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cHrEU sANc coxc cQNG TP.HCM

ceNG u0l xA HQl cHU Ncsie vrET NAM
D$c l$p - Tg do - Hgnh phric

SO: 03 /CBTT.CTCSCC fp.AA Chi Minh, n7dydtthdng 02 ndm 2023

cOxc sO rH0r{G Trr\ rnrx cor{G THONG TrN DIEN T{I cu.q.
UY TAX CHU}TG KHOAN NHA NTIOC

Kinh gui: - Uy ban Chumg kho6n Nhd nuoc;
- So giao dich chimg kho6n Hn NQi

c6ng ty: GONG Ty co rHAN cHIEU sAxc cONc cQNc rp.HCM

Trr,r sd chinh: 121 Chdu V[n Li6m, phu]ng 14, qupn 5, thenh phO HO Chi Minh

Eiqn thoai: (028) 38 536 883 Fax: (028) 38 592 896

Nguoi thyc hi$n c6ng bi5 th6ng tin: 6ng Huj,nh Tri Dring

Dia chi: l?1 ChAu Vdn Li6m, phudrng 14, qu4n 5, thdnh ptrO HO Chi Minh

DiQn thopi (di dQng, co quan, nhir ri€ng): (08) 38 536 883 Fax: (08) 38 592 896

Lopi thdng tin c6ng b6: A24h n 72h flYdu cAu fl B6t thuong tr Dinh ky

NQi dung th6ng tin c6ng br5:

Cdng ty c6 phin Chi6u sang cdng cgng thanh ptrii HO Chi Minh thOng b6o

tinh hinh c6ng b6 thdng tin:

Tai li$u Dai hQi d6ng c6 d6ng bdrt thuong ndm 2A23 dugc sua d5i, b6 sung

(diAu chinh nQi dung 4r th6o Nghiquy6t D+i hQi d6ng cO dOng;.

Chftng t6i xin cam k6t cric thdng tin cdng b6 tren ddy ld dting sg th$t vi
hoirn toin chiu tr6ch nhigm tru6c ph6p lu$t v6 nQi dung cdc thOng tin d6 c6ng bti.
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coxc rY co pHAN
cHrEU sAwc cONc ceNG TPHCM

ceNG HoA xA ugr cHU lrcui.r vr$r NAM
DOc l4p - Tg do - HSnh phric

Sii: 06 NQ-HDQT Thdnh ph6 Ud Cnt Uinh, nsay 23 thdng 02 ndm 2023

.Nctrl QUYET
HQT DONG QUAN TRI

c6xc rY co pHAx cHrtu sANc cONc cQNG
THANH pu6 n0 cHi MrNH

Cdn cri Lu4t Doanh nghiQp s6 SgtZOZOlQHl4 dugc Qudc hQi Nu6c CQng hda
XA hqi Chir nghia Vi$t Nam th6ng qua ngdy 1710612020;

Cdn cii Luft Chung kho6n 54l2Ot9lQH14 dE dusc Qudc hQi nudc CQng hda Xfi
hQi Chri nghia ViQt Nam th6ng qua ngdy 2611112019;

Cdn ct? EiAu l$.Cdng ty cria Cdng ty CO pnan CfriiSu s6ng cOng cgng thanh ph6
HO Ctri Minh stia d6i, b6 sung il6 dugc Eai hQi ddng cd ddng th6ng qua n-giy
30t06t2422;

Bi6n b6n l6y y kii5n HQi d0ng quin tri ngiry 2310212023;

QUYET NGHI

Diiu r. NQi dung

l. Th0ng qua Ecrn ttr.nhiqm cria 6ng Nguy6n Dinh Thq, thanh vi0n HQi d6ng
quan tr1 CO.ng ty cO.phfin Chi€u s6ng c0ngcQng TPHCM nhi$m ky 2021-2026 trinh D4i
h$i d6ng cd ddng b6t thucrng ndm2A23 mi€n nhiQm theo quy d!nh.

2. Thdng qua Don tir nhi$m crla 6ng Trin Nam Trung, thdnh vi€n Ban Ki€m
soat C6ng,ty cO phdn Chi€u sr{ng cOng cQng TPHCM nhi$m ki, 2A2l-2026 trinh D4i
h$i ddng cd dOng b6t thusng ndm2023 mi6n nhi$m theo quy d!nh.

, .3. Chap thuan dd nghi cta cd d6ng Cdng fy Eau il TAi chinh Nhd nudc thenh
phd 116 Chi Minh, dang nim git 5l% v6n di6u l$ v€ viQc bd sung ngi dung Eei h$i
ddng c6 ddng blit thuong nim 2023 cria Cdng ry c6 phAn Chitiu s6ng cdng cgng
TPIICM t6 chirc ngiry 28/A2n0n.

