cong nghi~p Tan
T?o dam bao ranh m6c, di~n tich theo phap Iy qui diM va hqp d6ng k:Y k~t.

Cac dv an dAu tu hinh thanh TSCB va XDCB cua Cong ty da dugc tri@nkhai dung
cac Quy dinh hi~n hanh cua Nha nuac, Cong ty.

Trong nam 2020, Cong ty da thvc hi~n cong tac chu~n bi va tri@nkhai thu t\}c dAu
tu cae dv an trong k€ ho?ch dAutu da dugc phe duy~t vai k~t qua thvc hi~n giai ngan 1£1
43,56 tY d6ng (trong do dV an "Di dai va d6i mai cong ngh~ nha may gi~t m6 gia suc va
ch~ bi~n thvc ph~m Vissan" 1£11,4 tY d6ng), d?t 10,4% k~ ho?ch giai ngan nam 2020,
trong d6 co 10,9 tY d6ng giai ngan illv6n vay trung va dai h?n.

Cac dvan dAu tuXDCB, mua sim TSCB sau khi hoan thanh ban giao da dugc dua
vao su d\lng, quan Iy, phan Io?i, trich kh~u hao TSCB theo quy dinh cua B9 Tai chinh,
vi~c su d\lng khai thac da mang I?i hi~u qua kinh t~ thi~t thvc thong qua k~t qua kinh
doanh hang nam cua Cong ty.

3. Cong tac thi tnrirng, phM tri~n thrrong hi~u:

Trong nam 2020, Cong ty da ra nghien Clm thanh cong va tung ra 12 san ph~m
mai bao g6m 10 san ph~m thit t~m uOp, B6 vien 3 ngon, Ha cao thanh long, Ha cao g~c,
Ha cao bi do, Cha gi6 n~m ngu vi, Xuc xich ti~t trling Boom Boom 20gr. Cac san ph~m
tren da dugc h6 trg trung bay va giai thi~u r9ng rai t?i cac kenh phan ph6i, gop phAn tang
san IUQ'llgthlJc ph~m ch~ bi~n eua Cong ty.

Thvc hi~n cac chuong trinh h6 trg ban hang va quang ba hinh anh thuong hi~u d~c
bi~t trong dip T~t nguyen dan.

Tham gia thlJc hi~n cac chuong trinh quang ba thuong hi~u Vissan thong qua cac
kenh truy6n thong uy tin nhu: VTV, HTV, VTC, Bao Thanh nien, Nguai lao d9ng, Tu6i
tre ...

Trong nam 2020 Cong ty da t6 chuc chu6i sv ki~n ky ni~m 50 nam thanh l~p vai
chu d6 "Vissan 50 nam - Sang mai thuong hi~u Vi~t" d@danh d~u ch~ng duang nua th~
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ki xay dung va phat trien ben vtrng cua Vissan, tu hao khang dinh vi th€ cua mot thirong
hieu thirc pham hang dau Viet Nam.

4. Cdng hie quan tr], nhan s\f:

Trong nam 2020, Cong ty dii thirc hien nhi~u dir an dau ttr cong nghe thong tin
nham h6 tro va tang cuong nang luc quan tri nhir: du an DMS, phan h~ ban hang phan
m~m Fast, phan mem quan ly cong viec Wework, h6a don dien nr, phan m~m bao cao
thong minh Bl, vi dien nr Momo ...

Hoan thanh chuyen d6i phuong thirc quan ly, tra hrong thuong nhirng v§n dam bao
mire thu nhap, ch€ dQ chinh sach cho dQi ngii ban hang true ti€p kenh ban hang truyen
thong COT).

Thuc hien ra scat dinh muc, dinh bien lao dQng, muc khoan don gia s~mphim.
Trong niim 2020, s6 luqng CBCNV binh quan cua Cong ty la 4.706 ngmJi, quy luong
th\fc hi~n la 551,5 tY d6ng, thu nh~p binh quan la 9,77 tri~u d6ng/nguO'i tiing 7,8% so vai
niim 2019.

Th\fc hi~n cong tac quy ho~ch, b6 nhi~m, luan chuySn can bQ qWln ly; tuySn d\lng
nhan S\f chuyen mon va lao dQng tf\fC ti€p dap Ung nhu cau san xu§.t kinh doanh cua
Cong ty.

III - KETQuA THAMDJNH BAo cAo TAl CHiNH
Ban KiSm soM dii th\fc hi~n vi~c thim dinh Bao cao tM chinh cho niim tM chinh k€t

thuc ngay 31112/2020 va th6ng nhfrt xac nh~n k€t qua C\lthS nhu sau:

- Bao cao tai chinh niim 2020 dii phan anh trung th\fC va hqp ly, tren cac khia c~nh
tr<;mgy€u, tinh hinh tai chinh cua Cong ty t~i ngay 31112/2020, cling nhu k€t qua ho~t
dQng san xu§.tkinh doanh va tinh hinh luu chuYSnti~n t~ cho niim tai chinh k€t thuc cling
ngay, phli hqp vai Chuin m\fc k€ toan, ch€ dQk€ toan Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly
c6 lien quan d€n vi~c l~p va trinh bay Bao cao tM chinh.

- Vi~c ghi chep, rna s6 k€ toan, phan lo~i cac nQi dung kinh t€, thea cac chu§.nm\fc
k€ toan do BQ Tai chinh ban hanh; th\fc hi~n bao cao va cong b6 thong tin dinh ky ho~c
b§.tthuCmgthea dung cac quy dinh hi~n hanh.

Bao cao tai chinh niim 2020 dii duqc th\fc hi~n ki€m toan thea quy dinh t~i Di~u l~
Cong ty va Nghi quy€t D~i hQi d6ng c6 dong thuCmg nien niim 2020. Cong ty TNHH
PwC Vi~t Nam dii duqc l\fa chQn th\fc hi~n vi~c ki€m toan Bao cao tM chinh niim 2020
cua Cong ty.

Ban Ki€m soM nh§.t tri vai Bao cao tai chinh t6ng hqp va Bao cao tai chinh tf\} sa
chinh dii duqc ki€m toan cho niim tai chinh k€t thuc ngay 31112/2020 va thu quan ly cua
Cong ty TNHH PwC Vi~t Nam.

- Trong niim 2020, Cong ty dii bao toan va phM tri€n duqc v6n chu sa hfru, th\fc
hi~n day du cac bi~n phap nhiim bao toan v6n giin li~n vai ho~t dQng san xu§.t kinh
doanh: Th\fc hi~n dung ch€ dQ quan ly v6n, tai san, phan ph6i lqi nhu~n, ch€ dQ quan ly
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tai chinh va ch~ d9 k~ toan thea quy dinh; Trich l~p d~y du cac khoan du phong thea quy
dinh: du phong giam gia hang t6n kho, dir phong phai thu ngan han kh6 doi, du phong
phai tra dai han.

- Tinh hinh quan 1ytai san: Toan b9 cac tai san cua C6ng ty d€u duoc quan 1ythea
dung quy dinh cua Nha mroc va quy dinh noi b9 cua Cong ty, cong tac kiern ke tai san
duoc thuc hien d~y du, trich khau hao thea dung quy dinh, Cac tai san c6 gia tri Ian diroc
khau hao voi thai gian nrong d6i dai d~ phil hop voi thai gian khai thac thirc t~ cua tai
san phuc vu cho qua trinh hoat dong SXKD.

- Cac chi tieu v€ doanh thu, loi nhuan sau thue d€u hoan thanh vu<;Ytk~ ho~ch da:
du<;ycD~i h9i d6ng c6 dong thong qua.

- M9t s6 chi tieu danh gia hi~u qua ho~t d9ng cua Cong ty: Ty su~t l<;yinhu~n sau
thu~ tren v6n chu sa hfru (ROE): 14,65%; tY su~t l<;yinhu~n sau thu~ tren t6ng tai san
(ROA): 7,70%.

- Cong tac quan 1y, ki~m soat va thu h6i cong n<;yphai thu 1uon du<;ycduy tri, ki~m
soat ch~t che. Cong ty da: th\Ic hi~n trich l~p d\I phong d~y du cac khm'm phai thu qua
h~n, phai thu kh6 doi thea quy diuh. N<;yphai thu t~i 31112/2020 1a 350 ty d6ng, tang 4,3
tY d6ng, tuang duang tang 1,25% so vai t~i thai di~m 31112/2019, ky thu ti€n binh qufm
1a24 ngay. N<;yphai thu qua h~n la 495 tri~u d6ng, chi~m ty tr9ng 0,14% trong t6ng s6
c6ng n<;yphai thu. Cac khoan n<;yphai thu qua h~n da:du<;yctrich l~p d\I phong d~y du vai
t6ng gia tIi trich l~p 1a405 tri~u d6ng. T~i thai di~m 31112/2020 Cong ty da:ti~n hanh d6i
chi~u cong n<;ythea dung quy dinh.

- N<;yphai tra t~i thai di~m 31112/2020 1a 1.017 tY d6ng, tang 131 ty d6ng, tuang
duang tang 14,73% so vai t~i thai di~m 31112/2019. T~i thai di~m 31112/2020, N<;yphai
tra tren VCSH 1a 0,9 l~n, kha nang thanh toan n<;yng~n h~n la 1,7 l~n, h~ s6 kha nang
thanh toan t6ng quat la 2, 11 l~n. Cac h~ s6 nay th~ hi~n tinh hinh tai chinh cua Cong ty
lanh m~nh, an toano

- T~i thai di~m 31112/2020, s6 du ti€n va cac khoan tuang duang ti€n cua Cong ty
la 607 tY d6ng, tang 193,5 tY d6ng so vai t~i thai di~m 31112/2019. Trong d6, lUll chuy~n
ti€n thu~n tir ho~t d9ng kinh doanh la 103 tY d6ng; LUll chuy~n ti€n thu~n ill ho~t d9ng
d~u tu la am 19,5 ty d6ng chu y~u la do chi ti€n vao vi~c d~u tu, mua s~ tai san, thi~t bi
ph\lc V\l san xu~t kinh doanh; LUll chuy~n ti€n thu~n ill ho~t d9ng tai chinh la 110 tY
d6ng, chu y~u la do dan vi th\Ic hi~n yay ng~n h~n d~ chi tra cho cae nha cung dp.

IV - KET QuA GIAM SAT DOl v61 H(H DONG QUAN TRJ, BAN TONG
GIA.MDOC CONG TY

Ban ki~m soat nh~t tri vai Bao cao cua H9i d6ng quan tri va Ban T6ng giam d6c
Cong ty.

Cong tac di€u hanh san xu~t kinh doanh cua H9i d6ng quan tri, Ban T6ng Giam
d6c Cong ty trong nam 2020 nhin chung da:tuan thu Lu~t Doanh nghi~p, Di€u l~ Cong ty,
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Nghi quyet cua DOOCD, cac quy dinh phap luat co lien quan va cac Nghi quyet, Quyet
dinh cua HQi dong quan trio

Trong nam 2020, HQi dong quan tri da t6 clnrc 4 cuoc hop va 36 dot l~y Y kien
bang van ban, ban hanh tong cong 49 van ban trong do co 40 nghi quyet va 9 quyet dinh
dS quan ly cac hoat dong cua Cong ty. HQi dong quan tri thuong xuyen thea doi hoat
dong va tinh hinh thirc hien cac quyet dinh da ban hanh, giam sat tinh hinh heat dong cua
Cong ty thong qua cac buoi lam viec tnrc ti~p voi cac Dan vi. Hoi d6ng quan tri da thuc
hien d~y du quyen va trach nhiem trong quan ly Cong ty, tich ClJCchi dao, h6 tro va tao
di~u ki~n thu~n lqi d~ T6ng Giam d5c, Ban Ki~m soat, cac Dan vi cua Cong ty thlJc hi~n
cac chuc nang, nhi~m V\l thea quy dinh.

Ban T6ng Giam d5c luon lam vi~c tich ClJCvai tinh th~n trach nhi~m cao. Ti~p U)C
d5i di~n va (rng ph6 t5t vai kh6 khan, bi~n dQng cua nganh thlJc ph~m va chan nuoi.
Khong ngimg phan tich, danh gia d~y du cac thu~n lqi, kh6 khan; thuOng xuyen thlJc hi~n
cong tac quan tri rui ro d~ phong ngua thi~t h(;1iva dlJ bao d~ d6n d~u co hQi. D6ng thai
t~p trung di~u hanh quy~t li~t, linh hO(;1t,sau sat mQi hO(;1tdQng cua Cong ty; chu dQng
nghien Clru, thlJChi~n cac giai phap va tri~n khai kip thai cac quy~t sach d~ thao gO' kh6
khan; tich ClJCrna rQng va gin gift thi tru<'rng,da d(;1ngh6a san ph~m, giam gia thanh va
d~y m(;1nhcong tac phat tri~n san ph~m; t6 chuc tri~n khai nhi~u chuang trinh hanh d<)ng,
phat dQng nhi~u phong trao thi dua, huy dQng va nang cao hi~u qua sir dl,lngmQi ngu6n
IlJc, t5i Uti h6a quy trinh hO(;1tdQng san xu~t kinh doanh; d~y m(;1nhap dl,lng cong ngh~
hi~n d(;1iVaGquan ly, di~u hanh; nang cao hi~u IlJc, hi~u qua cua bQmay quan ly giup ti€t
giam chi phi; lanh d(;1oCong ty d(;1tk€t qua hO(;1tdQng SXKD hi~u qua.

V - BAo cAo DANH GIA Slj PHOI HQ'P HO~T DQNG GIUA BAN KIEM
SOAT vm HDQT, BAN TONG GIAM DOC

Ban Ki~m soat da ph5i hqp chi;itche vai HQi d6ng quan tri, Ban T6ng Giam d5c
trong vi~c thlJc hi~n chuc nang nhi~m V\l duqc giao. H<)i d6ng quan tri va Ban T6ng
Giam d5c da t(;10di~u ki~n thu~n lqi de Ban Ki~m soat thlJc hi~n nhi~m V\l, cung c~p d~y
du cac thong tin va tai li~u lien quan d~n hO(;1td<)ng cua Cong ty; Ban Ki~m soat duqc
mai tham gia d~y du cac cUQchQp cua HQi d6ng quan tri, trong nam 2020 Ban Kiem soat
da tham gia 23 cu<)chQP giao ban cua Cong ty, 19 cUQch<)iy Ban T6ng Giam d5c va 85
cUQchQp chuyen d~ khac.

Ban KiSrn soat da thong bao cho HQi d6ng quan tri, Ban T6ng Giam d5c vi~c phan
cong nhi~rn Vl,lcac thanh vien Ban Kiem soat, k€ hO(;1chkiern tra, giarn sat nam 2020 de
ph5i hqp: Ban Kiern soat xem xet k~t qua kiern tra, ki~rn soat n<)ibQ, Bao cao ki€m toan
cua Cong ty ki€m toan PwC Vi~t Nam, xern xet y ki~n phan h6i cua Ban lanh d(;1oC6ng
ty. Bao cao cua Ban Ki€m soat da duqc tham khao y ki€n HQi d6ng quan tri truac khi .
trinh D(;1ihQi d6ng c6 dong.

Ban Kiem soat da thlJc hi~n ki€rn tra, giam sat d5i vai hO(;1tdQng quan ly, di~u
hanh, tinh hinh quan ly va sir dl,lngv5n, kha nang thanh toan, c6ng tac ki€m tra, ki€m soat
nQi bQ,tinh hinh ghi chep s6 sach k€ toan va l~p Bao cao tai chinh hang quy cua Cong ty.
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Trong nam 2020, Ban Ki~m scat dli phoi hop chat che voi HQi dong quan tri, Ban
T6ng Giam d6c trong cong tac kiem tra, giam sat hoat dong kinh doanh tai Cong ty va
cac Bon vi tnrc thuoc, Ban Ki~m scat cling thtrc hien soat xet va cho y kien v€ cong tac
l~p va trinh bay Bao cao tai chinh, dam bao tuan thu dung va dfty du cac quy dinh hien
hanh cua co quan quan ly Nha mroc cling nlnr cac quy dinh cua Cong ty.

