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CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263  Website: www.safoco.com.vn 

CHƯƠNG TRÌNH  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

Thời gian tổ chức : 08h00, ngày 09 tháng 4 năm 2021  

Địa điểm : Văn phòng Công ty, số 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, 

Phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

Thời gian Nội dung 

07h30 - 08h00 
- Tiếp đón cổ đông, khách mời;  

- Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự và phát tài liệu. 

08h00 - 08h20 

I. Nghi thức khai mạc Đại hội 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; 

- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; 

Giới thiệu và thông qua:  

- Chương trình Đại hội.  

- Danh sách Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. 

- Quy chế làm việc tại Đại hội. 

8h20 -10h40 

II. Nội dung chính 

1. Phát biểu khai mạc Đại hội. 

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng 

hoạt động năm 2021; 

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng 

hoạt động năm 2021; 

4. Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán; 

5. Trình Đại hội thông qua các tờ trình: 

a) Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi 

nhuận năm 2021; 

b) Thông qua tiền lương người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 

c) Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp số 59/2020/QH14; 

d) Tờ trình thông qua quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động 

Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

e) Trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021; 

f) Trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2021; 



Thời gian Nội dung 

g) Trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, 

Thành viên Ban kiểm soát. 

6. Đại hội thảo luận, tiếp thu và giải đáp ý kiến. 

7. Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề (bằng phiếu biểu quyết)  

8. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm 

soát nhiệm kỳ IV (2018 – 2022) 

a) Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, 

Thành viên Ban kiểm soát; 

b) Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên; 

c) Ban kiểm phiếu/bầu cử hướng dẫn, tiến hành bầu cử. 

10h40-11h10 Nghỉ giải lao 

11h10-11h20 

III. Ban kiểm phiếu/Bầu cử công bố kết quả  

- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội 

- Kết quả bẩu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 

11h20-11h30 

- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 

2021. 

- Bế mạc Đại hội.  
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CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263  Website: www.safoco.com.vn 

 Tp.Hồ Chí Minh, ngày     tháng   năm 2021  

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco; 

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Lương 

thực Thực phẩm Safoco được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các 

cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty.  

Ban tổ chức kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Quy chế làm 

việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với các nội dung sau: 

 Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

 - Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (gọi 

tắt là Công ty). 

 - Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự Đại 

hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco có 

trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và Quy định 

của pháp luật. 

 Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông 

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 

diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) 

phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. 

Thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định 

họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số 

cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. 

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ 

số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc 

đại hội thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ 

ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến 

hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

 Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham 

dự Đại hội 

 3.1. Điều kiện tham dự Đại hội:  

DỰ THẢO 
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 Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 11/3/2021 đều có quyền tham 

dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. 

Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp 

luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện. 

 3.2. Quyền của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội 

 - Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; 

 - Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được nhận Thẻ 

biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với 

Ban kiểm tra tư cách cổ đông; 

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có 

quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi 

đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng 

ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

 3.3. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội 

 - Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải xuất trình giấy 

Chứng minh nhân nhân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, thư mời họp hoặc Giấy ủy 

quyền (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. 

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu tham dự phải tuân thủ theo sự 

hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự. 

 - Các đại biểu phải giữ bí mật, sử dụng và bảo quản tài liệu đúng quy định, không 

sao chép, ghi âm, ghi hình Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.  

 Điều 4. Đoàn Chủ tọa 

 4.1. Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và 02 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông 

qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa làm 

việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.  

4.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa: 

- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng 

cổ đông thông qua. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong 

chương trình. 

 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết, trả lời 

những vấn đề do Đại hội yêu cầu. 

 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. 

 Điều 5. Ban thư ký Đại hội 

 5.1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 thành viên, được Đại hội biểu quyết thông qua 

và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình. 

 5.2. Nhiệm vụ của Ban thư ký 

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông chuyển Đoàn Chủ tọa. 

- Ghi biên bản Đại hội đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội. 
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- Soạn thảo và thông qua Nghị quyết tại Đại hội. 

 Điều 6. Ban kiểm tra tư cách đại biểu 

 6.1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu 

trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình. 

 6.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu: 

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ 

đông/đại diện theo ủy quyền đến dự họp. 

 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình 

hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện 

cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco được tổ chức tiến hành. 

 Điều 7. Ban kiểm phiếu  

 7.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, do Đại hội biểu quyết 

tín nhiệm. 

 7.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu 

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối 

với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội. 

 - Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội. 

 Điều 8. Thảo luận tại Đại hội  

 8.1. Nguyên tắc:  

- Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các 

vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.  

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào “Phiếu đăng ký” và chuyển cho Thư 

ký Đại hội.  

- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng 

ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa. 

- Đại biểu khi cần phát biểu thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa Đoàn nhất trí mới 

được phát biểu, mỗi ý kiến phát biểu không quá 03 phút. 

8. 2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu: 

- Trên cơ sở “Phiếu đăng ký” của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa 

chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu; 

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực 

tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản. 

 Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội 

9.1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều 

phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham 

dự Đại hội được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, 

mã số cổ đông và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông.  
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a) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung tại Đại hội như: Chương trình 

họp, Quy chế làm việc, Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu. 

b) Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau: 

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt 

động năm 2021; 

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động 

năm 2021; 

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 

năm 2021; 

- Tiền lương thực hiện của Người quản lý, thù lao thực hiện của Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

- Trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế Hội đồng quản trị, Quy chế 

Ban kiểm soát; 

- Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021; 

- Trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2021; 

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát. 

9.2. Cách biểu quyết 

a) Thẻ biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Khi biểu 

quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được hướng về phía Đoàn Chủ tọa.  

b) Phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách lựa chọn phương 

án (tán thành, không tán thành hay không có ý kiến) vào từng nội dung cần biểu quyết.  

Điều 10. Hiệu lực thi hành 

 Cổ đông/đại diện theo ủy quyền và các bên tham dự họp Đại hội phải chấp hành 

nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. 

 Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ 

phần Lương thực Thực phẩm Safoco biểu quyết thông qua. 

        TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

    CHỦ TỊCH 
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CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263  Website: www.safoco.com.vn 

         Số: 02/BC-SAF/HĐQT               Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2021 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020  

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 

 I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 

1. Tình hình hoạt động của Công ty 

 Kinh tế nước ta năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh 

và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt 

kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, sau thời điểm phong tỏa do 

dịch Covid-19, các nền kinh tế đã tái khởi động, dự báo về tăng trưởng kinh tế thế giới 

có những dấu hiệu khả quan hơn. Những nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật 

Bản, Cộng đồng chung châu Âu tuy vẫn đối mặt với nhiều khó khăn nhưng đã có xu 

hướng phục hồi trong những tháng cuối năm 2020 và dự báo tăng trưởng khả quan hơn 

trong năm 2021. 

 Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái sâu do tác động nặng nề của dịch Covid-

19, kinh tế nước ta năm 2020 tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích 

cực như: là một trong số ít nước kiểm soát tốt dịch bệnh; duy trì tăng trưởng GDP 

2,91%, tuy không đạt được mục tiêu đề ra nhưng Việt Nam thuộc nhóm nước có mức 

tăng trưởng cao nhất thế giới; cung cầu hàng hóa trong nước được bảo đảm; môi trường 

kinh doanh tiếp tục được cải thiện... Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế nước ta 

cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế quốc 

tế ngày càng phức tạp, khó lường; dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên thế giới 

làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao; thời 

tiết diễn biến bất thường, hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra sớm trên diện rộng nên khu 

vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chịu ảnh hưởng rất nặng nề. 

 Đối với các doanh nghiệp trong nước, mặc dù chính phủ đã có nhiều giải pháp để 

giúp đỡ các doanh nghiệp như: hỗ trợ tìm thị trường nhập khẩu nguyên, nhiên, vật liệu, 

gia hạn, giãn thời gian nộp thuế; chú trọng phát triển thị trường nội địa, chủ động kết 

nối, phát triển các kênh phân phối sản phẩm hàng hóa; vận động người dân ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam... song trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19,  số 

doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể, tạm ngừng hoạt động năm 2020 vẫn còn cao 

(101,7 nghìn doanh nghiệp), tăng 13,9% so với cùng kỳ, đây là mức cao nhất trong 

nhiều năm trở lại đây (Theo kết quả điều tra của Tổng Cục thống kê năm 2020). 

Năm 2020 mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã gây không ít khó khăn, thách thức 

cho các doanh nghiệp nhưng đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp ngành lương 

thực, thực phẩm, sản lượng tiêu thụ tăng trưởng đáng kể (như: mì, mì gói, bún, sữa, 

nước uống... ).  

Theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ và chỉ đạo của Tổng Giám đốc - Tổng Công 

ty Lương thực miền Nam – CTCP về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 
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- 19 lây lan trong cộng đồng. Công ty luôn chủ động phòng, chống dịch trong trạng thái 

“bình thường mới", tuyên truyền và thực hiện tốt thông điệp "5K": khẩu trang, khử 

khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Nhờ giám sát chặt chẽ, duy trì, tuân 

thủ đúng các biện pháp phòng, chống dịch nên trong thời gian qua Công ty (kể cả khối 

văn phòng và công nhân sản xuất gần 700 người) không có bất kỳ trường hợp nào nghi 

nhiễm nCOV. 

Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Công ty Safoco cũng có 

những khó khăn, thuận lợi sau: 

a) Khó khăn: 

- Thời tiết diễn biến bất thường, do tác động của hiện tượng El Nino nên ngay 

từ Quý I toàn khu vực miền Bắc và các tỉnh miền Trung nắng nóng kỷ lục (nhiệt độ có 

nơi lên đến 42oC), Đồng Bằng Sông Cửu Long hạn hán, xâm ngập mặn đến sớm và 

kéo dài. Quý II và quý III, mưa bão, lũ quét, sạc lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực 

Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung. Sang quý IV, do dịch Covid-19 tái phát trở lại ở một 

số tỉnh thành nên người dân ngại tiếp xúc nơi đông người, tại các chợ truyền thống, 

cửa hàng, hệ thống siêu thị thậm chí ban ngày rất vắng khách, hoạt động mua bán hết 

sức ảm đạm, thị trường trầm lắng.  

- Thị trường xuất khẩu cũng gặp khó khăn, do năm 2020 lượng hàng hóa nhập 

khẩu ít, Việt Nam liên tục xuất siêu nên container rỗng rất khan hiếm, mặc dù Công ty 

trả phí vận chuyển cao gấp 5 lần nhưng vẫn không có container để xuất, một số đơn 

hàng phải dời lại ngày đóng hàng. 

- Nhân sự tại các khâu sản xuất thiếu hụt trầm trọng, trong năm 2020 Công ty 

tuyển dụng mới 331 người nhưng do đặc thù sản xuất có một số công đoạn thủ công, 

người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu công việc nên sau thời gian đào tạo chỉ còn 

lại khoảng 25 người ở lại làm việc. Bên cạnh đó, một số công nhân lành nghề (đã tham 

gia bảo hiểm xã hội gần 20 năm) cũng muốn xin nghỉ việc để hưởng BHXH một lần. 

Đội ngũ lao động mới tuyển dụng chưa thạo việc nên năng suất, sản lượng chưa cao. 

- Kinh doanh thương nghiệp gặp nhiều khó khăn, doanh thu giảm so với cùng 

kỳ, Nhà hàng 49/1 Hòa Bình phải tạm ngưng hoạt động, Cửa hàng giới thiệu sản phẩm 

(210 Bà Hạt) phải cố gắng mua nhanh, bán nhanh để có doanh thu, lợi nhuận. 

- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 11 tháng năm 

2020, giá gạo bình quân trên thị trường tăng hơn 13,3% bởi nhu cầu dự trữ gạo của các 

nước nhập khẩu tăng, trong khi sản lượng lúa gạo của một số nước xuất khẩu gạo khác 

như Thái Lan giảm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Ngoài ra, giá một số nguyên, 

nhiên, phụ liệu (bột mì, xăng dầu, bao bì, thùng...) cũng tăng từ 5 - 10%, ảnh hưởng 

đến doanh thu và tỷ suất lợi nhuận của Công ty.  

b) Thuận lợi:  

- Dự đoán được tình hình những khó khăn, thuận lợi ngay từ đầu năm Hội đồng 

Quản trị đã chỉ đạo kịp thời, đúng hướng, Ban Tổng giám đốc đã năng động, nhạy bén 

trong quản trị điều hành, hoạch định, trình các phương án sát thực phù hợp với tình 

hình thực tế và sự đoàn kết của tập thể người lao động cùng đồng tâm, hiệp lực thực 

hiện hoàn thành và vượt mức kế hoạch Đại hồi đồng cổ đông giao. 
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- Năm 2020, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã gây không ít khó khăn, thách thức 

nhưng đây cũng là cơ hội để Safoco biến “nguy thành cơ” do nhu cầu của người tiêu 

dùng đối với thực phẩm chế biến tăng cao. Vì vậy, sản lượng bán ra tăng trưởng hơn 

12% so với cùng kỳ 2019. 

- Thương hiệu Safoco ngày càng phát triển bền vững, nhiều năm liền được người 

tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao. Tất cả sản phẩm Safoco đã được 

đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam và các nước thuộc Châu Âu, Châu 

Á, Châu Mỹ, khối EU.  

- Dự đoán chính xác nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm Bún tươi nên Công 

ty đã xin ý kiến và được HĐQT thống nhất cho chuyển đổi nhanh các hạng mục đầu tư 

mua sắm máy móc, thiết bị, gia tăng sản lượng sản xuất Bún, vì vậy sản lượng bán ra 

tăng trưởng so với cùng kỳ 2019. 

- Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành 

nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê 

đất cho các doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Công ty Safoco cũng 

thuộc đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định của nghị 

định trên. 

- Quản trị tốt nguồn vốn, quản lý dòng tiền có hiệu quả, không vay vốn ngân 

hàng, đảm bảo nhu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

c) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 

Năm 2020, mặc dù có những thuận lợi, khó khăn nhất định nhưng với sự chỉ đạo, 

đồng hàng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã có những quyết sách đúng đắn, 

đưa ra các giải pháp, quyết sách kịp thời để vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa 

duy trì sản xuất, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm của toàn thể người lao động 

giúp Công ty vượt qua mọi khó khăn thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế 

hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao, ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập cho người 

lao động. Cụ thể: 

Số 

tt 
Các chỉ tiêu ĐVT 

KH năm 

2020 

Thực hiện 

năm 

2020 

Thực hiện 

năm 

2019 

Tỷ lệ (%) thực hiện 

năm 2020 so với  

KH năm Cùng kỳ  

1 Tổng Doanh thu Triệu đồng 1.070.000 1.081.936 1.066.643 101,12 101,43 

2 Sản lượng sản xuất Tấn 14.500      15.094       13.850  104,10 108,98 

3 Sản lượng tiêu thụ Tấn 13.900      15.373       13.674  110,60 112,43 

4 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 55.000      58.876       52.768  107,05 111,58 

5 Nộp ngân sách Triệu đồng 32.160      28.849       31.316  89,70 92,12 
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 b) Về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực 

  - Công ty luôn thực hiện đúng và đầy đủ chế độ, chính sách về bảo hiểm, tiền 

lương, tiền thưởng và các phúc lợi theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động 

tập thể của Công ty;  

- Công ty luôn đảm bảo thu nhập cho người lao động (NLĐ) được ổn định, tăng 

trưởng hàng năm, đánh giá NLĐ theo năng suất và hiệu quả công việc, đem lại cơ hội 

công bằng cho tất cả NLĐ, tạo điều kiện để NLĐ phát huy năng lực tối đa; 

- Chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực, có giải pháp đãi ngộ và thu 

hút lao động có trình độ kỹ thuật, chuyên môn cao giúp cho công tác quản lý và kế 

hoạch xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa đạt hiệu quả.  

 c) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản 

Năm 2020, Công ty đã thực hiện hoàn thành 08 hạng mục đầu tư Mua sắm – 

XDCB với tổng giá trị thực hiện 6.118 triệu đồng, trong đó:  

- Hoàn thành 07 hạng mục mua sắm  : 5.691 triệu đồng. 

- Hoàn thành 01 hạng mục đại tu :    427 triệu đồng 

Công tác đầu tư đều hoàn thành đúng tiến độ, có hiệu quả và tiết kiệm chi phí, 

tài sản sau khi đầu tư kịp thời đưa vào sản xuất đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh 

của Công ty. Việc đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị được thiết kế hợp lý, thi công đạt 

tiêu chuẩn, góp phần tiết kiệm, tránh hao phí, tổn thất trong quá trình vận hành, tỷ suất 

chi phí so với doanh thu mà công ty thực hiện ngày càng giảm.  

Ngoài ra công tác sửa chữa bảo dưỡng, duy tu thường xuyên là một trong những 

thế mạnh, góp phần mang lại cho công ty những thành công, ổn định sản xuất và hiệu 

quả trong thời gian qua. 

d) Công tác bảo vệ môi trường 

Là doanh nghiệp sản xuất, Công ty luôn nhận thức rằng hoạt động sản xuất chế 

biến của Công ty sẽ có những tác động đến môi trường xung quanh. Do vậy, Công ty 

đã:  

- Tuân thủ tốt các quy định về bảo vệ môi trường của nhà nước; 

- Thực hiện nhiều giải pháp để giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường: áp 

dụng công nghệ mới, đầu tư thiết bị và cơ sở hạ tầng, tối ưu hóa quy trình sản xuất, lựa 

chọn nguyên liệu thân thiện môi trường, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, thu gom 

các chất độc hại trước khi thải ra môi trường… 

- Sử dụng tiết kiệm điện, nước, giảm lượng năng lượng hao phí trong quá trình 

sử dụng. 

- Nâng cao nhận thức NLĐ về ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng, 

nước hợp lý, tiết kiệm, phân loại rác thải trước khi thải ra môi trường. 

đ) Hoạt động xã hội từ thiện 

Công ty luôn xác định phát triển kinh doanh phải gắn kết trách nhiệm đối với 

cộng đồng xã hội, đây cũng chính là văn hóa của Công ty. Do đó, phong trào đền ơn 
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đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện được Công ty duy trì phát động hàng năm và được 

Cổ đông, toàn thể CB.CNV hưởng ứng tham gia bằng những việc làm cụ thể như:  

- Xây dựng 01 nhà tình nghĩa, 04 nhà tình thương cho các gia đình chính sách, 

hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở các xã thuộc tỉnh Long An, Bến Tre. 

- Trao tặng 750 phần quà cho các gia đình chính sách gặp khó khăn, hộ nghèo 

thuộc các phường Linh Tây, Quận Thủ Đức; Phường 7, Quận 6 nhân ngày Thương 

binh liệt sỹ.  

- Tặng 630 kg sản phẩm cho Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh Tp.HCM. 

Tổng số tiền thực hiện công tác từ thiện xã hội trong năm 2020 là 500 triệu đồng. 

 2. Đánh giá tình hình hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020 

Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp (trong đó 03 cuộc họp trực tiếp; 06 

cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) để xem xét, quyết định thuộc thẩm 

quyền của HĐQT, với sự mở rộng tham gia dự họp của các thành viên BKS.  

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành trách nhiệm chung, các thành viên HĐQT 

đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của HĐQT, triển khai 

các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các văn bản 

pháp luật hiện hành, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, công tác 

điều hành của Ban Tổng giám đốc. Đồng thời, HĐQT lắng nghe ý kiến đóng góp của 

BKS về hoạt động điều hành để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông 

đã đề ra.  

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành được 

thêm phần thuận lợi vì có Chủ tịch HĐQT chuyên trách nên thường xuyên tham dự 

các cuộc họp, hội nghị của Công ty. Qua đó có cơ sở đánh giá công tác điều hành của 

Ban Tổng Giám đốc trong việc tuân thủ các quy định nhà nước, Điều lệ Công ty và 

Nghị quyết của HĐQT đối với công tác điều hành sản xuất kinh doanh. 

 Tổng số tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2020 là 

432.000.000 đồng, trong đó: 

  - Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng lương nên không có thù lao. 

  - Các thành viên HĐQT thù lao là 9.000.000 đồng/người/tháng. 

 3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT 

Năm 2020, HĐQT đã thực hiện 03 phiên họp thường kỳ và 06 phiên họp bằng 

văn bản để xem xét, chỉ đạo, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh, tình hình đầu tư và chiến lược phát triển của Safoco. 

Các chỉ đạo, chiến lược, quyết sách của HĐQT đều được ban hành nghị quyết 

và quyết định để Tổng giám đốc triển khai thực hiện. 

HĐQT đã ban hành 09 nghị quyết, nội dung các nghị quyết đã được thể hiện trên 

Báo cáo quản trị Công ty năm 2020 và đã được công bố thông tin theo quy định. 

 4. Đánh giá kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc 

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động 

SXKD, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ của công ty, thực 
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hiện đúng các nghị quyết, quyết định của HĐQT để đảm bảo mang lại lợi ích hợp pháp 

tối đa cho Công ty và Cổ đông của công ty. 

- Ban Tổng giám đốc đã quản lý được những rủi ro, kiểm soát được chi phí trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh, có tầm nhìn, nhạy bén, định hướng đúng trong chiến 

lược phát triển bền vững, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu 

Safoco ngày càng lan tỏa rộng rãi ở thị trường trong nước và quốc tế. 

- Điều hành sản xuất và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và 

HACCP, chất lượng sản phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ từ 

nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh 

thực phẩm, đảm bảo đạt tiêu chuẩn tốt nhất trước khi đưa ra thị trường. 

- Xây dựng được hệ thống phân phối sản phẩm trên toàn quốc với gần 6.000 

điểm bán hàng thông qua các đại lý, hệ thống siêu thị, các Co.op Food, Bách hóa xanh, 

cửa hàng tiện ích, cửa hàng tạp hóa, tiểu thương tại các chợ…  

- Đối với thị trường xuất khẩu, nắm bắt kịp thời các tiêu chuẩn nhập khẩu khắt 

khe, nghiêm ngặt, những phong tục tập quán, thị hiếu của từng nước nhập khẩu, tìm 

kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường. Hiện nay, Công ty đã xuất khẩu vào các 

thị trường như: Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Canada, Nga, Na Uy, Thụy Điển, Tiệp Khắc, Hàn 

Quốc, Nhật Bản, các nước thuộc khối Asian…  

- Sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Thực hiện 

tốt công tác quản lý tiền hàng, đảm bảo khả năng thanh toán nợ phải trả. Thực hiện đầy 

đủ nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước. 

- Cải tạo, nâng cấp nhà xưởng, đầu tư mới máy móc thiết bị, khai thác tối đa 

công suất nhà máy, ổn định sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ thị trường. 

- Đảm bảo việc làm cho 100% người lao động với mức tiền lương bình quân của 

người lao động năm 2020 là 14,144 triệu đồng/người/tháng, tăng 2,28% so với cùng 

kỳ năm 2019 (13,829 triệu đồng/người/tháng). Các chế độ và quyền lợi cho người lao 

động trong Công ty được thực hiện đúng Bộ Luật lao động, hợp đồng lao động, thỏa 

ước lao động tập thể. 

- Thực hiện đúng quy định của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội đảm bảo công bố thông tin chính xác, công khai, minh bạch;  

II. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH 2021 

Năm 2021 kinh tế thế giới dự báo tiếp tục duy trì tăng trưởng trong bối cảnh dịch 

bệnh được kỳ vọng kiểm soát, khu vực ASEAN là khu vực kinh tế tăng trưởng cao và 

năng động nhất thế giới. Việt Nam hiện đang có lợi thế trong việc thu hút sự quan tâm 

của các nhà đầu tư qua việc tham gia vào các FTA thế hệ mới như: Hiệp định Đối tác 

toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và FTA Việt Nam - Liên minh 

châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8/2020, đã tạo cơ hội cho các 

doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận thị trường trong khuôn khổ hiệp định, tuy nhiên 

cũng đặt ra không ít những khó khăn, thách thức đòi hỏi doanh nghiệp phải đổi mới, 

sáng tạo, đầu tư trang thiết bị, máy móc, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu 

chuẩn quốc tế. 

Theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện 

những giải pháp giúp đỡ doanh nghiệp như: tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận 
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lợi, tìm thị trường nhập khẩu nguyên, nhiên, phụ liệu, cải cách quy trình, thủ tục để 

doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ kịp thời... giúp cho các doanh nghiệp vượt 

qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Lương thực miền 

Nam, năm 2021 Công ty tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập 

người lao động, bảo toàn nguồn vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và cổ 

đông.  

Riêng Công ty Safoco, năm 2021 cũng có những thuận lợi, khó khăn như: 

- Thuận lợi: 

+ Duy trì sức mạnh tổng hợp, đoàn kết thống nhất từ Hội đồng quản trị, Ban điều 

hành và toàn thể người lao động cùng chung một mục tiêu tất cả vì sự phát triển bền 

vững của Công ty. 

+ Công ty đã duy trì nhiều năm xây dựng thương hiệu Safoco phát triển bền vững 

và thường xuyên cập nhật kịp thời thông tin về các quy định sử dụng chất phụ gia thực 

phẩm của từng nước nhập khẩu. Chính vì vậy, sản phẩm xuất khẩu của Safoco luôn 

phù hợp với tiêu chuẩn cao của các nước như: Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Canada.... 

+ Công ty đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam và các nước 

thuộc Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, khối EU.  

+ Công ty duy trì hệ thống phân phối sẵn có rộng khắp cả nước với gần 6.000 

điểm bán hàng thông qua các đại lý, hệ thống siêu thị, Coop Food, Bách Hóa Xanh, 

Vinafood Mart, các cửa hàng tiện ích...đồng thời không ngừng khai thác thêm các cửa 

hàng tạp hóa, điểm bán nhỏ lẻ ở vùng sâu để tăng độ phủ, nhằm quảng bá, lan tỏa 

thương hiệu và gia tăng sản lượng. 

+ Nhà xưởng được nâng cấp, máy móc thiết bị được đầu tư mới, tăng năng lực 

sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước và xuất khẩu. 

+ Hiện tại nguồn lực quản lý và điều hành các phòng ban cũng như quản lý trong 

các phân xưởng sản xuất có nhiều kinh nghiệm, lành nghề, thạo việc, trung thành nhưng 

để bắt kịp với xu thế phát triển hội nhập quốc tế, Công ty tiếp tục đào tạo, cho tham gia 

các khóa học ngắn hạn, nâng cao nghiệp vụ, tiếp cận công nghệ mới, cập nhật kịp thời 

các quy định pháp luật, quản lý chặt chẽ hơn.  

+ Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh quản trị, bảo toàn nguồn vốn, hạn chế vay 

vốn ngân hàng, không có công nợ khó đòi, đảm bảo tốt nguồn vốn phục vụ cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh.  

- Khó khăn: 

+ Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, biến đổi khí hậu đang diễn ra 

ngày càng phức tạp và khó lường, do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina tại các tỉnh 

phía Bắc xảy ra nhiều ngày rét đậm, rét hại so với trung bình nhiều năm, mưa bão, lũ 

quét, áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện sớm tại các tỉnh miền Trung, do vậy sản 

lượng bán ra tại các khu vực này dự kiến giảm. 
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+ Từ tháng 11/2020, triều cường diễn ra tại Tp.HCM rất nghiêm trọng, có nơi 

ngập sâu hơn 1,5 mét, đây là đợt triều cường cao nhất trong những năm gần đây, dự 

báo triều cường sẽ tiếp tục dâng cao và kéo dài đến tháng 05/2021. Do vậy, Công ty 

cần phải nhanh chóng đầu tư nâng nền Kho dự trữ và phân phối hàng hóa trong 06 

tháng đầu năm 2021 để đảm bảo an toàn về hàng hóa và tài sản.  

+ Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới còn diễn biến rất phức 

tạp, Việt Nam chưa mở cửa đón khách quốc tế nên thị trường trong nước rất trầm lắng, 

tại các chợ, siêu thị của các tỉnh du lịch lượng khách rất thưa thớt, sản lượng tiêu thụ 

giảm. 