4. Th6ng qua danh s6ch img cti vi0n bAu bO sung thanh vi€n HQi d6ng quin tr!
vd thdnh vi0n Ban Ki6m sodt nhiQm ky 2021-2026:

- tfng ctr vi€n L€ Vdn Bic * Pho T6ng Giiirn ttdc Cdng ty EAu tu Tdi chinh
Nhd nudc TPHCM, bAu bO sung thinh vi€n H$i dding quin tri Cdng ty cO

phAn Chiiiu silng c6ng cQng TPHCM nhiQm k! 202l-2026.

- Ung cri viGn LO Thi Ngq. Anh - Ph6 Tru&ng.phdng Tdi chinh Kti to6n
C0ng ty D6u tu Tdi chinh Nhi nudc TPI"ICM, bdu bd sung thAnh vi€n Ban
.-.1.
Ki6n so6t Cdng ty cd ph&n Chi0u sring cdng cQng TPHCM nhiQm ky 2021-
2026.
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. .5. 
'Ihdng qua nQi dung Tii ligu Dai h$i ddng c6 dOng b6t thulng nlm 2023 s&a

d6i, bO sung:
- Chuong trinh D+i h$i
- Quy ch6 lam vigc vi bi6u quy6t tgi Dai hQi
- Td trinh thOng qua:

+ Stra a6i, U6 sung ngdnh nghi stn xuat kinh doanh
+ Giao cho Nguoi itai di$n ph6p luat COng ty thyc hiQn thri tgc sria d6i,

bd sung ngdnh nghA tinh doanh theo quy dinh.
+ Sta OOi, U6 sung Ditiu lg C6ng ty.

- To trinh th6ng qua mi6n nhiQm 6ng Nguy6n Dinh Thg, thanh vi€n HQi ttdng
quan tri va Ong L'r6n Narn 'I'rung, thinh vi0n Ban Ki6m sodt C0ng ty c5 ph6n Chi6u
sang cdng c$ng TPHCM nhiQm ky 2021-2426.

- Quy chO clO cri, img ct bdu bd sung thinh vi0n HQi d6ng quin tri, thinh vi€n
Ban Kitim so6t nhigm ky 2A2l-2026.

- Ts trinh th6ng qua dnah sdch img ctl vi6n bAu bO sung thanh vi0n HQi dOng
qu&n tri, thdnh vj€n Ban Ki6rn so6t nhiQm ky 2021-2026.

- Quy chd biu cu
- Dg thio Bi€n bin frof Oai hQi.d6ng,c6 AOng.UAt thu&ng nbm2023
- DU thio Nghi quy€t Dqi hQi d6ng c6 d6ng bdt thuong ndm2023

Di6u 2. T6 chrtc thsc hi$n

. NghiquyiSt duqc HQi d6ng quin tri
d6ng quAn tri, Ban Ki6m soiit, Ban T6ng
li€n quan c[n cir Nghi quy6t thi hanh.

th6ng qua vd c6 hi$u lyc k€ tir ngiy ky. H$i
Gi6m ddc, cric don vi, b0 phan, c6 nhdn c6

Not nh$n:
- I{Oi d6ng quan tri;
- Ban kiiim so6t;
- Ban T6ng Gi6nr d6c;
- Luu HDQT, TCHC.
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHI ẾU SÁNG CÔNG CỘNG THÀNH PH Ố HỒ CHÍ MINH 
-oOo- 

 

 
 
 
 

TÀI LI ỆU 

ĐẠI HỘIăĐỒNG CỔ ĐÔNGă 
BẤTăTHƯỜNG 

NĂMă2023 
Ngày 28/02/2023 

(Sửa đổi, bổ sung) 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHI ẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

  

CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨAăVIỆT NAM 
Đ瓜c lập – Tự do – H衣nh phúc 

 
NỘI DUNG VÀ CHƯƠNGăTRÌNH  

ĐẠI HỘIăĐỒNG CỔ ĐÔNGăBẤTăTHƯỜNG NĂMă2023 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

 

Th運i gian: 08h00 ngày 28 / 02 / 2023 
Địaăđiểm: Hội trường Lầu 3, 167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TPHCM 
 

08h00 – 08h15 - Đón tiếp đại biểu và cổ đông. 

08h15 – 08h25 - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu. 

- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.  

- Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội. 

-  Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đoàn điều hành Đại hội.  

08h25 – 08h35 - Giới thiệu và thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu. 

- Thông qua Chương trình Đại hội. 

08h35 – 09h15 - Tờ trình thông qua: 

+ Sửa đổi, bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh 

+ Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định 

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 

- Thảo luận và thông qua các nội dung lấy ý kiến tại Đại hội 

09h15 – 09h30 

(B鰻 sung thêm 
n瓜i dung so v噂i 

n瓜iădungăđãă
công b嘘) 

- Thông qua tờ trình miễn nhiệm ông Nguyễn Đình Thọ, thành viên Hội 
đồng quản trị và ông Trần Nam Trung, thành viên Ban Kiểm soát Công ty 
cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 

- Giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 
và thành viên Ban Kiểm soát, Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng 
TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Thông qua danh sách ứng cử viên. 