Nam 2020, Ban Ki~m scat khong nhan duoc don, thir khieu nai, d~ nghi cua c6
dong hoac nh6m c6 dong co ty l~ sa httu va thai gian nam giu thea quy dinh cua phap
lu~t va Bi~u l~ cong ty.

pHANII

KE HO~CH HO~T BONG NAM 2021

Ban Ki~m soat tiep tuc th\Ic hi~n cac cong tac theo dung quy~n h~n va trach nhi~m
thea quy dinh. Trong d6 t~p trung ki~m tra, giam sat cac cong vi~c chu yeu sau:

Ki~m tra giam sat cac ho~t dQng di~u hanh, san xuit kinh doanh thea chuc nang,
nhi~m V\l quy dinh t~i Bi~u l~ Cong ty va Quy ch€ Ban Ki~m soat.

Giam sat vi~c chip hanh cac quy dinh cua Phap lu~t, Bi~u l~ Cong ty, tinh hinh
th\Ic hi~n cac Quy ch€, Nghi Quy€t, Quy€t dinh cua B~i hQi d6ng c6 dong va HQi d6ng
quan tri Cong ty.

Ki~m tra, giam sat tinh hinh tri~n khai cong tac san xuit kinh doanh, cong tac dftu
ill, tinh hinh tri~n khai d\I an "Di dai va d6i mm cong ngh~ nha may gi€t m6 gia suc va
che bien th\Ic phAmVissan".

- Ki~m tra, giam sat vi~c xay d\Iilg cac dinh muc kinh te ky thu~t va cac bi~n phap
ti€t giam chi phi qucln ly, giam gia thanh san phAm.

ThAm dinh Bao cao tai chinh, danh gia hi~u qua ho~t dQng san xuit kinh doanh
hang quy, 6 thang va ca nam.

Giam sat vi~c din d6i v6n va quan ly dong ti~n.

Theo d5i, giam sat vi~c tri~n khai th\Ic hi~n cac nQi dung cua B~i hQi d6ng c6
dong thuang nien.

- Duy tri S\I ph6i hqp ch~t che trong ho~t dQng vai HQi d6ng quan tri va Ban T6ng
Giam d6c.

pHAN III

KET LU~ vA KIEN NGHI

Nam 2021 do anh huang cua dich Covid-19, hftu h€t cac IInh VlJC kinh t€ toan cftu
gi;ipphai rit nhi~u kh6 khan, thach thuc dfrn den thu h~p, gian do~n, th~m chi d6ng bang
ho~t dQng kinh doanh, nguai tieu dung c~t giam chi tieu. D\I bao Cong ty se d6i m~t vai
cac thach thuc va kh6 khan. B~ hoan thanh t6t cac nhi~m V\l ke ho~ch san xuit kinh
doanh nam 2021, Ban Ki~m soat kinh d~ nghi HQi d6ng quan tri, Ban T6ng Giam d6c
Cong ty xem xet va t6 chuc th\Ic hi~n mQt s6 nQi dung nhu sau:
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Tich C1,1Cthirc hien cac bien phap thu h6i cong no, han ch€ cac khoan no qua han
nham tang kha nang thanh toan, din d6i dong tien,

Ti€p tuc xay dung va hoan thien h~ thong quy trinh, quy che lam co sa cho cong
tac dieu hanh, danh gia hi~u qua, d6ng thai ti€t giam chi phi Cong ty.

Duy tri thuong xuyen cong tac kiem soat noi b9 de kiem soat rui TO nham c6 giai
phap kip thai tlnrc hien t6t k€ hoach san xuat kinh doanh 2021.

DS nghi Ban T6ng Giam d6c chi dao khan tnrong thirc hien giai ngan cac d1,1an
dam bao chat hrong va thai gian quy dinh; dong thai dAynhanh tien d9 ban giao, dira van
su dung va quyet toan d6i voi cac d1,1an d8:hoan thanh.

DAynhanh tien d9 tlnrc hien d1,1an "Di doi va d6i mai cong ngh~ nha may gi€t m6
gia suc va ch€ bi€n th1,1cphAm Vissan", dam bao dung thai h~n hoan thanh d8:dugc D~i
h9i d6ng c6 dong ch~p thu?n, dam bao dung thu tl)c quy dinh cua Nha nuac va Cong ty.

Khong ngung nang cao cong tac quan tri va diSu hanh, dam bao t~o diSu ki~n t6i
da va phcit huy nang l1,1cd9i ngu can b9 diSu hanh d~ Cong ty phcit tri~n 6n dinh, d~t va
vugt cac chi tieu kinh doanh f)~i h9i d6ng c6 dong giao, dam bao 19i ich hgp phap t6i da
cho c6 dong cua Cong ty.

Kinh trinh D~i h9i xem xet thong qua.

Tran tr9ng kinh chao.!.

Nui nh{in:
- D~i hQi d6ng c6 dong;
- HDQT, Ban TGD;
- LUll: VT, BKS.

TM. BAN KIEM SOAT
TRUONG BAN

TRUONG VI"lJ:TTIEN
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN 

 

Số:          /TTr-VISSAN-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng   năm 2021 

 

 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, 

thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch tiền 

lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị và 

Ban Kiểm soát năm 2021 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; 

 Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản; 

 Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ 

Súc sản ngày 18/06/2020; 

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ tiền 

lương thực hiện của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách, thù lao thực hiện của Hội 

đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch tiền lương của Trưởng Ban Kiểm 

soát chuyên trách, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 như sau: 

1. Tiền lương thực hiện của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2020: 

                 Đơn vị tính: đồng 

Stt Chức danh 
Kế hoạch  

năm 2020 

Thực hiện  

năm 2020 

1 Trưởng Ban Kiểm soát 720.000.000 864.000.000 

TỔNG CỘNG 720.000.000 864.000.000 

 

2. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020: 

        Đơn vị tính: đồng 

Stt Chức danh 
Kế hoạch 

 năm 2020 

Thực hiện  

năm 2020 

1 Hội đồng quản trị 624.000.000 676.800.000 

2 
Thành viên Ban Kiểm soát 

(không chuyên trách) 
192.000.000 201.600.000 

TỔNG CỘNG 816.000.000 979.200.000 

 

DỰ THẢO 
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* Đối với thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đề nghị không 

nhận sẽ được Công ty xử lý theo đúng quy định. 

 3. Kế hoạch tiền lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2021, thù 

lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021: 

     * Kế hoạch tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2021: 

  - Mức lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 60.000.000 đồng/tháng 

  - Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2020 của Trưởng Ban Kiểm soát: 

   60.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 720.000.000 đồng 

     * Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021: 

  - Hội đồng quản trị: 624.000.000 đồng 

  - Ban Kiểm soát (Thành viên không chuyên trách): 192.000.000 đồng 

 Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện chi 

trả theo quy định của pháp luật.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./. 

 

                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH  
Nơi nhận: 

- Như trên;         

- Lưu: VT. TKHĐQT. 

  

 

 Nguyễn Phúc Khoa 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN 

 Số:        /TTr-VISSAN-HĐQT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

V/v phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch, 

tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; 

 Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản; 

 Căn cứ Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-CTY ngày 18/06/2020 của Đại hội đồng 

cổ đông Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản; 

 Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần  

Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.  

 Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc  

phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch, tạm trích 

quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021 như sau: 

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020: 

        ĐVT: đồng 

STT Chỉ tiêu Số tiền

(1) Lợi nhuận sau thuế 2020 165.150.073.411      

(2) Trích lập các Quỹ năm 2020, trong đó : 99.451.190.575        

(2a) Quỹ Đầu tư phát triển (15%) 24.772.511.012        

(2b)

Quỹ khen thưởng phúc lợi (1,5 tháng tiền lương bình quân thực 

hiện năm 2020 của người lao động, thêm 20% phần lợi nhuận 

vượt kế hoạch nhưng không quá 03 tháng lương bình quân)

73.922.679.563        

(2c)
Quỹ thưởng người quản lý công ty (1,5 tháng tiền lương bình quân 

thực hiện năm 2020 của người quản lý)
756.000.000             

(3) Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ năm 2020 (3) = (1) - (2) 65.698.882.836        

(4) Lợi nhuận còn lại của các năm trước 72.082.042.688        

(5) Cổ tức năm 2020 (không chia cổ tức) -                            

(6) Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối  (6) = (3) + (4) - (5) 137.780.925.524      

 

DỰ THẢO 
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2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021: 

- Quỹ đầu tư phát triển: Trích tối thiểu 15% lợi nhuận sau thuế. 

 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi:  

 + Lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch thì Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

trích 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 của người lao động. 

 + Lợi nhuận thực hiện bằng kế hoạch thì Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

trích 02 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 của người lao động. 

 + Lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch thì ngoài trích Quỹ khen thưởng, 

phúc lợi 02 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 của người lao động, Công 

ty được trích thêm 20% phần lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch nhưng 

không quá 03 tháng lương bình quân thực hiện năm 2021 của người lao động. 

 - Quỹ thưởng của người quản lý:  

+ Lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch thì Quỹ thưởng của 

người quản lý được trích 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 của 

người quản lý chuyên trách. 

+ Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì Quỹ thưởng của 

người quản lý được trích 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2021 của người 

quản lý chuyên trách. 

- Cổ tức chia cổ đông: không thực hiện chia cổ tức nhằm tăng năng lực tài chính 

thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến 

thực phẩm Vissan” và Đầu tư máy móc thiết bị sản xuất năm 2021. 

3. Tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021: 10% lợi nhuận sau thuế. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

 

                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH  
Nơi nhận: 
- Như trên;         

- Lưu: VT. TKHĐQT. 

 

  

 Nguyễn Phúc Khoa 
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TỜ TRÌNH  

Về việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản. 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;  

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản; 

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản kính trình Đại hội 

đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, cụ 

thể như sau: 

Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam 

đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của  

Công ty tại địa chỉ www.vissan.com.vn bao gồm: 

1. Ý kiến của kiểm toán viên độc lập. 

2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020. 

3. Báo cáo kết quả kinh doanh cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2020. 

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2020 theo phương 

pháp trực tiếp. 

5. Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kết thúc ngày 31/12/2020. 

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau: 

STT Chỉ tiêu cơ bản ĐVT Báo cáo tài chính 

1 Tổng tài sản Đồng 2.142.958.056.571 

2 Doanh thu thuần Đồng 5.143.547.389.608 

3 Lợi nhuận trước thuế Đồng 204.925.710.249 

4 Lợi nhuận sau thuế Đồng 165.150.073.411 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, BKS. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Trương Việt Tiến 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN 

Số:        /TTr-BKS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2021 

DỰ THẢO 

http://www.vissan.com.vn/


CÔNG TY CỔ PHẦN  

VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN 

 

Số:       /TTr-BKS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2021 

TỜ TRÌNH  

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản; 

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn 

Công ty Kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài Chính 

năm 2021 của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản như sau: 

1. Tiêu thức lựa chọn: 

 Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Bộ Tài chính, Ủy ban 

chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi 

ích công chúng. 

 Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam 

 Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh 

nghiệm kiểm toán các công ty có lĩnh vực tương đồng với Công ty. 

 Đáp ứng được yêu cầu về kế hoạch kiểm toán của Công ty. 

 Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 

của Công ty. 

 Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán của Công ty. 

 

2. Đề xuất lựa chọn cụ thể: 

 Công ty TNHH PwC đáp ứng các tiêu chí trên, đồng thời trong các năm 

2019, 2020  Công ty PwC luôn thực hiện tốt yêu cầu và kế hoạch kiểm 

toán của Công ty. Ngoài ra, Công ty PwC đã có kinh nghiệm kiểm toán 

các Công ty chăn nuôi heo như Công ty TNHH De Heus, Công ty Anova 

Farm và có mức phí không đổi.  

DỰ THẢO 



 Do đó, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty 

TNHH PwC thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 

của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.  

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

 TRƯỞNG BAN 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, BKS. 

 Trương Việt Tiến 

 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN  

 

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

Số:      /TTr-VISSAN-HĐQT Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021 

TỜ TRÌNH  

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ  

Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản; 

Kể từ ngày 01/01/2021, Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp 

2020 chính thức có hiệu lực, thay thế cho Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng 

khoán 2006 (Luật Chứng khoán sửa đổi 2010). Bên cạnh đó, một số văn bản pháp 

luật mới nhằm hướng dẫn cho Luật Chứng khoán 2019 và Luật Doanh nghiệp 

2020 cũng được ban hành, có thể kể đến như: Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020; Thông tư 116/TT-BTC ngày 31/12/2020 và một số văn bản dưới luật 

khác. Đồng thời, qua thực hiện rà soát Điều lệ hiện hành, nhận thấy còn một số nội 

dung chưa phù hợp với thực tiễn áp dụng tại Công ty.  

Nhằm đảm bảo Điều lệ Công ty có sự tương thích với quy định pháp luật, 

tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 

Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông 

thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. (đính kèm Dự thảo Điều lệ 

Công ty sau sửa đổi, bổ sung). 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TKHĐQT. 

Nguyễn Phúc Khoa 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông ngày … 

tháng … năm 2021. 

 

I. GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ  

Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

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

a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã bán của Công ty và quy định 

tại Điều 8 Điều lệ này; 

b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 

thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

c. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

lần đầu; 

d. "Người quản lý công ty" là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; 

đ. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật 

Doanh nghiệp; 

e. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 

Điều lệ này; 

g. "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

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

bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. 

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

tham chiếu và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 

 

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI 

HẠN HOẠT ĐỘNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY VÀ 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động 

của Công ty 

1. Tên Công ty 

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản  

- Tên tiếng Anh: Vissan Joint Stock Company 

- Tên giao dịch: Công ty VISSAN 

- Tên viết tắt: Công ty VISSAN 

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

Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: 
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- Địa chỉ: 420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (84 28) 3553 3999 - (84 28) 3553 3888  

- Fax: (84 28) 3553 3939 

- E-mail: vissanco@vissan.com.vn 

- Website: www.vissan.com.vn 

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện trong nước và nước ngoài để 

thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản 

trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều 52 của Điều lệ này, thời hạn hoạt 

động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và không xác định thời hạn chấm dứt hoạt 

động. 

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

1. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

2. Các nội dung quy định về người đại diện theo pháp luật và trách nhiệm của người đại 

diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 12, 13 Luật Doanh nghiệp. 

Điều 4. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức 

1. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền 

bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp. 

2. Cổ đông là tổ chức sở hữu từ 10% đến dưới 30% cổ phần phổ thông có quyền ủy 

quyền tối đa bốn (04) người đại diện theo ủy quyền; từ 30% đến dưới 40% được ủy 

quyền tối đa sáu (06) người đại diện theo ủy quyền; từ 40% đến dưới 50% được ủy 

quyền tối đa tám (08) người đại diện theo ủy quyền; từ 50% đến dưới 60% được ủy 

quyền tối đa mười (10) người đại diện theo ủy quyền; từ 60% trở lên được ủy quyền tối 

đa mười hai (12) người đại diện theo ủy quyền. 

3. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo cho Công ty và chỉ có 

hiệu lực đối với Công ty kể từ ngày Công ty nhận được văn bản. 

4. Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức thực hiện theo 

quy định tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp. 

 

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH HOẠT ĐỘNG, QUYỀN VÀ NGHĨA 

VỤ CỦA CÔNG TY 

Điều 5. Mục tiêu hoạt động của Công ty 

1. Mục tiêu hoạt động của Công ty là kinh doanh mang lại lợi nhuận và hiệu quả cao 

nhất, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông tại Công ty trong điều kiện tuân thủ các quy 

định pháp luật. Phát triển bền vững, không ngừng cải tiến các nguồn lực, cải tiến chất 

lượng; nâng cao hiệu quả kinh doanh, uy tín và năng lực cạnh tranh của Công ty; bảo vệ 

lợi ích hợp pháp của cổ đông và người lao động. 

2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: 

 

mailto:vissanco@vissan.com.vn
http://www.vissan.com.vn/
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STT Tên ngành 
Mã 

ngành 

1  

Bán buôn thực phẩm 

- Chi tiết: Kinh doanh thịt heo, thịt trâu bò, thịt gia cầm, hải sản, thịt 

chế biến, thịt hộp, trứng gà, vịt. Kinh doanh heo giống, heo thịt, bò 

giống, bò thịt.  

Bán buôn rau, quả; bán buôn chè; bán buôn đường (không hoạt động tại 

trụ sở). 