+ Ngành xuất khẩu Việt Nam đang gặp khó khăn rất lớn do thiếu container rỗng 

để xếp hàng, các doanh nghiệp phải giành giật nhau để có container xuất đi các nước 

Châu Âu, mặc dù chi phí vận chuyển tăng rất cao từ 5 đến 10 lần. 

 + Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các nước trên thế giới đang 

đẩy mạnh nhu cầu nhập khẩu gạo dự trữ nhưng nguồn cung hạn chế nên dự báo giá gạo 

trên thị trường sẽ tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2021, do vậy giá nguyên liệu 

(bột gạo) dự kiến sẽ tiếp tục tăng. 

+ Hiện tại các mặt bằng của Công ty không được Sở tài nguyên và Môi trường ký 

hợp đồng thuê đất dài hạn mà chỉ ký gia hạn từng năm nên tiền thuê đất tính theo quy 

định tăng hàng năm. Năm 2020 Công ty nộp tiền thuê đất gần 6,2 tỷ đồng, dự kiến năm 

2021 tiền thuê đất khoảng 10 tỷ đồng. 

Qua đánh giá toàn bộ các khó khăn, thuận lợi nêu trên nhưng Hội đồng quản trị, 

Ban điều hành và toàn thể người lao động trong công ty vẫn quyết tâm thực hiện kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông 

qua như sau: 

1. Các chỉ tiêu cơ bản: 

-  Sản lượng bán ra   : 15.500 tấn sản phẩm  

-  Tổng Doanh thu   : 1.085 tỷ đồng 

-  Lợi nhuận trước thuế  : 59,5 tỷ đồng 

2. Các giải pháp thực hiện: 

 - Chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, theo chỉ đạo của Chính phủ và 

Tổng Công ty Lương thực miền Nam - CTCP, tuyên truyền thực hiện tốt 5K để đảm 

bảo sức khỏe người lao động, ổn định sản xuất. 

 - Luôn đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu, kiểm tra chặt chẽ nguyên phụ liệu 

đầu vào, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã bao bì… 

cam kết sản xuất và cung cấp ra thị trường sản phẩm có chất lượng cao, an toàn vệ sinh 

thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, phù hợp với tiêu chuẩn Bộ Y tế và các 

nước nhập khẩu. 

  - Khai thác, vận hành máy móc thiết bị sản xuất một cách hiệu quả, kiểm soát 

tiêu hao chi phí nguyên liệu, hợp lý hóa quy trình sản xuất, tăng thu hồi thành phẩm, 

giảm giá thành, nâng sức cạnh tranh.  
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  - Giữ vững khách hàng truyền thống, tiếp tục mở rộng thị trường nội địa và xuất 

khẩu, đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng, phát triển mạng lưới phân phối, đẩy mạnh 

hơn nữa các hoạt động bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường, quảng bá 

thương hiệu, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả.  

  - Tiếp tục triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, thâm nhập các thị 

trường xuất khẩu mới, khai thác thêm khách hàng xuất khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu sản 

phẩm mang thương hiệu Safoco ra thị trường nước ngoài. 

  - Tiếp tục kiểm soát vốn chặt chẽ, đối chiếu và thu hồi công nợ đúng quy định 

trong các hợp đồng đã ký; chủ động sắp xếp các nguồn vốn phục vụ kịp thời hoạt động 

sản xuất kinh doanh.  

  - Giám sát chặt chẽ việc thực hành tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất 

góp phần giảm giá thành, mang lại hiệu quả chung cho Công ty. 

- Thực hiện báo cáo tài chính định kỳ quý, bán niên, năm đúng thời gian quy 

định, công khai minh bạch để giúp các nhà đầu tư nắm bắt được các thông tin chính 

xác. 

- Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ tự động hóa vào sản 

xuất để gia tăng sản lượng, giảm công đoạn thủ công, giảm giá thành, nâng sức cạnh 

tranh trong thời kỳ hội nhập. 

- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng tay nghề phù hợp với 

mục tiêu phát triển Công ty, nâng cao năng suất lao động. 

  - Quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. 

Nghiên cứu, đề xuất các chính sách đãi ngộ phù hợp để giữ và thu hút lao động. 

  Năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức như: thời tiết diễn biến bất 

thường, thị trường cạnh tranh gay gắt, tuyển dụng nhân sự khó khăn, chi phí nguyên, 

nhiên, phụ liệu tăng cao... nhưng Công ty vẫn phát huy được thế mạnh của mình về 

chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu, hệ thống phân phối hiệu quả, thực hiện các 

chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng so cùng kỳ.  

 Có được kết quả đáng khích lệ trên là nhờ sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng 

Công ty Lương thực miền Nam – CTCP, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Đồng thời, 

với sự quyết tâm cao của toàn thể người lao động trong Công ty, Ban điều hành đã đưa 

ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tùy 

cơ ứng biến để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ các mục tiêu mà Đại hội Đồng cổ đông 

đã đề ra. 

 Tiếp tục xây dựng và duy trì vị thế thương hiệu Safoco dẫn đầu thị trường trong 

nước và lan tỏa mạnh mẽ ra thị trường xuất khẩu. 

  Bước sang năm thứ tư của nhiệm kỳ 2018 – 2022, dự đoán có nhiều khó khăn 

hơn so với năm 2020 nhưng Hội đồng quản trị tin rằng, với sự tin tưởng của Đại hội 

Đồng cổ đông, sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban kiểm soát và sự đồng cảm, chia sẻ của 

người lao động, Ban điều hành với ý chí, quyết tâm cao, năng động, nhạy bén với diễn 

biến của thị trường, tận dụng tối đa nguồn lực, chủ động đầu tư ứng dụng công nghệ 

vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ được khách hàng, hoàn thành kế hoạch 
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năm 2021, đảm bảo việc làm cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà 

nước và cổ đông.  

  Để hoàn thành được các mục tiêu lớn đã đề ra trong năm 2021, Công ty luôn xác 

định người lao động là tài sản vô giá, chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định sự sống 

còn của doanh nghiệp và luôn cam kết đặt “Lợi ích sức khỏe người tiêu dùng lên trên 

hết”, giữ vững vị thế uy tín thương hiệu Safoco ngày càng có sức lan tỏa rộng rãi trên 

thị trường trong nước và quốc tế. 

       

       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

                                     CHỦ TỊCH 

                          (Đã ký) 

         Trần Hoàng Thao 
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CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      THỰC PHẨM SAFOCO     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:   02/2021/SAF-BKS                           Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2021 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

 

Kính thưa đại hội! 

Thưa toàn thể quý vị cổ đông! 

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco và các quy định có liên quan đến 

hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS), các kiểm soát viên đã họp và nhất trí thông qua 

Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021, như sau: 

I./ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  

1)Về tổ chức các cuộc họp, làm việc: 

-Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy 

đủ của các thành viên để đánh giá kết quả công việc đã thực hiện trong quý, tham 

khảo ý kiến của Hội đồng quản trị (HĐQT) trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến 

nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

-  Ngoài ra, Ban Kiểm soát đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội 

đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình 

hình đầu tư; tham gia thảo luận tại các cuộc họp, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng 

quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của 

mình. 

- Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2020 là 180 triệu đồng (02 thành 

viên Ban kiểm soát thù lao là 7.500.000 đ/tháng, chưa bao gồm tiền lương Trưởng 

BKS). 

- Về chi phí hoạt động của BKS năm 2020: tuân thủ theo quy định của nhà 

nước và quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 

2) Các công tác đã thực hiện năm 2020 

- Ban kiểm soát chúng tôi đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản 

trị; tham gia đầy đủ các buổi kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến biểu quyết của 

các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản thông qua các Tờ trình của Ban điều 

hành và thực hiện các công việc theo các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 

165 Luật doanh nghiệp, cụ thể sau:  

+ Kiểm tra, giám sát hàng quý trên cơ sở báo cáo thực hiện công tác sản xuất 

kinh doanh, đầu tư XDCB của Công ty. 

+ Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, 

điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp. 
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+ Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình 

hình tài chính; Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020, Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế nội bộ 

của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. 

+ Thẩm định, kiểm tra báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính các quý 

trong năm 2020,báo cáo soát xét sáu tháng đầu năm 2020, báo cáo kết thúc niên độ 

kế toán năm 2020, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả 

năng bảo toàn và phát triển vốn.  

+ Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc 

lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty. Thảo luận với kiểm toán viên 

Công ty TNHH KPMG Việt Nam về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu 

việc kiểm toán; …. 

- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện bằng phương thức giám 

sát trực tiếp, giám sát gián tiếp, giám sát trước, giám sát trong, giám sát sau, do đặc 

thù của Safoco nên Ban Kiểm soát tập trung việc giám sát trước và giám sát trong 

nhằm phát hiện kịp thời các rủi ro về tài chính, hạn chế trong quản lý tài chính của 

doanh nghiệp và có cảnh báo, giải pháp xử lý trực tiếp với trong việc quản lý và điều 

hành công ty. 

II. BÁO CÁO GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH VÀ NHẬN XÉT CỦA BAN 

KIỂM SOÁT 

1. Công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám 

đốc công ty 

Ban Kiểm soát đảm bảo các chức năng trong việc giám sát hoạt động của Hội 

đồng quản trị và Tổng Giám đốc tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ 

Công ty; xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc. Cụ 

thể như sau: 

a) Hoat động của Hội đồng quản trị  

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm và bất 

thường theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định pháp 

luật. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định 

pháp luật và công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty trong năm. 

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến 

hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các 

Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù 

hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.  

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề 

quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty giúp cho Ban Tổng giám đốc quản trị 

rất tốt từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ;  

- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định đối với Ủy ban chứng khoán 

nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

b) Hoat động của Ban Tổng giám đốc 

- Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông và các Quyết định của HĐQT kịp thời trong hoạt động SXKD của Công ty 
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- Ban Tổng giám đốc đã chủ động nắm bắt được thời cơ, có nhiều linh hoạt và 

sáng tạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt trong sản xuất kinh doanh để đạt được lợi nhuận 

cao nhất. Nâng cấp nhà xưởng, đầu tư mới và đại tu máy móc thiết bị đúng theo quy 

định, nhanh chóng và tiết kiệm. 

- Quản lý được những rủi ro và chi phí trong hoạt động kinh doanh của Công 

ty. Linh hoạt trong kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm, 

xây dựng thương hiệu sản phẩm của Công ty theo cách bền vững. 

- Sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Thực 

hiện tốt công tác quản lý tiền hàng đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ phả trả. 

- Đảm bảo sự ổn định trong SXKD, thực hiện tốt các nghĩa vụ với Nhà nước và 

các chế độ chính sách cho người lao động.  

- Rà soát, bổ sung và sửa đổi các quy định nội bộ phù hợp với các quy định của 

Pháp luật và Điều lệ Công ty, trình HĐQT phê chuẩn và ban hành để tổ chức thực 

hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. 

- Phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc điều hành các hoạt động của 

Công ty theo từng lĩnh vực. 

- Công tác công bố thông tin đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời. 

c) Nhận xét của Ban kiểm soát 

- Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, 

Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. 

- Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên 

quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết. 

2. Về thẩm định báo cáo tài chính và nhận xét của Ban kiểm soát 

a) Ban kiểm soát đánh giá hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty là rỏ 

ràng và đáng tin cậy, các số liệu kế toán được phản ánh trung thực tình hình tài chính, 

Ban kiểm soát chưa thấy vấn đề gì nghiêm trọng xét trên các phương diện trọng yếu 

có thể ảnh hưởng đến tính trung thực hợp lý của Báo cáo tài chính. 

Các báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2020 được lập 

đầy đủ mẫu biểu theo quy định, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam 

hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài 

chính, được Công ty kiểm toán chấp thuận toàn bộ, không có ý kiến ngoại trừ hay 

khuyến cáo. 

b) Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Lương thực Thực 

phẩm Safoco tại ngày 31/12/2020. 

Chỉ tiêu 31/12/2020 01/01/2020 

A. Tài sản và Nguồn vốn     

I- Tài sản ngắn hạn 186.736.294.009 168.276.591.317 

1.Tiền và các khoản tương đương tiền 19.157.309.802 9.577.715.109 

2.Đầu tư tài chính ngắn hạn 44.002.150.000 25.002.150.000 

3.Các khoản phải thu ngắn hạn 36.704.829.546 44.085.339.745 

4. Hàng tồn kho 86.030.188.175 89.327.160.281 

5.Tài sản ngắn hạn khác 841.816.486 284.226.182 

II- Tài sản dài hạn 37.086.978.429 43.495.235.943 

1. Các khoản phải thu dài hạn 39.000.000 39.000.000 



4 

 

2. Tài sản cố định 36.592.245.485 42.629.443.807 

3. Tài sản dài hạn khác 455.732.944 826.792.136 

    Cộng Tài sản 223.823.272.438 211.771.827.260 

I- Nợ phải trả 70.910.872.109 74.174.842.521 

1. Nợ ngắn hạn 70.910.872.109 74.174.842.521 

2. Nợ dài hạn     

II- Vốn chủ sở hữu 152.912.400.329 137.596.984.739 

1. Vốn góp của chủ sở hữu 100.557.890.000 79.181.540.000 

2. Quỹ đầu tư phát triển 299.682.094 11.142.571.033 

3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 52.054.828.235 47.272.873.706 

-LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 

trước 
5.295.981.772 5.283.495.093 

-LNST chưa phân phối kỳ này 46.758.846.463 41.989.378.613 

    Cộng Nguồn vốn 223.823.272.438 211.771.827.260 

B. Kết quả kinh doanh  Năm 2020 Năm 2019 

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 
1.076.968.280.254 1.063.487.472.513 

- Doanh thu hoạt động tài chính & thu nhập 

khác 
4.967.855.226 3.155.391.738 

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 58.876.243.983 52.767.640.112 

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp 
46.758.846.463 41.989.378.613 

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu  3.952 3.549 

 

c) Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 

Số 

TT 
Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2019 

1 Khả năng thanh toán       

  

  

- Hệ số thanh toán ngắn hạn  

    (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) 
Lần 2,63 2,28 

- Hệ số thanh toán nhanh   

    (TS ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn 

hạn) 

Lần 1,42 1,07 

2 Cơ cấu vốn     

  

  

- Nợ phải trả/Tổng tài sản % 31,68 35,03 

- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu % 46,37 53,91 

3 Năng lực hoạt động    

 

- Vòng quay hàng tồn kho  

   (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ) 
Vòng 11 11 

- Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 4,81 5,03 

4 Khả năng sinh lời     

  

  

  

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu 

thuần (ROS) 
% 4,34 3,95 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu % 30,58 30,52 
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Số 

TT 
Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2020 Năm 2019 

  (ROE) 

- Hệ số Lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản 

(ROA) 
% 20,89 19,86 

- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
% 5,37 4,88 

5 

Tổng Lợi nhuận trước thuế + Lãi vay 

(EBIT) 
Triệu 58.876 52.768 

 

- Lợi nhuận trước thuế  58.876 52.768 

- Lãi vay  0 0 

- Nhận xét, đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2020: 

+ Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) tại ngày 

31/12/2020:  2,63lần >1, công ty đảm bảo khả năng thanh toán tốt.   

+ Số vòng quay phải thu ở khách hàng 27 (Doanh thu/Phải thu ở khách hàng 

BQ): 

+ Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 0,46 (Tổng nợ phải trả/Tổng vốn chủ sở hữu):  

(thời điểm 01/01/2020: 0,54). 

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu :  5,44 % 

+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ: 58,55 % 

3.  Đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2020: 

a) Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết số 01/SAF/NQ-

ĐHCĐ ngày 10/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: 

Chỉ tiêu ĐVT 

Kế 

hoạch 

năm 

2020 

Thực hiện  

năm 2020 

Thực hiện 

năm 2019 

Tỷ lệ 

so KH 

năm 

(%) 

Tỷ lệ 

so 

cùng 

kỳ 

(%) 

Tổng doanh thu Tr.đ 1.070.000 1.081.936 1.066.643 101,12 101,43 

Doanh thu thuần bán 

hàng và cung cấp dịch 

vụ 

Tr.đ 1.070.000 1.076.968 1.063.487 100,65 101,27 

Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 55.000 58.876 52.768 107,05 111,58 

Tỷ suất lãi gộp/ doanh 

thu thuần 
%  12,40 12,49   99,28 

Chi phí bán hàng/ 

doanh thu thuần 
%  5,52 5,94   92,93 

Chi phí quản lý/ 

doanh thu thuần 
%  1,82 1,87   97,33 

Lợi nhuận trước thuế/ 

Tổng doanh thu 
%  5,44 4,95   109,90 

Trong đó: hiệu quả kinh doanh theo ngành: 

- Mặt hàng sản xuất chế biến chính :     52.081 triệu đồng chiếm 88,4 % tổng LN 

- Mặt hàng bách hóa & DV              :      2.448 triệu đồng chiếm   4,2 % tổng LN 

- Hoạt động tài chính ,khác               :     4.347 triệu đồng chiếm   7,4 % tổng LN 
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Trong năm 2020, Tổng giá trị sản lượng bán ra là 1.082 tỷ đồng đạt 101,1% so 

với kế hoạch của cả năm, bằng 101,4% so với thực hiện của năm 2019. Sản lượng và 

doanh thu vượt mức so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 

107% so với kế hoạch nghị quyết. Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động và 

bảo toàn vốn cho cổ đông. 

Tổng chi phí thực hiện năm 2020 là 1.023 tỷ đồng, tăng 0,9% so với cùng kỳ 

năm 2019. 

 Tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 107% kế hoạch cả năm, tăng 11,6% 

so với thực hiện cùng kỳ năm 2019. 

b) Về doanh thu, thu nhập khác (bao gồm hoạt động tài chính) 

- Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ là:  3.515 triệu đồng, trong đó: lãi tiền 

gửi ngân hàng: 2.813 triệu đồng, chênh lệch tỷ giá 702 triệu đồng. 

- Thu nhập khác trong kỳ là: 1.453 triệu đồng, trong đó cho thuê kios, kho: 

1.025 triệu đồng, thanh lý CCDC: 13 triệu đồng, khác: 415 triệu đồng. 

c) Về chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Chi phí tài chính (Lỗ chênh lệch tỷ giá) phát sinh trong kỳ: 262 triệu đồng. 

- Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ:   59.400 triệu đồng, . 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ:  19.637 triệu đồng. 

- Về chi phí khác phát sinh phát sinh trong kỳ:  359 triệu đồng (chủ yếu là hao 

hụt nguyên phụ liệu theo định mức 251 triệu đồng, phạt vi phạm hành chính về thuế 

108 triệu đồng). 

d) Về thù lao Hội đồng quản trị, BKS và thư ký HĐQT 

Tổng thù lao Hội đồng quản trị, BKS và người phụ trách HĐQT đã chi trong 

năm 2020: 684 triệu đồng, trong đó: HĐQT: 432 triệu đồng, BKS: 180 triệu đồng và 

thư ký HĐQT: 72 triệu đồng, số thù lao đã chi phù hợp với nghị quyết đại hội đồng cổ 

đông năm 2020. 

e)  Các khoản mục khác: 

- Tổng giá trị khấu hao TSCĐ năm 2020 là: 11.729 triệu đồng. 

- Về quỹ tiền lương: Theo Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-SAF/HĐQT ngày 

28/03/2020, HĐQT thống nhất phê duyệt quỹ tiền lương năm 2020 là 116.370 triệu 

đồng. Trong năm 2020, Công ty tạm trích quỹ lương theo nhân công và sản lượng sản 

xuất thực tế là 118.853 tỷ đồng, tăng hơn mức bình quân kế hoạch 102,2%. Trong khi 

đó, tốc độ tăng lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch của năm 2020 là 107%. 

- Tổng số lao động trong năm 2020 tăng 25 người, cụ thể: 

Số 

TT 
Phân loại nhân sự 

Giới tính 
Tổng cộng 

Nam Nữ 

1 Tại thời điểm 31/12/2019 418 239 657 

2 Tuyển dụng mới 117 214 331 

3 Nghỉ việc  104 202 306 

4 Tại thời điểm 31/12/2020 430 252 682 

 Nhân sự tăng  12 13 25 
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- Trích trước chi phí phải trả: Chi phí  các khoản hỗ trợ KM, QC, CK cho hệ 

thống đại lý và siêu thị là 7.895 triệu đồng. 

- Trong năm Công ty đã thực hiện ký hợp đồng Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và 

Bảo hiểm tiền năm 2020-2021 với Tổng Công Ty CP bảo Hiểm Sài Gòn – Hà 

Nội,Công ty Bảo Hiểm BSH Bình Dương với tổng giá trị bảo hiểm 243.839 triệu 

đồng, với 08 địa điểm được bảo hiểm (có CN Hà Nội) với các chỉ tiêu: TSCĐ 139.440 

triệu đồng, NVL 7.000 triệu đồng, CCDC 500 triệu đồng, Thành phẩm 95.799 triệu 

đồng, hàng hóa 1.100 triệu đồng.) 

f) Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 

Tổng thuế phải nộp phát sinh năm 2020 là 28.922 triệu đồng (chủ yếu: Thuế 

Giá trị gia tăng: 8.164 triệu đồng và Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 11.867 triệu đồng, 

tiền thuê đất: 6.449 triệu đồng), số thuế còn phải nộp đến ngày 31/12/2020 là: 4.426 

triệu đồng. 

4.  Hoạt động đầu tư vốn, tài sản và quản lý tài sản 

a) Tình hình thực hiện đầu tư XDCB năm 2020 và lũy kế đến 31/12/2020. 

- Theo Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-SAF/HĐQT ngày 10/08/2020, HĐQT 

thống nhất điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 với tổng mức đầu 

tư là 6.450 triệu đồng, gồm 08 hạng mục đầu tư XDCB (trong đó: 07 hạng mục mua 

sắm, 01 hạng mục đại tu phòng hấp mì). 

- Trong năm 2020 giá trị khối lượng thực hiện trong  năm 2020 là 6.118 triệu 

đồng, trong đó: Giá trị hoàn thành/quyết toán 6.118 triệu đồng (đã thanh toán),  Giá trị 

dở dang 0 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư XDCB chủ yếu là vốn tự có (không có vốn 

vay ngân hàng). Các hạng mục thực hiện được là 08 hạng mục đầu tư XDCB (trong 

đó: 07 hạn mục đầu tư mua sắm máy moc thiết bị, 01 hạng mục đại tu phòng hấp mì) 

- Đánh giá công tác đầu tư năm 2020: công ty đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch 

đầu tư phù hợp với diễn biến của thị trường, theo điều chỉnh kế hoạch sản xuất và khả 

năng triển khai và tình hình thực tế của Công ty. Công ty đã thực hiện hoạt động đầu 

tư theo kế hoạch được phê duyệt, không có hạng mục đầu tư nằm ngoài kế hoạch 

được phệ duyệt cũng như không có khoản đầu tư nào vượt quá ngân sách đầu tư kế 

hoạch.  

b) Về tài sản cố định: 

- Tài sản cố định tăng trong năm 2020 là 6.118 triệu đồng, bao gồm: 

▪ Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị: 5.691 triệu đồng 

 ▪ Đại tu 01 phòng hấp mì 4 vắt : 427 triệu đồng 

- Tài sản cố định giảm, thanh lý trong năm 2020 là  “không”  đồng. 

- Khấu hao tài sản trong năm 2020 là 11.729 triệu đồng, các tài sản đầu tư được 

Công ty khấu hao nhanh nhằm thu hồi vốn nhanh để đổi mới công nghệ nhằm tăng 

hiệu quả kinh doanh (giá trị còn lại tài sản cố định hữu hình: 16.853 triệu đồng; 

nguyên giá TSCĐ HH: 148.137  triệu đồng) 

Nhìn chung, Việc tổ chức triển khai đầu tư được thực hiện kịp thời gian, có hiệu 

quả và tiết kiệm chi phí, tài sản sau khi đầu tư kịp thời đưa vào sản xuất đáp ứng nhu 

cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị được 

thiết kế hợp lý, thi công đạt tiêu chuẩn, góp phần tiết kiệm, tránh hao phí, tổn thất 

trong quá trình vận hành, tỷ suất chi phí so với doanh thu mà công ty thực hiện ngày 

càng giảm. Ngoài ra công tác sửa chữa bảo dưỡng, duy tu thường xuyên là một trong 
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những thế mạnh, góp phần mang lại cho công ty những thành công, ổn định sản xuất 

và hiệu quả trong thời gian qua. 

c) Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động  

Trong năm 2020, Công ty không có phát sinh vay vốn ngân hàng. 

d)  Tình hình quản lý nợ  

Tổng số nợ phải thu đến ngày 31/12/2020 là  36.705 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 

16,39 % trên tổng tài sản và 3,39% trên tổng doanh thu bán hàng. Tổng số nợ phải trả 

đến ngày 31/12/2020 là 70.911 triệu đồng, trong đó nợ phải trả người bán ngắn hạn là: 

11.462 triệu đồng và người mua trả tiền trước: 6.298 triệu đồng.  

Nhìn chung, Công ty đã mở sổ theo dõi chi tiết theo đối tượng (trong nước, xuất 

khẩu), thực hiện đối chiếu với khách hàng từng tháng, quý tương đối đầy đủ, không để 

phát sinh nợ khó đòi, không đòi được. Không phát sinh nợ phải trả quá hạn. 

e) Về tổ chức kiểm kê và quản lý tài sản: 

- Công tác kiểm kê thời điểm cuối năm 2020 được Ban Kiểm soát, phối hợp 

cùng với đơn vị kiểm toán (Công Ty TNHH KPMG Việt Nam) tham gia chứng kiến 

công tác kiểm kê tài sản, vật tư, nguyên vật liệu, sản phẩm và tiền quỹ tại các kho, cơ 

sở kinh doanh đơn vị trực thuộc. Đánh giá công tác tổ chức kiểm kê xử lý tài sản sau 

kiểm kê để thực hiện kiểm tra đánh giá tài sản của công ty được thực hiện đúng quy 

định, đảm bảo khách quan. 

- Công ty đã và đang vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2015 và HACCP, cải tiến quy trình, tăng hiệu quả sản xuất, tuân thủ chặt chẽ 

tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế, quy chuẩn của các nước nhập khẩu, đa dạng hóa 

sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu 

cầu của người tiêu dùng. Cụ thể: Hoàn thành đánh giá SMETA 4 Pillars (Tiêu chuẩn 

Lao động, Sức khỏe – an toàn, Môi trường và Đạo đức kinh doanh) tại Phân xưởng 

sản xuất Bánh tráng vào ngày 24/11/2020; hoàn thành đánh giá định kỳ hệ thống quản 

lý chất lượng ISO 9001:2015& HACCP vào ngày 21/12/2020. 

5) Về thực hiện các kế hoạch khác theo nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ 

trong năm 2020: 

- Hoàn tất việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và chi trả cổ tức cho cổ đông 

theo quy định : 

-  Tỷ lệ trả cổ tức 38%/ vốn điều lệ trong đó: 

   +Trả cổ tức bằng tiền mặt : 30%/ vốn điều lệ 

   +Trả cổ tức bằng cổ phiếu :  8%/ vốn điều lệ 

          - Đã chi trả cổ tức 2019 bằng tiền 23.754 triệu đồng trong đó : 

   + Cổ đông đã lưu ký là: 11.566 triệu đồng. 

   + Cổ đông chưa lưu ký là: 12.188 triệu đồng (gồm Tổng Công ty Lương thực 

Miền Nam và 02 cá nhân) 

- Cổ đông chưa nhận cổ tức năm 2019 phát sinh: 2.818.650 đồng (số lũy kế đến 

năm 2020 là 9.232.860 đồng) 

- Thuế TNCN nộp hộ (nhận cổ tức) là 286 triệu đồng.  

- Hoàn thành việc thực hiện tăng vốn theo hình thức trả cổ tức bằng cồ phiếu 

thưởng 8% và từ quỹ đầu tư phát triển 19%, tăng vốn điều lệ từ 79 tỷ lên 100 tỷ. 
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- Thông qua HĐQT lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập 

(CN Công Ty TNHH KPMG Việt Nam) thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 

và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 

- Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020: Công ty đã 

thực hiện trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký năm 2020 theo 

đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.  

- Thực hiện một số nội dung khác theo nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ. 