- Thông qua Thể lệ bầu cử 

09h30 – 10h15  - Bỏ Phiếu biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến. 

- Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm 
soát Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 

- Nghỉ giải lao 

10h15 – 10h30 - Công bố kết quả kiểm phiếu;  

10h30 – 10h45 - Thư ký trình bày nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;  

- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội; 

10h45 - Tuyên bố Bế mạc Đại hội. 



c0Nc rY co pHA,N

cHrEU sAxc cOxc cqNc TP.HCM

SO; 01 /QC-DHDCD

ceNG uOa xA Hgr cut xcnia vgr NAM
D0. l6p - TU do - HAnh phf,.

fp. UO Chi Minh, ngdy 28 thdng 02 ndm 2A23

QUY CHE LAM VIPC VA BIEU QUYET
T4r E4,r Hor OoNC C6 O6NG BAr TH[IOT''{G NArvr 2023

(<Ii6u chlnh, b6 sung)

I. NHING QUY DINH CHUNG
Diiu 1: Ph4m vi tlilu chinh

Di6u 2: D6i tugng 6p dgng

Quy ch6 ndy quy dinh cr,r ttr0 diAu ki$n tO chrlc dpi hQi, quyin vd nghia qr cria c6c
bdn tham gia dai h$ivi tfr6 ttrtc ti6n hdnh tlAi hQi.

Quy chtl ndy dusc ap dpng cho viQc t6 ch*c cuQc hgp Eai hQi ddng cd tl6ng b6t
thuong ndm 2023 cia C0ng ty c6 ph0n Chi0u s6ng c6ng cQng thdnh ph6 HO Chi Minh
("COng ty").

Didu 3: Tinh hi$u hpc

CO aOng vd c6c b€n tham gia E4i hQi ddng ci5 ddng b6t thuong nim 2023 cria
C0ng ty c6 tr6ch nhiQm thUc hiQn theo cdc quy d[nh t4i Quy chii ndy.

II. EIEU KIEN TIEN HANH DAI HQI

Di6u 4: DiAu ki$n ti6n hlnh Dqi hQi

guQg ho.p.Daj h$i ddng c6 d6ng dusc tiiSn hAnh khi c6 sO c6 OOng dF hqp dai diQn

tr€n 50%-t6ng sd cO ph6n c6 quy€n bi0u,quy€t theo danh s6ch cO d6ng cta C6ng ty cd
ph6n Chi6u siing c6ng cQng thinh phd H6 Chf Minh do Trung t6m Luu k! chung khoan
Vi$t Nam chdt ngiy 30101/2023.

rrr. QUytN vA NGHIA VU CUA CAC stX THAM GIA DA.I HoI
Didu 5. Diiu kiQn tham dg D4i hQi

T6t cd c6c cti d6ng ld cd nhdn, ngudi dei di$n theo try quyen cta ci5 ddng ld t6
chtic s0 hiru cd phan ph6 thdng cria COng ty (theo danh s6ch cO d6ng cta COng ty do
Trung tdnr Ltru $y' chring khodn ViQt Nam ch6t ngiy 30/01nAn) ho{c ngu&i dAi di€n
theo riy quyAn bing vln bin cia cO d6ng ld cd nhdn.

Didu 6. Quy ilinh v0 0y quy6n

6.1. Vi$c fry quy0n cho nguli d+i diOn drr hqp Eai hOi d6ng cO dOng phni $p
thdnh v[n bin theo miu cta c0ng ty vd phii c6 cht ki theo quy dinh sau d6y:
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- Trucrng hc,rp c6 dSng li cii nhdn ld nguli riy quy0n thi ph,ii ,:6 chir ky cria c6

d6ng d6 vi nguoi dugc tiy quytn du hqp;

- Trudmg hqrp cO dOng tO chric li ngucri riy quy0n thi giAy ty rluydn ph6i co cht
kj cria ngudi dai diQn theo iry' quyAn, ngu0i d+i diQn theo phdp ludt cr;i;r cO ddng td chric
vd c6 nhdn, ngudi dai di6n theo phdp luflt cria t6 chtc dugc ty quyOn tllr hqp:

^ _^ Trong TyTg 
hqp kiric thi phdi c6 chf ky cta ngudi dai di0n .heo ph6p lu4t ctra

cd d6ng vd nguoi dugc rly quy0n du hqp.

6.2. C6c truong h{rp Gi6y riy quydn dugc lflp thanh v[n bin k;r,ing theo m6u ctia

cdng fy s0 do Chi tga diri hQi toin quy0n quy0t dinh tinh hqp l0 cria Giiiy riy quyOn do.