Bán buôn cà phê; bán buôn sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo, mứt, 

bột, tinh bột; bán buôn các loại gia vị, phụ gia thực phẩm; bán buôn chả 

giò chay, xôi chiên (Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND 

ngày 31/7/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 

của Ủy ban nhân dân thành phố về quy hoạch kinh doanh nông sản, 

thực phẩm trên địa bàn TP.HCM). 

4632 

(Chính) 

2  
Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 

- Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu; đại lý đổi ngoại tệ. 
4610 

3  

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học 

tự nhiên 

- Chi tiết: Dịch vụ kỹ thuật về chăn nuôi heo, bò. 

7211 

4  

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 

- Chi tiết: Kinh doanh thức ăn gia súc. Kinh doanh rau củ quả, lương 

thực (các loại bột ngũ cốc), lương thực chế biến (mì ăn liền). Kinh 

doanh rau quả các loại, rau quả chế biến, các loại gia vị và hàng nông 

sản, trồng trọt. 

4620 

5  

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 

- Chi tiết: Kinh doanh thịt heo, thịt trâu bò, thịt gia cầm, hải sản, thịt 

chế biến, thịt hộp, trứng gà, vịt. Kinh doanh heo giống, heo thịt, bò 

giống, bò thịt. Kinh doanh thức ăn gia súc. Kinh doanh rau củ quả, 

lương thực (các loại bột ngũ cốc), lương thực chế biến (mì ăn liền). 

Kinh doanh rau quả các loại, rau quả chế biến, các loại gia vị, phụ gia 

thực phẩm và hàng nông sản, trồng trọt, các vi chất bổ sung vào thực 

phẩm và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, 

thủy sản và sản phẩm thủy sản, mật ong và các sản phẩm từ mật ong, 

sữa chế biến, dầu thực vật. Bán lẻ chè; bán lẻ đường. Bán lẻ cà phê. Bán 

lẻ sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo, mứt và các sản phẩm chế biến từ 

ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán lẻ chả giò chay, xôi chiên. 

4722 

6  

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 

- Chi tiết: Kinh doanh nước trái cây. Bán lẻ bia rượu, nước giải khát có 

gas. Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai khác. 

4723 
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7  
Sản xuất sợi 

- Chi tiết: Sản xuất sợi các loại. 
1311 

8  

Sản xuất các cấu kiện kim loại 

- Chi tiết: Sản xuất hàng kim khí điện máy, máy gia dụng và công 

nghiệp, vật tư. 

2511 

9  

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 

- Chi tiết: Sản xuất chế biến thịt heo, thịt trâu bò, thịt gia cầm, hải sản, 

thịt chế biến, thịt hộp, trứng gà, vịt. Sản xuất heo giống, heo thịt, bò 

giống, bò thịt. Sản xuất thức ăn gia súc. Sản xuất rau quả các loại, rau 

quả chế biến, các loại gia vị và hàng nông sản, trồng trọt. 

1079 

10  
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 

- Chi tiết: Kinh doanh ăn uống. Cung cấp thức ăn theo hợp đồng. 
5610 

11  

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 

- Chi tiết: Kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm và tiêu dùng khác. 

Kinh doanh phân bón. 

4669 

12  

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 

- Chi tiết: Kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm và tiêu dùng khác. 

Kinh doanh phân bón. 

4773 

13  
Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 

- Chi tiết: Sản xuất vải và nguyên phụ liệu ngành vải sợi may mặc. 
1391 

14  
Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 

- Chi tiết: Sản xuất phân bón. 
2012 

15  

Bán buôn đồ uống 

- Chi tiết: Kinh doanh nước trái cây. Bán buôn rượu bia, nước giải khát 

có gas. Bán buôn nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai 

khác. 

4633 

16  

Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh 

- Chi tiết: Kinh doanh mua bán vải, sợi các loại và nguyên phụ liệu 

ngày vải sợi may mặc. Kinh doanh hàng kim khí điện máy, máy gia 

dụng và công nghiệp, vật tư. 

4774 

17  

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 

- Chi tiết: Kinh doanh mua bán vải, sợi các loại và nguyên phụ liệu 

ngành vải sợi may mặc. Bán buôn vải. Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, 

rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác. Bán buôn hàng may mặc. 

Bán buôn giày dép. 

4641 
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18  

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

- Chi tiết: Kinh doanh hàng kim khí điện máy, máy gia dụng và công 

nghiệp, vật tư. 

4659 

19  

Chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 

- Chi tiết: Quay heo, gà, vịt. Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm 

từ thịt khác. Hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm. 

1010 

20  Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 

21  

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 

- Chi tiết: Bán lẻ lương thực (Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-

UBND ngày 31/7/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 

17/10/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy hoạch kinh doanh 

nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP.HCM) 

4721 

22  

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 

- Chi tiết: Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh; chế biến và bảo 

quản thuỷ sản khô; chế biến và bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ 

thủy sản. 

1020 

23  
Chế biến và bảo quản rau quả 

- Chi tiết: Chế biến và đóng hộp rau quả. 
1030 

24  

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 

- Chi tiết: Bán buôn vải. Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải 

giường, gối và hàng dệt khác. Bán buôn hàng may mặc. Bán buôn giày 

dép. 

4641 

25  

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 

- Chi tiết: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ dược phẩm). Bán 

buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ 

đèn điện. Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (có nội dung 

được phép lưu hành). Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da 

khác. 

4649 

26  

Bán lẻ đồ dùng khác cho gia đình 

-Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng khác cho gia đình (trừ dược phẩm). Bán lẻ 

hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. 

Bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (có nội dung được phép lưu 

hành). 

4759 

27  

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng 

chuyên doanh 

-Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc. Bán lẻ giày dép. Bán lẻ cặp, túi, ví, 

hàng da và giả da khác. 

4771 



 

6 

 

28  

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học 

kỹ thuật và công nghệ 

Chi tiết: Dịch vụ kỹ thuật về chăn nuôi heo, bò. 

7212 

29  

Hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh, ủy thác và 

nhận ủy thác nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa. 

8299 

30  
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học 

nông nghiệp 
7214 

31  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 

 

Điều 6. Phạm vi kinh doanh và hoạt động 

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh phù hợp 

với quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành để đạt được các mục tiêu của Công ty. 

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác mà pháp luật 

không cấm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Công ty 

Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo Điều 7, 8 Luật Doanh nghiệp. 

 

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN 

Điều 8. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 809.143.000.000 đồng (Tám trăm lẻ chín tỷ, một trăm bốn 

mươi ba triệu đồng). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 80.914.300 cổ phần với mệnh giá là 

10.000 đồng/cổ phần. 

2. Các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ được thực hiện theo quy định pháp luật doanh 

nghiệp, chứng khoán. 

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

quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông được quy định tại Điều 15 và Điều 16 Điều lệ 

này. 

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi, chứng khoán khác sau khi có sự 

chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

5. Công ty không có cổ đông sáng lập sau khi được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% 

vốn nhà nước thành công ty cổ phần. 

6. Trường hợp Công ty phát hành hoặc sở hữu các loại chứng khoán khác ngoài cổ phiếu 

thì các quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị liên quan đến loại 

chứng khoán đó sẽ được áp dụng tương tự như quyền và nghĩa vụ của họ đối với cổ 

phần. 

Điều 9. Cổ phiếu 

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

hữu. 
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2. Cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của 

Công ty. Cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phần mà cổ đông nắm giữ, họ và tên 

người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền 

sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn ba mươi (30) ngày (hoặc 

thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền 

mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở 

hữu số cổ phần được cấp cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi 

phí in cổ phiếu. 

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

đông có thể yêu cầu được cấp lại cổ phiếu. Đề nghị của cổ đông phải được lập thành văn 

bản, có tối thiểu các nội dung sau: 

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

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

Điều 10. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm 

thời và các tài liệu tương tự) được phát hành có dấu và chữ ký của người đại diện theo 

pháp luật của Công ty. 

Điều 11. Sổ đăng ký cổ đông 

1. Sổ đăng ký cổ đông của Công ty được lập và lưu giữ từ khi Công ty được thành lập. 

Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ 

phần của các cổ đông Công ty. 

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

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

b. Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ 

phần được quyền chào bán của từng loại; 

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

d. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá 

nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính 

đối với cổ đông là tổ chức; 

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

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (Tổng công ty lưu 

ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam). Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao 

chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông Công ty trong sổ đăng ký cổ đông. 

4. Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với Công ty 

để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên 

lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông. 

5. Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu 

của cổ đông có liên quan. 
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Điều 12. Chuyển nhượng cổ phần 

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

định khác.  

Cổ phần là chứng khoán lưu ký 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 thuộc sở hữu của cổ đông là người lao động được mua ưu đãi theo thời gian 

cam kết làm việc lâu dài cho Công ty khi Công ty thực hiện cổ phần hóa bị hạn chế 

chuyển nhượng trong thời gian cam kết. Việc chuyển nhượng cổ phần trong trường hợp 

này được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

 3. Nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn 05 

năm, kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 

đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trường hợp chuyển nhượng trước thời hạn phải 

được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

4. Những quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ 

phần tương ứng. 

Điều 13. Mua cổ phần, trái phiếu 

Cổ phần, trái phiếu của Công ty có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do 

chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, 

tài sản hợp pháp khác và phải được thanh toán đủ một lần. 

 

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

Điều 14. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

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

1. Đại hội đồng cổ đông; 

2. Hội đồng quản trị; 

3. Ban kiểm soát; 

4. Tổng giám đốc. 

 

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

Điều 15. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ 

sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty 

trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. 

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a. Tham dự và biểu quyết tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức: 

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

- Ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 

điện tử khác; 
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- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. 

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp bị 

hạn chế chuyển nhượng, theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành; 

d. Được ưu tiên mua cổ phần mới  tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của 

từng cổ đông trong Công ty; 

đ. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong Danh sách cổ 

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

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

và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương 

ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ 

theo quy định của pháp luật; 

h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình theo quy định tại Điều 132 Luật Doanh 

nghiệp; 

i. Các quyền khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các 

quyền sau: 

a. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp Hội đồng quản trị vi 

phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định 

vượt quá thẩm quyền được giao. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản và bao gồm các nội 

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

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

địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ 

phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng 

số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm 

theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng 

quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền;  

b. Xem xét, tra cứu, trích lục sổ Biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản 

trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, giao dịch (hợp 

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

thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty; 

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

hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản và bao 

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

nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ 

chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng 

ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong 

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

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

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cụ thể: 
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a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho người triệu tập cuộc họp biết trước khi 

khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

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

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

định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử 

viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử 

viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 

Điều 16. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông có các nghĩa vụ sau: 

1. Tuân thủ Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty; chấp hành nghị quyết, quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

2. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định. 

3. Cung cấp địa chỉ liên lạc chính xác khi đăng ký mua cổ phần. 

4. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ và pháp luật; 

chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ 

chức, cá nhân khác. 

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

Điều 17. Đại hội đồng cổ đông 

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

quyền cao nhất của Công ty. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức 

mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn 

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) 

tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.  

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

điểm phù hợp. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự 

họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết 

định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Khoản 1, 2 Điều 18 Điều lệ, đặc biệt 

thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Các kiểm toán viên độc lập có thể được 

mời tham dự cuộc họp để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính năm. 

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

trường hợp sau: 

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

b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm 

toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất 10% so với số đầu kỳ và trong 

những trường hợp đặc biệt; 

c. Khi số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng 

thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc số lượng thành viên Hội đồng quản 

trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số lượng quy định tại Điều lệ; 
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d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 15 Điều lệ này yêu cầu triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản; 

đ. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng 

các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người quản lý khác vi phạm nghiêm trọng các 

nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động 

hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình; 

e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ. 

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông:  

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

lượng thành viên tối thiểu theo quy định pháp luật hoặc trường hợp tại Điểm b, d, e 

Khoản 3 Điều 17 Điều lệ; trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số lượng thành 

viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số lượng quy định tại Điều 

lệ; 

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 17 Điều lệ thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, 

Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại Điều 21 Điều lệ; 

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

Điểm b Khoản 4 Điều 17 Điều lệ 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 này có quyền thay thế Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 21 

Điều lệ. 

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

quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành 

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

hành họp Đại hội đồng cổ đông được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm 

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

phí ăn ở và đi lại. 

Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: 

a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 

b. Báo cáo tài chính hằng năm; 

c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 

và từng thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; 

đ. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên; 

e. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

g. Vấn đề khác thuộc thẩm quyền. 

2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây: 
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a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 

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

định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; 

d. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được kiểm toán; 

đ. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

e. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại trong thời hạn mười 

hai (12) tháng; 

h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại 

cho Công ty và cổ đông Công ty; 

i. Quyết định tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; thay đổi 

cơ cấu tổ chức quản lý Công ty tại Điều 14 Điều lệ; 

k. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát; 

l. Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát; 

m. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập 

thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy 

cần thiết; 

n. Quyết định việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, trừ trường 

hợp là Công ty đại chúng; 

o. Chấp thuận giao dịch (hợp đồng) có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch (hợp đồng) 

dẫn đến tổng giá trị giao dịch (hợp đồng) phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ 

ngày thực hiện giao dịch (hợp đồng) đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản 

của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với 

những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

p. Chấp thuận giao dịch (hợp đồng) vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng 

giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công 

ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có 

liên quan của cổ đông đó; 

q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và quy định pháp luật. 

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa 

ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

4. Các nội dung đã được thông qua tại các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó 

chưa được thực hiện, Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp 

thường niên gần nhất. Trường hợp có thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp 

gần nhất thông qua trước khi thực hiện. 
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5. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tham dự 

họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để trả lời các câu hỏi của cổ đông tại cuộc họp 

(nếu có); trường hợp bất khả kháng không tham dự được, thành viên Hội đồng quản trị 

và thành viên Ban kiểm soát phải báo cáo bằng văn bản với Hội đồng quản trị và Ban 

kiểm soát. Trường hợp báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các 

khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty mời đại 

diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công 

ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

Điều 19. Các đại diện được ủy quyền 

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự 

họp, ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, pháp nhân khác dự họp. 

2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản 

theo quy định pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, pháp 

nhân được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền.  

Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền khi đăng 

ký dự họp trước khi vào phòng họp. 

3. Phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn 

có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây: 

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

vi dân sự; 

b. Người uỷ quyền đã thay đổi, huỷ bỏ việc uỷ quyền; 

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo tin cậy 

về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc 

trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 20. Thay đổi các quyền 

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ 

của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng 

loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các 

cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành 

trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc 

tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không 

bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại. 

Điều 21. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo 

họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c 

Khoản 4 Điều 17 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những công việc sau 

đây: 

a. Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông tối thiểu (hai mươi) 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Chuẩn bị danh 
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sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp không quá (mười) 10 

ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình và nội dung cuộc 

họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty; 

b. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

c. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp; 

d. Gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp; 

đ. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

e. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh 

sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng 

quản trị, Kiểm soát viên. 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi đến địa chỉ liên lạc cho tất cả các cổ 

đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên 

trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải 

được gửi chậm nhất hai mươi mốt (21) 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, 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 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, cách thức tải tài liệu để các cổ đông có thể tiếp cận. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 15 Điều lệ này có quyền 

kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản và 

được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông, bao gồm: họ và tên cổ đông, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp 

lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp 

lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần 

cổ đông đó nắm giữ và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định 

tại Khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp 

quy định tại Khoản 6 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và 

nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan 

đến Khoản 4 Điều 21 trong các trường hợp sau: 

a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; 

b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần 

phổ thông theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Điều lệ này; 

c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thảo luận 

và thông qua. 

7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và 

thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật này và Điều lệ. 
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Điều 22. Các điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 

50% tổng số phiếu biểu quyết. 

2. Trường hợp không có đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này trong 

vòng hai (02) giờ kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, người triệu tập họp hủy 

cuộc họp. Thông báo mời họp lần hai phải được gửi trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ 

ngày dự định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng 

số phiếu biểu quyết trở lên. 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại 

Khoản 2 Điều này trong vòng hai (02) giờ kể từ thời điểm ấn định khai mạc, thông báo 

mời họp lần ba phải được gửi trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến 

hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần hai và trong trường hợp này cuộc họp được tiến 

hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi 

là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 

Điều 23. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ 

tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự 

họp có mặt đăng ký hết. 