III./ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT 

VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ 

VÀ CỔ ĐÔNG 

1. Trong năm 2020, giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán 

bộ quản lý đã luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ 

đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và các quy 

định của pháp luật. HĐQT và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban 

kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

2. Ban kiểm soát cũng không nhận được đơn thư yêu cầu hoặc khiếu nại nào 

của cổ đông trong năm 2020. Ban kiểm soát cũng thường xuyên giám sát việc thực 

hiện công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông tin đến cổ đông một cách 

đầy đủ, chính xác, kịp thời. 

3.Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban Tổng giám 

đốc, các phòng ban, Chi nhánh để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban 

kiểm soát như:  

  Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện bố trí nhân sự và đầu mối cung cấp  đầy 

đủ thông tin trong quá trình BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại các Phòng ban và 

các quyết định của HĐQT, Ban điều hành. 

 Định kỳ, Ban Kiểm soát đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi 

tới HĐQT và BTGĐ. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực 

hiện. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2021 

1. Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức 

năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.  

2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công 

ty. 

3. Ban Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan 

đến các mặt hoạt động của Công ty: sản xuất, chế biến, tiệu thụ,… và đánh giá hoạt 

động của công ty kết thúc nhiệm kỳ III(2018-2022). 

4. Giám sát HĐQT, Ban điều hành công ty thực hiện đúng quy định của pháp 

luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và Nghị quyết, Quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông. 

5. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong 

quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù 

hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

6. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán 

trước khi bắt đầu việc soát xét và kiểm toán, thảo luận về những vấn đề khó khăn và 

tồn tại phát hiện từ kết quả soát xét 6 tháng, kiểm toán năm cũng như mọi vấn đề mà 
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kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; xem xét báo cáo của kiểm toán viên độc lập và 

các báo cáo về các hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trước khi HĐQT chấp 

thuận; xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của BĐH 

Công ty (nếu có). 

7. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.  

 

V./ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

1. Đối với Hội đồng quản trị. 

Hội đồng quản trị sớm thông qua các kế hoạch đầu tư Xây dựng cơ bản năm 

2021 theo báo cáo của Ban Tổng giám đốc để kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện. 

Hội đồng quản trị định hướng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 

XDCB năm 2021 và rà soát kế hoạch dài hạn khác để điều chỉnh phù hợp với tình 

hình thực tế của Công ty, đặc biệt là là công tác đầu tư xây dựng uy tín, hình ảnh 

thương hiệu Safoco. 

2. Đối với Ban Tổng giám đốc 

+ Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của các phòng ban Công ty; hoàn chỉnh 

cơ chế, xây dựng đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự 

tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong sản xuất kinh 

doanh; khuyến khích nâng cao hiệu quả hoạt động và thiết lập được quy trình quản lý 

trong Công ty. 

+ Tăng cường công tác quản lý và điều hành hiệu quả các hạn mục đầu tư xây 

dựng cơ bản. 

+ Tiếp tục thực hiện kế hoạch về phòng, chống dịch bệnh, tuyên truyền về 

phòng chống dịch bệnh cho mọi nhân viên và công nhân lao động trực tiếp trong 

Công ty về kiến thức và cách phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra Công ty phải chú 

trọng tốt công tác vệ sinh, khử khuẩn, vẫn nên duy trì công tác kiểm tra đo thân nhiệt 

cho mọi đối tượng ra vào Công ty, dung dịch sát khuẩn, trang bị khẩu trang…để đảm 

bảo an toàn cho công nhân tại nơi làm việc, cộng đồng và sự liên tục trong sản xuất 

kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tiếp theo. 

+  Bên cạnh đó, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục theo dõi việc hoàn thiện mô hình 

quản lý rủi ro cũng như việc xây dựng kế hoạch chiến lược dài hạn của Safoco cũng 

sẽ dần hoàn thiện các quy trình hoạt động của mình để phù hợp với thực tiễn cũng như 

các tiêu chuẩn quản trị quốc tế và theo thông lệ quản trị tốt nhất. 

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ 

phần Lương thực Thực phẩm Safoco năm 2020, xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông 

thường niên thông qua. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của 

các Quý vị Cổ đông đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và xin 

chúc SAFOCO đạt được nhiều tầm cao mới. 

Trân trọng./. 

                                              TM. BAN KIỂM SOÁT 

Nơi nhận:  

- Thành viên HĐQT, BKS 

- Cổ đông Safoco 

- Lưu BKS, TCHC            

    Nguyễn Trương Nguyện 



C6ng ty Cd phfln Lucrng thr;c Thgc phAm Safoco

B6o c6o tii chinh cho n[m k6t ttuic
ngay 3l thdng 12 ndm 2020

(



C6ng ty C6 phfln Luong thgc Thqc phAm Safoco
Th6ng tin vB C6ng ty

Gi6y Chni,ng nhfn
Enng kf Doanh nghiQp 0303752249 ngdy 14 thdng4 ndm 2005

GiAy chung nhgn ding ky doanh nghiQp cria C6ng ty d6 <Iucr. c <lidu
chinh nhi6u lAn, vh lAn di6u chinh gAn ddy nh6t ld GiAy Chrmg
nhfn Elng ky Doanh nghiQp sO OIOZI SZZ49 ngiry )2 thdng6 ndm
2AO. Gi6y chring.nhfn tlang ky doanh nghidp dAu ti6n vd, cdc
gi6y chring nh6n di6u chinh do Sd K6 hoach vi DAu tu Thinh ph6
HO Chi Minh cAp.

HQi rl6ng Qufln tri Ong TrAn Hohng Thao Chfi tich
Bh Ph4m Thi Thu Hdng Thinh viOn
Ong Nguy6n COng Minh Khoa Thinh vi6n
Ong Nguy6n Vdn Sang Thdnh vi6n
Bi Nguy6n Thi Hoii Thhnh viOn

Ban Ki6m so6t Ong Nguy6n Truong NguyQn Tru6ng ban
Ong D[ng Minh Nam Thinh vi6n
Ong TrAn Hoing Ngdn Thlnh vi6n

v Ban T6ng Gi6m tt6c Bh Ph4m Thi Thu H6ng T6ng Gi6m <l6c

Ong Nguy6n Tu6n Bao Ph6 T6ng Girdm cl6c
Ong Nguy6n C6ng Minh Khoa Ph.6 T6ng Gi6m d6c
Bi Nguy6n Thi Nga K6 to6n tru6ng

Trg sO illng kf SO 1079 Pham Vdn D6ng
Khu phd 1, phudng Linh Tdy,

Qudn Tht Duc
Thlnh pnO UO Chf Minh
Vi6t Nam

C6ng ty ki6m todn COng ty TNHH KPMG
Vi6t Nam
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C6ng ty Cd phfln Lumrg thuc Thyc phAm Safoco
86o c6o cria Ban TOng Gi6m tl6c

Ban T6ng Gi6m <l6c Cdng ty C6 phAn Luong thuc Thuc ph6m Safoco ("C6ng ty") trinh biy b6o
c6o ndy vi b6o c5o tdi chinh clinh kdm cira C6ng ty cho n6m ktit thric ngiy 3l thdng 12 ndm}O}O.

Ban T6ng Gi6m rl6c C6ng ty chiu tr6ch nhi€m l{p vi trinh biy trung thgc vh hqrp l! b6o c6o tli
chinh theo c6c Chu6n mgc KC to6n ViQt Nam, ChC d0 KC to6n Doanh nghiQp ViQt Nam vi ci{c quy
tlinh ph6p ly c6liOn quan d6n viQc lAp vh trinh biy b6o c6o tii chinh. Theo y ki6n cria Ban T6ng
Gi6m cl6c C6ng ty:

(a) b5o c6o tii chinh du-o. c trinh biy tir trang 5 d6n trang 33 cld phin 6nh trung thuc vi hqp ly tinh
hinh Ai chinh cira COng ty tai ngiy 31 th6ng 72ndmZ}ZO,k€t qu6 ho4t el6ng kinh doanh vi
luu chuyiin ti6n t6 cria Cdng ty cho ndm krit thric cDng ngiy, phi hqp voi c6c ChuAn mgc K6
to6n ViQt Nam, Ch6 dO KC to6n Doanh nghiQp Vi6t Nam vh c6c quy tlinh ph6p ly c6 liOn quan
cl6n vi6c lfp vi trinh biy b6o c6o tii chfnh; vb

(b) tai ngiy lf.pb6o c6o nhy, khdng c6ly do gi dil Ban T6ng Gi6m ddc COng ty cho ring C6ng ty
sE kh6ng th6 thanh todncirckhoin ngphii trAkhi d6n han.

Tai ngdy l6p b6o c6o nhy, Ban Tdng Gi6m cl6c COng ty da ph6 duy6t ph6t hinh b6o c6o tdi chinh
dinh kbm.

Thinh pnO UO ChiMinh, ngiy 9 th6ng 1 ndm202l
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KPMG Limited Branch
10'n Floor, Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 (28) 3821 9266 | kpmg.com.vn

eAo cAo KEM roAN DQc LAp

Kinh grli Cric C6 d6ng
C6ng ty CO phin Luong thpc Thpc phim Safoco

ch0ng t6i dd ki6m todn bdo cdo tdi chinh ctinh kem c0a c6ng ty c6 phin Luong
thuc Thuc phAm Safoco ("C6ng 1y"), bao g6m bing can O6i1e todn tai ngay Si
th6ng 12.nim 2020, b5o-cdo k6t qud hoqt itQng kinh doanh vd b6o cdo luu
chuyon ti6n t0 cho.ndm tet tnric cirng ngdy vd c6c thuyOt minh kdm theo ducyc
Ban TOng Gi6m d6c C6ng ty ph6 duy6t phdt hirnh ngity 27 th6ng 1 ndm 2021,
duoc tr'inh biry tu trang 5 d6n trang 33.

Tr6ch nhiQm cria Ban T6ng Gi6m dtic

Ban T6ng Gidm d6c cong ty chiu trdch nhiOm l?p vir tr)nh biry trung thLpc vit hEp
lyi b5o cdo tiri chfnh ndy theo cdc chuAn muc Ki-l,todn Vi6t Nam, ch6 dO K6 tod,n
Doanh nghiep viet Nam vd cdc quy tlinh phdp tli c6 li6n quan ct6n vi€c lap vir
trinh bdy b6o- c6o tiri chinh, vd chiu trdch nhi6m ve ticm sodt noi b6 mh Ban
T6ng Gidm tl6c xdc clinh ld cAn thi6t oe edm oio viQc t6p bdo cdo tiri chinh kh6ng
c6 sai s6t trong y6u do gian lin hay nhim l5n.

Tr6ch nhiQm crja ki6m to6n vi6n

Tr6ch nhi6m c0a chring t6i ld dua ra yi ki6n ve b6o c6o tdi chinh ndy dua tr6n k6t
qui ki6m todn c0a chrlng t6i. chring t6i cld thuc hion c6ng vi6c kiSm to6n theo
cdc chu6n nluc Kitm todn Viet Nam. cdc chuAn muc n5y y6u cau chring toi
tuAn th0 chuAn muc vd cdc quy dinh v6 dao duc nghe nghiep vd lip k6 hJach
vd thuc hi6n cuoc ki6m todn oe dat duoc sqr cldm bdo hbp V v6 vioc lieu bdo
cdo tdi chfnh c6 cdn sai s6t trgng y6u hay kh6ng.

c6ng viQc ki6m todn bao g6m vi6c thuc hiQn cdc thO tuc nhdm thu thdp c6c bing
chr?ng ki6m todn v6 cdc s6 tieu vd c6c thuy6t minh trong b6o cdo tdichinh. cdc
th0 tUc cluEc lua chgn d\ra tr6n x5t dodn c0a ki6m todn vi6n, bao q6m ddnh qid
rrli ro c6 sai s6t trong ydu trong bdo cdo tiri chinh do gian ldn noic riham l5n. (ni
thuc hiQn cdc ildnh gid rrii ro ndy, ki6m to6n vi6n xem x6t ki6m sodt noi bO cira
c6ng ty li6n quan toi viec lOp vd trinh bdy bdo c6o tai chinh trung thuc vir hop l1i

nhim thi6t ko cdc thi tuc ki6m todn pnu r,Ep v6i tinh hinh thilc te, tuy nrrien
khong nhim muc dich clua ra f ki6n vd hieu qud c0a ki6m so6t noi no c0L cong
ty- c6ng vi6c ki6m todn c0ng bao gom viQc ddnh gid tinh thich hEp cia cdc chfn[
sdch k6 todn duoc dp dLrng vd tinh hEp tV ciai6c u6c tfnh k6 todn cOa Ban
Gidm tl6c cOa cong ty, c0ng nhu ddnh gid viec trinh biry t6ng th6 bdo cdo tdi
chlnh.

chrlng toi tin rdng cdc bing chung ki6m to6n md chring t6i thu ducyc ld day d0
vit thich hcrp ldm co sd cho f ki6n kir3m todn cria ch(ng16i.
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Y fiiSn c0a ki6m to6n vi6n

Theo y7 ki6n c0a chring t6i, b6o cdo tdi chinh cld phdn dnh trung thuc vir hEp lf, tr6n cdc
khia canh trong ytiu, tinh hinh tiri chfnh cOa C6ng ty C6 phAn Luong thuc Thuc phAm
Safoco tai ngiry 31 thdng 12 ndm 2020, kA qud hoat dQng kinh doanh vd luu chuy6n
ti6n t0 cia C6ng ty cho nim k6t thric cirng ngdy, phir nqp vOi c6c ChuAn muc fe toen
ViOt Nam, Che d9 K6 todn Doanh nghiQp Vi6t Nam vd cdc quy dinh phdp 117 c6 ti6n quan
d6n viec l?p vir trinh bdy bdo c6o tiri chinh.

Vdn Oe mrric

Bdo c6o titi chinh ctia COng ty cho nim k6t thfc ngiry 31 thdng 12 ndm 2019 duoc ki6m
to6n b&i mQt c6ng ty ki6m to6n khdc vd cdng ty ki6m to6n niry tli ctua ra 17 ki6n chAp
nhin todn phan d6i voi bdo cdo tdi chinh ndy trong bdo cdo ki6m to6n ngdy 1o thdng i
ndm2O2O.

Chi nh6nh C6ng ty TNHH KPMG tai Thinh pfrO nO Chi Minh
Vi6t Nam

todn s6: 2O-O1 -00261 -21 -1

Ph6 T6ng Gidm dOc

Thdnh pfr6 HO Chf Minh, ngdy 27 th6ng

Nguy6n Thanh Nghi
GiAy Ch0ng nhdn Ddng ky Hdnh nghe
Ki6m todn s6 ogo+-zot 8-Oo7-1

1ndm2021

ffi"
=l cot
*\
\4..

,-.s



C6ng ty C6 phAn Luong thqc Thgc phim Safoco
Bing c6n tliii kti to6n tqi nghy 31th6ng 12nilm2020

Miu B 01- DN
(Ban himh theo Th6ng tu sd 200/2014/TT-BTC
ngdy 22 thdng 12 ndm 2014 cua 86 Tdi chfnh)

rAI sAN

Tiri sin ngin h4n
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100

Ti6n vi c6c khofln tumrg tlumrg tiirn 110 5

Ti6n 111

C6c khoin tuong ttuong ti6n 112

Diu tu thi chinh ngin h4n
Chring kho6n kinh doanh

DAu tu n6m gifr'd6n ngby cl6o h4n

C6c khoin phii thu nginh4n 130
Phii thu ctakh6ch hing 131 7

Phii thu ngin h4n kh6c 136 8

Hing tiin kho

120
12t
123

MA Thuy6t 31,11212020,..s6 minh VND

186.736.294.009

19.1s7.309.802

7.r57.309.802
12.000.000.000

44.002.150.000
2.150.000

6 44.000.000.000

36.704.829.546
35.756.79t.289

948.038.257

140 9 86.030.188.175

841.816.486
182.570.727
659.245.759

200 37.086.978.429

39.000.000
39.000.000

220 36.592.24s.48s
221 10 16.8s3.209.485
222 148.137.497.322
223 ( 131.284.287.837)
221 11 19.739.036.000
228 19.739.036.000
229

455.732.944
1.260.44t

454.472.503

U1t2020
VND

168.276.591.317

9.577.715.109

9.577.715.109

2s.002.1s0.000
2.150.000

25.000.000.000

44.08s.339.74s
43.013.031.950

1.072.307 .195

89.327.160.281

284.226.182
284.226.182

43.495.235.943

39.000.000
39.000.000

42.629.443.807
22.890.407.807

142.445.901.707
( 1 19.555.493.900)

19.739.036.000

19.739.036.000

826.792.136
9.743.609

817.048.527

Tii sin nginh4n kh6c 150
Chi phf trA trudc ngin han 151

Thu6 gi6 tri gia ting dugc khdu trir 152

Tii sin di,i h4n
(200=210+220+260)

C6c khoin phii thu di,i han
Phii thu dii han kh6c

Tiri sin cri Oi.rtr
Tii sin c6 tlinh hiru hinh

NguyAn gid
Gid tr! hao mbn lily ke

Tdi sin cO dintr vO hinh
NguyAn gid
Gid tr! hao mbn lily ke

Tiri sin dii h4n khdc
Chi phi trhtruoc ddi h4n
Thi sin thu6 thu nhAp ho6n lai

TONG TAT SAN
(270=100+200) 223.823.272.438 211.771.827.260

210
216

260
261
262 12

Cdc thuy& minh dinh kbm td b0 phqn hqp thdnh cua bdo cdo tdi chtuh ndy



C6ng ty Cd phin Luong thgc Thqc phAm Safoco
Bing c6n tliii kO to6n t4i ngiy 31 th6ng L2 nim 2020 (ti6p theo)

MiuB0l-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu sii 200/2014/TT-BTC
ngdy 22 thdng l2 ndm 2014 cua 86 Tdi chfnh)

NGUON VON

Nq PHAr TRA (300 = 310) 300

Me Thuy6t 3ln2l202o
sti minh VND

U1t2020
VND

74.174.842.521

74.174.842.521
24.611.316.577
2.983.063.433
5.666.567.438

20.264.3s5.937
8.013.064.893

12.636.474.243

137.596.984.739

137.596.984.739
79.181.540.000

79.181.540.000
11.142.5',71 .033
47.272.873.706

5.283.495.093
41.989.378.613

Ng ngin h4n
Phii trd nguoi b6n
Nguf mua tri ti6n tru6c
Thu6 phAi n6p Nhh nu6c
Phii tri nguoi lao <l6ng

Phii tri ngdn han kh6c

Qu! khen thuong, phric loi

voN cHU soHou (400 = 410)

V6n chri s& hfru
--,( L:von co pnan
- CO phiAuph6 th6ng c6 quydn

bteu quyet

Qu! diu tu ph6t trii5n
Loi nhu6n sau thu6 chua ph6n ph6i
- LNST chua phdn pnifi a)n cuOi

ndm tnr6c
- LNST chua phdn phiii ndm nay

TONG NGUON VON
(440=300+400)

Nguoi l6p:

223.823.272.438 211.771.827.260

310
311

312
313
314
319
322

400 152.912.400.329

70.910.872.109

70.910.872.109
tt.462.115.278
6.297.702.251
4.236.042.970

27.028.806.t32
8.303.874.362

13.582.331.tt6

152.912.400.329
100.557.890.000

100.557.890.000
299.682.094

52.054.828.235

5.295.981.772
46.758.846.463

13

t4
l5

t6
t7

410 18

4II 19

41La
418
421

42la
421b

440

Ngny9th6nglndm202l

lud.
--'t""'""" 

" 4
Y
C(

\
!4t\

Nguydn ThiNga
K€ todn tructng

Cdc thuyilt minh dinh k\m ld b0 phqn hqp thdnh cia bdo cdo tdi chinh ndy
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Cdng ty C6 phAn Luong thrlc Thqc phAm Safoco
B6o c6o k6t qufr ho4t ilQng kinh doanh cho nim k6t thfc nghy 31 th6ng 12ndm2020

MiuB02-DN
(Ban hdnh theo Th,ng tu sii 200/20\4iTT-BTC
ngdy 22 thdng 12 ndm 2014 cua BQ Tdi chinh)

Doanh thu b6n hing vi cung c6p dich vg

C6c khoin giim trir doanh thu

Doanh thu thuin vd b6n hhng vi cung
cAp dlch vu (10 = 01 - 02)

Gi6 viin hing b6n vh dich vg cung cip

Lgi nhufn gQp (20 = 01 - 11)

Doanh thu hoat clQng tii chinh
Chi phi tii chinh

Trong d6: Chi phi ldi vay
Chi phf bdn hturg
Chi phf quan ly doanh nghiQp

Lgi nhufn thuin tir ho4t tlQng kinh doanh
{30 = 20 + (21- 22) - (25 + 26)}

Thu nh4p kh6c
Chi phf kh6c

K6t qun tir ho4t tlQng khdc
(40 =31- 32)

Lqi nhuAn k6 to6n trudc thu6
(50=30+40)

Chi phi thu6 TNDN hiQn hinh

Chi phir(lqi fch) thu6 TNDN hoin l4i

Lgi nhufn sau thu6 TNDN
(60=50-Sl-52)

.l , .rLar tren co pnreu

Ldi co bin tr6n c6 phi6u

20

2t
22
23
25
26

10

11 22 943.402.002.731 930.622.389.420

2t 1.07 6.968.280.254 1.063.487.472.513

Mi Thuy6t
sii minh

01 2t

02 2l

2020
VND

1.086.802.410.174

9.834.129.920

2019
VND

1.063.815.443.993

327.971.480

23

133.566.277.523

3.515.052.483
261.811.829

59.400.042.918
19.637.405.578

132.865.083.093

2.196.746.507
110.486.105

63.t47.40r.503
t9.872.935.789

24
25

57.782.069.681 51.931.006.203

31

32
1.452.802.743

358.628.441
958.645.231
t22.0t1.322

60

27

40

50

51

4
r1i2
HI

,NG

KI

oHl
-+

2870

1.094.174.302 836.633.909

58.876.243.983 52.767.640.112

11.754.821.496 11.460.723.426

362.576.024 (682.461.927\

46.758.846.463 41.989.378.613

3.952 3.549

Ngny9th6nglnim

Nguoi lf.p:

Nguy6n Thi Nga
KA todn tnrong

@Y<e"9"\
,or/
E/
*\,n

$
Luot{6 IH0c Iiruc ?H

Cdc thuy€t minh dinh kbm ld bA phqn hW cua bdo cdo tdi chinh ndy



C6ng ty Cd phAn Luong thqc Thqc phAm Safoco
86o c6o luu chuy6n tid;n tQ cho nim t<iit ttrfc ngiy 31 th6ng 12 nilm 2020
(Phucrng ph6p trqc ti6p)

MiuB03-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tlr sd 200/2014/TT-BTC
ngdy 22 thdng 12 ndm 2014 cua BQ Tdi chinh)

Mi Thuy6t 2020 2019
sii minh VND VND

LIJ,U CHUYNN TTIN TU HOAT DONG KINH DOANH

Ti6n thu tt bdn hdng, cung cAp dich vp
vh doanh thu khi{c
Tidn chi tr6 cho nguoi cung c6p hing
h5a vi dich vp
Tidn.chi tr6 cho nguoi lao d6ng
Thu6 thu nhfp doanh nghiQp tld ndp
Ti6n thu kh6c tt ho4t tlQng kinh doanh
Tidn chi kh6c cho ho4t tlQng kinh doanh

Luu chuy6n tiiin thuin tir ho4t itQng
kinh doanh

01

02
03
05
06
07

1.r38.6s6.548.634 t.095.533.625.1t7

(929.39t.87 s.817)
(11s.1s0.077 .s48)

(12.043.6sr .921)
4.966.096.337

(31.94s.803.s38)

(9O2.2t7 .754.340)
(rrs.678.441.323)
(tt .02s .654.458)

3.937.860.183
(31 .603.44s .09s)

s5.091.236.147 32.946.190.084

LUU CHUYEN TIEN TU HOAT DQNG DAU TII

Ti6n chi mua sim, xdy dgng thi sin cd
tlinh vi tdi sin dii han kh6c 2l
TiAn chi ti6n gri'i ng6n hang 23
Thu ti6n gui ngAn hang 24
Ti6n thu lai ti6n gui 27

Luu chuy6n ti6n thuAn tir hoat d6ng
tIAu tu

(s.691.59s.61s)
(44.000.000.000)
25.000.000.000

2.930.832.370

(15 .87 4.455 .026)
(2s.000.000.000)
27.500.000.000

t.922.642.182

(21.760.763.24s) (11.4s1.812.844)

Cdc thuyiit minh dinh kim ld b0 phdn hqp thdnh cua bdo cdo tdi chinh ndy
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C6ng ty C6 phfln Luong thgc Thgc phflm Safoco
86o c6o luu chuy6n tidn tQ cho nim t5t ttrfic ngiy 31 th6ng L2nilm2020
(Phuong ph6p tnpc ti6p - ti6p theo)

M5 Thuyiit 2020 2019
sd minh VND VND

LI],U CHUYBN TIEN TtITTOA.T DONG TAI CTT1NH

Cd tric rt6 tri

Luu chuy6n tidn thufln tir ho4t ilQng
tiri chfnh

Luu chuy6n tidn thuin trong nim
(50=20+30+40)
Ti6n vi cdc khof,n tumrg rlumrg tidn
,;.dau nam

Anh hu0ng cfra ch6nh lQch tf grd quy
il6i ngo4i tQ

Tidn vi cdc khoin tuong tlucrng tidn
cu6i nim (70 = 5o + 6o + 61)

Mf,uB03-DN
(Ban hdnh theo Thbng tu sii 200/2014/TT-BTC
ngdy 22 thdng l2 ndm 2014 cua BQ Tdi chinh)

36 (23.75 r.643.350) (23.7s r.643.3s0)

40

50

60

6L

70

(23.7 s1.643.3s0) (23.7s1.643.3s0)

9.s78.829.ss2 (2.2s7.266.110)

9.577.715.109 11.835.327.315

765.141 (346.096)

19.1s7.309.802 9.577.715.109

Nguy6n ThiNga
K€ todn truong

Ngny9thdnglndm202l

reIIA
oz' cortc Il,-\'3{ cir6" l

\ilHo IHu[ Ihuc ?i

ary Thi Thu H6ng
T6ng Gidm d6c

Cdc thuy€t minh dinh kim ld b0 phqn hqp thdnh cua bdo cdo tdi chfnh ndy



C6ng ty C6 phAn Lumrg thrpc Thqc phAm Safoco
Thuy6t minh b6o c6o tii chfnh cho nim t<6t ttrfic nghy 31 th6ng 12nilm2020

MiuB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng w sA 200/2014/TT-BTC
ngdy 22 thdng 12 ndm 2014 cua B0 Tdi chinh)

Cdc thuy6t minh niy ld bQ phin hqp thdnh vd cAn ducr. c dgc <l6ng thoi v6i b6o c6o tdi chfnh tlinh
kbm.

1. Dtrn vi b6o c6o

(a) tfinh thri:c s& hiru viin

Cdng ty C6 phdn Luong thgrc Thgc phAm Safoco ("Cdng ty") dugc chuydn AOi tir Xf nghiQp Luong
thuc Thyc phAm Safoco theo Quy6t rlinh s6 445IIQD/BNN-TCCB ngiy 9 thing 12 ndm2004 cua
86 trucrng BQ N6ng nghiQp vi Ph6t tri6n N6ng th6n vA vi0s "Chuyiin doanh nghiQp Nhd nudc Xf
nghiQp Luong thyc - Thuc phAm Safoco thhnh c6ng ty c6 phAn". COng ty ho4t d6ng theo Gi6y
chimgnhfnddngkykinhdoanhc6ngtyc6phAn s60303752249(<luo.'cAOitrl's04103003305)el6ng
ky lag diu ngdy 14 thdng 4 ndm 2005 vh l6n thay tt6i g6n nhAt vlo ngiry 22 th6ng 6 ndm2020 do
Sd Ke ho4ch vd EAu tu Thlnh phd Hd Chi Minh cip.

C6 phi6u cria Cdng ty dugc ni6m y6t t4i Sd Giao dfch Chung kho6n Ha Ngi voi md chring kho6n lh
..SAF".