6.3. MOt nguli c6 ttrd, lim dai di$n theo ty quydn cho mQt ho{c rhi6u c6 d6ng.

6.4. Nguoi dugc 1i''r quydn dU hqp Dai hQi <l6ng cd d6ng phrii n$p vdn bdn try
quyAn trudc khi vio phorg hgp.

Eiiu 7. Quydn vi nghia vg cfra cric c6 ddng tham dp {Iai hQi

7.1. Quydn cfra cdc c6 d6ng tham dg tl4i hQi

- Dugc tr.uc tiiip tlram dg ho{c riy quy6n cho ngudi khiic tha:n dU hqp d+i hQi
.Jblng v[n bin uy quy6n thec mdu;

- Khi tham dqr cu(,c hgp dai hQi c6 d$ng bdt thucrng, m6i c0 rl6ng/ rlai diQn cO

d6ng khi t6i tham dg cugc hqp D.3i h$i d6ng cd d6ng d€u nhfln dugc r:6c the/phi6u biilu
1,. l 1quy€t c6 ghi s6 c6 phdn trrrrng ring vdi sd phi0u bdu cta minh d6i vr:i c:iic v6n d0 th6o

lu6n tai cu$c hqp;

. - Dugc quy6n phrit bi6u, thio lupn vi bi6u quy6t tdt ca c6c v:rn dd thu$c thAm
quy6n cta Dpi hOi theo qu3z ilinh cta Lugt Doanh nghigp. ciic vf,t btr quy phpm phap
luflt khdc c6 li0n quan vd friAu l€ C6ng ty;

- Dugc Ban td chur; th6ng b6o nQi dung, chuong trinh Dqi h$i.

- Eugc phdt cdc tdi li$u nQi dung, chrrong trinh Eqi h$i kdm the rx

. - C6 d6ng dtin.l)ai h$j d6ng c6 d6ng rnugn co quydn dftng k-v rrga,v vi sau do c6
quydn tham gia vd bi€u qr"rydt ngay t4i Dei hQi. nhung Chir tqa kh6ng co triich nhi$m
dung DaihQi d6 dd cho c6 ddng dang ky vd hi$u lgc cria c6c dgt bi6u cuy6t da ti6n hAnh
sE kh6ng bi anh huong.

7.2. Nghla vg ci'ra c:ic c6 tt6ng ptr6 ttrdng khi tham d1r D4i h(,i

- TuAn thri dring tlreo ciic quy dinh cia Luft doanh nghigp, D 0u l0 Cdng ty vd
,lquy cne nay;

- Khi cd d6ng hoflc nguoi dugc riy quytin d6n tham dy d4i hdi ptrii hoan thenh c6c
tht qrc d[ng ky tham gia Egi hqi vsi Ban t6 chrtc Dai hQivi xu6t trinh ciic giSy td sau:

+ Thu moi tham du'd+i hgi (n6u c6).

+ Gi6y chrmg minh nhAn dAr/C[n cudc cdng d0n ho{c Hqr chiritr.

+ Ci6y ty quyAn hqrp 16 (trulng hqp drrgc riy quyAn tham dp drl r hQi).

+ Ki vdo danh sircl. d6n tham dy Dai h0i.
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+ Khi fi6n hanh dAng kf tham dU Eai h$i Cdng ty sE c6p cho dmg c6 d6ng ho{c
dai diQn ci5 d6ng ttugc riy quyen c6c tii ligu:

o Th€ bi0u quytlt mdu vdng (A4)
r Phi6u bi6u quyiSt miu tring (A4)
r Phii5u bau b6 sung thAnh vi6n HQi ddng quAn tri mdu h6ng (Aa)
. Phiiiu bdu b6 sung thinh vi€n Ban Ki€m sodt miu xanh (A4)

Nghi0m tuc ch6p hdnh ngi quy t4i cuQc hgp Eai hQi cl6ng c0 ddng, t6n trgng
kOt qud ldm viQc t+i Dai h$i;

- Ph6t bitiu vd bi6u quy6t phu hqp vdi huong dln ctra Ban tO chrtc vd t0n trgng
sy di6u khitin Eai hQi crla Chir tqa DaihQil

- ViQc ghi 6m, ghi hinh Dai hQi ph6i duqc th6ng bdo cdng khai vd dugc sy ch6p
thufln cria Chfr tga Dpi hQi. TU t0c v0 c6c chi phi dO tham dg dai hQi (nhu phucrng ti$n di
l4i, 6n u5ng, nghi ngoi...).