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ 

quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ 

đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến 

hành biểu quyết tại cuộc họp, việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, 

không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay 

trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban 

kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ toạ.  

3. Cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và có 

quyền tham gia, biểu quyết tại cuộc họp về các vấn đề sau khi hoàn thành việc đăng ký. 

Chủ toạ không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu 

lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị 

ảnh hưởng. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ hoặc phân công bằng văn bản cho thành viên 

Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị 

triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các 

thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ toạ cuộc họp theo nguyên tắc đa 

số. Trường hợp không bầu được người làm chủ toạ, Trưởng ban kiểm soát điều hành để 

Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có 

phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp. 

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành 

để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử 

làm chủ toạ cuộc họp. 

5. Chủ toạ là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh 

ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 
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6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự 

họp tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ 

được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: 

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

b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, 

thảo luận và biểu quyết; 

c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến 

hành một cách công bằng và hợp pháp. 

Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định 

này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế 

chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại 

cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 

7. Chủ toạ cuộc họp có thể tiến hành các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình đã được 

thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 

8. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp có thể yêu cầu tất cả người tham dự cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý; 

trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, 

ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm 

tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

9. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có 

thể tiến hành các biện pháp được cho là thích hợp để: 

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) cuộc họp. 

Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu 

trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu xét thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể 

là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

10. Trong trường hợp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nêu 

trên, người triệu tập họp khi xác định địa điểm cuộc họp có thể: 

a. Thông báo cuộc họp được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ toạ cuộc 

họp có mặt tại đó (“Địa điểm chính của cuộc họp”); 

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không dự họp được 

theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm 

chính của cuộc họp có thể đồng thời tham dự cuộc họp; 

Thông báo về việc tổ chức cuộc họp không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo 

Điều khoản này. 

11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham 

gia cuộc họp ở địa điểm chính của cuộc họp. 
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Điều 24. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, 4 Điều này và Điều 20 Điều lệ, Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số cổ đông sở hữu 

từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành: 

a. Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại; 

b. Tổ chức lại hay giải thể Công ty; 

c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty tại Điều 14 Điều lệ; 

đ. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trở lên 

tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;  

e. Giao dịch (hợp đồng) có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch (hợp đồng) dẫn đến tổng 

giá trị giao dịch (hợp đồng) phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực 

hiện giao dịch (hợp đồng) đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công 

ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với những đối 

tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp này, cổ 

đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; 

g. Giao dịch (hợp đồng) vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài 

sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty 

và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có 

liên quan của cổ đông đó. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền 

biểu quyết. 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu 

biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 

3 và 4 Điều này và Điều 20 Điều lệ. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Luật Doanh nghiệp. 

4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại 

hội đồng cổ đông (trừ trường hợp tổ chức lại, giải thể Công ty; bầu, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; thông qua báo cáo tài chính hằng 

năm và Điều 20 Điều lệ) có thể được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 

nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có 

quyền biểu quyết tán thành. 

Điều 25. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo 

nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa 

chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho 
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các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi chậm nhất 

mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm 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 liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá 

nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính 

đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số 

phiếu biểu quyết của cổ đông; 

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

đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với 

từng vấn đề lấy ý kiến; 

e. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

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

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty 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, 

nội dung phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý 

kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư 

điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không 

tham gia biểu quyết. 

5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, 

giám sát của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. 

Biên bản kiểm phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số đăng ký doanh nghiệp; 

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số 

phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu 

biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 

đ. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

e. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát 

kiểm phiếu. 
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Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải 

liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới 

chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm 

phiếu không trung thực, không chính xác. 

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười 

lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trong trường hợp Công ty có trang thông 

tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải 

lên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi bốn (24) giờ, kể từ thời điểm 

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. 

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị 

như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 26. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các 

biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi 

cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông kết thúc, trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản 

họp Đại hội đồng cổ đông có thể được thay thế bằng việc công bố trên website của Công 

ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết 

thúc.  

2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc 

đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến không tán thành 

về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định tại Quy chế nội bộ về quản 

trị công ty trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản hoặc công bố thông tin trên 

trang thông tin điện tử.  

3. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa cuộc họp và 

Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Trường hợp 

chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả 

thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký 

từ chối ký biên bản họp. 

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị 

quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải 

được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 27. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp 

Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, 

cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 15 Điều lệ này có quyền yêu cầu Toà 

án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường 

hợp sau đây: 
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1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm 

nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ; trừ trường hợp quy định tại 

Khoản 7 Điều 21 Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ. 

 

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) thành viên. 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. Nhiệm kỳ cụ thể của từng thành viên Hội 

đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số cổ phần có 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 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) 

ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 

60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm 

(05) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 80% đến 

dưới 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử 

viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản 

trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử 

viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

4. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong các 

trường hợp sau: 

a. Thành viên đó không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị 

theo quy định tại Điều lệ hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng 

quản trị; 

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty và được 

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận; 

c. Thành viên đó bị Tòa án tuyên mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi dân sự; 

d. Trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng, thành viên đó không tham dự các cuộc họp của 

Hội đồng quản trị hoặc không tham gia các hoạt động khác của Hội đồng quản trị trong 

vòng sáu (06) tháng liên tục; 

đ. Thành viên đó không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

e. Thành viên đó vi phạm nhiều lần (từ 03 lần trở lên trong một nhiệm kỳ) hoặc vi phạm 

nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ hoặc 

quy định pháp luật; 

g. Cổ đông là pháp nhân không cử người làm đại diện hoặc ủy quyền. 
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h. Trường hợp khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

5. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các 

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

6. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị: 

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, 

ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; 

c. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác (tối đa không 

quá 05 doanh nghiệp khác trường hợp Công ty là Công ty đại chúng); 

d. Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác 

của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty 

mẹ. 

7. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành 

viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu 

thay thế và tiếp quản công việc. 

Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo 

của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất 

cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị  đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của 

người có quyền lợi liên quan đến Công ty; chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động 

của Công ty; đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều 

lệ và quy định nội bộ của Công ty. 

3. Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và ngân sách hằng năm của Công 

ty; 

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của 

từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d. Quyết định giá mua lại cổ phần; quyết định thời điểm, phương thức, giá bán cổ phần 

của Công ty; 

đ. Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong thời 

hạn mười hai (12) tháng;  

e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản 

của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; 

g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h. Thông qua giao dịch (hợp đồng) mua, vay, cho vay và giao dịch (hợp đồng) khác có 

giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất được kiểm toán, trừ trường hợp giao dịch (hợp đồng) bán tài sản hoặc thuộc thẩm 

quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  
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i. Thông qua giao dịch (hợp đồng) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với người có liên 

quan quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;                            

k. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và 

lợi ích khác đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; cử người đại 

diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở doanh 

nghiệp khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

l. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc 

kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

m. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty (trừ quy chế quản trị 

nội bộ, quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông); quyết định thành lập, chấm dứt, tạm ngừng hoạt động 

công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của 

doanh nghiệp khác; 

n. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; 

o. Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông; 

p. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ 

phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

q. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; 

r. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công 

ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

s. Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản 

Công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch (hợp đồng) với bên liên quan; 

t. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty; 

u. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; 

v. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật. 

4. Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán 

trưởng cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công 

ty và của đơn vị trong Công ty theo trình tự, thủ tục sau: 

- Việc đề nghị người quản lý công ty cung cấp thông tin phải được đa số thành viên Hội 

đồng quản trị chấp thuận trước khi thực hiện;  

- Hội đồng quản trị gửi văn bản yêu cầu cung cấp thông tin cho người quản lý công ty 

bao gồm các nội dung chủ yếu: ngày lập văn bản yêu cầu; thông tin, tài liệu cần cung 

cấp; thời gian cung cấp; họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên 

khác được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền; 

- Người quản lý công ty được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông 

tin, tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng quản trị; giải trình bằng văn bản trong trường hợp 



 

23 

 

không thực hiện đúng trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu trong vòng bảy (07) 

ngày kể từ ngày hết hạn cung cấp thông tin. 

5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là 

về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và những người quản lý 

khác trong năm tài chính.  

6. Thành viên Hội đồng quản trị được nhận thù lao, thưởng và các lợi ích khác cho công 

việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao, thưởng và 

các lợi ích khác cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù 

lao, thưởng và các lợi ích khác được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thoả 

thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được. 

7. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, thưởng, chi 

phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty 

con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là 

đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty. 

8. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng 

quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc 

khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một 

thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền 

công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức 

khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở 

và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành 

viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự 

các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng 

quản trị. 

Điều 30. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Trừ khi Đại 

hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức 

vụ Tổng giám đốc của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng 

giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, 

trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng không được kiêm nhiệm 

Tổng giám đốc. 

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

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

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm 

chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

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

đ. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 
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3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi 

báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo 

kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội 

đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận 

đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được 

nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên Hội đồng quản trị 

khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có 

người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang 

chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện 

bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực 

hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm 

chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên Hội đồng quản 

trị còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị 

theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội 

đồng quản trị. 

Điều 31. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì cuộc họp đầu tiên 

của Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 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 ba (03) ngày trước ngày họp 

dự kiến. Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 thảo luận 

và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: 

a. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người 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 31 phải được tiến hành trong 

thời hạn bảy (07) 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 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 31 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 

triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 



 

25 

 

6. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công ty hoặc 

những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị. 

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi 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 

quản trị 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 quản trị 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 thảo luận và quyết định tại cuộc họp Hội đồng quản trị 

và phiếu biểu quyết của thành viên. 

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. 

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành 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 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. 

9. Biểu quyết. 

a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản 9 Điều 31, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

người được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị 

có một (01) phiếu biểu quyết; 

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về giao dịch (hợp đồng) mà 

thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích liên quan đến giao dịch 

(hợp đồng) hoặc lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. 

Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một giao dịch (hợp đồng) được quy định tại 

Khoản 4 Điều 38 Điều lệ được coi là có lợi ích trong giao dịch (hợp đồng) đó. Thành 

viên Hội đồng quản trị đó vẫn được tính vào số lượng thành viên tối thiểu cần thiết có 

mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị nhưng không có quyền biểu quyết; 

c. Theo quy định tại Điểm b Khoản 9 Điều 31, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc 

họp của Hội đồng quản trị liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải 

quyết bằng việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị có 

liên quan, những vấn đề phát sinh đó được chuyển tới cho chủ toạ cuộc họp quyết định. 

Phán quyết của chủ toạ liên quan đến vấn đề này có giá trị là quyết định cuối cùng trừ 

trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan 

chưa được công bố đầy đủ; 

10. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một giao 

dịch (hợp đồng) 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 giao dịch (hợp 

đồng) này. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người 

liên quan có lợi ích vào thời điểm giao dịch (hợp đồng) 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 
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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 (hợp đồng) liên quan. 

11. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán 

thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu 

tán thành và không tán thành ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị là phiếu quyết định. 

12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành 

viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác 

nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: 

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; 

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. 

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc 

bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào 

thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. 

Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là có mặt tại cuộc họp 

đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên 

Hội đồng quản trị đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa 

điểm mà Chủ toạ cuộc họp hiện diện. 

Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp như vậy được tổ chức và tiến hành 

một cách hợp thức có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định 

bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp 

này. 

13. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến 

tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có 

hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại 

cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ. 

14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị 

cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến 

hành trong các cuộc họp đó, trừ khi có ý kiến không tán thành về nội dung biên bản trong 

thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập 

bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự 

cuộc họp, chủ tọa và người ghi biên bản. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối 

ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự 

họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 

Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. 

15. Hội đồng quản trị có thể thành lập và quy định trách nhiệm cho các tiểu ban trực 

thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản 

trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong 

quá trình thực hiện quyền hạn được giao, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội 

đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép bổ sung những 

người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép 

người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) việc thay 

đổi, bổ sung thành viên tiểu ban phải được Hội đồng quản trị chấp thuận và (b) nghị 

quyết, quyết định của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi được đa số thành viên tiểu ban 

tham dự tán thành. 
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16. Việc thực thi nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực 

thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị 

được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên 

của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót. 

 

VIII. BAN KIỂM SOÁT 

Điều 32. Kiểm soát viên 

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) thành viên. Ban kiểm soát phải có hơn 

một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.  

Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát; việc bầu, 

miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt 

nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 

toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh 

của Công ty và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các 

quyền và trách nhiệm sau: 

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các người quản lý khác cung cấp các 

thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông. 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết 

của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối 

đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% 

đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối 

đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên 

hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị 

Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được 

công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

4. Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 

năm (05) năm; Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

Nhiệm kỳ cụ thể của từng Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

5. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên trong các trường hợp 

sau: 

a. Thành viên đó không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định 

tại Điều lệ hoặc bị luật pháp cấm không được làm Kiểm soát viên; 

b. Thành viên đó gửi văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty và được Đại hội 

đồng cổ đông chấp thuận;  

c. Thành viên đó bị Tòa án tuyên mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi dân sự; 
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d. Trừ trường hợp bất khả kháng, thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Ban 

kiểm soát hoặc không thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong vòng sáu (06) 

tháng liên tục; 

đ. Thành viên đó không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

e. Thành viên đó vi phạm nhiều lần (từ 03 lần trở lên trong một nhiệm kỳ) hoặc vi phạm 

nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ hoặc quy định pháp 

luật; 

g. Cổ đông pháp nhân không cử làm đại diện hoặc ủy quyền; 

h. Trường hợp khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

6. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên: 

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty 

và công ty mẹ; của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn 

nhà nước tại công ty mẹ; 

c. Không phải là người giữ các chức vụ quản lý Công ty; không phải người trong bộ 

phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công 

ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty 

trong ba (03) năm liền trước đó; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động 

của Công ty; 

d. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, 

luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của 

Công ty; 

đ. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan. 

7. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên 

nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện 

quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm 

vụ. 

Điều 33. Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a. Giám sát tình hình tài chính; giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người 

quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Công ty. Chịu trách nhiệm trước cổ đông 

về hoạt động giám sát của mình; 

b. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, 

điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế 

toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;. 

c. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo 

cáo tài chính hằng năm và sáu (06) tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý 

của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên. Rà soát giao dịch (hợp đồng) với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về giao 

dịch (hợp đồng) cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; 
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d. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm 

toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; 

đ. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, 

điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 

Điều 15 Điều lệ.  

Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản này. Trong thời 

hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về 

những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được 

cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành 

hoạt động kinh doanh của Công ty; 

e. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, 

cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; 

g. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác vi 

phạm quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp hoặc Điều lệ thì phải thông báo ngay 

bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong thời hạn bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người 

có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

h. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 

trị và các cuộc họp khác của Công ty; 

i. Sử dụng tư vấn độc lập, đơn vị chuyên môn của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được 

giao; 

k. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, 

kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông; 

l. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên 

được chấp thuận khi xét thấy cần thiết; 

m. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt 

đầu việc kiểm toán; 

n. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa 

kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; 

o. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của người quản lý 

công ty; 

p. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của người quản lý công ty 

về những vấn đề này; 

q. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua;  

r. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

và quy định pháp luật. 
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2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải cung cấp 

đầy đủ, chính xác, kịp thời tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của 

Công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo 

đảm rằng toàn bộ bản sao các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các 

thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị phải được 

cung cấp cho Kiểm soát viên vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng 

quản trị. 

3. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số lượng thành viên tham gia 

các cuộc họp của Ban Kiểm soát tối thiểu là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm 

soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các 

thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản 

họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên 

Ban kiểm soát. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 

của Công ty tham dự họp và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 

4. Mức tiền lương, thù lao, thưởng, các lợi ích khác và ngân sách hoạt động hàng năm 

của Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên của Ban kiểm soát 

được thanh toán các khoản chi phí đi lại, ăn, ở, chi phí sử dụng tư vấn độc lập và các chi 

phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực 

thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát. Tổng mức tiền lương, thù lao và các chi phí 

này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại 

hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

 

IX. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY 

Điều 34. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội 

đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng 

giám đốc, các Phó tổng giám đốc, một Kế toán trưởng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm các chức danh trên phải được thực hiện thông qua nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị. 

Điều 35. Tổng giám đốc  

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê một người 

khác làm Tổng giám đốc; trường hợp thuê người khác làm Tổng giám đốc thì phải ký 

hợp đồng lao động trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản liên 

quan khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc phải được báo 

cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong Báo cáo thường 

niên của Công ty. 

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại 

hợp đồng lao động.  

3. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: 

a. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, kế hoạch kinh 

doanh và phương án đầu tư của Công ty;  
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b. Quyết định tất cả các vấn đề thuộc trường hợp không cần phải có nghị quyết, quyết 

định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài 

chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật 

của Công ty theo Điều lệ này và theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 

c. Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, mức lương, 

lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động của các Phó tổng giám đốc, Kế 

toán trưởng; 

d. Đề nghị Hội đồng quản trị phê chuẩn việc tuyển dụng người quản lý công ty cần thiết, 

với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý Công ty tùy từng thời 

điểm.  

đ. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng, mức lương, trợ cấp, 

lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao 

động của người lao động; 

e. Trước ngày 31/3 hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế 

hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của 

ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm; 

g. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; 

h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là 

bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo 

kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo 

kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài 

chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin 

quy định tại các quy chế của Công ty; 

i. Kiến nghị Hội đồng quản trị phương án cơ cấu tổ chức Công ty: cấp phòng chuyên 

môn hoặc tương đương (phòng/ban, xưởng sản xuất), chi nhánh, văn phòng đại diện; 

kiến nghị việc thành lập công ty con;  

k. Quyết định cơ cấu tổ chức Công ty trong nội bộ phòng chuyên môn (phòng/ban, 

xưởng sản xuất), chi nhánh, văn phòng đại diện; 

l. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của 

Công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng 

giám đốc và quy định pháp luật. 

4. Tổng giám đốc điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty theo đúng quy 

định của pháp luật, Điều lệ, hợp đồng lao động ký với Công ty và nghị quyết, quyết 

định của Hội đồng quản trị; báo cáo Hội đồng quản trị khi được yêu cầu. Trường 

hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho Công ty thì Tổng 

giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công ty. 

5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc khi đa số 

thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp này, thành 

viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc vẫn có quyền biểu quyết với tư cách 

thành viên Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc. 

6. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 
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b. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty, Kiểm soát viên 

của Công ty và công ty mẹ; của người đại diện phần vốn nhà nước công ty mẹ; của người 

đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ; 

c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty. 

Điều 36. 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 cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. 

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

3. Tham dự và lập biên bản các cuộc họp. 

4. Dự thảo các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

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, Điều 

lệ và quy định của Công ty. 

 

X. NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, 

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC 

Điều 37. Trách nhiệm cẩn trọng 

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác có 

trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành 

viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công 

ty và với mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương 

đương và trong hoàn cảnh tương tự. 

Điều 38. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác 

không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty 

vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức 

vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác 

có nghĩa vụ: 

a. Kê khai cho Công ty về các lợi ích có liên quan của mình theo quy định tại Khoản 2, 3 

Điều 164 Luật Doanh nghiệp và thông báo cho Công ty tất cả các lợi ích có thể gây xung 

đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các tổ chức hoặc cá nhân 

khác. 

b. Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng văn bản trong các trường hợp sau: 
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- Giao dịch (hợp đồng) giữa Công ty với doanh nghiệp mà họ là thành viên sáng lập hoặc 

là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao 

dịch (hợp đồng). 

- Giao dịch (hợp đồng) giữa Công ty với doanh nghiệp mà người có liên quan của họ là 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc cổ đông lớn. 

- Giao dịch (hợp đồng) giữa Công ty, công ty con, doanh nghiệp do Công ty nắm quyền 

kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với họ hoặc những người có liên quan của thành viên đó.  

3. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, 

Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan tới các 

thành viên nêu trên hoặc doanh nghiệp mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ 

trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp 

thuận. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác 

có nghĩa vụ thông báo cho Công ty về giao dịch (hợp đồng) giữa Công ty với chính thành 

viên đó hoặc những người có liên quan của thành viên đó; với doanh nghiệp mà thành 

viên đó làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp, cổ phần; với doanh nghiệp mà những người 

có liên quan của thành viên đó làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp 

hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ và được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội cổ đông chấp 

thuận: 

a. Hội đồng quản trị chấp thuận đối với giao dịch (hợp đồng) có giá trị dưới 35% tổng 

giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. 

Trường hợp này, người đại diện Công ty ký giao dịch (hợp đồng) phải thông báo cho 

thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với giao 

dịch (hợp đồng) đó; đồng thời kèm theo dự thảo hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch 

(hợp đồng). Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận giao dịch (hợp đồng) 

trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi 

ích liên quan không có quyền biểu quyết; 

b. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đối với giao dịch (hợp đồng) có giá trị từ 35% trở lên 

hoặc giao dịch (hợp đồng) dẫn đến tổng giá trị giao dịch (hợp đồng) phát sinh trong vòng 

mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng 

giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán. Trường 

hợp này, người đại diện Công ty ký giao dịch (hợp đồng) phải thông báo Hội đồng quản 

trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với giao dịch (hợp đồng) đó; 

đồng thời kèm theo dự thảo hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch (hợp đồng). 

Hội đồng quản trị trình dự thảo hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch (hợp 

đồng) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường 

hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; giao dịch được chấp 

thuận theo quy định tại Khoản 1, 4 Điều 24 Điều lệ; 

 5. Đối với giao dịch (hợp đồng) của các đối tượng do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội 

đồng quản trị chấp thuận, Công ty thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này 

theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người quản lý khác và 

những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin 

chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện giao dịch 

(hợp đồng) có liên quan. 
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Điều 39. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác 

vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của 

mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại 

do hành vi vi phạm của mình gây ra. 

2. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của 

Công ty, Kiểm soát viên, người quản lý công ty, người lao động hoặc người đại diện theo 

ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong 

các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các 

trường hợp sau: 

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích 

của Công ty; 

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm 

của mình. 

3. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí tố 

tụng, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được 

coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. 

Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi 

thường nêu trên. 

 

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY  

Điều 40. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông có quyền trực tiếp hoặc thông qua pháp nhân, cá nhân đại diện theo uỷ 

quyền, gửi văn bản yêu cầu được xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ 

liên lạc trong danh sách cổ đông, các biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

tại trụ sở chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra từ đại diện theo uỷ quyền của cổ đông 

phải kèm theo văn bản uỷ quyền hợp pháp của cổ đông mà pháp nhân, cá nhân đó đại 

diện. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác 

có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách 

và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều 

kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

3. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, biên 

bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, 

các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ 

nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là 

các cổ đông được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này. 

4. Điều lệ phải được công bố trên website của Công ty. 
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XII. NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ 

Điều 41. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội 

1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty hoạt động theo quy định của 

Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ tổ chức. 

2. Công ty tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia hoạt động tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại Công ty.  

Điều 42. Người lao động và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở 

1. Các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng lao động, lương, bảo 

hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người quản lý 

Công ty được thực hiện theo quy định Công ty và quy định pháp luật. 

2. Các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức đại diện người lao động 

tại cơ sở phải được thực hiện theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt 

nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và 

quy định pháp luật. 

 

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN  

Điều 43. Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng 

năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. Công ty chỉ trả cổ tức cho cổ đông khi đã 

hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước, trích lập đủ 

các Quỹ và bù đắp đủ lỗ trước đó (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ; đồng 

thời vẫn đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ tài chính đến hạn sau khi trả hết cổ tức. 

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan 

tới một loại cổ phiếu. 

3. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn 

bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết 

định này. 

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi 

trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực 

hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân 

hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông 

tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, 

Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ 

hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phần là chứng khoán lưu ký tại Sở giao 

dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán. 

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị 

quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, cổ 

đông có tên trong danh sách được hưởng các quyền phát sinh liên quan đến cổ phần mà 

mình sở hữu. 

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 
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XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN 

Điều 44. Tài khoản ngân hàng 

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài 

được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, 

Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật. 

3. Công ty tiến hành các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản 

tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản theo quy định 

pháp luật. 

Điều 45. Năm tài chính 

1. Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết 

thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12.  

2. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và 

kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp đó.  

3. Trường hợp thời gian của năm tài chính đầu tiên hoặc cuối cùng của Công ty ngắn hơn 

90 (chín mươi) ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc năm liền 

trước để tính thành một kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật hiện hành. Kỳ kế 

toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn (mười lăm) 15 tháng. 

Điều 46. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc chế độ kế 

toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận. 

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại 

hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ sơ này phải chính 

xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công 

ty. 

3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong trường hợp 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán. 

 

XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, 

THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 

Điều 47. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các 

quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy 

định tại Điều 50 Điều lệ này, và trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ khi kết thúc 

mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao 

dịch chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh 

một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài 
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chính, bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt 

động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết 

minh báo cáo tài chính. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo sáu tháng và quý theo các quy định của Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và nộp cho cơ quan thuế hữu 

quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp. 

4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo 

sáu tháng và quý của Công ty phải được công bố trên website của Công ty. 

Điều 48. Báo cáo thường niên 

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về 

chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

Điều 49. Công khai và công bố thông tin 

Công ty thực hiện việc công bố, công khai thông tin theo quy định pháp luật. 

 

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY  

Điều 50. Kiểm toán 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông 

qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và giao cho Hội đồng quản trị quyết định 

lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho 

năm tài chính tiếp theo.  

Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty phải là công ty kiểm toán 

được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. 

Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau 

khi kết thúc năm tài chính. 

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo 

đó cho Hội đồng quản trị trong vòng tám mươi (80) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 

chính. 

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

4. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan 

đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu 

ý kiến tại cuộc họp về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán. 

 

XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP 

Điều 51. Dấu của doanh nghiệp 

1. Công ty có quyền quyết định về loại dấu, hình thức, số lượng và nội dung dấu của doanh 

nghiệp.  

2. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Công ty. 

3. Dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao 

dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu. 
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XVIII. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG  

Điều 52. Chấm dứt hoạt động 

1. Công ty có thể chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: 

a. Toà án tuyên bố Công ty phá sản; 

b. Giải thể theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác; 

c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực 

hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm 

quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 

 

Điều 53. Thanh lý 

1. Tối thiểu sáu (06) tháng sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị 

phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng 

cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty 

kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành 

viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia 

độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước 

các khoản nợ khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành 

lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong 

tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Toà án và các cơ quan hành 

chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 

a. Các chi phí thanh lý; 

b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của 

người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;  

c. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước; 

d. Các khoản vay (nếu có); 

đ. Các khoản nợ khác của Công ty; 

e. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (đ) trên đây 

được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước. 

 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ  

Điều 54. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty 

hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, 

các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định giữa: 
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a. Cổ đông với Công ty; 

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người quản lý 

khác. 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. 

Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản 

trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên 

trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày làm 

việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản 

trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Chủ tịch Hội đồng 

quản trị chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá 

trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt 

đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên 

chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Toà án có 

thẩm quyền. 

3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. 

Việc thanh toán các chi phí giải quyết tranh chấp được thực hiện theo phán quyết của 

Trọng tài hoặc Toà án. 

 

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  

Điều 55. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết 

định. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của 

Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy 

định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định 

của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty. 

 

XXI. NGÀY HIỆU LỰC  

Điều 56. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 56 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần 

Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản nhất trí thông qua ngày …. tháng … năm 2021 và cùng chấp 

thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

2. Điều lệ được lập thành bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty. 

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty và thay thế bản Điều lệ trước đây./. 

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

  

 

 Nguyễn Ngọc An 













































CÔNG TY CỔ PHẦN 
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN  

 

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

Số:      /TTr-VISSAN-HĐQT Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021 

TỜ TRÌNH  

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế 

hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, 

Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan (đính kèm Dự thảo 

hoạt động của Hội đổng quản trị) 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TKHĐQT. 

 

 

 

Nguyễn Phúc Khoa 

DỰ THẢO 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 (Đính kèm theo Tờ trình số……  ngày …..của Hội đồng quản trị  

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản) 

 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt 

Nam Kỹ nghệ Súc sản (sau đây gọi tắt là Công ty) quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, 

nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội 

đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định pháp luật doanh nghiệp, chứng khoán, pháp 

luật có liên quan và Điều lệ công ty. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên 

Hội đồng quản trị. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động  

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản 

trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại 

hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 

đối với sự phát triển của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện 

các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

 

CHƯƠNG II 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật doanh 

nghiệp, chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được 

cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công 

ty và của các đơn vị trong Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các 

nghĩa vụ sau: 

DỰ THẢO 
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a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất 

của cổ đông và của Công ty; 

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được 

đưa ra thảo luận; 

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các 

công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác; 

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty 

con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với 

thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch 

giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập 

hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm 

giao dịch; 

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, 

Kế toán trưởng trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt 

động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty. 

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, 

tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung 

cấp thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Điều lệ công ty. 

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có năm (05) thành viên, gồm một (01) Chủ tịch và hai (02) Phó 

Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được 

bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ cụ thể của từng thành viên Hội đồng 

quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành 

viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu 

thay thế và tiếp quản công việc. 

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

1. Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, 

ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; 
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3. Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác (tối đa không 

quá năm (05) doanh nghiệp khác trường hợp Công ty là Công ty đại chúng); 

4. Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác 

của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty 

mẹ. 

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số 

các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không 

kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 

nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông thường niên, trừ trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đại chúng không 

được kiêm nhiệm Tổng giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

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

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm 

chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

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

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

trị; 

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng 

quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ 

chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không 

thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành 

viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc 

quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch 

Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp 

hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 

làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên 

giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành 

cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký 

công ty có quyền và nghĩa vụ theo Điều 36 Điều lệ Công ty. 
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Điều 8. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết 

có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội 

đồng quản trị.  

2. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau: 

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

thông báo về việc họp nhóm cho Công ty biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định 

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

đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ 

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

quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và 

các cổ đông khác đề cử. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng 

viên. Cơ chế Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị được 

công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 

cổ đông. 

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức 

bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

3. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ 

đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu. 

Điều 10. Các trường hợp bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong các 

trường hợp quy định tại Điều 28 Điều lệ công ty. 

2. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên 

Hội đồng quản trị trong trường hợp số lượng thành viên của Hội đồng quản trị còn lại ít 

hơn số thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc số lượng thành viên Hội 

đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số lượng thành viên quy định tại 

Điều lệ. Trong các trường hợp khác, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế 

thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất. 

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 
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1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố 

thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại 

hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về 

các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết 

bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và 

phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất 

của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến 

ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;  

b) Trình độ chuyên môn;  

c) Quá trình công tác;  

d) Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ quản lý;  

đ) Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);  

e) Các thông tin khác (nếu có).  