(b) Ho4t tlQng chinh

C6c ho4t <lQng chfnh ctra C6ng ty li:
. Sin xuAt mi, mi sgi, bfn, nui, b6nh.tr6ng vi c6c lo4i tir tinh bdt vi bQt mi;
' Mua bdn c6c m[t hing vAi sgi, qu6n 6o; m] ph6m vi hang trang sfc; b6p vi v] gihy da; vdn

,l
phdng phAm; hing sanh sri, thriy tinh vh nhga gia dgng;

. Mua bdn cdc lo4i hhng lucrng thqc - thgc phAm, cdng ngh6 phAm, n6ng - thriy - hii sin, c6c loai
i'

thuc u6ng nhanh, hing tucri s6ng, rugu vi thu6c 16 tli6u siin xuAt trong nu6c;
. Mua b6n v{t liQu x6y dgng;
. Cho thu6nhi xu6ng;
. Kinh doanh nhi hlng 5n u6ng (kh6ng kinh doanh t4i t4r sd);

' Sin xuSt cl6 trang trf nOi th6t kh6ng tdi ch€ ph6 th6i, xi ma, cliQn, gia c6ng co khi vd sin xu6t
i,gom su - thuy tinh tai tru so); vh

. Vdn tii hing h6a bing duong bO (tru h6a l6ng khi dC vAn chuyiin).

(c) Chu k) sin xu6t kinh doanh th6ng thuimg

Chu kj, siin xu6t kinh doanh th6ng thudng cira C6ng ty lh trong vdng 12 th6ng.

10



COng ty Cd phfln Lumrg thqc Thqc ph6m Safoco
Thuytit minh b6o cdo thi chfnh cho n5m t<5t ttrric ng)ry 31 thdng 12 nlm 2020 (ti6p theo)

MAuB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu sii 200/2014/T|-BTC
ngiry 22 thdng 12 ndm 2014 cua 86 Tdi chtnh)

(d) Cfu trflc C6ng ty

Tai ngiy 31 th6ng 12nilm2020,Cdngty c5 cdc dcrn vi trgc thuQc sau:

TGn tlon vitrgc thuQc

Nhi hing Hoa Vi6n Nam BQ

Cira hlng kinh doanh Tdng hqp Luong
thuc ch6 bi6n
Nhd m6y sin xuAt mi nui b6nh tr6ng
Kho du trfi've phdn phdi hang h6a

Cfta hdng kinh doanh Tdng hqp Luong
thgc ch6 bi6n
Ci'a hing kinh doanh Vflt liQu xAy dpg
Cria hing kinh doanhtdng hqp
Chi nh6nh C6ng ty C6 ph6n Luong thgc
thgc phAm Safoco

Dia chi

Thenh pho HQ ChiMinh
Thenh ph6 H6 ChiMinh

Thenh phg HQ ChiMinh
Thhnh ph6 H6 ChiMinh

Thenh pnO UO ChiMinh

Thanh ptrO HO ChiMinh
Thdnh pnO UO ChiMinh
HA N6i

Ho4t tl6ng kinh doanh

Kinh doanh 5n u6ng
B6n hdng c6ng nghQ
phdm

SdLn xuAt mi nui
Tdng kho dp trft, phAn

ph6i hlng h6a
B6n hiurg c6ng ngh6 

.
phdm, cho thu6m[t bing
Cho thu6 m4t bing
Cho thu6 mflt bdng
Brin hang luong thuc,
thuc ph6m

(a)

T4i ngdy 31 th6ng 12ndm2020,Cdngty c6682 nhdn vi6n (11112020:657 nhAn viOn).

Co s6lfp b6o c6o thi chinh

Tuy6n bii viituAn tht
B6o c6o tii chinh <lu-o. c l4p theo c6c ChuAn mgc K6 to6n Vi6t Nam, Ch6 dO K6 to6n Doanh nghiCp
ViQt Nam vh cdc quy ttinh ph6p ly c6 li6n quan d6n vi6c l6p vd trinh bhy b6o c6o tii chinh.

Co s& tlo lulng
Bdo c6o tii chinh, tru b6o c6o luu chuy6n ti6n tQ, tluo. c l4p tr6n co s6'ddn tich theo nguy6n tic gtd
g6c. 86o ci4o luu chuy6n ti6n tQ itu-o. c lfp theo phuong ph6p tryc ti6p.

Ky k6 to6n nim

Ky kC to6n n[m ctia Cdng ty li tu ngiy I th6ng I d6n ngiy 3l thdng 12.

Don vi tidin tQ k6 to6n vh trinh biy b6o c6o tii chinh

Eon vi ti6n tQ k6 to6n cria C6ng ty li D6ng ViQt Nam ("VND"), cfrng lh don vi tiAn t0 du<r. c su dgng
cho muc tlich lfp vi trinh biy b6o c6o tii chinh.

(b)

(c) ,
r4

li

le

K

Dl

(d)

u



C6ng ty C6 phnn Lumrg thrlc Th1rc phim Safoco
Thuytit minh b6o c5o Di chfnh cho nim Xiit ttrrlc ngiy 31 thdng 12 nilm2020 (ti6p theo)

Miu B 09 -DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu tii 200/2014.TT-BTC
ngdy 22 thdng 12 ndm 2014 cua B0 Tdi chinh)

3. T6m tit nhnng chfnh s6ch k6 todn chri y6u

Sau tl6y li nhfing chinh s5ch kr5 to6n chri y6u duo. c Cdng ty 6p dung trong vi6c lAp b6o c6o thi chinh
niy.

(a) C6c giao dich bing ngoSi tQ

C6c giao dich bing c6c don vi ti6n t6 kh6c VND trong n[m du-o. c quy rl6i sang VND theo ty gi6 x6p
xi vcri tj, gi6 thpc tC t4i ngiy giao dich.

C6c khoAn mpc tli sAn vh no phii tri c6 gi5c bing tlon vi ti6n te kh6c VND clucr. c quy tl6i sang VND
lAn luqt theo tj' gi6 m'ua chuyiSn khoin vi b6n chuyi5n khoin ctra ngAn hhng thuong mai noi C6ng
ty thudng xuy6n c6 giao dich t4i ngiy ktit thric lcj,k6 to6n n6m.

Tdt ch c6c khoin ch6nh l6ch tj' gi6 cluo. c ghi nhan vio b5o c6o k6t qui hoat clQng kinh doanh.

(b) Tiiin vh c6c khof,n tucrng tluong tidn

-.). , ;.Tien bao gom ti6n m{t vi ti6n gtri ngdn hing kh6ng ky han. Cdc kho6n tuong tluong ti6n ld c6c
khorin dAu tu ng6n han c6 tfnh thanh khoin cao, c6 tfr6 O5 ddng chuyi5n AOi tfrann mQt lugng tidn
x6c dinh, kh6ng c6 nhi6u riri ro vd thay cl6i gi6 tri vi duoc sri'dgng cho mpc tlich cl6p fmg c6c cam
t<t5t ctri ti6n ng6n han hcrn lh cho muc dich dAu tu hay li c6c muc tlich kh6c.

(c) C6c khoin tlflu tu

O Ch*ngkhodnkinhdoanh

Chri'ng kho6n kinh doanh lh c6c loai chimg khodn ducr. c COng ty nim gifi' vi muc dich kinh doanh,
tri'c l) mua vho b6n ra <16 thu loi nhu6n trong thdi gian ngin. Chring khodn kinh doanh <lu-o. c ghi
nh6n ban dAu theo gi6 gdc bao g6m gi6 mua cQng c6c chi phf mua. Sau ghi nh{.n ban cl6u, chring
kho6n kinh doanh du-o. c x6c dinh theo gi6 g6c trir tli du phdng grhm gi6, chri'ng kho6n kinh doanh.
Dr,r phdng giirm gi6 chr?ng kho6n kinh doanh tlu-o. c lfp khi gi6 thi trudng cia chring kho6n giim
xu6ng th6p hon gi6 tri ghi s6 cta chring. Sau khi khoAn dg phdng tluoc l4p, niSu gir4 thi trudng cira
chfng khodn tdng l6n thi khoin dg phdng sE dugc hoin nhfp. Khoin du phdng chi du-o. c hoan nhAp
trong ph4m vi sao cho gi6 tri ghi s6 cta chimg kho6n kinh doanh kh6ng vuot qu6 gi6 tri ghi s6 cira
c6c chring kho6n nhy khi gi6 clinh khdng c6 kho6n dy phdng nio dd tlugc ghi nh{n.

(ii) Ddu tw niim giie ildn ngdy tilf;o hgn

DAu tu nim git d6n ngiy ililo h4n li c6c kho6n dAu tu mh Ban T6ng Gi6m d6c cria C6ng ty dU ctinh
vi c6 khi ndng n6m gifr d6n nghy d6o han. DAu tu n6m gifi d6n ngdy tl6o han g6m tidn gui ng6n
hing c6 ky han. C6c khoin dAu tu niy tlugc ghi nhfn theo gi6 g6c trir tli du phdng cho c6c khoin
phii thu kh6 ddi.

(d) C6c khof,n phii thu

PhAi thu kh6ch hdng vd c6c khoin phii thu kh6c dugc phin 6nh theo gi6 g6c tru cli du phdng phii
thu kh6 dbi.
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C6ng ty Cd phAn Lumrg thr;c ThrSc phim Safoco
Thuy6t minh b6o c5o tii chfnh cho nim t<iit ttrric ngiry 31 th6ng 12 nilm2020 (ti6p theo)

MiuB09-DN
(Ban hdnh theo Th\ng tn tii 200/20\4/TT-BTC
ngdy 22 thdng l2 ndm 2014 cua BQ Tdi chinh)

(e) Hing t6n kho

Hdng tdn kho tlu-o. c phin 6nh theo gi6 th6p hon gitra gir4 g6c vd gi6 tri thuAn c6 th6 thgc hi6n tlugc.
Gi6 g6c clugc tfnh.theo phuong plr6p binh quAn gia quyAn vi bao g6m tat cil cdc chi phf ph6t sinh
d6 c6 ilu-o. c hhng t6n kho ddia di6m vd tr4ngthdihisn tai. OOi vOi thinh phAm vi chi phi sin xu6t
kinh doanh dd dang, gi6 g6c bao g6m nguy6n vf,t liQu, chi phi nhAn cdng truc ti6p viL c6c chi phi

"Asin xuat chung tluqc phan b6. Gi6 tri thuAn c6 th6 thUc hiQn duo. c u6c tfnh dua vdo gi6 b6n cria
hing tiin kho tru di c6c khoin chi phi u6c tfnh <lii noan thinh sin phAm vd c6c chi phi b6n hing truc
ti6p.

C6ng ty 6p dgng phuong ph6p kO khai thudng xuyOn tI6 hach torin hing t6n kho.

(0

(i)

Thi sf,n cii A6n hiru hinh

NguyAn gid

Tii sin cO Ainn hiru hinh cluo. c thi5 hiQn theo nguy6n gi6 trir di gi6 tri hao mdn lfly kt5. Nguy6n gi6
tii sin cO Ainl hiru hinh bao g6m gi6 mua, thut5 nhflp khAu, c6c lo4i thu6 mua hlng kh6ng hoin l4i
vi chi phf liOn quan truc ti6p dO ttua tii s6n d6n vi tri vi trang th6i ho4t dQng cho mpc tlfch su dgng
tli du kii5n. C6c chi phi ph6t sinh sau khi tei sin crl dinh hiru hinh 116 dua vho ho4t dQng nhu chi
phi sria chfia, biro du6ng vi tl4i tu du-o. c ghi nh6n vdo b6o c6o k6t qui ho4t clQng kinh doanh trong
n[m mi chi phi ph6t sinh. Trong c6c trudng hgp c6 thd chung minh mQt c6ch 16 rdng ring c6c

khoin chi phi niy lim tdng lgi ich kinh tC trong tuong lai dg tinh thu dugc tir vi6c sir dgng tii s6n

c6 tlinh htu hinh vugt ffen mfc hoat tlQng ti6u chuAn theo nhu drfnh gi|ban tl6u, thi cdc chi phi nly
duoc v6n h6a nhu mQt khoAn nguy6n gi|tdngth6m cria tii sin cO dint hfru hinh.

Khiiu hao

Kh6u hao du-o. c tfnh theo phuong ph6p duong thing dua tr6n thoi gian hiru dpng u6c tinh cria tii
sin c6 tlinh hfru hinh. Thoi gian hfiu dpng u6c tinh nhu sau:

(ii)

, nhh cua, vflt ki6n truc
. ,.x' mdy m6c vh thiet bi

. phycrng tiQn v6n chuytin

. thi€t bi, dpng cg quin ly

5-30nim
3-15nim
4-15n5m
3-8n6m

MQt sd tii s6n c6 tlinh li m6y m6c vb thiet bi dang du-o. c tinh theo phuong ph6p khAu hao nhanh voi
mric kh6u hao hcrn 2 lAn mric kh6u hao x6c clinh theo phuong ph6p duong thing.

,1,

1Y

h
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G)

(i)

Cdng ty Cd phin Luong thqc Thqc ph6m Safoco
Thuytit minh b6o c6o tDri chinh cho n5m t<iit tnrnc nghy 31 thdng 12ndm2020 (ti6p theo)

MAuB09-DN
(Ban hdnh theo Thbng tlr sO 200/20\4/TT-BTC
ngdy 22 thdng 12 ndm 2014 cua BQ Tdi ch{nh)

Thi sin cii Olntr v6 hinh

Quyin s,h dqtng itiit

Quy€n su dung d:irt gom c5:

. Quy6n su dung <l6t duo. c Nh) nu6c giao c6 thu tidn su dgng il6t;

. Quy6n sir dr,rng dAt nnan chuy6n nhugng hqp ph6p; vi

. Quydn su dgng tl6t thu6 tru6c ngiy c6 hiQu lgc ctra Ludt D6t dai nim 2003 mi ti6n thuO ddt da
duoc tri tru6c cho thoi han dli hcrn 5 ndm vi du-o. c co quan c6 thAm quy6n c6,p gi y chring nhAn

;. " , -aquyen su dung dat.

Quy6n sir dgng dAt kh6ng thdi han dugc thiS hiQn theo nguy6n gi6. NguyOn gi6ban clAu ctra quyen
su dpng cl6t bao g6m gi6 trf cria quyCn str dgng cl6t <lu-o. c ghi nhdn gi5 mua vd cdc chi phf li6n quan
. .A
trgc ti6p tcri viQc c6 du-o. c quy6n su dpng d6t.

Phii tri nguiri bdn vh c6c khoin phii tri kh6c

Phii tri ngudi b6n vi c6c khoin phhitrhkh6c duoc ttr6 tripn theo gi6 gdc.

Dgphbng

Mdt khoin du phdng du-o. c ghi nhdn n6u, do ktit qui cria m6t sg kiQn trong qu6 khf, COng ty c6
nghia vp ph6p ly hiQn tai hoic li0n doi c6 th6 u6c tinh m6t c6ch rLing tin c{y, vh ch6c ch6n sE ldm
giim srit cdclor ich kinh t6 trong tuong lai d6 thanh todncdc khoin nqphii tri do nghTa vu 116.

Khoin dy phdng du-o. c x6c dinh bing c6ch chi6t kh6u ddng ti6n du kii5n phii trii trong tJong lai v6'i
t1i lQ chi6t kh6u tru6c thu6 phAn 6nh tl6nh gi6 ciathi trudng d thoi di6m hiQn tai ,C gla tri thoi gian
cria ti6n vi rti ro cg th6 cria kho6n no. <16.

Viin c6 phin

CO phieu phi thing

Cd phi6u ph6 th6ng tluo. c ghi nhdn theo m6nh gi6. Khoin ti€n thu duo. c tir vi6c ph6t hdnh c6 phi6u
vuot qu6 mQnh gi6 clu-o. c ghi nh6n li th{ng du v6n c6 phAn. Cr{c chi phi li6n quan trpc ti6p dt5n viQc
ph6t hhnh cd phi6u, trir c6c 6nh hudng thu6, du-o. c ghi giim vno thang du v6n c6 phAn.

Thu6

Thut5 thu nhAp doanh nghidp tfnh tr6n lgi nhuAn hodc l5 cria ndm bao g6m thuti thu nhdp-hiCn hdnh
vh thu6 thu nhAp hoSn l4i. Thu6 thu nhflp doanh nghiQp cluo. c ghi nhAn trong b6o c6o k6t qui hoat
d6ng kinh doanh ngoai trir trudng hgp c6 c6c kho6n thu6 thu nhAp liOn quan r16n c6c khohn muc
du-o. c ghi nhfn thing vdo v6n chtr so hiru, thi khi d6 c6c thu6 thu nh4p nhy cfing <luo. c ghi nh{n thing
vio v6n chri s0 hiru.

Thu6 thu nhap hiQn hhnh li khoin thui5 du ki6n phii n6p dga tr6n thu nhip chiu thu6 trong ndm, st'
dpng c6c mric thu6 su6t t4i ngly k6t thric kj,k6 to6n n[m, vi c6c khoiin tli6u chinh thuiS phii n6p
li6n quan cli5n nhfrng ndm tru6c.

(h)

(i)

CI)

(k)
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Cdng ty C6 phAn Luong thgc Thuc phAm Safoco
Thuyiit minh b6o c6o tii chfnh cho nim t<6t ttuic ngiy 31 thdng 12 nim 2020 (ti6p theo)

MiuB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu sd 200/2014/TT-BTC
ngiry 22 thdng l2 ndm 2014 cua 86 Tdi chinh)

Thu6 thu nhAp hodn lai cluo. c tfnh theo phuong ph6p bing cdn tl6i k6 toAn cho cilc chOnh l€ch tam
thdi gifi'a gi6 tri ghi s6 cria c6c khoin muc tdi sin vi no phii tri cho mgc tlich b6o cdo tii chfnh vi
gi6 trf srJr dpng cho mqc dich tinh thu6. Gi6 tri cria thu6 thu nhdp hodn lai cluo. c ghi nh6n dua trOn

c6ch thri'c du ki6n thu h6i hoflc thanh to6n giil tri ghi so cria c6c khoin muc tii sin vi ng phii tri sir
dung c6c mric thu6 su6t c6 hi6u luc hodc co'bin c6 hiQu lgc tai ngly ki5t thric kj,k6 to6n ndm.

Tii sin thu6 thu nhfp ho6n l4i chi tlugc ghi nhan trong ph4m vi chic ch6n c6 clt lqi nhuAn tinh thu6
trong tuong lai tl6 tii sin thu6 thu nh{p niy c6 thd sri dpng duoc. Tdi sin thut5 thu nhAp hoan lai
tlugc ghi gi6m trong pham vi kh6ng cbn ch6c chin l) c6c loj fch v6 thur5 L6n quan nhy sE sri dpng
duoc.

0) Doanh thu vh thu nh$p kh6c

(i) Doanh thu bdn hdng

Doanh thu br6n hi,ng tluo. c ghi nhdn trong b6o c6o k6t qui hopt cl$ng kinh doanh khi phAn l6n rui ro
. ' ,' j

vh loi ich gan li6n vcri quy6n so hfru sin ph6m ho{c hang ho6 duo. c chuyCn giao cho nguoi mua.
Doanh thu kh6ng duo.c ghi nhfn n6u nhu c6 nhfrng y6u tO kh6ng chic chin trong y6u liOn quan toi
kh6 ning thu h6i c6c khoin phii thu ho4c li6n quan tni khi ning hang b6n bi tre lai. Doanh thu hang
b6n tluoc ghi nh4n theo s6 thuAn sau khi dA tru di sO chii5t kh6u ginm gi6 ghi t€n h6a clon b6n hing.

(ii) Doanh thu cung ciip dlch vqt

Doanh thu cung c6p dich vp dugc ghi nhAn trong b6o c6o k6t qui hoat clQng kinh doanh theo tj'16
hoin thdnh cira giao dich tai ngiy ktSt thric n5m k6 to6n. Tj' 16 hodn thdnh duoc ddnh gi|dua tr6n
kh6o s6t cdc c6ng.vi6c d5 dugc thgc hiQn. Doanh thu khdng duo. c ghi nhAn n6u nhu c6 nhirng y6u
t6 khOng chhc chhntrong y6u HOn quan toi khe ndng thu h6i cac khoAn phii thu.

(iii) Thu nhQp tirtiin ldi

Thu nh6p tir ti6n l6i tlu-o. c ghi nhin theo tj' lQ tucrng img vcri thoi gian dga tr6n sO du g6c vd l6i su6t
6p dpng.

(m) C6c khoin thanh to6n thu6 ho4t ilQng

C6c khoin thanh to6n thu6 hoat tlQng tlugc ghi nh4n trong b6o c6o kt5t qui hoat dQng kinh doanh
theo phuong ph6p duong thing dua vio thdi h4n c[ra hgp d6ng thu6. C6c khoin hoa h6ng cli thuO
tluoc ghi nhf,n trong b6o c6o ki5t qui ho4t clQng kinh doanh nhu li m6t b6 ph6n hqp thinh ctra t6ng
chi phf thu6.

(n) Chi phi di vay

Chi phi cli vay du-o. c ghi nhAn ld mdt chi phf trong nim khi chi phi ndy ph6t sinh, ngoai tru trudng
hqp chi phi tli vay li6n quan dt5n cdc kho6n vay cho.mpc tlich hinh thinh tli sin <hi di6u kiQn v6n
h6a chi phi di vay thi khi d6 chi phi cli vay s€ dugc v6n h5a vd dugc ghi vio nguy6n gi6 cdc tii sin
nhy.
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C6ng ty CO phAn Lumrg thr;c Thgc ph6m Safoco
Thuytit minh b6o c6o thi ch(nh cho n5m t<6t ttrric ng)ry 31 thdng 12 nim 2020 (ti6p theo)

MfluB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu sd 200/2014/TT-BTC
ngdy 22 thdng 12 ndm 2014 cia 86 Tdi chinh)

(o) L5i tr6n c6 phi6u

.- C0ng ty trinh bhy l6i co b6n trdn c6 phi6u (EPS) cho c6c c6 phi6u phd th6ng. L6i co bAn tr6n c6
, 'lphieu tluoc tinh bing cdchldy l6i hoflc 16 thuQc vO cd dOng ph6 th6ng (sau khi cld tru cli khoin phAn

b6 vio qu! khen {huong phric loi cho lcj,k6 to6n b6o c6o) chia cho sd luqng c6 phiiSu ph6 th6ng
binh qudn gia quy6n luu hhnh trong kj,.

C6ng ty kh6ng c6 c6c c6 phitSu c6 t6c dQng suy gi6m ti6m n[ng, quy dinh vC trinh bdy ldi suy gi6Lm

- tr6n cd phi6u kh6ng 6p dsng.

(p) B5o c6o bQ phan

Mgt bO phfn ld mQt hqp phAn c6 thti x6c dinh ri6ng bi€t c(ra Cdng ty tham gia vio viQc cung c6p

- circ shn phAm ho4c dich vu 1i0n quan (b0 phan chia theo hoqt tl6ng kinh doanh), ho[c cung c6p sin
.7phdm holc dfch vr,r trong mdt m6i trudng kinh tC cg th6 (bQ phan chia theo ving clia ly), m6i bQ

-- ph4n niy chiu riri ro vi thu clugc lgi ich kh6c biQt voi c6c bQ ph4n kh6c. MAu b6o c6o bQ phAn co

v 
bAn cfia COng ty li dUa theo bQ ph6n chia theo ho4t clQng kinh doanh.

(q) C6c b6n li6n quan

C6c b6n du-o. c coi li b6n li6n quan cria C6ng ty n6u mdt b6n c6 khi n6ng, truc ti6p ho{c gir4n titip,
kiiSm so6t bOn kia hopc gdy inh huong <I6ng k6 toi b6n kia trong viQc ra c6c quy6t ainn tal 

"nirrn 
,a

hoat dQng, hoic khi Cdng ty vi b6n kia cing chiu su kii5m so6t chung hodc inh huone tl6ng k6
chung. Ca. b6n liOn quan 

"O 
tf,C li c6c cdng ty ho{c cdc cdnhAn, baoi6m cd c6c th}rnil vi6n gia

<linh th6n cAn ctra cdc ci nh6n dugc coi lh bOn li6n quan.

(r) Th6ng tin so s6nh

Th6ng tin so s6nh trong b6o c6o tdi chfnh niy tluoc trinh bdy duoi d4ng dfr li6u tucrng irng. Theo
phuong phi4p niy, c6c thdng tin so s6nh cta nim truSc duoc trinh bly nhu m6t phAn khdng thii t6ch
roi cria b6o c6o thi chinh lcj,hiQn tai vh phAi du-o. c xem x6t trong mOi ti6n hQ v6i c6c sti liQu vi thuy6t
minh cira nim hiQn tai. Theo 116, thdng tin so s6nh bao g6m trong b6o c6o tdi chinh nhy khdng nhim
muc dich trinh bby vO tinh hinh tii chinh, k6t qui hoat d$ng kinh doanh vi luu chuyi5n tGn cria
Cdng ty trong n[m tru6c.

.4
..S,/
U

;o

16



4.

(a)

COng ty C6 phAn Lumrg thqc Thrpc phAm Safoco
Thuy6t minh b6o c6o thi chfnh cho nim t<6t ttuic ngiry 31 th6ng 12 nilm2020 (ti6p theo)

86o c5o b0 phin

BQ phfn chia theo ho4t ilQng kinh doanh

Sin xu6t
2020 2019
VND VND

MiuB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tff sd 200/2014/TT-BTC
ngdy 22 thdng 12 ndm2014 cua BATdi chfnh)

T6ngThucrng m4i dlch vg
2020
VND

2019
VND

2020
VND

2019
VND

Doanh thu b6n hing ra bOn ngodi

Lgi nhufn gQp cia bQ phfn

Chi phf khdng ph6n b6, thu6n

660.820.386.414 s84.92s.036.417 416.147.893.840 478.562.436.096 1.076.968.280.254 1.063.487.472.513

128. 184. 135 .443 124.860.917.681 s.382.142.080 8.004.165.412 133.566.277.523 132.865.083.093

Lgi nhu4n thu6n til c6c hoat tlQng kinh doanh

Thu nhfp kh6c kh6ng phdntd
Chi phf kh6c kh6ng ph6n b6
Thu6 thu nh4p doanh nghidp kh6ng phdn b6

Lgi nhufn thudn sau thu6 TNDN

75.784.207.842 80.934.076.890

57.782.069.68t 5t.93t.006203

1.452.802.743 958.645.231
358.628.441 122.01r.322

t2.117.397.520 t0.778.26t.499

46.758.846.463 41.989.378.6t3

lrt'/ -a*

17



COng ty C6 phin Lumrg thr,rc Thqc ph6m Safoco
Thuytit minh b6o c6o tii chinh cho nim t<iit ttrric ngiy 31 th6ng 12 nilm2020 (ti6p theo)

Thuong m4i dich vg

MffuB09-DN
(Ban hdnh theo Thbng tu s6 200/2014/Tr-BTC
ngdy 22 tfuing l2 ndm2014 cua BQTdi chinh)

T6ngSin xu6t
3U12t2020 uu2020

VND VND
3U12t2020

VND

2020
VND

1.t36.032.797

1nt2020
VND

2019
VND

15.874.455.026
1.003.031.968

3u12t2020
VND

Uu2020
VND

Tii sin cria bQ phdn
Tdi sin kh6ng ph6n b6

'.;.Iong tal san

Nq phni lrircua bQ phan
No nnal tri khdng phAn b6

T6ng no phii tri

Chi ti6u v6n
Kh6u hao thi s6n cd dinh hfru hinh

r38.s26.525.099 153.942.494.224 19.900.481.94t 2t.096.802.50t 158.427 .007 .040 17s.039.296.725
65.396.265.398 36.732.s30.s3s

223.823.272.438 ztt.77 t.827 .260

26.004.792.247 35.119.494.546 10.899.644 299.570.762 26.O15.69t.89t 35.419.065.308
44.895.180.218 38.755.777.213

70.9t0.872.109 74.174.842.521

2020
VND

5.691.595.615
10.592.76t.140

2019
VND

t7.150.725.027

2020
VND

2019
VND

5.691.595.615 15.874.455.026
lt.728.793.937 18.153.756.995

tiil Ei= lsrt
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C6ng ty C6 phfln Lumrg thrpc Thrpc phAm Safoco
Thuy6t minh b6o c6o thi chfnh cho nIm X6t thric ngiy 31 th6ng 12ndm2020 (ti6p theo)

MAuB09-DN
(Ban hdnh theo Thbng tw s6 200/2014/TT-BTC
ngdy 22 thdng 12 ndm 2014 cua 86 Tdi chinh)

(b) BQ phin chia theo khu vgc tlia lf
BQ phfn chia theo khu vuc clla ly cria COng ty dqa vio vi tri <lia ly cria kh6ch hing nhu sau:

B0 phfln chia theo khu vUc tlia lf
Trong nufc Nufc ngoii T6ng

VND

Nnm k6t thfc nghy 3lthingl^2

VND VND

nim 2020

Doanh thu
Aula von

84.650.3s8.949 48.915.918.574 t33.566.277.523

880.205.23t.427 t96.763.048.827 r.076.968.280.2s4
795.554.872.478 t47.847.t30.253 943.402.002.731

NIm k6tthric ngiy 3lrhdngl2
nIm 2019

Doanh thu
^Lrla von

920.687.682.5s1
827.t76.589.717

142.799.7 89.962 1.063.487 .472.sr3
103.445.799.703 930.622.389.420

93.511.092.834 39.353.990.259 132.865.083.093

5. Tidin vh cdc khoin tuong tlumrg ti6n

Ti6n mflt
-.iIlen gur ngan nang
C6c kho6n tuong iluong tiAn (x)

31.112t2020
VND

2.268.362.400
4.888.947.402

12.000.000.000

llll2020
VND

2.751.090.800
6.826.624.309

t9.157.309.802 9.577.715.t09

(*) C5c khoin tuong tluong ti6n th6 hiQn khoin ti6n gui ngdn hing c6lcj,han kh6ng qu6 3 th6ng kC tir. ,. ' ]ngdy gui, bang VND vi hu6ng l6i sudt nim li 3,zEa (l/112020: khong).