Ditu 8: Quy0n vir nghia vg cfra Chri tga Dgi hQi vi Ban thu kf
8.1. Quytn vh nghia vg cfra Chii tga Eai h$i

- Cu$c hpp Dai hQi ddng c6 OOng sE do Chri tich HQi d6ng quAn tri lim chri tpa ti6n
hdnh di€u khi6n EaihOi;

- Quy6t dinh cta cht tga vA u6n d0 trinh t1r, tht tgc ho{c cdc sp
chuong trinh cria Dai h$i rl6ng cO d6ng sC mang tinh ph6n quytit cao

kiQn ph6t sinh ngodi
nhdt;

- Chri tqa Eai hgi c6 thO ti6n hdnh c6c cdng vigc cAn thitit A6 OiAu k}ri6n Eai hQi

tl6ng c6 ddng m$t c6ch hqp l0 vi c6 trdt tu; hoac Oti pAi h$i phan 6nh dugc mong
mudn cta da s6 tham dU;

- qhir tga c6 quy€n kh6ng tri.ldi hopc.chi ghi nhfn cde i ki6n f6ng g6p cta cO

dOng niiu cdc nQi dung d6ng g6p, ki6n nghi nim ngodi n$i dung xin f kiOn <lei h$i;

-.Khdng cAn l6'y y ki.6n ctra DpihQi, b6t cri hic ndo Chti tga Eai h$i d6ng c6 <lOng cfing
c6 th6 ffi ho&n Dai hQi d6n m$t thsi di6m kh6c (phil hgp voi Luflt doanh pnien vi Di0u l0
c0a C6ng ty) vd tai mQt ilia di€m khic do Cht tga quyiSt dinh n6u nhpn thdy rlng:

+ I{anh vi cria nhirng ngudi c6 m{t cin trd ho[c c6 khi ntrng can trd di6n bi6n c6 trft
ty ctia cuQc hgp.

+ Su tri ho6n ld cdn thitit d0 c6c c0ng viQc cria Dqi hOi duqc ti6n hdnh mQt c6ch hgp
l9. mli gian hodn t5i da kh6ng qu6 ba ngdy, k0 ttr ngiy cuQc hgp du <tinh khai m4c.

8.2. QuyAn vi nghia vg cria Ban thu kf Dpi hQi

- Ban thu ky Eai hOi do Cht tga chi tlinh.

- Ban thu ky c6 chuc nlng l{p Bi€n ban dai hQi vd thgc hiQn c6c c6ng viQc frq gitp
theo sy phin cdng cria Cht tga.
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Didu 9: Ban ki6m phi6u

- Ban ki6m phi6u bs6r g6m 01 truong ban vd cdc thinh viOn do Cliir tea.dai h$i de cti
vd duqc Dai hQi ddng ct) rldng th6ng qua b6ng hinh thric gio The bi6u quy6t tr.uc ti6p tgi
clai hQi. Thenh vi6n Ban ki0m phiiiu c6 th6 ktrdng phni ld cd d6ng cria ,I6ng ty.

- Bpn ki6m phiiiu cri nlrigm vp kiiSm tra, gi6m s6t viQc b6 phi6u cua c6c cd cl6ng ve td
chric ki6m phi€u.

- Ban ki€m phitiu c6 trach nhigm Iflp bidn b*n k6t qui ki6m phiSu va c6ng b6 tru6c
Dai hQi; giao l4i bi€n bin vh todn b0 phi6u bi6u quytit vi phi6u bdu clro Cht tqa Eai h$i.

. 
- Mqi cdng viQc ki6rn tra. lflp bi6n ban vi c6ng bd ki5t qud kii:rn phi6u, Ban ki6m

phi6u phii lnm trung thgc,, chinh x6c vi phii chiu tr6ch nhiQm vC t<6t -1ui d6.

rv. TIEN HANH D4.I 1I0I

Eidu 10: NQi dung ti6n hinh Dai h$i

1. Th6ng qua sfla AOi, trO sung nginh ngre Unl doanh
2. Giao nhiQm vg thyr: hiQn thi tgc stia d6i, b0 sung ngdnh ngh6:<inh doanh theo quy

dinh cria phdp lu{1.

3. S&a d6i, bd sungrEi0u l$ C6ng ty
4. Thdng qua mi6n n:rigm 6ng Nguy6n Dinh Thg, thinh vi6n lliii ddng quin trf vi

6ng Trin Nam Trung, thirrh vi6n Ban Ki6m sodt nhiQm ky 2021-2026" 
.

5. Th6ng qua danh s6,:h r?ng cri viOn bdu b6 sung thinh vi6n I{Qi tl6ng qu6n tri. thdnh
vi0n Ban Ki0m sodt nhiQrn kj' 2021.2A26.

6. Thdng qua Quy ch(: bdu cti
7. Th6ng qua Bi0n brur hgp vi Nghl quy0t Dai h$i ddng cd ddng b;i'i thuong ndm 2023.

Didu 11: fn6 tnli'c bi6u quy6t thdng qua cic quy6t ilinh t3i E.1i h$i

Vi$c bii$u quy6t cdc vdn d6 tai DAi h$i tty truong hqp se dr:oc thuc hi$n theo
c6c hinh thrlc dudi d6y:

1I.1. Bi6u quy6t trr;c ti6p OIng hinh thrlc gicr ThG bi6u quy'lt;

ViQc biOu quyiit trgc ti6p dugc 6p dpng d6i v6i c6c nQi dung: 'l'hOng qua nh6n sr,r

Chri tqa dodn; T'hu kj' drun; Ban ki0m phi€u; Quy ch6 lim vigc vi ritiu quy6t tai E+i
h0i; Chuong trinh cua D4i hQi; Bi0n bin, Nghi quyiit cta Dqi h(ri vir nQi dung cia
mgc 4, 5, 6 cria EiAu l0 a€u tr6n.