2. Việc công bố thông tin về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

được thực hiện theo Quy chế công bố thông tin của Công ty. 
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CHƯƠNG III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 

quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội 

đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và ngân sách hằng năm của 

Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của 

từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d) Quyết định giá mua lại cổ phần; quyết định thời điểm, phương thức, giá bán cổ phần 

của Công ty; 

đ) Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong thời 

hạn mười hai (12) tháng;  

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản 

của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h) Thông qua giao dịch (hợp đồng) mua, vay, cho vay và giao dịch (hợp đồng) khác có 

giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trở lên được ghi trong báo cáo tài chính 

gần nhất được kiểm toán, trừ trường hợp giao dịch (hợp đồng) bán tài sản hoặc thuộc 

thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  

i) Thông qua giao dịch (hợp đồng) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công 

ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với người có 

liên quan quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;                            

k) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, 

miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, quyết định tiền lương, thù lao, thưởng 

và lợi ích khác đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; cử người 

đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở doanh 

nghiệp khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

l) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc 

kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

m) Quyết định cơ cấu tổ chức (cấp phòng chuyên môn hoặc tương đương (phòng/ban, 

xưởng sản xuất), chi nhánh, văn phòng đại diện); quyết định thành lập, chấm dứt, tạm 
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ngừng hoạt động công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện; quyết định việc góp vốn, 

mua cổ phần của doanh nghiệp khác; ban hành quy chế quản lý nội bộ của Công ty (trừ 

quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thuộc thẩm 

quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông);  

n) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị 

quyết; 

o) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông; 

p) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý 

lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

q) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; 

r) Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công 

ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

s) Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành 

viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài 

sản Công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch (hợp đồng) với bên liên quan; 

t) Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty; 

u) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị Công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; 

v) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ và quy định pháp luật. 

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy 

ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định 

của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công 

ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới 

chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công 

ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách 

nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực 

hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên. 

5. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy, phương tiện vật chất kỹ thuật và con dấu của Công 

ty để thực hiện chức năng quản lý của mình. Phòng Hành chính Công ty có trách nhiệm 

nhận và chuyển các tài liệu của Hội đồng quản trị.  

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký 

kết hợp đồng giao dịch 

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các giao dịch (hợp đồng) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng 

giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối 

tượng sau: 
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- Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, 

Kế toán trưởng và người có liên quan của các đối tượng này; 

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng vốn 

cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; 

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật 

Doanh nghiệp. 

2. Người đại diện Công ty ký giao dịch (hợp đồng) phải thông báo cho thành viên Hội 

đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với giao dịch 

(hợp đồng) đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. 

Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận giao dịch (hợp đồng) trong thời hạn mười 

lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích 

liên quan đến các bên trong giao dịch (hợp đồng) không có quyền biểu quyết. 

Điều 14. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông bất thường 

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

hợp quy định tại Điều 17 Điều lệ công ty. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc theo quy định 

tại Điều 21 Điều lệ công ty. 

Điều 15. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy 

định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo 

quy định của Hội đồng quản trị.  

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng 

quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật và quy định tại Điều lệ công ty, Quy 

chế nội bộ về quản trị công ty. 

 

CHƯƠNG IV 

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 16. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị 

trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. 

Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu 

tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu 

bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một 

(01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất thường. 
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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 thảo luận 

và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: 

a) Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác; 

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

c) Ban kiểm soát. 

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy 

(07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này. Trường 

hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị 

phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền 

thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 

triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông 

báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp.  

Thông báo họp Hội đồng quản trị 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 thảo luận và quyết định tại cuộc họp Hội đồng quản trị và phiếu biểu 

quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc 

phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên 

Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu 

kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản 

trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo 

luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành 

viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này 

không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời 

hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được 

tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được 

Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền bằng văn bản. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản 

trị vắng mặt và không uỷ quyền thì các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp 

bầu một người làm chủ tọa cuộc họp. 
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10. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc 

họp trong trường hợp sau đây: 

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

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Khoản 17 Điều 

này; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 

điện tử khác; 

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

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty. 

11. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải 

đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tọa cuộc họp chậm nhất là 

một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của 

tất cả những người dự họp. 

12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành 

viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm 

khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: 

a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; 

b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. 

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc 

bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. 

Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là có mặt tại cuộc 

họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành 

viên Hội đồng quản trị đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là 

địa điểm mà Chủ toạ cuộc họp hiện diện. 

Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp như vậy được tổ chức và tiến hành 

một cách hợp thức có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định 

bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc 

họp này. 

13. Biểu quyết: 

a) Trừ quy định tại Điểm b Khoản này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người 

được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có 

một (01) phiếu biểu quyết; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về giao dịch (hợp đồng) mà 

thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích liên quan đến giao dịch 

(hợp đồng) hoặc lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. 

Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một giao dịch (hợp đồng) được quy định tại 

Khoản 1 Điều 13 Quy chế này được coi là có lợi ích trong giao dịch (hợp đồng) đó.  

Thành viên Hội đồng quản trị đó vẫn được tính vào số lượng thành viên tối thiểu cần 

thiết có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị nhưng không có quyền biểu 

quyết.  
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c) Theo quy định tại Điểm b Khoản này, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của 

Hội đồng quản trị liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan 

đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng 

việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị có liên quan, 

những vấn đề phát sinh đó được chuyển tới cho chủ toạ cuộc họp quyết định. Phán quyết 

của chủ toạ liên quan đến vấn đề này có giá trị là quyết định cuối cùng trừ trường hợp 

tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được 

công bố đầy đủ; 

14. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một giao 

dịch (hợp đồng) 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 giao dịch 

(hợp đồng) này. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và 

người liên quan có lợi ích vào thời điểm giao dịch (hợp đồng) 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 (hợp đồng) liên quan. 

15. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán 

thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu 

tán thành và không tán thành ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị là phiếu quyết định. 

16. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến 

tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này 

có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua 

tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ. 

17. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được 

ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng 

quản trị chấp thuận. 

Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu 

giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, bao gồm các nội 

dung chủ yếu sau đây: 

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

b) Thời gian, địa điểm họp; 

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

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự 

họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

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

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

không có ý kiến; 

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 

Điều này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất 

cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo 

quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu 

lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách 

nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ 

tại trụ sở chính của Công ty. 
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CHƯƠNG V 

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

Điều 18. Trình báo cáo hằng năm 

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo 

sau đây: 

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính được kiểm toán; 

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

d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát. 

2. Báo cáo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban 

kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên. 

3. Báo cáo quy định tại Khoản 1 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo 

cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước 

ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần 

của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán 

viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét các báo cáo quy định tại 

Điều này. 

Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả 

và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được nhận thù lao, thưởng và các lợi ích khác cho công 

việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao, thưởng 

và các lợi ích khác cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản 

thù lao, thưởng và các lợi ích khác được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo 

thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận 

được. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của 

Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp,được thể hiện thành 

mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng 

cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng 

quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc 

khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có 

thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, 

hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng 

quản trị. 
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5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, 

ở và các khoản chi phí hợp lý khác (chi phí hoạt động) mà họ đã phải chi trả khi thực 

hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình. Việc chi tiêu của Hội đồng 

quản trị phải tuân thủ những nguyên tắc sau: 

a) Phục vụ công việc quản lý, bao gồm:  

- Chi phí phát sinh trong việc tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị, bao gồm cả chi phí đi lại, ăn, ở trong 

thời gian họp;  

- Chi phí tìm kiếm, phát triển thị trường: thành viên Hội đồng quản trị đi công tác trong 

và ngoài nước phải được Chủ tịch Hội đồng quản trị chấp thuận; 

- Chi phí tư vấn; 

- Chi phí khác liên quan đến quá trình thực hiện công việc của thành viên Hội đồng quản 

trị. 

b) Thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, minh bạch. 

c) Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt các khoản chi phục vụ cho hoạt động 

của Hội đồng quản trị. 

Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ: 

a) Kê khai cho Công ty về các lợi ích có liên quan của mình theo quy định tại Khoản 2, 

3 Điều 164 Luật Doanh nghiệp và thông báo cho Công ty tất cả các lợi ích có thể gây 

xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các tổ chức hoặc 

cá nhân khác. 

b) Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng văn bản trong các trường hợp sau: 

- Giao dịch (hợp đồng) giữa Công ty với doanh nghiệp mà họ là thành viên sáng lập 

hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời 

điểm giao dịch (hợp đồng). 

- Giao dịch (hợp đồng) giữa Công ty với doanh nghiệp mà người có liên quan của họ là 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc cổ đông lớn. 

- Giao dịch (hợp đồng) giữa Công ty, công ty con, doanh nghiệp do Công ty nắm quyền 

kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với họ hoặc những người có liên quan của thành viên 

đó.  

2. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ 

của mình để phục vụ lợi ích của Công ty. 

3. Đối với các giao dịch theo Khoản 4 Điều 38 Điều lệ công ty phải do Đại hội đồng cổ 

đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty thực hiện công bố thông tin về các 

nghị quyết này theo quy định tại Quy chế công bố thông tin của Công ty. 
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4. Thành viên Hội đồng quản trị không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các 

thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan. 
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CHƯƠNG VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên 

Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá 

trình xử lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu 

trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực 

do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên 

Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo 

cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp 

hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều 

lệ công ty và Quy chế này. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các 

thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn 

giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn 

giao đó. 

Điều 22. Mối quan hệ với Ban điều hành 

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết, quyết định để Ban điều 

hành (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng) thực hiện. Đồng thời, Hội 

đồng quản trị kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định này. 

Điều 23. Mối quan hệ với Ban kiểm soát  

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ 

làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc 

lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát, Hội 

đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch 

và thực hiện chấn chỉnh phù hợp, kịp thời. 

 

CHƯƠNG VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 24. Điều khoản thi hành 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết 

định.  

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có những quy định của Điều lệ, pháp luật có 

liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị quy định khác hoặc chưa đề cập trong 
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Quy chế này thì những quy định của Điều lệ, pháp luật có liên quan đó đương nhiên 

được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN  

 

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

Số:      /TTr-BKS Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021 

TỜ TRÌNH  

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát  

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản ngày 18/6/2020; 

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Quy chế hoạt 

động của Ban Kiểm soát (đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát bao 

gồm 7 chương, 22 điều) 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, BKS. 

 

 

 

Trương Việt Tiến 

DỰ THẢO 



CÔNG TY CỔ PHẦN  

VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

(Đính kèm  theo Tờ trình số … TTr-BKS, ngày … /… /2021  

của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản) 

 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Việt Nam 

Kỹ nghệ Súc sản (sau đây gọi tắt là Công ty) quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, 

điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên theo quy định pháp 

luật doanh nghiệp, chứng khoán, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm 

soát và các Kiểm soát viên. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động  

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm cá nhân 

về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp 

luật về các công việc, quyết định của Ban kiểm soát. 

 

CHƯƠNG II 

KIỂM SOÁT VIÊN  

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên 

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức 

nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm 

bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty. 

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử 

dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục 

vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

DỰ THẢO 



5. Trường hợp vi phạm quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho 

Công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới 

bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được do vi phạm 

phải hoàn trả cho Công ty. 

6. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ 

được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi 

vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. 

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng Kiểm soát viên 

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) thành viên. Ban kiểm soát phải có hơn 

một nửa (1/2) số thành viên thường trú ở Việt Nam.  

2. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ cụ thể của từng Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ 

đông quyết định. 

3. Kiểm soát viên không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

4. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên 

nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện 

quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện Kiểm soát viên 

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

2. Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty 

và công ty mẹ; của người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn 

nhà nước tại công ty mẹ; 

3. Không phải là người giữ các chức vụ quản lý Công ty; không phải người trong bộ phận 

kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) 

năm liền trước đó; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty; 

4. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, 

quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; 

5. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên 

ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành 

có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều 

lệ Công ty và quy định pháp luật; 



b) Chuẩn bị chương trình họp của Ban kiểm soát trên cơ sở ý kiến đề xuất của Kiểm soát 

viên liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát; triệu tập và chủ tọa cuộc họp 

Ban kiểm soát; 

c) Thay mặt Ban kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát; 

d) Thay mặt Ban kiểm soát triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường quy định tại Điểm b 

Khoản 4 Điều 17 Điều lệ công ty hoặc đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường theo 

Khoản 3 Điều 31 Điều lệ công ty; 

đ) Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, phát biểu ý kiến nhưng không được biểu quyết; 

e) Yêu cầu ghi lại ý kiến của mình trong biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị nếu ý kiến 

của mình khác với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo trước Đại hội 

đồng cổ đông; 

g) Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các Kiểm soát viên; 

h) Bảo đảm các Kiểm soát viên nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có 

đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát phải xem xét; 

i) Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và quyền, nghĩa vụ của Kiểm 

soát viên; 

k) Ủy quyền cho một thành viên khác của Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình 

trong thời gian vắng mặt. 

Điều 7. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền 

đề cử người vào Ban kiểm soát.  

2. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông 

báo về việc hợp nhóm cho Công ty biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng Kiểm soát viên, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này 

được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm 

ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông 

khác đề cử. 

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 

đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên. Việc Ban 

Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi 

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ 

đông. 



2.  Việc biểu quyết bầu Kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu 

theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

3. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định 

theo nguyên tắc bỏ phiếu. 

  



Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên trong các trường hợp quy 

định tại Điều 32 Điều lệ công ty. 

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông 

tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại 

hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về 

các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng 

văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam 

kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty 

nếu được bầu làm Kiểm soát viên. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được 

công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác; 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 

e) Các thông tin khác (nếu có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên thực hiện theo 

Quy chế công bố thông tin của Công ty. 

 

CHƯƠNG III 

BAN KIỂM SOÁT 

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

1. Giám sát tình hình tài chính; giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản 

lý khác trong việc quản lý và điều hành Công ty. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt 

động giám sát của mình; 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều 

hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, 

thống kê và lập báo cáo tài chính;. 

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo 

cáo tài chính hằng năm và sáu (06) tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý 

của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên. Rà soát giao dịch (hợp đồng) với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của 

Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về giao dịch (hợp 

đồng) cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; 

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm 

toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty; 



5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, 

điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 15 

Điều lệ.  

Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản này. Trong thời hạn 

mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những 

vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu 

cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động 

bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh 

của Công ty; 

6. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải 

tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; 

7. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác vi 

phạm quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp hoặc Điều lệ thì phải thông báo ngay 

bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong thời hạn bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người 

có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 

8. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản 

trị và các cuộc họp khác của Công ty; 

9. Sử dụng tư vấn độc lập, đơn vị chuyên môn của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được 

giao; 

10. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, 

kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông; 

11. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên 

được chấp thuận khi xét thấy cần thiết; 

12. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt 

đầu việc kiểm toán; 

13. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa 

kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; 

14. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của người quản lý 

công ty; 

15. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của người quản lý công ty 

về những vấn đề này; 

16. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua;  

17. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

và quy định pháp luật. 

  



Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương 

thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: 

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo; 

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 

c) Báo cáo của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác 

do Công ty phát hành. 

2. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi 

nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên 

của Công ty trong giờ làm việc. 

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người 

quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản 

lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Yêu 

cầu phải được lập thành văn bản và bao gồm các nội dung chủ yếu: ngày lập văn bản yêu 

cầu; thông tin, tài liệu cần cung cấp; thời gian cung cấp; họ tên và chữ ký của Trưởng ban 

kiểm soát hoặc thành viên khác được Trưởng ban kiểm soát ủy quyền. 

Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội 

đồng cổ đông 

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 17 Điều lệ công ty. 

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì 

Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty. 

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 

này sẽ được Công ty hoàn lại. 

 

CHƯƠNG IV 

CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 

Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số lượng thành viên tham gia 

các cuộc họp của Ban Kiểm soát tối thiểu là hai phần ba (2/3) số lượng Kiểm soát viên.  

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại 

diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công 

ty tham dự họp và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.  

Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát 



Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các Kiểm 

soát viên tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm 

soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Kiểm soát viên. 

 

CHƯƠNG V 

BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 

Điều 16. Trình báo cáo hàng năm 

Các báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm 

các nội dung sau đây: 

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản 

trị, Tổng giám đốc; 

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên; 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát 

viên; 

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; 

kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; 

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm 

quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với Kiểm soát viên, 

người quản lý công ty và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công 

ty với doanh nghiệp trong đó Kiểm soát viên, người quản lý công ty là thành viên sáng lập 

hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao 

dịch; 

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác; 

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng 

Giám đốc và các cổ đông; 

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết; 

9. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ 

cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Điều 17. Tiền lương, thù lao và quyền lợi khác 

1. Kiểm soát viên được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, 

thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát. 

2. Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc 

lập (chi phí hoạt động) với mức hợp lý. Tổng mức tiền lương, thù lao và các chi phí này 



không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội 

đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định 

khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính 

hằng năm của Công ty. 

Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan 

1. Kiểm soát viên có nghĩa vụ: 

a) Kê khai cho Công ty về các lợi ích có liên quan của mình theo quy định tại Khoản 2, 3 

Điều 164 Luật Doanh nghiệp và thông báo cho Công ty tất cả các lợi ích có thể gây xung 

đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các tổ chức hoặc cá nhân 

khác. 

b) Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng văn bản trong các trường hợp sau: 

- Giao dịch (hợp đồng) giữa Công ty với doanh nghiệp mà họ là thành viên sáng lập hoặc 

là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao 

dịch (hợp đồng); 

- Giao dịch (hợp đồng) giữa Công ty với doanh nghiệp mà người có liên quan của họ là 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc cổ đông lớn; 

- Giao dịch (hợp đồng) giữa Công ty, công ty con, doanh nghiệp do Công ty nắm quyền 

kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với họ hoặc những người có liên quan của thành viên đó.  

2. Kiểm soát viên chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để 

phục vụ lợi ích của Công ty. 

3. Đối với các giao dịch quy định tại Điều 38 Điều lệ công ty phải do Đại hội đồng cổ đông 

hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết 

này theo quy định tại Quy chế công bố thông tin của Công ty. 

4. Kiểm soát viên không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để 

thực hiện các giao dịch có liên quan. 

 

CHƯƠNG VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Điều 19. Mối quan hệ giữa các Kiểm soát viên 

Các Kiểm soát viên có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối 

hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm 

vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban kiểm soát 

là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát. 

Điều 20. Mối quan hệ với Ban điều hành 



Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Ban điều hành (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám 

đốc và Kế toán trưởng), là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban điều 

hành. 

Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị 

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị, là đơn vị thực hiện chức năng 

giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. 

 



CHƯƠNG VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Điều khoản thi hành 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.  

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có những quy định của Điều lệ, pháp luật có liên 

quan đến hoạt động của Ban kiểm soát quy định khác hoặc chưa đề cập trong Quy chế này 

thì những quy định của Điều lệ, pháp luật có liên quan đó đương nhiên được áp dụng và 

điều chỉnh hoạt động của Ban kiểm soát Công ty./. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN  

 

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

Số:        /TTr-VISSAN-HĐQT Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2021 

TỜ TRÌNH 

Về việc xin chủ trương tách công trình tại Khu công nghiệp Tân Tạo khỏi dự án “Di 

dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm VISSAN” 

và rút công trình tại Long An khỏi quy hoạch Cụm công nghiệp. 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 

 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-CTY ngày 18/6/2020 của Đại hội đồng cổ 

đông Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông  chấp thuận chủ trương một số 

nội dung về việc thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc 

và chế biến thực phẩm Vissan” như sau: 

I. TÁCH CÔNG TRÌNH “VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH KINH DOANH CỦA CÔNG 

TY VÀ CÁC KHO TRUNG CHUYỂN” KHỎI DỰ ÁN: 

1. Hồ sơ pháp lý liên quan: 

- Hợp đồng thuê lại đất số 253/HĐ-TLĐ/KD-03 ngày 06/05/2003 và các Phụ lục 

hợp đồng đính kèm giữa Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo – TP.HCM 

(nay là Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITACO)) và Công ty 

Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) (nay là Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ 

Súc sản). 

- Quyết định số 31/QĐHĐTV-TCT ngày 26/01/2016 của Hội đồng thành viên Tổng 

Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên về việc phê duyệt dự án 

“Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm 

VISSAN”. 

- Quyết định số 02/QĐĐHĐCĐ-CTY ngày 05/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông 

Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản tại cuộc họp thường niên năm 2017 

về việc kế thừa và tiếp tục thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy 

giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm VISSAN”. 

- Quyết định số 17/QĐHĐQT-CTY ngày 23/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty 

Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản về việc điều chỉnh dự án “Di dời và đổi mới 

công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm VISSAN”. 

- Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-CTY ngày 11/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông 

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản tại cuộc họp thường niên năm 2019. 

- Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-CTY ngày 18/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông 

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản tại cuộc họp thường niên năm 2020. 

DỰ THẢO 



 

 

2. Tóm tắt thông tin công trình: 

Dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm 

VISSAN” bao gồm 02 công trình: 

- Công trình 1: Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan tại huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là công trình Nhà máy). 

- Công trình 2: Văn phòng điều hành kinh doanh của Công ty và các kho trung 

chuyển tại KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM (sau đây gọi tắt là công trình 

Văn phòng). 

Tóm tắt thông tin công trình Văn phòng như sau: 

- Tên công trình: Văn phòng điều hành kinh doanh của Công ty và các kho trung 

chuyển. 

- Địa điểm: Lô 4-6, đường số 5B, KCN Tân Tạo. 

- Quy mô: (theo Dự án được duyệt) 

 Tổng diện tích đất: 35.030 m2 

 Tổng diện tích xây dựng: 14.945,7 m2 

 Mật độ xây dựng: 42,7% 

 Tầng cao: 1-3 

 Tổng diện tích sàn XD: 18.150,7 m2 

 Hệ số sử dụng đất: 0,5 

 Diện tích giao thông sân bãi: 14.575,3 m2 

 Diện tích cây xanh: 5.509 m2 

 Gồm các hạng mục: 

 Khối văn phòng: 3 tầng (1 trệt + 2 lầu), tổng DT 4.690 m2. 

 Kho lạnh: tổng DT 630 m2, gồm 3 kho lạnh công suất 100 tấn. 

 Kho khô: tổng DT 1.278 m2. 

 Các hạng mục phụ trợ, khu kỹ thuật: nhà xử lý nước thải, bể nước, khu xử lý 

nước cấp, máy phát điện, trạm biến thế, nhà ăn, nhà xe, cổng tường rào... 

- Tổng mức đầu tư:  279,7 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn: vốn chủ sở hữu và vốn vay. 

 Vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản:  30%. 

 Vốn vay huy động từ ngân hàng hoặc các tổ chức tài trợ khác:  70%. 

Chủ trương về thời gian thực hiện công trình Văn phòng: 

- Theo Quyết định số 02/QĐĐHĐCĐ-CTY ngày 05/4/2017 của Đại hội đồng cổ 

đông tại cuộc họp thường niên năm 2017, dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà 

máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm VISSAN” được phân kỳ thành 03 giai 

đoạn; trong đó: công trình Nhà máy đầu tư trong giai đoạn 1, 2 và công trình Văn 

phòng sẽ được đầu tư trong giai đoạn 3. 



 

 

- Sau đó tại Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-CTY ngày 11/4/2019 của Đại hội đồng 

cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2019 đã điều chỉnh phân kỳ thực hiện đầu 

tư Dự án thành 02 công trình:  

 Công trình 1: Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm VISSAN tại huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An. 

 Công trình 2: Văn phòng điều hành kinh doanh của Công ty và các kho trung 

chuyển tại KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM. 

 Tuy nhiên, trong Nghị Quyết này chưa đề cập đến thời gian thực hiện công 

trình Văn phòng.  

- Tại Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-CTY ngày 18/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông 

tại cuộc họp thường niên năm 2020 đã thông qua báo cáo tiến độ thực hiện dự án; 

theo đó, sau khi giải quyết các vấn đề pháp lý khu đất mới có cơ sở tiếp tục triển 

khai tổ chức thực hiện công trình Văn phòng mà không xác định cụ thể thời gian 

thực hiện. 

3. Quá trình thực hiện: 

a. Về việc thuê đất tại KCN Tân Tạo: 

 Ngày 06/5/2003, Công ty Việt Nam Kỹ nghệ Súc Sản (Vissan) ký hợp đồng 

thuê lại đất số 253/HĐ-TLĐ/KD-03 và ngày 10/6/2003 ký phụ lục hợp đồng số 

253/PLHĐ-TLĐ/KD-03 với Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo – 

TP.HCM (sau đây gọi tắt là Công ty Tân Tạo).  

 Tính đến ngày 06/6/2005, Công ty Vissan đã thanh toán cho Công ty Tân Tạo 

với tổng số tiền là 39.244.550.000 đồng (tổng giá trị hóa đơn của Công ty Tân 

Tạo đã xuất là 40.955.341.743 đồng (tương ứng với diện tích 35.029 m2). 

 Ngày 24/12/2008, Công ty Tân Tạo bàn giao 09 cọc mốc ranh khu đất dự án 

cho Công ty Vissan tại lô đất 4-6 đường số 5B, KCN Tân Tạo mở rộng với diện 

tích là 35.029 m2.  

 Ngày 29/5/2013, UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

BK481775 cho Công ty Tân Tạo với diện tích là 35.112,2 m2 (chênh lệch tăng 

83,2 m2 so với diện tích đất đã bàn giao), tuy nhiên nguồn gốc sử dụng đất là 

Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. 

 Ngày 01/3/2017 và ngày 10/4/2017, hai bên có Biên bản làm việc thống nhất 

Công ty Tân Tạo có trách nhiệm cắm mốc, xác định ranh, tọa độ khu đất để bàn 

giao cho Vissan theo đúng diện tích ranh mốc và Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của Công ty Tân Tạo; thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho Công ty Vissan theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền 

một lần cho cả thời gian thuê.  

 Ngày 26/6/2020, hai bên ký kết Phụ lục hợp đồng thuê lại đất số 02 

(253/PLHĐ2-TLĐ/KD-20) và Hợp đồng phí số 45/HĐ-P/KD-20 (phí duy tu), 

thỏa thuận điều chỉnh diện tích khu đất thuê là 35.112,2m2 đồng thời điều chỉnh 

tổng giá trị hợp đồng tương ứng, điều chỉnh thời gian thanh toán tiền thuê đất 

còn lại, ghi nhận trách nhiệm của Công ty Tân Tạo trong việc hoàn tất thủ tục 

xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Vissan hình thức Nhà 



 

 

nước cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và chịu mọi chi phí 

phát sinh liên quan. 

 Để có cơ sở nhận bàn giao đất, Công ty Vissan thuê Trung tâm Đo đạc Bản đồ 

thực hiện đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí áp ranh khu đất theo Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của Công ty Tân Tạo được cấp năm 2013. Kết quả đo 

đạc ngày 26/6/2020, một phần của diện tích đất thuê 35.112,2 m2 là đất thổ cư 

(bị hộ dân lấn chiếm). 

 Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 03/11/2020, Công ty Vissan đã gửi 06 công văn 

đề nghị Công ty Tân Tạo nhanh chóng hoàn tất việc giải phóng mặt bằng phần 

diện tích đất bị hộ dân lấn chiếm và sớm tiến hành bàn giao 35.112,2 m2. 

 Ngày 19/11/2020, hai bên có Biên bản họp thống nhất Công ty Tân Tạo hoàn 

tất giải phóng mặt bằng phần diện tích đất bị hộ dân lấn chiếm dự kiến trong 

tháng 12/2020, sau đó hai bên tiến hành đo đạc, kiểm tra lại để bàn giao toàn bộ 

khu đất với diện tích 35.112,2 m2; trường hợp lệch tọa độ so với Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của Công ty Tân Tạo thì Công ty Vissan sẽ nhận bàn 

giao đất sau khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Công ty Vissan 

theo tọa độ mới. 

 Ngày 07/01/2021, Công ty Vissan gửi văn bản số 22/VISSAN đề nghị Công ty 

Tân Tạo thông tin tiến độ giải phóng mặt bằng bị hộ dân lấn chiếm đến thời 

điểm hiện tại, đồng thời thực hiện bàn giao đất theo thỏa thuận tại Biên bản cuộc 

họp ngày 19/11/2020 hoặc có ý kiến về phương án giải quyết vấn đề bàn giao 

mặt bằng nếu việc giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất. 

 Ngày 21/01/2021, Công ty Tân Tạo có văn bản phản hồi số 115/CV-RD-

ITACO-21. Theo thông tin phản hồi, công tác giải phóng mặt bằng gặp khó 

khăn do chưa đạt được thỏa thuận với hộ dân trong việc giải quyết diện tích bị 

lấn chiếm. Công ty Tân Tạo đang gấp rút phối hợp cùng với các cơ quan chức 

năng giải quyết hoàn tất việc giải phóng mặt bằng bị hộ dân lấn chiếm để bàn 

giao cho Công ty Vissan (hiện Công ty Tân Tạo đã khởi kiện hộ dân lấn chiếm 

đất tại Tòa án nhân dân quận Bình Tân). 

 Ngày 30/3/2021, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 1078/NQHĐQT-

VISSAN chấp thuận cho Công ty Vissan nhận trước diện tích đất trống thực tế 

theo tọa độ ghi nhận tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Tân 

Tạo (Công ty Vissan và Công ty Tân Tạo sẽ thống nhất diện tích giao nhận theo số 

liệu đo đạc thực tế); diện tích đất còn lại nhận sau khi Công ty Tân Tạo hoàn tất 

việc giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích đất giao nhận đảm bảo đủ 35.112,2m2 

phù hợp vị trí và diện tích đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công 

ty Tân Tạo. 

b. Về quy hoạch xây dựng: 

 Ngày 24/5/2012, Công ty Vissan có văn bản số 408/CTy-KHĐT gửi Ban Quản 

lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Hepza) về việc tham gia ý kiến 

về thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng Văn phòng điều hành kinh doanh 

của Công ty và các kho trung chuyển tại Lô 4-6, KCN Tân Tạo mở rộng. 

 Ngày 24/8/2012, Hepza có văn bản số 01/TKCS/BQL-KCN-HCM gửi Công ty 

Vissan về việc tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình Văn phòng điều hành 

kinh doanh và kho trung chuyển tại lô 4-6, KCN Tân Tạo mở rộng, trong đó có 



 

 

lưu ý chủ đầu tư có phương án thay đổi thiết kế khối nhà văn phòng (03 tầng) 

để phù hợp quy hoạch được duyệt (02 tầng). 

 Ngày 05/11/2012, Công ty Tân Tạo có văn bản số 390/CV-ITACO-12 ngày 

15/11/2012 gửi Hepza về việc đề nghị thông qua thiết kế khối văn phòng của 

Công ty Vissan. 

 Ngày 06/12/2012, Công ty Vissan có văn bản số 1323/CTy-KHĐT gửi Hepza 

về việc đề nghị chấp thuận thiết kế khối văn phòng 03 tầng công trình xây dựng 

Văn phòng điều hành kinh doanh của Công ty và các kho trung chuyển tại Lô 

4-6, KCN Tân Tạo mở rộng. 

 Ngày 02/01/2013, Hepza có văn bản số 20/BQL-KCN-HCM gửi Công ty 

Vissan về việc phương án thiết kế cơ sở khối nhà văn phòng 03 tầng của Công 

ty Vissan, trong đó đề nghị Công ty Vissan điều chỉnh phương án thiết kế theo 

hướng giảm 01 tầng nhà văn phòng hoặc thiết kế tầng lửng (≤80% diện tích tầng 

trệt) để phù hợp với quy hoạch. 

 Ngày 28/01/2013, Công ty Vissan có Văn bản số 107/CTy-KHĐT gửi Hepza 

về việc đề nghị chấp thuận thiết kế khối văn phòng 03 tầng công trình xây dựng 

Văn phòng điều hành kinh doanh của Công ty và các kho trung chuyển tại Lô 

4-6, KCN Tân Tạo mở rộng. 

 Ngày 12/03/2013, Hepza có văn bản số 807/BQL-P.QLXD gửi UBND Thành 

phố về việc thiết kế nhà văn phòng 03 tầng của Công ty TNHH MTV Việt Nam 

kỹ nghệ Súc Sản tại KCN Tân Tạo mở rộng, trong đó đề nghị UBND Thành 

phố xem xét chấp thuận phương án thiết kế khối văn phòng 03 tầng của công ty 

Vissan. 