,st-
INHH I-
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6.

7.

C6ng ty C6 phAn Luong thgc Thqc ph6m Safoco
Thuy6t minh b6o c6o tii chinh cho nim t<5t thric ngiy 31 th6ng 12 nilm2020 (ti6p theo)

MAuB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng u sA 200/2014/TT-BTC
ngdy 22 thdng 12 ndm 2014 cua BQ Tdi chinh)

Diu tu nim giir d6n ngiy tl6o h4n

DAu tu n6m git dtir ngiy 116o h4n phan 6nh c6c khoin tiAn giri t4i cdc ngAn hdng c6 thdi gian d6o
hpn tr6n 3 th6ng kO tir nghy gui vh duoi 12 th6ng kO tir ngiy cuOi t3,. Ti6n giri c6lcj,h4n tlugc gui
bnng VND vi hu6ng l6i suat nim li 5Vo - 5,7Vo (llll2o2o:7,37o - 7,57o).

Phei thu cria kh6ch hing

Tonkin Products Ltd
Li€n HiQp HTX Thuong m4i Dfch vp Thinh ph6
H6 Chi Minh
C6ng ty TNHH Dich vu EB
Cdc kh6ch hing kh5c

8. PhAi thu ngin h4n kh6c

PhAi thu lai fiCn gri'i ngdn hing
Phii thu ngdn han kh6c

Hing t6n kho

3Lnzt2020
Gi6 giic
VND

t4.521.982.851
s53.567.634

70.832.r91.749
122.445.941

3s.7s6.79r.289 43.013.031.950

3U12t2020
VND

4.652.724.476

4.255.134.523
3.684.769.044

23.164.163.246

u1t2020
VND

5.066.011.985

9.327.t80.t91
4.766.343.795

23.853.495.979

3U12t2020
VND

439.256.166
508.782.091

UU2020
VND

557.054.79s
515.253.000

948.038.257 1.072.307.795

9.

Du phbng
VND

UU2020
I,

Gra goc
VND

11.693.563.136
230.602.694

76.084.227.950
I .318.766.501

Du phbng
VNI)

Nguy0n vdt liQu
COng cu vi dgng cp
Thinh phAm
Hing h6a

(

86.030.188.175 - 89.327.160.281
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C6ng ty C6 phin Luong thgc Thgc phflm Safoco
Thuy6t minh b5o c6o thi chfnh cho nIm t<6t ttrric nghy 31 th6ng L2 ndm2020 (tiiip theo)

MiuB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu sii 200/z014rfT-BTC
ngdy 22 thdng l2 ndm 2014 cua BA Tdi chinh)

10. Thi sin c6 .Iinh hfru hinh

Nhh cfra,
vft kiSn trric

VND

80.01 1.036.834

M6y m6c vlr
thi6t bi
VND

52.173.942.363
1.714.000.000
3.977.595.615

Phuong tiQn Thi6t bi,
v$n chuy6n dgng cg quin If

VND VND

9.860.166.353 400.756.157

T6ng
VND

Nguy6n gi6

sti du dAu ndm
Mua trong n6m
Chuy6n tir xdy dung co bin dd dang

^a . i,
5C) clu cuol nam

Gi6 triiao mbn Ifiy kG

SO Ou dAu n6m
Kh6u hao trong nim

^A . A,so clu cuol nam

Gi6 tr!cbn l4i

SO au dAu n5m
^t . a.
5C) du cuol nam

Trong tdi sin ct5 dintr hfiu hinh tpi ngiy 31 th6ng
nhung vin clang tlugc su dpng.

142.445.90t.707
1.714.000.000
3.977.595.615

80.011.036.834 57.865.537.978 9.860.166.353 400.756.1s7 t48.r37.497.322

68.392.Ot6.408
6.383.O24.675

42.425.943.934
4.938.584.729

8.412.945.877
360.897.261

324.587.68t
46.287.272

I19.555.493.900
tt.728.793.937

7 4.77 5.041.O83 47.364.528.663 8.773.843.138 370.874.953 t3t.284.287.837

11.6t9.020.426
5.235.995.75r

9.747.998.429
10.501.009.315

t.447.220.476
t.086.323.2t5

76.168.476
29.881.204

22.890.407.807
16.853.209.485

12 ndm 2020 c6 c6c tdi s6n c6 nguyon gi6 106.059 triQu VND (11112020: 83.767 trieu VND) tl6 kh6u hao h6t

l1_;1 - Y'+ \--\
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Cdng ty C6 phin Luong thrSc Thqc phim Safoco
Thuytit minh b6o c6o tii ch(nh cho nIm X6t ttrric ngiy 31 thdng 12 nilm2020 (ti6p theo)

MiuB09-DN
(Ban hdnh theo Th,ng tu s6 200/2014|TT-BTC
ngdy 22 thdng 12 ndm 2014 cua 86 Tdi chtnh)

454.472.503 8t7.048.527

3U12t2020
Ci6 giicfSii c6 khi

ning trfl ng
VND

Uy2020
Cia giicfSii c6 khi

nlng tri nq
VND

757.500.000

2.279.917.750
2.050.400.000
1.381.493.146

t.206.o33.070
3.786.77 t.312

636.400.000

7.298.46t500

2.553.955.420

1.705.744.8t0
12.416.754.847

tt.462.tt5.278 24.611.316.577

Kho6n phii tri thuong m4i b6n li6n quan khdng c6 <lAm b6o, kh6ng chiu l6i vh c6 thni h4n thanh
toSn trong vdng 30 ngdy k€ tir nghy h6a tlon.

11. Tii sin c6 dinh vO hinh

TIi sin .ri dirt v6 hinh li quy6n sri dpng d6t l6u dii v6i nguy6n gi619.739 triQu VND t4i Khu Dd
thi Ph6p VAn - Tu HiQp, phucrng Hoang LiQt, qufn Hoing Mai, thinh ptrO Ha Ngi.

12. Thi sin thu6 thu nhfp hofln t4i

Tii sin.ti dint
L5 chOnh lQch tj' giilhdi do6i chua thgc hiQn

13. Phei tri ngucri bdn

B4n li4n quan
T6ng C6ng ty Luong thgc midrn Nam - Cdng ty C6 phdn
- COng ty Luong thgc B6n Tre
BAn th* ba
C6ng ty TNHH Interflour VN
COng ty TNHH Uni - President ViQt Nam
C6ng ty C6 phAn Bao bi nhya Tdn HiQp Lqi
C6ng ty TNHH Sin xu6t Thuong Mai Xdy dgng vh Bao
bi gi6y TAn Sii Gdn
C5c nhi cung c5p kh6c

3U12t2020
VND

453.378.203
1.094.300

UU2020
VND

817.048.527
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C6ng ty Cd phAn Luong thgc Thqc phAm Safoco
Thuyiit minh b6o c6o tii chinh cho nim t6t ttrric nghy 31 th6ng 12 ndm2020 (ti6p theo)

MiuB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tu s6 200/2014.TT-BTC
ngdy 22 thdng 12 ndm 2014 cua Bd Tdi chinh)

L4. Ngudi mua tri tidn tru6c

Kyouei Foods Company
Ak Trading Co., Ltd
Saisan'S Shop Co., Ltd
Ah Usa Group Inc
C6c kh6ch hhng kh6c

15. Thu6 phei nQp Nhi nufc

3U12t2020 Uy2020
VND VND

r.492.416.OO0
1.449.048.767 -

730.598.400
678.055.680

1.947.583.404 2.983.063.433

6.297.702.251 2.983.063.433

Thuti gi6 tri gia tlng
Thu6 thu nh6p
doanh nghiQp
ThuC thu nhfp c6 nhAn

ThuO nhh ddt, vd ti6n
thud <t6t

Thui5 kh6c

Uy2020
VND

2.028.228.420

3.125.569.317
509.362.661

3.407.O40

Sii phni nQp
trong nim

VND

88.396.474.s24

tt.754.82t.496
1.8r0.189.541

6.s3t.006.192
123.470.144

, sii aa nppl
cfln trir trong ndm

VND

(89.s80.616.9s5)

(12.043.6st .92t)
(2.104.908.000)

(6.193.839.345)
(t23.470.r44)

3u12t2020
VND

844.085.989

2.836.738.892
2t4.644.202

337.166.847
3.407.O40

5.666.567.438 108.615.961.897 (110.046.486.36s) 4.236.042.970

il
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C6ng ty C6 phin Lucrng thrpc Thqc ph6m Safoco
Thuy6t minh b6o c6o tii chfnh cho n5m t<6t ttuic ngiry 31 th6ng 12nilm2020 (ti6p theo)

MiuB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tLr sii 200/2014|TT-BTC
ngdy 22 thdng 12 ndm 2014 cua B0 Tdi chinh)

L6. PhAi ffh nginh4n kh6c

3U12t2020 UU2020
VND VND

H6 tro b6n hing
Nhan ky quy, ky cugc ng6n h4n
C6 tri'c phhi trh
C6c khoin phei tre khdc

SO Ou dAu nim
Trich lfp qu! trong nim
Sri dpng trong ndm

^A , A,so du cuor nam

7.895.104.113 7.824.68s.298
48.000.000 55.000.000
9.232.860 6.4t4.210

351.537.329 126.96s.38s

8.303.814362 8.013.064.893

L7. QUI khen thu&ng, phfc lqi

Qu! niy dugc trich lfp tn'lqi nhufn chua phdn ph6i theo sg ph6 duyQt cria cdc c6 il6ng t4i cuQc hgp
hQi ddng cd dOng. Qu! du-o.c sri dgng dO chi trhcdc khoin khen thu6ng vd phric lgi cho c6c nhdn
viOn cria C6ng ty theo chinh s6ch khen thuong vd phric lqi cta Cdng ty. Bii5n d6ng ctra qu! khen
thu6ng, phric lqi trong ndm nhu sau:

2019
VND

2020
VND

12.636.474.243
7.238.968.873

(6.293.t12.000)

9.572.734.419
6.941.819.324

(3.878.079.500)

t3.582.331.1t6 t2.636.474.243
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C6ng ty C6 phAn Lucrng thgc Thqc phAm Safoco
Thuy6t minh b6o c6o thi chfnh cho nim t<5t ttrric ngiy 31 th6ng 12 nim 2020 $i6ip theo)

18. Thay AOi van chu scr hiiu

56 au tai ngiy 1 th6ng 1 n5m 2019

Lgi nhufn thuAn trong ndm
Trich qu! dAu tu ph6t trii5n
Trich qu! khen thudng, phfc lgi
Chia c6 tric
Trich ho4t tlQng tir thien

Viin cd phAn
VND

79.181.540.000

Sii au t4i ngiy L thdng !ndm2020

Lgi nhugn thuAn trong ndm
Trich qu! tl6u tu ph6t tri6n
Trfch qu! khen thuong, phric loi
Trich ho4t .lQng tir thiqn
Ph6t hinh c6 phitiu thucrng chia c6 tric (*)
Chia cd tric (x)
Tdng vdn tir qu! dAu tu ph6t tri6n (*)

Sii au t4i ngiy 31 thdng 12 ndm2020

79.181.540.000

6.334.523.20;

15.041 .826.800

100.557.890.000 299.682.094 52.054.828.235 152.912.400.329

MiuB09-DN
(Ban hdnh theo Thbng hi s6 200/2014/TT-BTC
nsdy 22 ttuins l2 ndm 2014 cua B0 Tdi chinh)

Qui tlAu,tu Lgi nhu6n sau thu6
phdt tri6n chua phin ph6i

VND VND

7.rt5.993.699 40.456.353.751

- 4t.989.378.613
4.026.577.334 (4.O26.s77.334)

- (6.94t.8r9.324)
-_ (23.7s4.462.OO0)

(4s0.000.000)

Tdng
VND

126.753.887.450

41.989.378.613

(6.941.8r9.324)
(23.7s4.462.000)

(450.000.000)

11.142.571.033

4.198.937.861

(15.041.S20.S00)

47.272.873.706

46.758.846.463
(4.198.937.861)
(7.238.968.873)

(4s0.000.000)
(6.334.523.20O)

(23.7 54.462.000)

137.596.984.739

46.758.846.463

(7.238.968.873)
(450.000.000)

(23 .1 s4.462.000)
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C6ng ty Cd phdn Luong thqc Thqc phAm Safoco
Thuy6t minh b6o c6o tii chfnh cho nim t<6t ttuic ngiy 31 thdng 12ndm2020 (ti6p theo)

MfluB09-DN
(Ban hdnh theo Thbng tu sO 200/2014/TT-BTC
ngdy 22 thdng 12 ndm 2014 cua 86 Tdi chinh)

(*) Nghi Quyi5t Dai HOi d6ng C6 tl6ng ngdy 10 th6ng 4 ndm 2O2O dA thdng qua viQc phdn pnOi cO tric
tir lqi nhufln sau thu6 chua phdn ph6i cria ndm2019 bao g6m cd tric bing ti6n \d23.754 tri6u VND

. ,: l ,.,-
vh bdng co phi6u h 6.335 triQu VND, vi th6ng qua viQc tdng v6n di6u le tt qu! d6u tu ph6t tri6n.
Theo d6, Cdng ty dI hoin t6t viQc ph6t hinh c6 phi6u niy vio ngiry 25 th6ng 5 ndm2}ZO vi nhfn
clugc giSy chring nhdn ddng kf kinh doanh thay d6i vdo nghy 22 thdng 6 ndm 2020 c$p nhflt viQc

ting v6n nhy.

Viin c6 phffn tI6 ph6t hhnh
C6 phi6u phd thdng

Sii c6 phi6u rlang Iuu hinh
^] ,.4 . l , ^Lo pnleu pho tnong

Hoa Sen Vi6t Nam
Bd Ph4m Thi Thu H6ng
Cdc c6 tl6ng kh6c

3U12t2020
VND 7o

Uu2020
VND 7o

10.055.789 100.5s7.890.000 7.918.1s4 79.181.540.000

10.055.789 100.557.890.000 7.9r8.t54 79.181.540.000

C6 phi6u.ph6 th6ng c6 mQnh gi6ld 10.000 VND. M6i c6 phi6u ph6 th6ng tuong img v6i m6t phi6u
bi6u quy6t t1i c6c cuQc hgp c6 d6ng cfia COng ty. Cdc c6 cldng dugc nhfn cd tric mi COng ty cdng
bd vho timg thoi tli6m. T6t c6 c6 phi6u ph6 thdng d6u c6 thri tg uu tiOn nhu nhau aOi voi tdi sin cdn
l4i cira Cdng ty. Cdc quyAn loi cira cdc cd phii5u dd duo. c C6ng ty mua lai cl6u bi tam ngirng cho tni
khi chring du-o. c ph6t hinh lai.

Thinh phAn cd cl6ng cira C6ng ty nhu sau:

T6ng COng ty Luong thuc Mi6n Nam -
Cdng ty C6 phdn 51.585.510.000 57,30Va 40.618.520.000 5l,30Vo
T6ng C6ng ty C6 phAn Bio hiiim Hing
Kh6ng 16.751.000.000 16,66Vo

C6ng ty C6 phAn DAu tu Thucrng m4i
4
,

(

CI

- 18.829.490.000 23,78Vo

10.801.510.000 to,1470 8.505.130.000 10,74vo
21.419.870.000 21,307o 11.228.400.000 l4,l8%o

19. V6n c6 phAn

V6n c6 phAn dugc duyQt vi cl5 ph6t hlnh cta C6ng ty li:

3U1212020
Sii cd phi6u VND

Viin c6 phAn tluqc duyQt 10.055.789 100.557.890.000

1nt2020
Sli c6 phi6u VND

7.9t8.154 79.181.540.000

100.557.ti90.000 100vo 79.181.540.000 toovo



20.

(a)

Cdng ty C6 phAn Lucrng thr;c Thgc phAm Safoco
Thuytit minh bio c6o tii chfnh cho nIm t<6t ttrric ngiy 31 th6ng 12 nim 2020 (ti6p theo)

MiuB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tr sd 200/2014/TT-BTC
ngdy 22 thdng 12 ndm 2014 cua BQ Tdi chinh)

Cdc khoin mr;c ngoed Bing cffn tliii kii todn

Trong vdng mQt nim
Trong vbng hai d6n ndm nim

(b) Ngo4i tQ

3U12t2020
Tumrg tlumrg

Nguy6n tQ VND

USD 86.088 1.983.040.535

Tii sin thu6 ngoii

C6c khoin ti6n thu6 tOl ttri6u phii tri cho c6c hgp d6ng thuO ho4t ilQng kh6ng clugc hiry ngang nhu
sau:

31.n2t2020
VND

UU2020
VND

s.774.631.482 s.774.63r.482
556.950.483 1.474.2t6.3t4

6.331.581.965 7.248.847.793

uu2020
Tucrng tlucrng

NguyGn tQ VND

584 12.004.490

4
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C6ng ty Cd phAn Luong thqc Thqc phAm Safoco
Thuyiit minh b6o c6o tii chinh cho n5m t<6t ttrric nghy 31 th6ng 12 ndm2020 (ti6p theo)

MAuB09-DN
(Ban hitnh theo Th\ng tlr s6 200/2014/TT-BTC
ngdy 22 ttuing 12 ndm 2014 cua BQ Tdi chinh)

21. Doanh thu til bdn hing vi cung c6p dich vU

T6ng doanh thu thi5 hiQn t6ng giltrihing b6n vh dich vp d5 cung c6p khOng bao g6m thu6 gi5 tri
gia tdng.

T6ng doanh thu

' B6n thanh phAm
. B6n hing h6a
. Cung c6p dich vg

Tru di c6c khoin giim tru doanh thu
r Heng b6n bi rre lai
. Chi6t kh6u thuong mai

Doanh thu thu6n

22. Gi6 v6n hing b6n vi dich vg cung c6p

Gi6 v6n cira thlnh phAm ctd b6n
Gi6 v6n cta hing h6a dI,bdn

2020 2019
VND VND

670.654.516.334 585.253.007.897
416.117.388.810 478.557.806.096

30.505.030 4.630.000

r.086.802.410.174 1.063.8t5.443.993

833.912.992
9.0n,0.216.928

327.971.480

9.834.129.920 327.97t.480

r.07 6.968.280.254 t.063.487 .472.5t3

2020
VND

532.636.250.971
410.765.751.760

2019
VND

460.064.118.736
470.558.270.684

943.402.002.731 930.622.389.420

-,20'
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C6ng ty Cd phAn Luong thrpc Thgc ph6m Safoco
Thuytit minh b6o c6o tii chinh cho nim t<iit ttrfc ngiy 31 th6ng L2 nilm2020 gi6ip theo)

MiuB09-DN
(Ban hdnh theo Th\ng tr sii 200/2014/TT-BTC
ngdy 22 thdng 12 ndm 2014 cua Bd Tdi chinh)

23. Doanh thu ho4t tlQng tii chinh

L6i ti6n gui
L6i chdnh lQch ti gi6 dA, thgc hiQn

24. Chi phi bdn hhng

Chi phi nh6n vi6n
Chi phi v6n chuyOn
Chi phi thu6 clAt

Chi phi xu6t khAu
Chi phi dich vu mua ngohi
Chi phi v4t liQu, bao bi
Chi phi kh6u hao tii s6n cO dintr
Chi phi kh6c

2020
VND

2.813.033.741
702.018.742

1.877.558.621
319.187.886

2019
VND

3.5t5.052.483 2.196.746.507

2020
VND

t7.o71.839.488
13.446.509.110
4.491.176.206
2.869.217.965
2.315.090.090
1.t46.677.860

62s.801.884
17.433.730.315

2019
VND

16.689.497.138
12.096.392.958
3.820.623.83s
1.976.449.3t7
3.167.727.694
1.297.602.918

625.801.884
23.473.305.7s9

59.400.042.918 63.147 .40t.503

25. Chi phf quAn lf doanh nghiQp

Chi phf nhdn vi6n
Chi phf vflt liQu qu6n ly
Chi phi dich vg mua ngoii
Chi phfkh6u hao tii sin cO Ainn
Chi phi bing tidn kh6c

2019
VND

2020
VND

r 5.965.565.190
759.399.87t
69t.229.305
510.230.9r3

t.710.980.299

t5.539.946.242
849.944.522
725.148.538
377.230.084

2.380.666.403

19.637 .405.578 19.872.935.7 89
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C6ng ty Cd phin Luong thgc Thgc phim Safoco
Thuy6t minh b6o c6o tii chfnh cho nim t<iit ttrric ngiy 31 thdng 12nilm2020 (ti6p theo)

MiuB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng nr sii 200/20\4/TT-BTC
ngdy 22 thdng 12 ndm 2014 cita Bp Tdi chtuh)

26. Chi phi sin xu6t vi kinh doanh theo y6u t(i

2020
VND

2019
VND

27. ThuG thu nh$p doanh nghiQp

(a) Ghi nh$n trong b6o c6o kiit qui ho4t tlQng kinh doanh

2020
VND

Chi phi mua hhng h6a tl6 b6n l4i
Chi phf nguy6n v6t ligu
Chi phi nhdn c6ng
Chi phi khdu hao tii sdin c6 tlfnh
Chi phi dfch vg mua ngohi
Chi phi kh6c

Chi phi thuri hiQn hinh
Nim hi6n hinh
Dg phdng thi6u nhfing n6m tru6c

Chi phir(lqi fch) thu6 thu nhfp hof,n l4i
Ph6t sinh vi hoin nhf,p c6c khoin ch6nh lQch t4m thdi

4t0.7 6s.7 sl.7 60 470.558.270.684
402.806.8s9.402 342.801.591.517
t35.262.584.636 132.tt8.s92.O00
lt.728.793.937 18.153.156.995
35.394.291.035 32.842.406.408
26.481.170.457 17.168.109.048

1.022.439.451.227 t.0t3.642.7 26.7 12

I 1.676.315.305
78.506.191

2019
VND

tl.460.723.426

11.754.821.496 1r.460.723.426

362.576.024 (682.46t.927)

r2.t17.397.520 t0.778.261.499

(
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C6ng ty CO phin Lucrng thgc Thqc ph6m Safoco
Thuy6t minh b5o c5o thi chinh cho n5m X6t ttuic ngiy 31 th6ng 12 ndm2020 (ti6p theo)

Mf,uB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng ttt sij 200/2014.TT-BTC
ngdy 22 thdng 12 ndm2014 cua 86Tdi chfnh)

(b) Biii ctri6u thuii suit thrlc t6

2019
VND

2020
VND

Lo. i nhufln k6 to6n tru6c thu6

Thu6 tfnh theo thu6 su6t cria C6ng ty
Chi phi kh6ng cluo. c kh6u tru thu6
Du phdng thi6u trong nhfing n6m tru6c

2020
VND

Lo'i nhuAn.thu6n trong n6m 46.758.846.463
56 phAn b6 vlo qu! khen thu6ng, phric
lsr (*) (7.0t3.826.969)

Lgi nhufn thuAn thuQc vC cO dOng ptrO

th0ng

58.876.243.983 s2.767.640.112

tt.775.248.797 10.553.528.022
263.642.532 224.733.477

78.506.191

39.745.019.494 35.690.971.82t 41989.378.6t3

12.tt7 .397.520 t0.778.26t.499

(c) ThuG suflt 5p dBng

Theo c6c tti6u khoin trong Luft Thut5 thu nh4p, C6ng ty c6 nghia vu nQp cho Nhi nu6c thu6 thu
nhfp bing ZOVo tr€n loi nhuAn tinh thu6.

28. Ldi ccr bin tr6n c6 phi6u

ViQc tinh tor{n l6i co b6n tr6n c6 phii5u cho nlm k6t thric ngiy 31 th6ng 12 ndm2O20 dvatrOn s6 lgi
nhufln thu6c v6 c6 dOng ph6 th6ng sau khi trir tli s6 ph6n b6 vio qu! khen thu6ng, phric lqi cho lcj,
k6 todn n6m vh sO luqng c6 phi6u phd th6ng binh quAn gia quydn, chi ti6t nhu sau:

(i) Lqi nhuQn thuiin thuQc vi cO ding phA thilng

2019 2019
VND VND

Dugc didu Theo b6o c6o
chinh lai (**) trufc dAy

4r.989.378.613 41.989.378.613

(6.298.406.792)

(*) 56 phdn b6 vio qu! khen thudng, phric lqi dugc tpm tinh bing 15Va lqt nhufln thu6n trong nim cira

C6ng ty. Tj' lQ nny bang v6i tj, lQ phan b6 duo. c c6c c6 tl6ng ph6 duyQt trong c5c ndm tru6c.

(**) Vi6c diAu chinh lai phAn 6nh Anh hudng cria viQc phdn b6 lgi nhufln vio qu! khen thu0ng, phric loi
lim giam loi nhuAn thudn thuQc ve c6 d6ng ph6 th6ng tir 41.989 triQu VND xu6ng 35.691 triQu
VND.
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C6ng ty CO phfln Luong thgc Thqc ph6m Safoco
Thuytit minh b6o c5o tii chfnh cho nIm t<6t ttuic ngiy 31 thdng 12 nilm2020 (ti6p theo)

MAuB09-DN
(Ban hdnh theo Th6ng tr tii 200/2014/TT-BTC
ngdy 22 thdng 12 ndm 2014 cua B0 Tdi chtnh)

(ii) SO cO phidu phA thing binh quAn gia quyin

2020 2019
Sii c6 phi5u Sii cd phi6u

Dugc tlidu
chinh l4i

C6 phir5u ph6 th6ng dl,phdthhnh dAu ndm 7.918.154 7.918.154
Anh huong cira viQc ph6t hanh c6 phi6u thu6ng sau nghy
3l thr4ng l2nFtm20l9 2.137.635 2.137.635

56 luqng binh qudn gia quy6n cria c6 phitiu ph6 th6ng

(iii) Iii cobdn ffAn cO phiiiu

2020
VND

L6i ccr bin tr6n c6 phi6u

COng ty m9
T6ng COng ty Lucrng thyc Miiin Nam - Cdng ty C6 phfln
Chia c6 tric

Don v! trqtc thuQc c6ng ty mg
C6ng ty Luong thqc B6n Tre
B6n thdnh phAm
Mua nguy6n vflt lipu

C6ng ty Luong thgc Ddng Thdp
B6n thinh phAm

COng ty Lumrg thrpc Tri Vinh
Mua nguy6n vat liQu

12.185.556.000 12.185.556.000

9.598.600
8.394.325.000 7.907.600.000

3.934.080 22.050.080

10.055.789 10.055.789

2019
VND

Duoc didu
chinh lai (*x*;

3.952 3.549

2019
VND

Theo b6o c6o
trufc dffy

5.303

(***) ViQc di6u chinh lai phAn 5nh inh huong cria viQc ph6t hinh c6 phi6u di5 tr6 cd tric sau nghy 31 th6ng
12 ndm2Olg vd anh huong cira vi€c phan b6 lqi nhu{n cira ndm 2019 vio qu} khen thuong, phric
lqi lim gi6m l6i co biin trOn c6 phiiSu tir 5.303 VND/c6 phi6u xu6ng 3.549 VND/c6 phi6u.