Trudrng hqp bieu qul"tit trgc ti6p tai cu0c hop, c6 dOng/dai dign iheo try quydn cira
A .^ ..i i '

c0 ddng bi€u quy0t v0 vAn d0 c6n l6y f ki6n bdng c6ch gio Thd bi0u c uydt cfia rninh l6n

ho{c b[ng hinh thric khic fteo sW di6u khi6n cia Cht tga. Mit trudc c&a "l'h6 bi6u quy6t
phii dugc gio cao hucingl vd phia Doin Chir tga. Trubng hqrp cd dii:rg/clqi dign kh6ng
gio fhe biiSu quyiit tr.ong ci ba lAn biOu quydt Tdn thinh, Kh6ng trin ihdnh holc Kh6ng
y ki6n c0a mQt vAn d0 thi elugc xem nhu bi0u quy0t tdn thinh vf,n c10 rki. Trucrng hqp c6
d6ng/dai diQn gio cao l'h,3 bi6u quytit nhi0u Irtm m6t (01) lAn khi bitu quy6t T'6n thdnh,
Kh6ng trin thdnh hoflc KLrdng y ki6n c0a mdt vAn dO thi duqc xe:rn nhu bitiu quy6t
kh6ng hqp 10.
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Ban kii5rn phi6u sO ghi lai sti phii5u tan thinh, khdng tdn thanh vd kh6ng c6 f kii5n

d0 cdng uo t<tlr qui bi€u quyr* rudc Dai h$i.

11.2. Bi6u quy6t bnng Phi6u bi6u quy6t

a. Viqc bi0u quy;5t c6c nOi dung mgc 1, 2 vi 3 cria Di0u 10 n6u tr0n se dugc thgc
hign theo hinh thric bd nhi6u kin vd b6o dim minh bach vi c6ng bing. C6c n$i dung
biiu quytit dusc ghi trong.Phi6u bi6u quyrit ss duqc'c6 donr;; aiei tf,.o riy quyei
cria c6 

-OOng 
bi6u quy6t bang viQc lua chsn phuong an dOn[ j ho4c kh6ng AOi,i y

ho{c kh6nd.o v kibn veo trfrg nQi Oung cbn'ny V fi6n uarg".ach dintr d6u chdo ho[c
ddu tich (X ho{c /).

11.3. Cic c6 dOng b6 phi6u theo nguy6n tic sau:

a. ViQc bo phiiSu.drq. Uit OAu & khi c6.hiQu l$nh cfia Chri tga cuQc hgp ho{c Truong
ban ki0m phi6u vd kiit thric khi c6 d0ne cutii cung bo Phi€u bi8u quy6t vio thulg phitiu
ho{c sau iS ptr,:t t<6 tu th&i tti€m Uiit OAi.UO phieuiiry thugc vao tfr}i Oi6* nao A6n trudc.
Sau khi k6t thric viQc bd phii5u, hom phi6u se dugc ni€m phong vi nhirng c6 d6ng khdng
tham gia b6 phitiu dugc coi nhu khdng c6 j ki€n.

- Vigc ki0m phi6u duqc ti6n hdnh ngay sau khiviQc b6 phi6u k6t thtrc vd thirng phiiiu
dugc ni0m phong.

b. Cdc Phitiu khdng hqp l0 sC khdng dugc tinh bao gdm:

- Phi6u kh6ng theo miu do Ban t6 chtc ph6t ra vi khdng c6 d6u cta Cdng ty;

- Phitiu bi rdch, gach, tAy x6a, srla chta;

- Phiilu ghi th0m nhtng th6ng tin kh6c, thdm ky hi€u;

- Phi€u c6 ghi nhi0u f ki6n kh6c nhau trong ctrng mSt n$i dung bi6u quy6t thi phen
bi0u quyiit d6 khdng hqp 19.

- PhiiSu kh6ng c6 cht ky, ktrOng ghi rO hs t6n cua cO dOng ho{c dAr dlgn iy quy0n dg hgp;

. -,Phi0u,kh6ng dugc lga chgn ho{c lya chQn nhi6u hcrn m$t phuong an cho mQt v6n
dd bi6u quy0t.

Vigc biOu quy€t O6l vOi trmg nQi dung cin th6ng qua trong PhiiSu bi6u quyi5t ld c10c

lAp vdi nhau vd tinh hgrp l0 cria pnan Ui6u quytit nQi dung niy kh6ng ldm 6nh hu&ng tl0n
tinh hqp l$ cta c6c nQi dung bi6u quytit kh6c.

. c. Truilng hqp c6 d6ng trong qu6 trinh ghi Phiiiu bi€u quy6t b! nhAm l6n v6i
di6u kiQn chua bd vAo thirng phitiu thi ttugc quy6n trr,rc ti6p g{p Tru&ng ban ki6m phiriu
xin d6i lai Phi6u bi0u quytSt nham ddm b6o quyCn lgi cho cO dOng.