 Trên cơ sở phiếu chuyển số 6360/PC-ĐTMT ngày 18/3/2013 của Văn phòng 

UBND Thành phố, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố có văn bản số 

1108/SQHKT-QHC ngày 12/4/2013 gửi UBND Thành phố về việc đề xuất thiết 

kế nhà văn phòng 03 tầng của Công ty TNHH MTV Việt Nam kỹ nghệ Súc Sản 

tại KCN Tân Tạo mở rộng, trong đó có nêu ý kiến về số tầng cao (03 tầng) của 

khối văn phòng Công ty Vissan là có cơ sở để xem xét chấp thuận. Đồng thời 

đề nghị giao Hepza đôn đốc và hướng dẫn Công ty Tân Tạo tiến hành lập thủ 

tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch (điều chỉnh về chỉ tiêu tầng cao). 

 Ngày 26/4/2013, UBND Thành phố có văn bản số 1977/UBND-ĐTMT về điều 

chỉnh thiết kế nhà văn phòng cao 03 tầng của Công ty TNHH MTV Việt Nam 

kỹ nghệ Súc Sản tại KCN Tân Tạo mở rộng, phường Tân Tạo A, quận Bình 

Tân, trong đó giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Hepza khẩn trương hướng dẫn 

Công ty Tân Tạo tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch  1/2000 KCN Tân Tạo 

và trình duyệt theo quy định. 

 Ngày 16/5/2019, Hepza đã mời đại diện Công ty Vissan và Công ty Tân Tạo 

đến dự họp về tình hình triển khai thực hiện dự án tại KCN Tân Tạo. Theo thông 

tin từ cuộc họp, đến nay Công ty Tân Tạo vẫn chưa thực hiện được việc điều 

chỉnh chỉ tiêu tầng cao nêu trên. 

c. Về tổ chức thực hiện đầu tư công trình: 

 Khu đất dự án nằm trong KCN Tân Tạo mở rộng được UBND Thành phố phê 

duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 tại Quyết định số 1512/QĐ-



 

 

UBND ngày 04/4/2008, trong đó mật độ xây dựng ≤ 60% và tầng cao xây dựng 

từ 01-02 tầng. 

 Tuy nhiên nội dung công trình Văn phòng trong dự án đầu tư đã được trình, 

thẩm định và phê duyệt tại Quyết định số 31/QĐHĐTV-TCT ngày 26/01/2016 

hiện có một số tồn tại như sau:  

 Tòa nhà văn phòng có tầng cao là 03 tầng (cao hơn quy hoạch KCN Tân Tạo 

được duyệt 01 tầng). 

 Chưa thực hiện trình thẩm duyệt PCCC theo quy định. 

 Chưa lập hồ sơ pháp lý về môi trường để trình Hepza phê duyệt theo quy 

định. 

 Với những tồn tại nêu trên, hiện nay Công ty Vissan chưa thể tổ chức triển khai 

đầu tư xây dựng công trình Văn phòng.  

4. Nội dung trình chủ trương tách dự án: 

- Với tình hình thực hiện công trình Văn phòng nêu trên, Công ty Vissan đã tổ chức 

nhiều cuộc họp để thảo luận cách thức tổ chức triển khai thực hiện Dự án với 02 

phương án thực hiện như sau:    

 PHƯƠNG ÁN 1 

Tách dự án được duyệt ban đầu  

thành 02 dự án độc lập 

PHƯƠNG ÁN 2  

Giữ nguyên dự án được duyệt ban đầu  

(gồm 02 công trình) 

Qui 

mô 

- DA 1 (công trình Nhà máy): điều 

chỉnh qui mô theo nhu cầu sử dụng 

hiện tại. 

- DA 2 (công trình Văn phòng): điều 

chỉnh qui mô nhà Văn phòng (giảm 

tầng cao) và bổ sung công năng khai 

thác sử dụng khu đất nhằm tối đa hóa 

hiệu quả đầu tư. 

Điều chỉnh qui mô của Dự án gồm: 

- Công trình Nhà máy: điều chỉnh qui mô 

theo nhu cầu sử dụng hiện tại. 

- Công trình Văn phòng: điều chỉnh qui 

mô nhà Văn phòng (giảm tầng cao) và 

bổ sung công năng khai thác sử dụng 

khu đất nhằm tối đa hóa hiệu quả đầu tư. 

Thủ 

tục phê 

duyệt 

điều 

chỉnh 

dự án 

- Trình duyệt điều chỉnh dự án: tách 

công trình Văn phòng ra, điều chỉnh 

tổng mức đầu tư (phù hợp Tổng dự 

toán sau khi được Sở Xây dựng tỉnh 

Long An thẩm định hồ sơ thiết kế bản 

vẽ thi công và tổng dự toán) và trình 

duyệt lại dự án đầu tư (DA 1 - công 

trình Nhà máy). 

- Thực hiện lập, trình duyệt dự án tại 

Tân Tạo (DA 2) với qui mô và công 

năng mới nhằm tối đa hóa hiệu quả 

đầu tư, khai thác sử dụng khu đất. DA 

2 được thực hiện độc lập với DA 1. 

- Trình duyệt điều chỉnh dự án bao gồm 

điều chỉnh qui mô công trình Nhà máy 

(DA 1) phải thực hiện đồng thời việc 

điều chỉnh công trình Văn phòng (DA 

2) với công năng và qui mô mới. 

Ưu 

điểm 

- Đánh giá được hiệu quả đầu tư của 

từng dự án độc lập. 

- Đảm bảo tính đồng bộ như dự án ban 

đầu gồm Văn phòng và Nhà máy sản 

xuất. 



 

 

 PHƯƠNG ÁN 1 

Tách dự án được duyệt ban đầu  

thành 02 dự án độc lập 

PHƯƠNG ÁN 2  

Giữ nguyên dự án được duyệt ban đầu  

(gồm 02 công trình) 

- Thủ tục đầu tư 02 dự án riêng biệt, 

không phụ thuộc lẫn nhau. 

- Vẫn triển khai đầu tư xây dựng công 

trình Nhà máy (DA 1). Đồng thời, 

điều chỉnh lại qui mô công trình Văn 

phòng (DA 2), khai thác hiệu quả hơn 

các chỉ tiêu quy hoạch của khu đất tại 

KCN Tân Tạo.  

- Thuận lợi hơn trong triển khai, quản 

lý dự án, dự án nào hoàn thành thì 

tiến hành quyết toán dự án đó. 

 

 

Khuyết 

điểm 

- Một số chi phí đã thực hiện cho công 

trình Văn phòng sẽ không được hạch 

toán vào Dự án ban đầu. 

- Các thay đổi, điều chỉnh của mỗi công 

trình thì đều phải thực hiện điều chỉnh 

đồng bộ toàn dự án (bao gồm cả 2 công 

trình). 

- Sự chậm trễ ở công trình này sẽ ảnh 

hưởng đến công trình còn lại (ví dụ: 

kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành, 

đánh giá hiệu quả dự án, ...) 

- 02 công trình ở hai địa phương khác 

nhau, chịu sự quản lý của các cơ quan 

quản lý Nhà nước về chuyên ngành khác 

nhau như Sở xây dựng, Sở TN-MT, 

Cảnh sát PCCC…; Công tác vận hành, 

triển khai dự án khó khăn vì nằm trên 2 

địa bàn khác nhau.  

- Ngoài ra việc chậm triển khai dự án sẽ 

dẫn đến khả năng bị thu hồi đất và sẽ 

ảnh hưởng đến sự phát triển của Công 

ty. 

-   Qua xem xét đánh giá, nhận thấy Phương án 1 tạo nhiều điều kiện thuận lợi 

cho Công ty trong quá trình triển khai thực hiện, quyết toán và quản lý dự án. Do 

đó, Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận chủ 

trương như sau:  

 Tách công trình Văn phòng tại Khu công nghiệp Tân Tạo khỏi Dự án được duyệt 

ban đầu để hình thành dự án độc lập, điều chỉnh qui mô nhà Văn phòng (giảm 

tầng cao) và bổ sung công năng khai thác sử dụng khu đất nhằm tối đa hóa hiệu 

quả đầu tư. 

II. RÚT DỰ ÁN “CỤM CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VISSAN” TẠI 

LONG AN KHỎI QUY HOẠCH CỤM CÔNG NGHIỆP: 



 

 

1. Hồ sơ pháp lý liên quan: 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 28/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Long An cấp điều chỉnh lần thứ hai cho Công ty Vissan. 

- Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh Long An về việc 

thành lập Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan , xã Lương Bình, huyện 

Bến Lức, tỉnh Long An. 

- Thông báo số 1877/TB-SCT ngày 27/7/2020 của Sở Công thương tỉnh Long An 

về kết quả cuộc họp hướng dẫn điều chỉnh ra khỏi quy hoạch Cụm công nghiệp 

Vissan. 

- Báo cáo số 4272/BC-CTY-BDA ngày 18/9/2020 của Công ty Vissan về kết quả 

thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến 

thực phẩm Vissan” 09 tháng đầu năm và kế hoạch 03 tháng cuối năm 2020. 

- Báo cáo số 4576/BC-CTY-BDA ngày 01/10/2020 của Công ty Vissan về việc xin 

rút dự án “Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan” tại Long An khỏi cụm 

công nghiệp chuyển thành dự án đầu tư thông thường. 

- Công văn số 5119/BC-CTY-BDA ngày 03/11/2020 của Công ty Vissan về việc 

xin gia hạn tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm 

Vissan. 

- Công văn số 2940/SCT-QLCN ngày 12/11/2020 của Sở Công thương tỉnh Long 

An về việc phúc đáp công văn xin gia hạn tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan. 

- Công văn số 5322/VISSAN ngày 14/11/2020 của Công ty Vissan về việc phản hồi 

Công văn số 2940/SCT-QLCN ngày 12/11/2020 của Sở Công thương tỉnh Long 

An. 

- Công văn số 163/SCT-QLCN ngày 19/01/2021 của Sở Công thương tỉnh Long An 

đề nghị UBND huyện Bến Lức có công văn chính thức về việc thu hồi quyết định 

thành lập Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan.  

- Công văn số 462/VISSAN ngày 01/02/2021 của Công ty Vissan về việc phản hồi 

Công văn số 163/SCT-QLCN ngày 19/01/2021 của Sở Công thương tỉnh Long 

An, cam kết ngay khi có nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ phản hồi ý kiến 

cho Sở Công thương tỉnh Long An về việc rút dự án khỏi quy hoạch phát triển cụm 

công nghiệp chuyển thành dự án đầu tư độc lập trên mặt bằng hiện hữu. 

2. Tình hình thực hiện dự án “Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan” và 

thủ tục xin rút dự án khỏi cụm công nghiệp: 

a. Tình hình thực hiện dự án Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan: 

 Sau khi dự án được phê duyệt vào đầu năm 2016, Công ty Vissan đã triển khai 

các thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng với các đơn vị Tư vấn lựa 

chọn nhà thầu, Tư vấn QLDA, Tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra thiết kế… để 

triển khai công tác đấu thầu, QLDA, thiết kế và thẩm tra thiết kế theo qui định. 

Công ty Vissan cũng đã trình và được UBND tỉnh Long An chấp thuận thành 

lập Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan tại Quyết định số 2044/QĐ-

UBND ngày 11/6/2019. 



 

 

 Công ty Vissan đã hoàn tất việc thiết kế, xin phép xây dựng, đấu thầu, khởi công 

xây dựng hạng mục Tường rào, cổng tạm của dự án Cụm công nghiệp chế biến 

thực phẩm Vissan và đang hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, quyết toán hạng mục 

công trình này. 

 Đồng thời, Công ty Vissan đã hoàn tất việc thiết kế, xin phép xây dựng cho hạng 

mục Hạ tầng kỹ thuật và tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng hạng mục 

này. Tuy nhiên, Công ty Vissan đã có quyết định hủy thầu, tạm ngưng thực hiện 

hạng mục này cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua tổng 

mức đầu tư mới của Dự án.  

 Hiện nay, Công ty Vissan cũng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc 

sau: 

 Hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm duyệt về PCCC. 

 Lập, trình duyệt lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đã hoàn tất). 

 Tổ chức thẩm tra, hoàn chỉnh hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán 

các hạng mục còn lại của công trình. Dự kiến trong quý II/2021 sẽ trình Sở 

Xây dựng tỉnh Long An thẩm định. 

b. Tình hình thực hiện thủ tục xin rút dự án khỏi quy hoạch cụm công nghiệp: 

 Sau buổi họp với Công ty Vissan cùng các đơn vị sở ngành địa phương có liên 

quan, Sở Công thương tỉnh Long An có Thông báo số 1877/TB-SCT ngày 

27/7/2020 đề nghị Công ty Vissan có văn bản đề nghị điều chỉnh dự án ra khỏi 

quy hoạch phát triển cụm công nghiệp và chuyển thành dự án đầu tư thông 

thường để Sở Công thương làm cơ sở trình UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ 

trương. 

Trước đề nghị của Lãnh đạo UBND và Sở Công thương tỉnh Long An về việc 

rút dự án khỏi cụm công nghiệp và chuyển thành dự án đầu tư thông thường, 

Công ty đã tiến hành nghiên cứu, rà soát các văn bản pháp luật để xem xét thuận 

lợi và khó khăn khi thực hiện thủ tục và nhận thấy việc thực hiện dự án cụm 

công nghiệp hiện không có nhiều ưu đãi khác biệt so với dự án đầu tư thông 

thường, bên cạnh đó Công ty phải chịu nhiều ràng buộc, trách nhiệm pháp lý 

trong quá trình hoạt động với vai trò chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp. Về lâu dài, việc thực hiện dự án di dời về Long An của Công 

ty dưới hình thức dự án đầu tư thông thường sẽ phù hợp và thuận lợi hơn so với 

việc duy trì dự án cụm công nghiệp. 

Ngày 3/11/2020, Công ty Vissan gửi Công văn số 5119/BC-CTY-BDA đến Sở 

Công thương tỉnh Long An để xin gia hạn tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm 

công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan. Sau khi xem xét, Sở Công thương tỉnh 

Long An đề nghị Công ty Vissan sớm gửi công văn xin điều chỉnh dự án rút 

khỏi quy hoạch cụm công nghiệp. Phản hồi văn bản này, Công ty Vissan đã có 

Công văn số 5322/VISSAN ngày 14/11/2020 gửi Sở Công thương xem xét, xin 

gia hạn thời gian điều chỉnh rút ra khỏi quy hoạch cụm công nghiệp và ngay khi 

có chủ trương của Đại hội đồng cổ đông sẽ nhanh chóng có văn bản phản hồi 

đến cơ quan chức năng. 

3. Nội dung trình chủ trương rút dự án khỏi quy hoạch cụm công nghiệp: 



 

 

- Trước mắt, Công ty Vissan đã có văn bản số 462/VISSAN ngày 01/02/2021 gửi 

đến UBND tỉnh Long An, Sở Công thương tỉnh và UBND huyện Bến Lức về việc 

Công ty Vissan sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để xin rút dự án khỏi quy hoạch 

cụm công nghiệp ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết chấp 

thuận chủ trương. 

 Qua xem xét đánh giá, nhận thấy việc thực hiện dự án cụm công nghiệp hiện 

không có nhiều ưu đãi khác biệt so với dự án đầu tư thông thường, bên cạnh đó 

Công ty phải chịu nhiều ràng buộc, trách nhiệm pháp lý trong quá trình hoạt 

động với vai trò chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. 

Do đó, Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận 

chủ trương rút dự án “Cụm công nghiệp chế biến thực phẩm Vissan” tại Long 

An khỏi quy hoạch cụm công nghiệp chuyển thành dự án đầu tư thông thường. 

 Sau khi có chủ trương chấp thuận, Công ty sẽ gửi văn bản đến cấp thẩm quyền 

tỉnh Long An đề xuất các nội dung: 

 Công ty Vissan xin rút dự án khỏi quy hoạch cụm công nghiệp để chuyển 

thành dự án đầu tư thông thường và điều chỉnh tên dự án. 

 Công ty Vissan được kế thừa có điều chỉnh các hồ sơ, giấy tờ pháp lý trước 

đây đã được các cơ quan nhà nước phê duyệt, chấp thuận. 

 Đồng thời nhằm đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty trong quá 

trình thực hiện chuyển đổi dự án, trong thời gian chờ các sự chấp thuận cần 

thiết, Công ty Vissan vẫn được tiến hành các hoạt động triển khai thực hiện 

dự án, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị 

và di dời nhà máy. 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Lưu: VT. TKHĐQT.  

  Nguyễn Phúc Khoa 