29. C6c giao dich chfr y6u vri'i c6c bOn li6n quan

Ngodi c6c s6 du v6i b6n li6n quan duo.c trinh bly tqi cdc thuy6t minh kh6c ctra b6o c6o tii chinh
nlry, trong n5m, C6ng ty c6 cdc giao dich chri ytSu voi cdc b6n li6n quan nhu sau:

Gi6 tri giao dich
2020 2019
VND VND

::
!4i

NH,

)TY

PU

,HO

16.036.284.000
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C6ng ty CO phfln Lumrg thqc Thuc ph6m Safoco
Thuy6t minh b6o c6o thi chfnh cho nim X6t ttrfic nghy 31 th6ng 12nilm2020 (ti6p theo)

MiuB09-DN
(Ban hdnh theo Thbng tu sA 200/2014/TT-BTC
ngdy 22 thdng 12 ndm 2014 cua B0 Tdi chtnh)

Gi6 tri giao dich
2020 2019
VND VND

Cdc bAn hAn quan khdc
Chi nhdnh COng ty C6 phAn Luong thgc Thirnh phii
HO Chf Minh - Foodcomart Sii Gdn
Br4n thanh phAm

Chi nh6nh COng ty Cd phAn Lumrg thqc Thinh ph6
HA Chf Minh - Foodcomart Dak N6ng
B6n thinh ph6m

C6ng ty CP Xfly lip Co khi vi Lumrg thgc Thyc phAm
Mua nguy6n vit ligu

Ban Tdng Gi6m tliic vi HQi Ddng Quin tr!
Luong thudng

Ban Ki6m so6t
Luong thu6ng

2.513.r39.220 1.916.353.840

86.661.180

40.500.000

9t.635.390

4.337.0s6.735 4.181.375.522

673.286.465 58t.s52.361

Thi Thu Hdng
Tiing Gidm diSc

30. Thdng tin so sdnh

Th6ng tin so s6nh t4i ngiy I th6ng I ndm 2020 dugc mang sang tt s6 HCu trinh bly trong b6o c6o
tdi chinh ctra COng ty tai ngiy vi cho nim k6t thric ngiy 3l th5ng 12 nim2Ol9.

Ngny9th6ng1ndm2021

tap:

t.^
w4,
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CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Thành phố. Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263  Website: www.safoco.com.vn 

    Số: 01/T.Tr-SAF/HĐQT        Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2021 

TỜ TRÌNH  

Về dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch  

phân phối lợi nhuận năm 2021 

Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông  

Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Lương thực Thực phẩm 

Safoco đã được kiểm toán; 

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/ĐHCĐ ngày 10/4/2020 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông 

qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 

như sau: 

1. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020 

Stt Diễn giải Số tiền 

1  Lợi nhuận trước thuế TNDN 58.876.243.983 

  - Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN     1.323.684.161  

  - Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN (hoãn lại)  (1.818.351.620) 

2 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 58.381.576.524 

3 Thuế TNDN năm 2020 (20% TNCT) 12.117.397.520 

  - Thuế TNDN hiện hành 11.754.821.496 

  - Thuế TNDN hoãn lại        362.576.024  

4 Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN 46.758.846.463 

5 Lợi nhuận còn lại để phân phối 46.758.846.463 

 5.1 Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện 13.237.109.776 

  - Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) 4.675.884.646 



2 

 

Stt Diễn giải Số tiền 

  - Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (tương đương 15% LN sau thuế) 7.013.826.969 

  
- Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý chuyên trách (tương đương 

2,24% LN sau thuế) 
1.047.398.161 

  - Tham gia hoạt động từ thiện xã hội 500.000.000 

 5.2 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 33.521.736.687 

6 Lợi nhuận chia cổ tức   38.817.718.459  

  - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện   33.521.736.687  

  - Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại     5.295.981.772  

7 Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức 30%/VĐL, trong đó: 30.167.367.000 

  - Trả bằng tiền mặt (30%) 30.167.367.000 

8 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021 8.650.351.459 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 

Stt Diễn giải Số tiền 

1 Lợi nhuận trước thuế TNDN 59.500.000.000 

2 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 59.500.000.000 

3 Thuế TNDN năm 2021 (20% TNCT) 11.900.000.000 

4 Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN 47.600.000.000 

5 Lợi nhuận còn lại để phân phối 47.600.000.000 

5.1 Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện 13.466.240.000 

 - Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) 4.760.000.000 

 - Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (tương đương 15% LN sau thuế) 7.140.000.000 

 
- Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý (tương đương 2,24% LN 

sau thuế) 
1.066.240.000 

 - Tham gia hoạt động từ thiện xã hội 500.000.000 

5.2 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 34.133.760.000 
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Stt Diễn giải Số tiền 

6 Lợi nhuận chia cổ tức 42.784.111.459 

 - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện   34.133.760.000  

 - Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại     8.650.351.459  

7 Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức 40%/VĐL 40.223.156.000 

 - Trả bằng cổ phiếu (10%) 10.055.789.000 

 - Trả bằng tiền mặt (30%) 30.167.367.000 

8 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022 2.560.955.459 

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng!                                                                  

          

 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 (Đã ký) 

 Trần Hoàng Thao 



 
 

 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 
Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Thành phố. Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263  Website: www.safoco.com.vn 

    Số:  02/T.Tr-SAF/HĐQT               Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2021 

TỜ TRÌNH  
Về mức tiền lương người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị,  

Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020 và kế hoạch năm 2021 

Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco; 
Năm 2020, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco đã thực hiện chi trả 

tiền lương người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký như 
sau: 

a) Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2020: 4.969,224 triệu đồng. 
b) Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Thư ký năm 

2020: 684 triệu đồng, cụ thể: 
- Thành viên Hội đồng quản trị : 9.000.000 đồng/người/tháng; 
- Thành viên Ban kiểm soát : 7.500.000 đồng/người/tháng; 
- Thư ký     : 6.000.000 đồng/người/tháng. 
Hội đồng Quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông, thông qua kế hoạch tiền 

lương người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2021 như 
sau: 

a) Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2021: 5.021,856 triệu đồng. 
b) Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2021: 

684 triệu đồng, cụ thể: 
- Thành viên Hội đồng quản trị : 9.000.000 đồng/người/tháng; 
- Thành viên Ban kiểm soát : 7.500.000 đồng/người/tháng; 
- Thư ký     : 6.000.000 đồng/người/tháng. 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch quỹ tiền lương người quản 

lý, quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2021. 
Trân trọng! 

          TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                        CHỦ TỊCH 
                   (Đã ký) 

   Trần Hoàng Thao 



 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Thành phố. Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263  Website: www.safoco.com.vn 

    Số:  03/T.Tr-SAF/HĐQT               Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2021 

TỜ TRÌNH  

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ  

Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco 

Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông  

Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

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

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều 

về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-

CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

chứng khoán. 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua ngày 09/6/2020. 

Hiện nay một số nội dung của Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm 

Safoco có một số điều chưa phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 

59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 và cần phải sửa đổi, bổ sung. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông: 

1. Thông qua nội dung dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm 

Safoco (đính kèm dự thảo). 

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh dự thảo Điều lệ sửa đổi trên cơ 

sở ý kiến tham gia của cổ đông và thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật. 

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua. 

Trân trọng! 

 
          TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                        CHỦ TỊCH 

                   (Đã ký)  
            

  Trần Hoàng Thao 



 

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

 

 

 

 

 

 

 

ÑIEÀU LEÄ 
COÂNG TY COÅ PHAÀN LÖÔNG THÖÏC THÖÏC PHAÅM SAFOCO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tp.Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm  

DỰ THẢO 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

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

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 

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

a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua 
khi thành lập công ty cổ phần và quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 

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

c. "Luật doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

d. "Luật chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 
2019; 

e. "Việt Nam" là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
f. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

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

g. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán 
trưởng, và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty; 

h. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 
Luật Chứng khoán; 

i. "Cổ đông" là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần; 
j. "Cổ đông sáng lập" là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên 

trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 

k. "Cổ đông lớn" là cổ đông là cổ đông sở hữu từ 05% trở lên số cổ phiếu có quyền 
biểu quyết; 

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

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

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao 
gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (Mục, Chương, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho 
việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI 
HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 
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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 Công ty viết bằng tiếng Việt:  

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh:  
SAFOCO FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY 

- Tên Công ty viết tắt: SAFOCO 
       

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: 

- Địa chỉ trụ sở chính: 1079 Phạm Văn Đồng, Khu phố 1, Phường Linh Tây, Thành 
phố Thủ Đức, Tp.HCM 
- Điện thoại: (84-28) 37245264 
- Fax: (84-28) 37245263 
- E-mail: safoco@hcm.vnn.vn 
- Website: www.safocofood.com 

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh 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 trước thời hạn theo khoản 2 Điều 54 hoặc gia hạn hoạt động 
theo Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và 
là vô thời hạn. 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc. 
Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được thực hiện theo quy định 
tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị do Đại hội đồng cổ đông 
thông qua. 

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

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 
1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: 

STT Tên ngành Mã ngành 

1 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu C32900 

2 Bán buôn thực phẩm G4632 

3 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình G4649 
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STT Tên ngành Mã ngành 

4 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng G4663 

5 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động I5610 

6 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ 
sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê L68100 

7 Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự C10740 
(Chính) 

8 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: 
Mục tiêu hoạt động của Công ty là huy động và sử dụng vốn có hiệu quả nhất, không 
ngừng phát triển các nguồn lực; cải tiến chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm 
thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng; cải thiện điều kiện làm việc, ổn định 
cuộc sống cho người lao động; đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông và làm tròn 
nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

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

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành 
nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia 
và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện 
pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. 

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp 
luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

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

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

1. Vốn điều lệ của Công ty là 100.557.890.000 đồng (Một trăm tỷ năm trăm năm mươi 
bảy triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng chẵn). 
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.055.789 cổ phần với mệnh giá là 
10.000 đồng/cổ phần. 

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù 
hợp với các quy định của pháp luật. 

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông 
và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ 
phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này. 

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại 
hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 
tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại 
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hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do 
Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ 
phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những 
điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông 
có chấp thuận khác. 

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được 
quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.  

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

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 

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

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối 
với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung 
theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn 14 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 14 ngày (hoặc thời hạn khác theo 
điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toá 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 chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in 
chứng nhận cổ phiếu. 

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ 
đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông 
phải bao gồm các nội dung sau đây: 

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

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

Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ 
phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền 
còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối 
với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ. 

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có 
chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty. 

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy 
định khác, cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được 
chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng 
khoán. 

2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền 
lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ 
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phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Thu hồi cổ phần 
1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ 

phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền 
còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối 
với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.. 

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy (07) 
ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường 
hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn 
trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện. 

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 
Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái 
phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp. 

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần 
đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký 
mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết 
định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội 
đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ 
phiếu vào thời điểm thu hồi. 

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu 
hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong 
việc gửi thông báo. 

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

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 
Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 
1. Đại hội đồng cổ đông; 
2. Hội đồng quản trị; 
3. Ban kiểm soát; 
4. Tổng giám đốc. 

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 12. Quyền của cổ đông 
1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu 
quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác 
do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu 
quyết; 

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 
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c. Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng 
cổ đông trong Công ty; 

d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định 
tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của 
pháp luật có liên quan; 

e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh 
sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của 
mình; 

f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội 
đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

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

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

i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở 
hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại 
cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; 

j. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công 
bố theo quy định của pháp luật; 

k. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; Cổ đông có quyền yêu cầu Tòa 
án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông theo điều 151 Luật Doanh nghiệp. Cổ đông có quyền yêu 
cầu Tòa án xem xét đình chỉ hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản 
trị theo quy định tại Khoản 4 Điều 153 Luật Doanh nghiệp; 

l. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên  có các 

quyền sau: 
a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 
b. Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp 
đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên 
quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty; 

c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều 
hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn 
bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số 
giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp 
hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; 
số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của 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 
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cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 
d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng 

văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. 
Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến 
nghị đưa vào chương trình họp; 

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền 

đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, việc đề cử người vào Hội đồng quản 
trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: 
a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và 

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

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người 
theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và 
Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề 
cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 
các cổ đông khác đề cử. 

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 
Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 
1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. 
2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình 

thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có 
cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này 
thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách 
nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ 
phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra. 

3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 
4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 
5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp 

luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp 
cho tổ chức, cá nhân khác. 

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các 
hình thức sau: 
a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 
b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 
c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị  trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 

thức điện tử khác; 
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d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 
7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một 

trong các hành vi sau đây: 
a. Vi phạm pháp luật; 
b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ 

chức, cá nhân khác; 
c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty. 

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

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định 
cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong 
thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định 
gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không 
quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội 
đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định 
là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm 
phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của 
pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. 
Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại 
trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ 
chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự 
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận 
nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. 

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

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty; 
b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng 

thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 
c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của 

Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể 
hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của 
các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp 
đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 
e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi 
(30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng 
quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 
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Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 
này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải 
bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.   

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, 
Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật doanh nghiệp; 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại 
điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; 
Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu 
tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho 
việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi 
phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

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

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 
1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty; 
b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; 

quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 
c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát; 
d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty 
e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 
f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 
g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 
h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 
i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; 
j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát; 
k. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát; 
l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm 
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toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm 
toán viên được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 
2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; 
b. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán 
c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; 
d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động 

của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; 
e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm 

soát; 
f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 
g. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát; 
i. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 
j. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy 
cần thiết; 

k. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 
l. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần 

và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba (03) năm 
đầu tiên kể từ ngày thành lập; 

m. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 
n. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 
o. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên 

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 
p. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 
q. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 

1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài 
sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; 

r. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

s. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản 
trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; 

t. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
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3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa 
ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự 

họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp 
thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. 

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 
tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định 
của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được 
ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời 
hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. 
Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng 
ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn 
bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức 
(nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty). 

3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có 
hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp: 
a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực 

hành vi dân sự; 
b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 
c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 
Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một 
trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước 
khi cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 17. Thay đổi các quyền 
1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có 

hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả 
cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi 
bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu 
được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó 
trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ 
phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình 
thức lấy ý kiến bằng văn bản. 

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua 
việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại 
diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của 
các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì 
cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày tiếp theo và những người nắm 
giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt 
trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu 
yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người 
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nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu 
bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc 
họp nêu trên. 

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy 
định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này. 

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền 
với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến 
việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát 
hành thêm các cổ phần cùng loại. 

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội 

đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy 
định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 
a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được 
lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 
Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự 
họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 
c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 
d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 
e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 
f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có 

quyền dự họp; 
g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức 
để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông 
tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán 
nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ 
đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc 
họp. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ 
được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin 
điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại 
hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để 
các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 
a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 
b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên 

Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; 
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c. Phiếu biểu quyết; 
d. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền 
kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng 
văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai 
mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ 
đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 
4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 
a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này; 
b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 05% 

cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này; 
c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng 

cổ đông; 
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định 
tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và 
nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 

50% tổng số phiếu biểu quyết  biểu quyết. 
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 

1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến 
hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.. 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 
2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể 
từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến 
hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải 
thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết 
theo trình tự sau: 
a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo 

ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và 
tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ 
đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội 
dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, 
không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được 
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thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số 
phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được 
Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu 
trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số 
thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị 
của Chủ tọa cuộc họp; 

b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được 
ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có 
quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có 
trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những 
nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau 
a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng 

quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp 
Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội 
đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên 
tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát 
điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự 
họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. 

b. Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người 
có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 
d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị 

của chủ tọa cuộc họp. 
3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong 

phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề 
trong nội dung chương trình họp. 

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

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

b.  Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; 

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập 
họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp 
dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa 
hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương 
trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và 
không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc 



15 
 

họp. 
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được 

đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, 
hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây: 

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

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

8. 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 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. 

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định 
tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người 
dự họp để thay thế chủ 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. 

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông 
qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết 
bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 
Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% 
tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp 
quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 
a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 
c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 
d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy 
định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

e. Tổ chức lại, giải thể Công ty; 
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2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu 
quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 
Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp . 

3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự trình tự, thủ tục triệu 
tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 
lệ công ty. 

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định 
của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền 
biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.. Yêu cầu và 
cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại 
khoản 3 Điều 18 Điều lệ này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. Mục đích lấy ý kiến; 
c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông 

là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ 
trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số 
giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ 
phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 
e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối 

với từng vấn đề lấy ý kiến; 
f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 
g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax 
hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là 
cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của 
cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì 
dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ 
bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 
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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 kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban 
kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm 
phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 
c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân 

biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi 
phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; 
e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 
f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám 

sát kiểm phiếu. 
Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải 
liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên 
đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do 
kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 
ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có 
thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 
24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và 
tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính 
của Công ty. 

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được 
số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu 
quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông. 

Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và 

lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập 
thêm bằng tiếng nước ngoài  và có các nội dung chủ yếu sau đây: 
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 
b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 
c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 
d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 
e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 
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đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 
f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách 

đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương 
ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương 
thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và 
không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự 
họp; 

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 
i. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký 

biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội 
đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. 
Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc 
cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải 
liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như 
nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng 
tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự 
họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính 
kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được 
công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng 
khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định 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 
hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa 
án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 
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 công ty, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 
1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố 

thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại 
hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về 
các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.  
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Ứng 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 viên Hội đồng quản trị được công bố 
bao gồm: 
a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 
b. Trình độ chuyên môn; 
c. Quá trình công tác; 
d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công 

ty khác); 
e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 
f. Các thông tin khác (nếu có). 
g. Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm 

giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi 
ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có). 

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền 
đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 
công ty. 

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 theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng 
quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại 
Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng 
quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được 
công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng 
quản trị theo quy định của pháp luật. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định 
tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ này. 

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.  
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. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc 
lập Hội đồng quản trị không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên 
Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên 
Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công 
việc. 

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 

a. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. 
Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều 
hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. 

b. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập  Hội đồng quản trị; 
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4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong 
trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định 
tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. 

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy 
định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 
7. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối 

đa 05 công ty khác. 

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để 

quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc 
thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng 
cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 
a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng 

năm của Công ty; 
b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 
c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán 

của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 
d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty; 
e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật 

Doanh nghiệp; 
f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo 

quy định của pháp luật; 
g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 
h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá 

trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 
của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 
167 Luật Doanh nghiệp; 

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan 
trọng khác; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người 
quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc 
Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác 
của những người đó; 

j. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc 
kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành 
lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của 
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doanh nghiệp khác; 
l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị 
quyết; 

m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông; 
n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử 

lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 
o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; 
p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về 

quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban 
hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy 
chế về công bố thông tin của công ty; 

q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, 
quy định khác của pháp luật.. 

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng 
quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 
1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và 

hiệu quả kinh doanh. 
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công 

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

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của 
Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện 
thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại 
hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng 
quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc 
khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có 
thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, 
hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng 
quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở 
và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành 
viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham 
dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội 
đồng quản trị . 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi 
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có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm 
cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm 
pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số 

các thành viên Hội đồng quản trị. 
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc. 
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 
b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và 

làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 
c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 
d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị; 
e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 
f.  Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, 
Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn 
từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm 
vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền 
và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị . Trường hợp không có người được ủy quyền 
hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt 
tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo 
dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó 
khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số 
các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên 
còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị 

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị 

trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc 
họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập 
và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu 
bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 
người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 
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b.  Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c.  Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Các trường hợp khác (nếu có). 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ 
mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này. Trường hợp 
không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm 
về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội 
đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông 
báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải 
xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết 
định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu 
quyết của thành viên. 
Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương 
tiện điện tử hoặc phương thức khác và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành 
viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu 
kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản 
trị. 
Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo 
luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự 
họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành 
viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ 
ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn 
một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong 
trường hợp sau đây: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều 
này; 

c.  Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình 
thức điện tử khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải 
đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm 
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nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến 
của tất cả những người dự họp. 

11. 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. 

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

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 
1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát 

triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội 
đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của 
Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản 
trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một 
trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của 
Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng 
quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và 
biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên 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, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp 
với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty 

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty 
để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có 
thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh 
nghiệp. 

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán 
được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. 

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 
và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo 
yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Tham dự các cuộc họp; 

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của 
pháp luật; 

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông 
tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 
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g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty; 

h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý 
Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội 
đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh 
doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế 
toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ 
nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị 
quyết Hội đồng quản trị. 

Điều 34. Người điều hành Công ty 
1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng 

và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ này. 
2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty 

được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu 
và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh 
nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong 
hoạt động và tổ chức. 

3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do 
Hội đồng quản trị quyết định. 

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy 
định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong 
báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc 
họp thường niên.. 

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 
1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác 

làm Tổng giám đốc. 
2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu 

sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước 
pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số 
nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo 
quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 
a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty 

mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 
b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 
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c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; 
d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 
e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các 

chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 
f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả 

người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; 
g. Tuyển dụng lao động; 
h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 
i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị 

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 
5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng 

quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay 
thế. 

IX. BAN KIỂM SOÁT 

Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên 
1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 

2 Điều 25 Điều lệ này. 
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ 

số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức 
đề cử theo cơ chế quy định quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công 
ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu 
thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 
bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.. 

Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát 
1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành 

viên Ban Kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ 
không hạn chế. 

2. Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại 
Điều 169 Luật doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau: 
a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; 
b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán 

các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 
3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy 
định tại khoản 2 Điều này; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 
c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 

4. Thành viên Ban Kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 
a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 



27 
 

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường 
hợp bất khả kháng; 

c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này; 

d. Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc 
bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa 
số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại 
học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, 
quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công 
ty. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

a)  Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các 
thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản 
trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 
1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật doanh nghiệp 

và các quyền, nghĩa vụ sau: 
a. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; 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.; 

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; 
c. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động 

của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác; 
d. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông; 
e. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác, Ban kiểm 
soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám 
(48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc 
phục hậu quả; 

f. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông 
thông qua; 

g. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Chứng khoán; 
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h. 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; 

i. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 
đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu 
về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty; 

j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 
Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát 
1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp 

ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết 
và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký 
tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm 
xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. 

2.  Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại 
diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 

Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát 
1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền 
lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm 
soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ 
tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng 
ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp 
thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

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

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN 
BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 
Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều 
hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với 
tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng 
vì lợi ích của Công ty. 

Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều 

hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp 
và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý 
khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông 
tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty. 
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3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản 
lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về 
các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát 
trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan 
của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại 
hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố 
thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố 
thông tin 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích 
cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản 
lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc 
tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên 
quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: 

a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc 
giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo 
Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành 
của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; 

b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch 
phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 
20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những 
nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành 
khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua 
bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan. 

Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 
1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và 

người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không 
hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi 
phạm của mình gây ra. 

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan 
trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không 
phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành 
khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ 



30 
 

theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên 
cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm 
trách nhiệm của mình.. 

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải 
thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc 
này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người 
này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 

Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ 
1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau: 

a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa 
chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông 
tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ 
công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 
quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội 
đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm 
soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ 
tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty 

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ 
sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người 
đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều 
hành khác có quyền 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. 

4. 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 Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 
và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, 
báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật 
tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh 
doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này. 

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN 

Điều 45. Công nhân viên và công đoàn 
1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan 

đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc 
lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp. 

2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan 
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đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và 
chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các 
quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 46. Phân phối lợi nhuận 
1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng 

năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. 
2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan 

tới một loại cổ phiếu. 
3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn 

bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết 
định này. 

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi 
trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực 
hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản 
ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các 
thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được 
tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông 
này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao 
dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung 
tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, 
quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, 
những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác 
được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của 
pháp luật. 

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

Điều 47. Tài khoản ngân hàng 
1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 
2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công 

ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật. 
3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài 

khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản. 

Điều 48. Năm tài chính 
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày 
31 tháng 12 hàng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp. 
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Điều 49. Chế độ kế toán 
1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán 

đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận. 
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp 

luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ 
thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có 
các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại 
tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật 
và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 

XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM 
CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 
1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán 

theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 
theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp 
cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy 
định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách 
trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty. 

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài 
chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và 
nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 51. Báo cáo thường niên 
Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về 
chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY 

Điều 52. Kiểm toán 
1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách 

các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 
một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm 
tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản 
trị.  

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 
3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được 

tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các 
thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến 
tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. 

XVII. DẤU CỦA CÔNG TY 
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Điều 53. Dấu của Công ty 
1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo 

quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 
2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công 

ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có). 
3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp 

luật hiện hành. 

XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY 

Điều 54. Giải thể công ty 
1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định 
gia hạn;  

b. Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  
c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý 

thuế có quy định khác; 
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông 
quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo 
hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định. 

Điều 55. Gia hạn hoạt động 
1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi 

kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của 
Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị. 

2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện  từ 65% trở lên tổng số 
phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành. 

Điều 56. Thanh lý 
1. Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có 

quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành 
viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội 
đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy 
chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong 
số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến 
thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành 
lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong 
tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành 
chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 
a. Các chi phí thanh lý; 
b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của 
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người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 
c. Nợ thuế; 
d. Các khoản nợ khác của Công ty; 
e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây 

được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước. 

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 

Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ 
1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền 

và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp 
luật khác, Điều lệ công ty, các quy định giữa: 
a. Cổ đông với Công ty; 
b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều  

hành khác; 
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 hoặc Chủ tịch Hội đồng quản 
trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên 
trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 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 Ban kiểm soát chỉ 
định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định 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, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án. 

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh 
toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 

Điều 58. Điều lệ công ty 
1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. 
2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề 

cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều 
khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của 
Công ty. 

XXI. NGÀY HIỆU LỰC 

Điều 59. Ngày hiệu lực 
1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 

Lương thực Thực phẩm Safoco nhất trí thông qua ngày      tháng     năm         tại Thành 
phố Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

2. Điều lệ được lập thành       bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính 
của Công ty. 
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3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
 TỔNG GIÁM ĐỐC  
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quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều 

về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-

CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

chứng khoán;. 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: 

1. Quy chế nội bộ về quản trị, gồm có 07 Điều (đính kèm dự thảo). 

 2. Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, gồm có 07 Chương, 24 Điều (đính 

kèm dự thảo). 

 3. Quy chế hoạt đồng Ban kiểm soát, gồm có 03 chương, 17 Điều (đính kèm 

dự thảo) 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, thông qua. 

Trân trọng! 

 
          TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                        CHỦ TỊCH 

                   (Đã ký) 

  Trần Hoàng Thao 
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Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 

tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần... 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm... 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần……………bao gồm các nội 

dung sau: 

 Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty Cổ phần Lương thực Thực 

Phẩm Safoco quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề 

cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 

Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định 

hiện hành khác của pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan. 

 Đại hội đồng cổ đông 

 Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

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

định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một 

lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng 

quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường 

hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài 

cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp 

Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh 

thổ Việt Nam. 