U.4. K6t qui bi6u quy6t: d6ng f, $h6rg il6ng i, khdng c6 f kiiSn cria timg nQi
dung se duqc th6ng b6o trudc Eai h$ivi th€ hi$n tai Bi6n btn Eai h$i d6ng cd r16ng.

Di6u 12: Quy tlinh viQc ki6m phi6u O6i vtri hinh thrlc bi{iu quy6t bing b6 phi6u

12.1. T6 chr?c kiiim phi6u

- ViQc,ki0m phi6u ph&i duo. c Ban kiiSm phi6u ti6n hnnh t4i phong lfn ngay sau khi
cuQc b6 phi6u tdt tfuic. Ban ki0m phiOu khdng ggch xo6, sria chira hOn phi6u biOu quy6t.



12.2. C6ng n5 t6t qui ki6m phi6u

- Sau khi qu6 trinh kiim phi6u bi6u quy6t hodn thinh Ban ki$nr phitlu l$p biOn bdn

ki6m phii5u c6 chf ky' ctra t6t ca c6c thdnh vi6n llan ki€m phi6u.

- Truong ban ki6m phi6u thay m4t Ban ki6m phiiSu dqc bi6n brin kdt qui ki6rn phitiu

trudc Eai h0i.

Dilu 13: Phnt bi6u f ki6n tai Dpi hQi

. 
CO AOng hoic dai rlipn uy quyAn d6n du hqp khi.ph6t bi6u y ki6rr ph6i gio'Ihd bi6u

quy6t vd dugc sp ch6p thugn cria Chri tga dqi hpi. CO d6ng hoqc dai diqn rhy quy0n d6n

arr hqp c6 thr5. dang k! nQi dung ph6t bi0u tqi Eiri hQi vdi Dodn Chir I jch qua thu k:i' Dai
hQi b[ng phi6u d4t ciu hdi. Khi Ch0 tga chi dinh ai thi nguoi d6 p''r6t bi0u. NQi dung
ph{t bi6u cin ngan ggn, vii phy hsp vdi nQi clung dang th6o luan tq, E4i h$i. C6 d6ng
khpng ph6t bi6u l4i nhfr:rg f ki6n dI duo. c c6 ddng kh6c ph6t bi6u vi chi c6c y kiOn phdt

bi6u phir hgrp vdi nQi dun;5 chuong trinh Eqi hQi mdi dugc ghi vdo Bi,:n bin cu$c hgp.

Didu 14: Th6ng qua quy6t clinh t4i D4i hQi

C6c vAn d'5 cua EAi hQi dugc thdng qua khi co sp ch6p thugn {:tla c6c c6 d6ng c6
I . .l A.

quy€n bi6u quy0t <;6 mqt trr,rc tiOp ho[c. th6ng qua d4i diQn cluqc rhy c rryOn c6 m4t tai Dai
hQi vdi fj l$ theo qu,v dinh trong Di6u lQ cria C0ng ty vi quy dinh cua Lu{t Doanh
nghiQp;

C6 ddng ho{c il4i dien dugc *y q},yAn diSn dg hgp thyc hiQn bilu quy6t d6 d6ng y',

kh6ng d6ng f ho{c khdng c6 y ki€n d6i vdi nhirng vin d0 phii thOnir qua rong Dai h$i
theo quy dinh tai Ei6u I I Cluy ch6 niy.

- Trong nQi dung phi,lu bi0u quyi5t khdng ddnh dAu vio nQi dung nAo coi nhu kh6ng
c6 y ki€n.

,l

V. KET THUC DAI HOI

Eidiu 15: Bi0n bin cuQc hqp Dai hQi c6 OOng

T6t cn c6c nQi durrg; tpi cuQc hgp EAi hQi c6 d6ng phii duqc 'thu ky Eai hQi ghi
thAnh bi6n bin cria C0ng ty. Bi€n bdn cu$c hqp dugc dge va thdn[; qua trudc khi be
m4c cuQc hgp vi dugc luu giii t4i C6ng ty.

Eidu 16: Ngh! quy6t cta D4i hQi tl6ng c6 d6ng

. -Sen st kist qui tpi Eai hQi, Chri tqa ra Nghi quytit cria D4i hQi rtr)ng cd d6ng vd cdc
vdn d€ dd duqc Dai h$i thring qua.