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

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

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

quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát; 

d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở 

lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/chung-khoan/nghi-dinh-155-2020-nd-cp-huong-dan-luat-chung-khoan-461323.aspx
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e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

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

h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 

soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty; 

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

j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

k. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát; 

l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn 

kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thầy cần thiết; 

m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. 

 Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình 

thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau 

đây: 

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

điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo 

quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính 

năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của 

Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ 

chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm 

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. 

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

trường hợp sau: 

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

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

thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

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

của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được 

thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký 

của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập 

hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; 

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

2.3. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba 

mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc 
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lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại 

điểm b khoản 2.2 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và 

điểm d khoản 2.2 Điều này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và 

các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công 

ty. 

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại điểm a khoản 2.3 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày 

tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật doanh nghiệp; 

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại điểm b khoản 2.3 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy 

định tại điểm c khoản 2.2 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Trong 

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

đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục 

triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi 

phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty 

hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi 

tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. 

2.4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ 

đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội 

đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông 

có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng 

ký cuối cùng; 

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; 

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông 

có quyền dự họp; 

g. Các công việc khác phục vụ đại hội. 

2.5. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng 

phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, hoặc gửi theo 

phương thức điện tử từ địa chỉ thư điện tử của công ty safoco@hcm.vnn.vn đến 

địa chỉ thư điện tử của cổ đông đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán, 

đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng 

khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết 

hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông 

báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp 

chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày 

thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội 

mailto:safoco@hcm.vnn.vn


 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco 

5 

 

đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội 

được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.  

Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ 

đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các 

cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:  

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;  

c. Phiếu biểu quyết; 

d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp. 

2.6. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến 

nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm 

việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng 

từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

2.7. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định 

tại khoản 2.6 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 2.6 Điều này; 

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 

05% cổ phần phổ thông trở lên; 

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông; 

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

2.8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy 

định tại khoản 2.6 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2.6 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. 

2.9. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực 

tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác 

dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 

Điều 144 Luật Doanh nghiệp. 

b. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại điểm a khoản 2.9 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản 

ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên 

cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần 

được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, 

chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. 

c. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy 

quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp 

phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện 

theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công 
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ty). 

2.10. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và 

phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt 

đăng ký hết theo trình tự sau: 

a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện 

theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng 

ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu 

quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo 

từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành 

bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, 

số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết 

được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành 

để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế 

mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc 

giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm 

phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc 

họp; 

b. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người 

được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và 

sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ 

tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và 

hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

2.11. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau 

đây: 

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp 

pháp, hợp lý khác; 

b. cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người 

không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản 

tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm 

tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

2.12.  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 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. 

2.13. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy 

định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số 

những người dự họp để thay thế chủ 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. 
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2.14. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham 

dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo 

quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 

155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Chứng khoán. 

2.15. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

a. 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  biểu quyết. 

b. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định tại điểm a khoản 2.11 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được 

gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp 

đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.. 

c. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định 

tại điểm b khoản 2.11 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được 

gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số 

phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

2.16. Điều kiện để nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua 

a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện 

từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, 

trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

- Dự án 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, trừ trường hợp Điều lệ 

công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; 

- Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

b. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số 

phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định 

tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp . 

c. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự trình 

tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

2.17. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu 

trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ thể 

số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến đối với 

từng vấn đề.  
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2.18. Các thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  

Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định chi tiết 

tại Điều 24 Điều lệ Công ty và Điều 151 Luật Doanh nghiệp. 

2.19.  Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc 

ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng 

Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài  và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

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

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh 

sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu 

tương ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 

phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không 

tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết 

của cổ đông dự họp; 

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

i. Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối 

ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác 

của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại 

khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi 

kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên 

bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung 

biên bản. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý 

như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng 

Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được 

áp dụng. 

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng 

ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài 

liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời 

họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin 

trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

3.1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết 
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định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. 

3.2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ 

đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu 

lấy ý kiến.. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được 

thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty. 

3.3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b. Mục đích lấy ý kiến; 

c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ 

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

địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, 

quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ 

chức;số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 

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

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý 

kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

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

3.4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi 

thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ 

đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo 

pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được 

đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải 

được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

c. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung 

phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong 

trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được 

gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

3.5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của 

Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên 

bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó 

phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương 

thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia 

biểu quyết; 
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d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng 

vấn đề; 

e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người 

giám sát kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm 

phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản 

kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định 

được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

3.6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 

15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị 

quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty 

trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 

3.7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông 

qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ 

tại trụ sở chính của Công ty. 

3.8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu 

được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có 

quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông. 

 Hội đồng quản trị 

 Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1.1. 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. 

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại 

hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và 

nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 

hàng năm của Công ty; 

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng 

loại; 

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào 

bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

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

e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 

Luật Doanh nghiệp; 

f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn 

theo quy định của pháp luật; 

g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có 
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giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần 

nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 

và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; 

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người 

quản lý quan trọng khác; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 

khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia 

Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định 

mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; 

j. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công 

việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định 

thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua 

cổ phần của doanh nghiệp khác; 

l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông 

thông qua nghị quyết; 

m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ 

đông; 

n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc 

xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

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

p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ 

về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định 

ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản 

trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty; 

q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, quy định khác của pháp luật.. 

Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội 

đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Chứng khoán. 

 Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  

2.1. Nhiệm kỳ, số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều 26 

Điều lệ Công ty. 

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị 

b. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiêp; 

c. 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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d. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản 

trị tại tối đa 05 công ty khác; 

2.3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 25 

Điều lệ Công ty. 

2.4. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị 

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn 

phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số 

cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền 

dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử 

viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ 

cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 

số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở 

lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ 

tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa 

chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

2.5. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

2.5.1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị trong trường hợp sau đây: 

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của 

Luật Doanh nghiệp; 

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2.5.2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị trong trường hợp sau đây: 

a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng 

liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; 

b. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2.5.3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành 

viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

2.5.4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số 

quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày 

số thành viên bị giảm quá một phần ba; 

b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không 

bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật 

này; 

c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội 

đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản 

trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất. 
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2.6. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

2.6.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông 

trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Trường hợp Điều lệ 

công ty không có quy định khác thì 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 các cổ đông dự họp biết 

trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, 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. 

2.6.2.  Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và 

ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 

115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm 

ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy 

chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản 

trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải 

được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 

thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

2.6.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu 

quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được 

bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần 

tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người 

trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu 

tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất 

cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp 

có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành 

viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các 

ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy 

chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

2.6.4. 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. 

2.7. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị Quy định tại Điều 28 

Điều lệ Công ty. 

2.8. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

2.8.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội 

đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất 

hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều 

hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang 
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nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong 

số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2.8.2 Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

2.8.3 Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản 

trị; 

b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; 

c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d. Các trường hợp khác (nếu có). 

2.8.4 Đề nghị quy định tại khoản 2.8.3 Điều này phải được lập thành văn bản, 

trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm 

quyền của Hội đồng quản trị. 

2.8.5 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 nêu tại khoản 

3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch 

Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với 

Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị 

triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2.8.6 Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị 

phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày 

họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, 

chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp 

phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành 

viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện 

thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác và bảo đảm đến 

được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký 

tại Công ty. 

2.8.7 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. 

2.8.8 Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành 

viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định 

tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu 

tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ 

nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số 

thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

2.8.9 Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc 

họp trong trường hợp sau đây: 
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a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại 

khoản 11 Điều này; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử 

hoặc hình thức điện tử khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác. 

2.8.10 Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ 

tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu 

quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

2.8.11 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. 

2.8.12 Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng, trong 

đó có họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. Trường hợp chủ tọa, 

người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thực hiện theo quy định 

tại khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp. Nội dung được đa số thành 

viên dự họp tán thành tại biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập 

thành Nghị quyết thông qua. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được 

lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2.8.13 Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được 

đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì 

quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản 

trị. 

 Ban Kiểm soát 

 Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật doanh 

nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: 

1.1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán 

được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; 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.; 

1.2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; 

1.3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động 

của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác; 

1.4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông; 

1.5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác, Ban kiểm soát 

phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, 
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yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu 

quả; 

1.6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua; 

1.7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 

155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chứng khoán; 

1.8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và 

địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của 

Công ty trong giờ làm việc; 

1.9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 

và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công 

tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty; 

1.10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

 Nhiệm kỳ số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát  

2.1 Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của 

thành viên Ban Kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm 

kỳ không hạn chế. 

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát 

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và 

quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, cha chồng, mẹ 

chồng, cha vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em 

ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

giám đốc và người quản lý khác. 

c. Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông 

hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định 

khác. 

d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Luật doanh nghiệp, 

pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty. 

 Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Điều 36 Điều 

lệ công ty. 

 Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện tương tự theo quy định cách thức 

bầu thành viên Hội đồng quản trị quy định tại điểm 2.4, khoản 2 Điều 3 Quy chế này. 

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

5.1. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại điểm 

2.2, khoản 2, Điều 4 quy chế này. 
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5.2. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính của 

công ty. 

5.3. Để sót, không phát hiện được các sai phạm, có hành vi thông đồng bao che cho các 

hành vi vi phạm nghĩa vụ quản lý công ty của Hội đồng quản trị, các cán bộ trong bộ 

máy điều hành dẫn đến gây thiệt hại cho công ty, cho lợi ích của cổ đông. 

5.4. Vắng mặt không tham dự họp Ban kiểm soát liên tục trong ba (03) kỳ họp mà 

không được sự chấp thuận của Trưởng Ban kiểm soát và Ban kiểm soát ra quyết định 

rằng chức vụ của người này bị bỏ trống. 

5.5. Theo quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm của Đại hội đồng cổ đông. 

5.6. Đại diện cho cổ đông là tổ chức, khi tổ chức đó giải thể. 

5.7. Bị cổ đông rút quyền đại diện. 

 Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định 

tại Điều 41 Điều lệ công ty. 

 Tổng Giám đốc 

 Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của 

Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

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

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

e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ 

các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, 

kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; 

g. Tuyển dụng lao động; 

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

i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị 

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám 

đốc 

a. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một 

người khác làm Tổng giám đốc. 

b. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công 

ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản 

trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

c. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm 
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lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, 

điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

d. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên 

Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám 

đốc mới thay thế. 

e. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng 

giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

 Các hoạt động khác 

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. 

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. 

4. Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và bộ máy điều 

hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các 

nghị quyết. 

5. 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. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban 

Kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận 

có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời 

 Hiệu lực thi hành 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco bao 

gồm 07 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày...tháng...năm... 

  

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

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

 
 …, ngày … tháng … năm .....… 

  

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công 

ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ...ngày ...tháng...năm... 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty 

cổ phần... 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực 

phẩm Safoco bao gồm các nội dung sau: 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ 

cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các 

thành viên Hội đồng quản trị. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội 

đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm 

trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty. 

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực 

hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

DỰ THẢO 
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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 Luật 

Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp 

các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của 

các đơn vị trong Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty 

và các nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích 

cao nhất của cổ đông và của Công ty; 

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. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo 

đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng 

giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình 

tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty. 

2. Người quản lý 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 do Điều lệ công ty quy định. 

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng 

thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được 

bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội 

đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 
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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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy 

định khác. 

4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức 

và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau 

đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong 

lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của 

Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

c Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản 

trị tại tối đa 05 công ty khác; 

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 

Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 

1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị 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; 

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con 

của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công 

ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; 

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ 

cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con 

đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý 

của Công ty hoặc công ty con của Công ty; 

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết của Công ty; 

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 

02 nhiệm kỳ; 

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty. 

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về 

việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này 
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và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không 

đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp 

thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện 

tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 

tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên 

quan. 

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

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

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì 

và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

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

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị; 

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

công ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội 

đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ 

chức hoặc bị bãi miễn. 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 sau đây: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép 

các biên bản họp; 

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ 

được giao; 
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c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công 

ty; 

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin 

và thủ tục hành chính; 

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh 

nghiệp; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên 

Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường 

hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định 

tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; 

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm 

tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp; 

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ 

đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi 

nhiệm tại cuộc họp gần nhất. 

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Trường hợp Điều lệ công ty không có 

quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau: 
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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 các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc 

Đại hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, 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. 

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng 

cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh 

nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề 

cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế 

hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm 

ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu 

thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương 

thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với 

tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ 

đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một 

số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số 

phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho 

đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên 

trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản 

trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc 

lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 

4. 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. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải 

công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc 

họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể 

tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải 

có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được 

công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi 

ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin 

liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 



Quy chế hoạt động HĐQT Công ty CP LTTP Safoco 7 

 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 

công ty khác); 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 

g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà 

ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản 

lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu 

có). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

Chương III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công 

ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ 

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại 

hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ 

sau: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 

hằng năm của Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào 

bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

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

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 

Luật Doanh nghiệp; 

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn 

theo quy định của pháp luật; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có 

giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 

Công ty; trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật 

Doanh nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý 

quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và 
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lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia 

Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù 

lao và quyền lợi khác của những người đó; 

k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công 

việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; 

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định 

thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần 

của doanh nghiệp khác; 

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, triệu 

tập họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị 

quyết; 

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ 

đông; 

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc 

xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

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

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ 

về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành 

Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về 

công bố thông tin của Công ty; 

r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc 

họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi 

thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

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. 

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, 

ký kết hợp đồng giao dịch 

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% 

hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày 

thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo 

tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: 

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người 

quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; 
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- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ 

phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; 

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 

Luật Doanh nghiệp. 

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp 

đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao 

dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một 

thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp 

đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. 

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông bất thường 

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong 

các trường hợp sau: 

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

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

thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

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

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

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

đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký 

của các cổ đông có liên quan; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

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

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày 

kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản 

trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy 

định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 

1 Điều này; 

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau 

đây: 

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; 

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 
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đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc 

họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; 

e) Xác định thời gian và địa điểm họp; 

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật 

doanh nghiệp; 

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính 

sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành 

viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm 

thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội 

đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu 

ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết 

định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của 

Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham 

dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. 

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc 

Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại 

Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 

Chương IV 

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị 

đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất 

triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ 

lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để 

chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý 

khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định. 
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4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó 

nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường 

hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị 

phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có 

quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải 

gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời 

họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận 

và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu 

biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, 

phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm 

đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công 

ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các 

tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội 

đồng quản trị. 

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có 

quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên 

trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không 

đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 

ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành 

nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

trong trường hợp sau đây: 

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

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 

11 Điều này; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 

hình thức điện tử khác; 

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

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công 

ty. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng 
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quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước 

sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

11. 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. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa 

số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối 

cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi 

và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập 

thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

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

b) Thời gian, địa điểm họp; 

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

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách 

thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

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

của cuộc họp; 

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; 

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu 

được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội 

dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản 

này có hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu 

trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản 

trị. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được 

lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý 

như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và 

bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 
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Chương V 

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH 

Điều 17. Trình báo cáo hằng năm 

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo 

cáo sau đây: 

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty; 

b) Báo cáo tài chính; 

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

d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát. 

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến 

Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban 

kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm 

nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu 

Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của 

Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, 

kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều 

này. 

Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo 

kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù 

lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành 

viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù 

lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội 

đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh 

doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được 

thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo 

cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội 

đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những 

công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng 

quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng 

lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định 

của Hội đồng quản trị. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi 

lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách 



Quy chế hoạt động HĐQT Công ty CP LTTP Safoco 14 

 

nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong 

việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu 

ban của Hội đồng quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm 

sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo 

hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi 

phạm pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan 

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, việc công khai lợi ích và 

người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi 

ích liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu 

phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần 

vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời 

hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải 

được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ 

sung tương ứng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác 

để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của 

Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản 

trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp 

thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng 

quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty. 

Chương VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành 

viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong 

quá trình xử lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công 

chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh 

vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành 

viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính 

báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức 
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họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, 

Điều lệ công ty và Quy chế này. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. 

Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị 

về việc bàn giao đó. 

Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành 

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám 

đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát 

thực hiện các nghị quyết. 

Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát  

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. 

Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng 

và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm 

vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, 

Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây 

dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần...bao gồm 07 chương, 

23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày...tháng...năm... 

  

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THỰC PHẨM SAFOCO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
       Tp. Hồ Chí Minh, ngày  tháng  năm 

QUY CHẾ 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 

tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Safoco; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm 2021 

Ban kiểm soát ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty 

Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Safoco; 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Lương Thực 

Thực Phẩm Safoco bao gồm các nội dung sau: 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

1.  Quy chế này quy định về tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban 

kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco 

(sau đây gọi là Ban kiểm soát). 

2. Những nội dung chưa được quy định trong quy chế này sẽ được điều chỉnh 

bởi Quy chế quản trị công ty, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty, Luật doanh nghiệp 

và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. 

3. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và các 

thành viên Ban Kiểm soát. 

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động 

1. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, tổ chức và hoạt động theo nguyên 

tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty; đảm bảo tính hợp lý và thực 

tế; đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, của Hội đồng quản trị, không gây gián 

đoạn trong điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty; lắng nghe, đấu 

tranh và ngăn chặn từ xa, phòng ngừa nguy cơ dẫn đến các hành vi làm xâm hại đến 

DỰ  THẢO 
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lợi ích của công ty và các cổ đông. 

2. Mọi diễn biến và những thông tin thu thập được trong quá trình giám sát của 

Ban kiểm soát phải được xem xét, đánh giá trung thực, khách quan trên cơ sở các tài 

liệu đã được kiểm tra tại chỗ hoặc qua hệ thống thông tin báo cáo. 

3. Tất cả các báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát gửi cho Đại hội 

đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cơ quan nhà nước phải được 

thảo luận tập thể trong Ban kiểm soát có tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị. 

4. Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên Ban kiểm soát 

chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và chịu trách nhiệm trước Đại hội 

đồng cổ đông, trước pháp luật về các kết luận giám sát của mình đối với sự phát triển 

của công ty. Thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm báo báo về việc thực hiện các 

công việc được phân công phụ trách. 

5. Mục tiêu hoạt động của Ban kiểm soát là bảo vệ lợi ích của cổ đông, của công 

ty, đảm bảo công ty phát triển bền vững, đảm bảo sự đoàn kết nội bộ giữa các cổ đông, 

cân bằng lợi ích giữa các bộ phận trong công ty. 

CHƯƠNG II 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát 

1.  Ban kiểm soát có ba (03) thành viên, gồm có Trưởng Ban và các thành viên 

Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt 

Nam và phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Trưởng 

Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán hoặc kiểm toán. 

2.  Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm 

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

3.  Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát nhiệm 

kỳ mới chưa được bầu thì Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền 

và nhiệm vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. 

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát 

1.  Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và 

quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

2.  Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, cha chồng, 

mẹ chồng, cha vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, 

anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và 

người quản lý khác. 

3.  Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ 

đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định 

khác. 

4.  Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Luật doanh nghiệp, 

pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty. 

Điều 5. Đương nhiên mất tư cách thành viên Ban kiểm soát 

1.  Các trường hợp đương nhiên mất tư cách thành viên Ban kiểm soát: 
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a)  Mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết, bị tòa án có thẩm quyền tuyên bố là 

đã chết hoặc mất tích; 

b) Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; 

c)  Bị trục xuất hoặc cấm nhập cảnh vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. 

2.  Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày xác định được các thành 

viên Ban kiểm soát bị đương nhiên mất tư cách theo quy định tại khoản 1 Điều này, 

Ban kiểm soát phải có văn bản kèm tài liệu chứng minh cụ thể thông báo cho Hội đồng 

quản trị và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của văn bản này trước 

pháp luật. 

Điều 6. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau 

đây: 

1.  Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại 

Điều 4 quy chế này. 

2.  Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính 

của công ty. 

3.  Để sót, không phát hiện được các sai phạm, có hành vi thông đồng bao che 

cho các hành vi vi phạm nghĩa vụ quản lý công ty của Hội đồng quản trị, các cán bộ 

trong bộ máy điều hành dẫn đến gây thiệt hại cho công ty, cho lợi ích của cổ đông. 

4.  Vắng mặt không tham dự họp Ban kiểm soát liên tục trong ba (03) kỳ họp 

mà không được sự chấp thuận của Trưởng Ban kiểm soát và Ban kiểm soát ra quyết 

định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống. 

5. Theo quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm của Đại hội đồng cổ đông. 

6.  Đại diện cho cổ đông là tổ chức, khi tổ chức đó giải thể. 

7. Bị cổ đông rút quyền đại diện. 

Điều 7. Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên Ban kiểm soát phải kê khai các lợi ích liên quan với công ty, bao 

gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà mình làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời 

điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà những người có liên quan của mình làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở 

hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ; 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời 

hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ 

sung phải được khai báo với công ty trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày 

có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Việc kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải được thông báo 

cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên và được niêm yết, lưu giữ tại trụ 
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sở chính của công ty. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền xem xét nội dung kê khai bất 

cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết. 

Điều 8. Chế độ làm việc của Ban kiểm soát 

1.  Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chịu trách nhiệm cá 

nhân theo phần công việc đã được phân công của từng thành viên trong Ban kiểm soát. 

2.  Các thành viên Ban kiểm soát căn cứ vào nhiệm vụ được phân công có trách 

nhiệm thực hiện các chương trình hoạt động của Ban kiểm soát. Mỗi thành viên được 

phân công chuyên trách một lĩnh vực, có trách nhiệm tham mưu và thực hiện báo cáo 

hoặc có ý kiến với Trưởng Ban kiểm soát đối với lĩnh vực được phân công.  

3.  Trưởng Ban điều hành chung các công việc của Ban kiểm soát, các thành 

viên chủ động giải quyết công việc được phân công và chịu trách nhiệm chính về công 

việc của mình. Việc phân công chỉ mang tính chất tương đối, mỗi thành viên Ban kiểm 

soát không chỉ thực hiện kiểm tra, giám sát lĩnh vực được phân công mà còn thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát ở các lĩnh vực khác, thuộc nhiệm vụ chức năng chung của Ban 

kiểm soát. 

4.  Các công việc cần trao đổi với chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 

hoặc các cơ quan liên quan do Trưởng Ban kiểm soát đảm nhiệm, các công việc có 

tính chất nghiệp vụ, các thành viên Ban kiểm soát trao đổi trực tiếp với các trưởng 

phòng ban, đơn vị hoặc cán bộ chuyên môn nghiệp vụ cung cấp các số liệu, sổ sách, 

chứng từ, hóa đơn... phục vụ cho công việc chung của ban hoặc lĩnh vực mình phụ 

trách; nếu gặp khó khăn xin ý kiến Trưởng Ban để giải quyết. 

Điều 9. Các cuộc họp Ban kiểm soát 

1.  Ban kiểm soát họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần và có thể được triệu tập 

họp bất thường để kịp thời giải quyết những công viêc đột xuất. 

2.  Trưởng Ban kiểm soát phải triệu tập cuộc họp bất thường của Ban kiểm soát 

theo đề nghị của: 

- Ít nhất một (01) thành viên Ban kiểm soát; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty. 

Cuộc họp bất thường của Ban kiểm soát phải được tiến hành trong vòng bảy (07) 

ngày sau khi nhận được đề nghị. 

3.  Trong trường hợp Trưởng Ban kiểm soát vắng mặt thì người được Trưởng 

Ban kiểm soát uỷ quyền bằng văn bản triệu tập họp Ban kiểm soát. 

4.  Thời gian triệu tập họp Ban kiểm soát: Mọi cuộc họp Ban kiểm soát được 

thông báo mời họp ít nhất ba (03) ngày trước ngày khai mạc. Thông báo triệu tập họp 

có thể bằng văn bản, fax, thư điện tử, điện thoại, không gửi theo thông báo họp nội 

dung cuộc họp và các tài liệu kèm theo. Người thực hiện nhiệm vụ thông báo phải có 

bằng chứng chứng minh về việc người được mời đã nhận được thông báo. 

5.  Địa điểm họp Ban kiểm soát: Địa điểm họp do người triệu tập họp quyết định 

trên lãnh thổ Việt Nam.  

6.  Cuộc họp Ban kiểm soát được coi là có giá trị pháp lý khi có ít nhất 2/3 số 
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thành viên Ban kiểm soát hoặc người được thành viên Ban kiểm soát cử thay thế tham 

dự. 

Chủ toạ cuộc họp Ban kiểm soát là Trưởng Ban kiểm soát hoặc người được 

Trưởng Ban kiểm soát uỷ quyền bằng văn bản. Trường hợp Trưởng Ban kiểm soát 

vắng mặt và không uỷ quyền lại thì các thành viên tham dự cuộc họp bầu một người 

làm chủ toạ cuộc họp. 

7.  Người được mời họp Ban kiểm soát phải là thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng. Khi biểu quyết những nội dung 

kết quả giám định kỹ thuật có thể mời các cơ quan đã tham gia giám định họp. 

8. Thông qua quyết định của Ban kiểm soát: 

- Mỗi thành viên tham dự cuộc họp Ban kiểm soát sẽ có một (01) phiếu biểu 

quyết tại cuộc họp Ban kiểm soát. Nếu thành viên Ban kiểm soát không thể tham dự 

cuộc họp thì có thể ủy quyền biểu quyết của mình bằng văn bản cho một thành viên 

Ban kiểm soát khác (là đối tượng được tham gia biểu quyết) thực hiện biểu quyết thay; 

- Thành viên Ban kiểm soát có quyền lợi liên quan tới vấn đề được đưa ra Ban 

kiểm soát quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và 

không được tính vào số lượng đại biểu yêu cầu có mặt tại cuộc họp, đồng thời cũng 

không được nhận ủy quyền của thành viên Ban kiểm soát khác để tham gia biểu quyết 

vấn đề đó. Bất kỳ thành viên Ban kiểm soát nào có liên quan đến một hợp đồng được 

nêu trong khoản 1 Điều 167 của Luật doanh nghiệp sẽ được coi là có quyền lợi vật chất 

đối với hợp đồng đó; 

- Quyết định của Ban kiểm soát được thông qua nếu được đa số thành viên Ban 

kiểm soát có quyền tham gia biểu quyết chấp thuận. Trường hợp số phiếu ngang nhau 

thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát. 

9.  Biên bản họp của Ban kiểm soát: 

Những nội dung được đưa ra trao đổi, kết luận và biểu quyết về từng vấn đề của 

cuộc họp Ban kiểm soát đều phải được ghi trong biên bản. Biên bản họp Ban kiểm soát 

được lập bằng tiếng Việt và phải được tất cả thành viên Ban kiểm soát tham dự họp ký 

tên và phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của biên bản. Biên 

bản cuộc họp được gửi đến tất cả các thành viên Ban kiểm soát. 

Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát 

1.  Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh: 

a)  Kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của Quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản trị và giám sát việc thực hiện quy chế đã được Hội đồng quản trị ban hành; 

b)  Nắm vững các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản 

trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để chủ động phối hợp với Hội đồng quản 

trị trong việc đề xuất các chính sách tài chính; đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của các 

nghị quyết của Hội đồng quản trị về thẩm quyền ban hành, về nội dung và tính hiệu 

quả khi thực hiện; 

c)  Kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của Quy chế quản trị công ty do 

Tổng giám đốc công ty trình Hội đồng quản trị trước khi Hội đồng quản trị phê chuẩn; 

giám sát việc thực hiện quy chế đã ban hành; 
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d) Nắm vững nhiệm vụ của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; đánh giá tính 

hợp lý, tính hợp pháp của các kế hoạch, phân công, điều hành và tính hiệu quả của 

công tác điều hành công ty; kiểm soát trước tính hợp pháp hợp lý của các hợp đồng do 

Hội đồng quản trị phê duyệt và giao cho Tổng giám đốc ký kết để tránh việc các hợp 

đồng này bị vô hiệu, hoặc có các điều khoản gây bất lợi cho công ty; 

e)  Kiểm soát sau khi ký đối với các hợp đồng và các văn bản quản lý do Tổng 

giám đốc ký; trong trường hợp này, Ban kiểm soát có thể kiểm soát trước nếu Tổng 

giám đốc công ty đề nghị; 

f)  Kiểm tra tính hợp lý và tính hợp pháp các hợp đồng lao động do Tổng giám 

đốc ký kết với người lao động, để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động, cân 

bằng lợi ích của người lao động với lợi ích công ty, phải ngăn chặn kịp thời các phản 

ứng của người lao động gây bất lợi cho công ty. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong việc ghi chép sổ kế toán: 

a) Giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý tài chính của công ty; 

b) Đánh giá tính hợp lý, tính hợp pháp của chứng từ, hoá đơn. Phát hiện kịp thời 

những bất hợp lý, bất hợp pháp trong các chứng từ, hoá đơn, biên bản thực hiện các 

hợp đồng; nhanh chóng đưa ra biện pháp thích hợp để hợp lý hoá, hợp pháp hoá để 

tránh nguy cơ dẫn đến rủi ro tài chính cho công ty; 

c)  Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp trong việc ghi chép sổ kế toán: giám sát và 

ghi chép sổ kế toán, kiểm tra sự phù hợp giữa chứng từ, hoá đơn với sổ sách kế toán, 

đảm bảo các số liệu trong sổ sách kế toán là chính xác minh bạch hợp lý và hợp pháp, 

phù hợp với các chuẩn mực kế toán hiện hành. 

3.  Kiểm soát báo cáo tài chính: 

a)  Đột xuất hoặc định kỳ thẩm định, kiểm tra tính chính xác, minh bạch, hợp lý, 

hợp pháp trong báo cáo tài chính trước khi Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ 

đông, liên đới chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về những 

sai sót trong báo cáo tài chính. Việc kiểm tra đột xuất (nếu có) không được quá hai 

(02) lần trong một năm; 

b) Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến các số liệu trong Báo cáo tài chính, 

giải thích rõ ràng, minh bạch về ý nghĩa các số liệu trong Báo cáo tài chính; 

c) Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt 

động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo quy định của Đại hội đồng cổ đông 

hoặc theo yêu cầu của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 05% vốn điều lệ trở nên; 

d) Khi cần thiết Ban kiểm soát có thể yêu cầu Hội đồng quản trị phê duyệt trưng 

dụng một số nhân viên của công ty làm nhiệm vụ kiểm soát, kiểm tra trong một thời 

gian nhất định, hoặc có thể thuê các công ty kiểm toán hoặc cá nhân có trình độ thích 

hợp thực hiện việc giám định khi cần thiết. 

4.  Kiểm soát công tác quản lý, điều hành khác: 

a) Kiểm tra, kiểm soát nội dung của các quy chế: về quản lý nhân sự và chính 

sách tiền lương, tiền thưởng; về công tác hành chính quản trị và bảo mật, lưu trữ thông 

tin trước khi Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị phê duyệt; 

b)  Giám sát việc thực hiện, bổ sung, sửa đổi những quy chế nói trên; 

c)  Ban hành ngay văn bản đình chỉ hành vi vi phạm nghiêm trọng và/hoặc vượt 
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thẩm quyền của các thành viên Hội đồng quản trị và các cán bộ trong bộ máy điều hành 

nếu có bằng chứng chắc chắn và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về quyết 

định của mình. 

Điều 11. Trưởng Ban kiểm soát 

1.  Trưởng Ban kiểm soát được bầu trong số thành viên Ban kiểm soát. 

2.  Khi Trưởng Ban kiểm soát vắng mặt đi công tác xa, phải uỷ quyền cho một 

thành viên Ban kiểm soát thay mặt Trưởng Ban để duy trì hoạt động thường xuyên của 

Ban kiểm soát. Trường hợp Trưởng Ban kiểm soát không uỷ quyền thì các thành viên 

Ban kiểm soát còn lại cử một người trong số họ làm Phụ trách Ban kiểm soát để tạm 

thời điều hành Ban kiểm soát. 

3. Trưởng Ban kiểm soát có quyền và nhiệm vụ sau: 

a)  Chuẩn bị chương trình, nội dung cho các cuộc họp của Ban kiểm soát trên cơ 

sở xem xét các vấn đề và mối quan tâm của tất cả thành viên Ban kiểm soát liên quan 

đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát; triệu tập và chủ tọa họp Ban kiểm soát; 

b) Lập chương trình kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát hàng năm, tháng và 

đột xuất khi có những vấn đề phát sinh, chủ yếu bao gồm các nội dung: 

- Giám sát sự tuân thủ các nội quy, quy chế đã ban hành; 

- Giám sát chứng từ và sổ sách kế toán hàng tháng; 

- Giám sát đôn đốc việc lập báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và năm; 

- Giám sát việc thực hiện các quy định về kế toán quản trị; 

- Kiểm soát đánh giá tính hợp pháp, hợp lý, tính khả thi của các hợp đồng ký 

giữa công ty với khách hàng; 

c) Đảm bảo các thành viên Ban kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ, khách 

quan, chính xác và đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát phải xem xét; 

d) Giám sát, chỉ đạo các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện các công 

việc được phân công và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát. 

Điều 12. Thành viên Ban kiểm soát 

1. Thay thế thành viên Ban kiểm soát: 

a)  Khi số thành viên Ban kiểm soát bị giảm 1/3 so với quy định trong Điều lệ 

công ty, thì phải kiến nghị Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong 

thời hạn sáu mươi (60) ngày để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; 

b) Trong các trường hợp khác, cuộc họp gần nhất của Đại hội đồng cổ đông sẽ 

bầu các thành viên mới để thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm; 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát: 

a)  Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát theo 

đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy định nội bộ của Ban kiểm soát 

một cách trung thực, thận trọng vì lợi ích của công ty và cổ đông; 

b)  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát theo quy định; 

c)  Yêu cầu Trưởng Ban kiểm soát triệu tập họp Ban kiểm soát bất thường; 

d)  Kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, tài 

sản, các báo cáo tài chính và kiến nghị khắc phục các sai phạm nếu có; 
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e)  Được quyền yêu cầu cán bộ, nhân viên của công ty cung cấp số liệu và giải 

trình các hoạt động kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ được phân công; 

f)  Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát, tham gia góp ý và biểu quyết về các vấn đề 

thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột lợi ích; 

g)  Tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát, tham gia góp ý và biểu quyết về 

các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, trừ những vấn đề có xung 

đột lợi ích; 

h)  Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến và đưa ra kiến nghị, 

nhưng không được biểu quyết; 

i)  Yêu cầu ghi lại các ý kiến của mình trong biên bản cuộc họp Hội đồng quản 

trị nếu ý kiến của mình khác với các quyết định của Hội đồng quản trị và báo các trước 

Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 13. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 

1. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài 

liệu kèm theo phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo 

phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do công 

ty phát hành được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương 

thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị. 

3. Thành viên Ban kiểm soát ngoài nhiệm vụ được phân công phải được sự đồng 

ý của Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành thì mới được 

quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh; cũng 

như đến các địa điểm nơi người quản lý và nhân viên của công ty làm việc. 

4. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản 

lý khác phải cung cấp  đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản 

lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. 

5. Định kỳ hàng quý hoặc theo yêu cầu của Ban kiểm soát, công ty lập và gửi 

báo cáo tài chính quý, bán niên, năm và các biểu mẫu khác do Ban kiểm soát quy định 

cho các thành viên Ban kiểm soát. 

Điều 14. Bảo mật thông tin 

1. Các thành viên Ban kiểm soát xử lý mọi thông tin và tài liệu có được trong 

phạm vi thẩm quyền thành viên Ban kiểm soát với sự cẩn trọng cần thiết và bảo mật 

trong trường hợp thông tin được xếp loại mật theo quy định của công ty và pháp luật.  

2. Các thành viên Ban kiểm soát không được tiết lộ ra bên ngoài, công bố hoặc 

bằng cách khác cung cấp cho bên thứ ba các thông tin mật, các văn bản tài liệu và các 

thông tin khác liên quan đến hoạt động của công ty, hoặc các thông tin mà công ty 

chưa công bố ra bên ngoài. 

3. Việc bảo mật thông tin vẫn được thực hiện sau khi thành viên Ban kiểm soát 

đã hết nhiệm kỳ.  

Điều 15. Thù lao, tiền lương và lợi ích của thành viên Ban kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng theo công việc 

và được hưởng các lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội 
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đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân 

sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát căn cứ vào số ngày làm việc dự tính, số 

lượng và tính chất của công việc và mức thù lao bình quân hàng ngày của thành viên. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn ở, đi lại, chi phí sử dụng 

dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức tiền lương, thù lao và chi phí này 

không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng 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 và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi 

phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 

pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng 

năm của công ty. 

Điều 16. Các mối quan hệ của Ban kiểm soát 

1. Quan hệ với Đại hội đồng cổ đông: 

Ban kiểm soát thực hiện báo cáo cổ đông kết quả giám sát hoạt động của công 

ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc 

đột xuất theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông. 

2.  Quan hệ với Hội đồng quản trị: 

- Hội đồng quản trị chịu sự giám sát của Ban kiểm soát trong việc quản lý công 

ty và Hội đồng quản trị có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin về quản lý, 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; 

- Ban kiểm soát thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt 

động, 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;  

- Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành 

viên Hội đồng quản trị (cùng lúc yêu cầu cả Tổng giám đốc điều hành, thành viên kiểm 

toán nội bộ (nếu có) và kiểm toán viên độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà các 

thành viên Ban kiểm soát quan tâm; 

- Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của Ban kiểm soát phải có kết luận bằng 

văn bản (không trễ hơn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Hội 

đồng quản trị để có thêm cơ sở giúp Hội đồng quản trị trong công tác quản lý công ty. 

Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, Ban kiểm soát cần phải bàn bạc 

thống nhất với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trước khi báo cáo trước Đại hội đồng 

cổ đông. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến 

ghi vào biên bản và Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo với Đại hội đồng 

cổ đông gần nhất;  

- Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi 

phạm Điều lệ công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông báo 

bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người 

có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả đồng thời 

Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông đồng thời báo cáo, 

công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;  

- Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của công 

ty thì Ban kiểm soát phải gởi văn bản cùng tài liệu liên quan trước ít nhất mười lăm 
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(15) ngày làm việc so với ngày dự định nhận được phản hồi;  

- Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị các 

giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát với chính 

thành viên đó hoặc với những người có liên quan tới thành viên đó theo quy định của 

pháp luật;  

- Các nội dung khác cần xin ý kiến của Hội đồng quản trị phải được gởi trước ít 

nhất là bảy (07) ngày làm việc và Hội đồng quản trị sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) 

ngày làm việc. 

3.  Quan hệ với Ban điều hành và cán bộ quản lý: 

-Ban điều hành và cán bộ quản lý chịu sự giám sát của Ban kiểm soát trong việc 

quản lý công ty và Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc 

có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ kịp thời số liệu, tài liệu thông tin giải trình các hoạt động 

theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

- Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát và kiểm toán nội bộ và thực hiện 

báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ theo quy định. Ban điều hành 

thông báo cho Ban kiểm soát những chỉ đạo, ý kiến của mình đối với những vấn đề 

Ban kiểm soát đã có báo cáo, kiến nghị để Ban kiểm soát theo dõi; 

- Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng 

giám đốc (cùng lúc yêu cầu cả thành viên Hội đồng quản trị, thành viên kiểm toán nội 

bộ (nếu có) và kiểm toán viên độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà các thành viên 

Ban kiểm soát quan tâm;  

- Trường hợp Ban kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi 

phạm Điều lệ công ty của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản với 

Tổng giám đốc trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm 

chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả đồng thời Ban kiểm soát có trách 

nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông, đồng thời báo cáo, công bố thông tin theo 

quy định của pháp luật hiện hành;  

- Thành viên Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng giám đốc tạo điều kiện tiếp 

cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty tại trụ sở chính hoặc 

nơi lưu trữ hồ sơ;  

- Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo 

cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu của Ban kiểm soát phải 

được gởi đến công ty trước ít nhất bốn mươi tám (48) giờ. Ban kiểm soát không được 

sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác 

để thực hiện các giao dịch có liên quan; 

- Khi có nhu cầu sử dụng tư vấn độc lập bên ngoài, Ban kiểm soát phải thông tin 

về phạm vi, giá trị và các nội dung trọng yếu khác trong vòng bốn mươi tám (48) giờ 

kể từ thời điểm xác lập dịch vụ đó; 

- Các nội dung khác cần ý kiến của Tổng giám đốc phải được gởi trước ít nhất 

là bảy (07) ngày làm việc và Tổng giám đốc sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm 

việc. 
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CHƯƠNG III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 17. Hiệu lực thi hành và sửa đổi, bổ sung quy chế 

1.  Quy chế này gồm 03 Chương 17 Điều, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành 

và thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lương 

thực thực phẩm Safoco ban hành ngày 17 tháng 04 năm 2018; 

2.  Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này phải được Ban kiểm soát xem xét và quyết 

định. 

3.  Các thành viên Ban kiểm soát và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách 

nhiệm thực hiện quy chế này. 

  

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

                                                                                           



 
 

 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 
Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM 
Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263  Website: www.safoco.com.vn 

TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

Về việc đề nghị phê chuẩn chọn đơn vị kiểm toán 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 
- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật kế toán; 
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco. 
Nhằm giúp cho việc công bố thông tin ra công chúng về tình hình tài chính của Công 

ty được chính xác và minh bạch, Ban Kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2021 chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:  

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: 
- Đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban 

chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết 
và kinh doanh chứng khoán. 

- Không xung đột quyền lợi khi kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần 
Lương Thực Thực Phẩm Safoco (việc kiểm toán báo cáo tài chính phải độc lập với việc tư 
vấn lập báo cáo tài chính). 

- Có nhiều kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam; 
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; 
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm 

toán do Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco yêu cầu. 

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập: 
Với các tiêu thức lựa chọn như trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 04 (bốn) đơn vị kiểm 

toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm tài 
chính 2021 của Công ty, như sau: 

 Công ty TNHH PWC Việt Nam 
 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 
 Công ty TNHH KPMG Việt Nam 
 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 

           3. Ý kiến của Ban kiểm soát: 
Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông: 
- Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập nêu trên 

để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty. 



 
 

- Thông qua viêc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các 
Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng 
cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021 của Công Ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm 
Safoco. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 
Trân trọng cảm ơn! 

               TM.BAN KIỂM SOÁT 
            TRƯỞNG BAN 

            (Đã ký) 

 Nguyễn Trương Nguyện 
 



 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263  Website: www.safoco.com.vn 

   Số: 05/T.Tr-SAF/HĐQT      Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2021 

TỜ TRÌNH  

Về việc trích tiền tham gia công tác từ thiện xã hội  

Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông  

Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco; 

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-SAF/ĐHCĐ ngày 10/4/2020 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, 

Từ nhiều năm qua, trách nhiệm đối với cộng đồng của Safoco luôn được sự đồng 

hành của Cổ đông và CB.CNV trong công ty cùng đóng góp để thực hiện đạo lý "Uống 

nước nhớ nguồn";"Lá lành đùm lá rách".  

Những hoạt động xã hội từ thiện này không chỉ giúp đỡ về vật chất và động viên 

tinh thần cho các đối tượng chính sách, khó khăn mà còn có tác dụng sâu sắc trong việc 

kết tinh những tấm lòng nhân ái của quý Cổ đông - Người lao động luôn hướng về cộng 

đồng, trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và phát huy truyền thống tương thân 

tương ái của dân tộc. 

Theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty đã thực 

hiện công tác từ thiện với số tiền là 500 triệu đồng, cho những nội dung như sau: 

- Xây dựng 01 nhà tình nghĩa, 04 nhà tình thương cho các gia đình chính sách, 

hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở các xã thuộc tỉnh Long An, Bến Tre. 

- Trao tặng 750 phần quà cho các gia đình chính sách gặp khó khăn, hộ nghèo 

thuộc các phường Linh Tây, Quận Thủ Đức; Phường 7, Quận 6 nhân ngày Thương 

binh liệt sỹ.  

- Tặng 630 kg sản phẩm cho Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh Tp.HCM. 

Năm 2021, Công ty tiếp tục thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng bằng các 

hoạt động xã hội từ thiện, đề nghị cổ đông đóng góp 500 triệu đồng trích từ phần lợi 

nhuận sau thuế năm 2021.  

Trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận đề nghị của Hội đồng quản trị. 

Trân trọng cảm ơn!                                                                  

          TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                        CHỦ TỊCH 

                 (Đã ký)  

     
Trần Hoàng Thao 
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CÔNG TY CỔ PHẦN  

LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,  

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2018-2022)  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

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

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco; 

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) 

Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco nhiệm kỳ IV (2018-2022) được thực 

hiện theo những quy định như sau: 

I. Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên 

2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm, từ năm 2018 đến năm 2022. 

3. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế 

4. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: 

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh 

nghiệp 59/2020/QH14; 

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. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng 

quản trị tại tối đa 05 công ty khác. 

d. Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết. 

5. Điều kiện ứng cử, đề cử: 

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông 

trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

b.  Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng 

cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật 

Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên 

hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản 

trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản 

trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước 
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khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo 

quy định của pháp luật. 

c. Ứng 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 viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 

 - Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

 - Trình độ chuyên môn; 

 - Quá trình công tác; 

 - Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị 

của công ty khác); 

 - Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

 - Các thông tin khác (nếu có). 

II. Ban kiểm soát 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên 

2. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát: 05 năm, từ năm 2018 đến năm 2022 

3. Số lượng ứng cử viên tối đa: không hạn chế 

4. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát: 

a. 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; 

b. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật 

Doanh nghiệp 59/2020/QH14; 

c. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông 

hoặc người lao động của công ty;  

d. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

e. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực 

hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó; 

f. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản 

trị, Tổng giám đốc, người quản lý công ty, người đại diện phần vốn của công 

ty, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty. 

5. Điều kiện ứng cử, đề cử: 

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

b.  Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng 

cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm 
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ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội 

bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban 

kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng 

trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo 

quy định của pháp luật. 

c. Ứng viên Ban Kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, 

chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện 

nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty 

nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng 

viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 

 - Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

 - Trình độ chuyên môn; 

 - Quá trình công tác; 

 - Các chức danh quản lý khác; 

 - Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

 - Các thông tin khác (nếu có). 

II. Phương thức bầu cử 

1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 

tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số 

phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.  

2. Phiếu bầu của mỗi cổ đông được ghi rõ họ tên, mã số cổ đông, số cổ phần mà 

cổ đông đó đại diện nắm giữ, và số phiếu bầu tương ứng. Trên mỗi phiếu bầu 

cạnh cột “Ứng cử viên” có cột “Số phiếu bầu”, việc bầu phiếu được thực hiện 

bằng việc điền số phiếu bầu vào dòng tương ứng của ứng viên mà mình tín nhiệm.  

Cổ đông có thể dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng viên, hoặc chia đều, 

hay không đều cho các ứng viên sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên 

không vượt quá số phiếu bầu của cổ đông. 

3. Phiếu bầu cử không hợp lệ: 

 Phiếu không theo mẫu, không có dấu treo của Công ty; 

 Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã in sẵn; 

 Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng viên; 

 Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được Đại hội quyết định; 

 Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu; 

 Phiếu ghi tỷ lệ phần trăm vào cột “Số phiếu bầu”. 

III. Nguyên tắc trúng cử 

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát được 
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xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số 

phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.  

2. Trường hợp có nhiều ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng 

cử vượt quá số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phiếu hơn sẽ được 

chọn. 

3. Trường hợp số cổ phần sở hữu cũng bằng nhau thì tiến hành bầu lần 2 đối với 

các ứng viên này. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa 

hay không sẽ do Đại hội quyết định. 

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát 

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát bao gồm: 

1. Đơn xin đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát (theo mẫu); 

2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu); 

3. Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận 

trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên; 

4. Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu). 

Ghi chú: Các biểu mẫu được công bố tại website http://www.safocofood.com 

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021 của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco thông qua. 

 

    TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

          

 

 

            Trần Hoàng Thao 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

 

Số: 01/NQ-SAF/ĐHCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Tp Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;  

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;  

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày      /     /          

của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco; 

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021 ngày     /     /         của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco; 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Lương thực 

Thực phẩm Safoco ngày …… tháng ....... năm ................ với …….... cổ đông và người 

được ủy quyền dự họp, đại diện cho……...… cổ phần đạt tỷ lệ …..…% trên tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết, đã biểu quyết thông qua các Điều sau đây: 

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau đây 

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt 

động năm 2021;  

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ..…% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động 

năm 2021; 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ..…% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

3. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH 

KPMG thực hiện kiểm toán;  

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 

Đvt: Đồng 

Stt Diễn giải Số tiền 

1  Lợi nhuận trước thuế TNDN 58.876.243.983 

  - Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN     1.323.684.161  

  - Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN (hoãn lại)  (1.818.351.620) 

2 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 58.381.576.524 
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Stt Diễn giải Số tiền 

3 Thuế TNDN năm 2020 (20% TNCT) 12.117.397.520 

  - Thuế TNDN hiện hành 11.754.821.496 

  - Thuế TNDN hoãn lại        362.576.024  

4 Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN 46.758.846.463 

5 Lợi nhuận còn lại để phân phối 46.758.846.463 

 5.1 Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện 13.237.109.776 

  - Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) 4.675.884.646 

  - Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (tương đương 15% LN sau thuế) 7.013.826.969 

  
- Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý chuyên trách (tương đương 

2,24% LN sau thuế) 
1.047.398.161 

  - Tham gia hoạt động từ thiện xã hội 500.000.000 

 5.2 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 33.521.736.687 

6 Lợi nhuận chia cổ tức   38.817.718.459  

  - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện   33.521.736.687  

  - Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại     5.295.981.772  

7 Tỷ lệ trả cổ tức 30%/VĐL, trong đó: 30.167.367.000 

  - Trả bằng tiền mặt (30%) 30.167.367.000 

8 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021 8.650.351.459 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận 

năm 2021 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính 

- Tổng sản lượng bán ra  : 15.500 tấn sản phẩm 

- Tổng doanh thu   : 1.085 tỷ đồng  

- Lợi nhuận trước thuế  : 59,5 tỷ đồng  

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là…….…% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 
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Đvt: Đồng 

Stt Diễn giải Số tiền 

1 Lợi nhuận trước thuế TNDN 59.500.000.000 

2 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 59.500.000.000 

3 Thuế TNDN năm 2021 (20% TNCT) 11.900.000.000 

4 Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN 47.600.000.000 

5 Lợi nhuận còn lại để phân phối 47.600.000.000 

5.1 Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện 13.466.240.000 

 - Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) 4.760.000.000 

 - Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (tương đương 15% LN sau thuế) 7.140.000.000 

 
- Trích Quỹ khen thưởng Người quản lý (tương đương 2,24% LN 

sau thuế) 
1.066.240.000 

 - Tham gia hoạt động từ thiện xã hội 500.000.000 

5.2 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 34.133.760.000 

6 Lợi nhuận chia cổ tức 42.784.111.459 

 - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 
   

34.133.760.000  

 - Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại 
     

8.650.351.459  

7 Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức 40%/VĐL 40.223.156.000 

 - Trả bằng cổ phiếu (10%) 10.055.789.000 

 - Trả bằng tiền mặt (30%) 30.167.367.000 

8 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022 2.560.955.459 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 4. Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư 

ký  

 1. Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện, Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản 

trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020, cụ thể: 

a. Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý năm 2020 : 4.969,224 triệu đồng. 
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b. Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Thư ký năm 

2020: 684 triệu đồng, cụ thể: 

- Thành viên Hội đồng quản trị : 9.000.000 đồng/người/tháng; 

- Kiểm soát viên   : 7.500.000 đồng/người/tháng; 

- Thư ký     : 6.000.000 đồng/người/tháng. 

 2.  Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý, quỹ thù lao kế hoạch 

của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2021, cụ thể: 

a. Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý năm 2021: 5.021,856 triệu đồng. 

b) Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Thư ký năm 

2021: 684 triệu đồng, cụ thể: 

- Thành viên Hội đồng quản trị : 9.000.000 đồng/người/tháng; 

- Kiểm soát viên   : 7.500.000 đồng/người/tháng; 

- Thư ký     : 6.000.000 đồng/người/tháng. 

 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tiền lương người quản 

lý, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2021 nhưng không vượt 

quá tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …..…% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 5. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp 59/2020/QH14 (Nội dung sửa đổi, bổ sung theo tờ trình đính kèm). 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 6. Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của 

Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Lương thực 

Thực phẩm Safoco và giao cho Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát ký ban hành để triển 

khai thực hiện. 

Điều 7. Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 04 (bốn) đơn vị kiểm toán 

độc lập theo đề xuất trong tờ trình của Ban kiểm soát để làm căn cứ lựa chọn đơn vị 

cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty. Đại hội ủy quyền cho Hội 

đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán theo đề xuất của 

Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán 

báo cáo tài chính năm 2021. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 8. Thông qua trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2021, số tiền 500.000.000 đồng 

(Năm trăm triệu đồng) tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2021. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 9. Thông qua: 

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2018 – 2022) 

đối với Ông Nguyễn Văn Sang – Thành viên Hội đồng quản trị; 

2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018 – 2022) 

đối với Ông Đặng Minh Nam – Thành viên Ban Kiểm soát. 



5 

 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ........ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV 

(2018 - 2022)  

1. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018 - 2022). 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ........ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

2. Thông qua Danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018 - 2022)  

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ..........tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

3. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát 

nhiệm kỳ IV (2018 - 2022) theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau: 

 a. Hội đồng quản trị 

Stt Họ và tên 

Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số 

cổ phiếu có quyền bầu cử 

có mặt tại Đại hội 

Ghi chú 

1 Ông/Bà   

 b. Ban kiểm soát 

Stt Họ và tên 

Tỷ lệ phiếu bầu/ Tổng số 

cổ phiếu có quyền bầu cử 

có mặt tại Đại hội 

Ghi chú 

1 Ông/Bà   

Điều 11.Triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày     /      /           . 

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách 

nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ 

đông tại phiên họp thường niên năm 2022. 

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

      CHỦ TỌA CUỘC HỌP 

    CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

MÃ CỔ ĐÔNG: …
Họ và tên Cổ đông/Đại diện được ủy quyền: …………………
Số lượng cổ phần sở hữu: ……………. cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ……………. cổ phần
Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ……………. cổ phần

THẺ BIỂU QUYẾT



CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

-------------------------------------------------

MÃ CỔ ĐÔNG: .....................
Họ và tên cổ đông/Đại diện được ủy quyền:…………………………………………………………………………

Số lượng cổ phần sở hữu: ………………. cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ………………. cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ………………. cổ phần
(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Đồng ý Không 
đồng ý

Không có ý 
kiến

Nội dung 01 :   

Nội dung 02 :   

Nội dung 03 :   

Nội dung 04 :   

Nội dung 05 :   

Nội dung 06 :   

Nội dung 07 :   

Nội dung 08 :   

Nội dung 09 :   

Nội dung 10 :   

Nội dung 11 :   

Hướng dẫn : Quý Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án: Tán thành,

 Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2021
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị 
đối với Ông Nguyễn Văn Sang; Thành viên Ban kiếm soát 
đối với Ông Đặng Minh Nam.

NỘI DUNG

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và 
phương hướng hoạt động năm 2021.
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và 
phương hướng hoạt động năm 2021.

Thông qua trích tiền tham gia công tác từ thiện năm 2021 
với số tiền 500 triệu đồng.

Thống nhất điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 (Nội dung 
sửa đổi, bổ sung theo dự thảo đính kèm)

Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Tiền lương người quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế 
hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của 
Ban Kiểm soát 
Thông qua các tiêu thức lựa chọn và danh sách 04 (bốn) 
đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất trong tờ trình của 
Ban kiểm soát để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp 
dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2021 
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