- C6c c6 d6ng, thdnh'uiOn HDQT, Ban Kitlrn so6t, T6ng Girim d(x: c6 quyAn ydu cAu
Tod 6n ho{c Trgng tdi xern xet, huy b6 m$t phin ho4c todn b0 quy6r dinh cria DHECD
phir hqp vdi quy dinh cria $i€u 147 Luflt Doanh nghigp.
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vr. ErEU rHoAN xuAc
oidu t7: Trrlng hqp t0 chlic cuQc hqp D4i hgi c6 tl6ng kh6ng thinh

- Trudng hgp cu$c hqp lAn thri nhdt kh6ng ihi di0u kiQn titin hinh theo quy dlnh t4i
EiAu 4 Quy ch6 niy, thi dugc tri$u tpp l6n thri 2 trong thdi h4n ba muoi nqdy, k0 ft ngny
cuQc hgp l6n thri nhdt dU dinh khai m4c. Cu$c hgp cri.a Dai h$i d6ng.c6 d6ng tht hai
dugc ti6n hdnh khi c6 s6 cO d6ng dU hqp d4i diQn it nh6t 33% s0 c6 phAn c6 quyOn bi6u
quyet.

- Trudng hqp cuQc hqp triQu tap l8n thri hai. khdng dfi di€u kign ti6n hanh theo quy
dinh tai khoin I Ei0u niy, thi dugc triQu tqp l6n hgp thri ba trong thdi han hai musi

. ,.1 ..
ngdy, kC tt ngdy ouQc hgp ldn tht hai dp ki0n khai mpc. Trong truong hgrp ndy, cuQc

hgp ctra EAi hQi d6ng c6 <16ng dugc ti6n hdnh kh6ng phu thuQc vio s5 cO d6ng dtr hqp.

Di6u 18: MQt s6 quy tlinh kh6c

Sau cu$c hgp, Ch0 tich H$i d6ng quan tri cam k6t thyc hiQn tdt cric vdn d6 duqc
th6ng quatpi Eai hQi vd tuy€n UO U6 mAc Dai h$i.

VII. DIEU KHOAN THI HANH

Eidu 19: HiQu lrrc thi hinh

Quy ch6 niy bao g6rn 7 phin, l9
2023 virc6 hiQu lpc kd dr ngiy ky.

qua ngiy 28 th6ng 02 n[m

,N a

VIn Htng

irilu yre c$t$

coxg i'l
qrMi

TiIAl{H PHO

Hl] CHiMINH
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
CHI ẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP. HCM 

_________________ 
 

Số: 02 /TTr-ĐHĐCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ H ỘI CHỦ NGHĨAăVIỆT NAM 
Đ瓜c lập – Tự do – H衣nh phúc 

___________________________________________ 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023 
 

TỜ TRÌNH 
V隠 vi羽c thông qua s穎aăđ鰻i, b鰻 sung ngành ngh隠 kinh doanh 

(s穎aăđ鰻i, b鰻 sung) 
 

Kính g穎i: Đ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngă 
 

Căn cứ Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí 
Minh sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2022; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

Trên cơ sở định hướng hoạt động giai đoạn năm 2021 – 2026 của Công ty cổ phần Chiếu 
sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; theo đó, 
chiến lược phát triển trong giai đoạn 2021 – 2026 ngoài việc xây dựng và duy trì Công ty là 
doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong hoạt động chuyên ngành chiếu sáng đô thị, hoạt động 
xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông thông minh, công tác quản lý vận hành và duy tu bảo 
dưỡng thường xuyên hệ thống chiếu sáng đô thị và hệ thống đèn tín hiệu giao thông, cùng hoạt 
động tư vấn thiết kế, hoạt động thi công xây dựng, tiếp tục tham gia đấu thầu các công trình xây 
lắp chuyên ngành hệ thống chiếu sáng đô thị tại các địa phương, đồng thời mở rộng cho các địa 
phương khác trong phạm vi cả nước làm hoạt động kinh doanh chính. 

Triển khai định hướng phát triển nêu trên, Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành 
phố Hồ Chí Minh đã và đang nghiên cứu các ngành nghề kinh doanh phù hợp với năng lực kinh 
nghiệm của Công ty, từ đó nâng cao hồ sơ năng lực của Công ty, phù hợp yêu cầu của thị trường 
trong thời gian tới.  

Do đó, việc mở rộng các ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Chiếu sáng công 
cộng thành phố Hồ Chí Mính là việc cần thiết. 

Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng 
cổ đông xem xét thông qua danh mục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau: 

1. S穎aăđ鰻i, b鰻 sung ngành ngh隠 kinh doanh: 
 

STT Tên ngành, ngh隠 kinh doanh Mã ngành, ngh隠 
kinh doanh 

Ghi chú 

I. TÊN NGÀNH NGH 陰 KINH DOANH HI ỆN TẠI CỦA CÔNG TY 

1 

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 
Chi tiết: Hoạt động kinh doanh khác: đèn tín hiệu giao 
thông, sản phẩm cơ khí (không gia công cơ khí, tái chế 
phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). 
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Mi nglurh, ngh0
kinh tlorrnh

Ghi chdSTT

2

3

TOn ngAnh, nghd kinh doanh

XAy dmg c6ng trinh r dng fch
Chi tiSt: Hoat dQlg cirng ich: Quan lf v4n hinh. duy tu
bio du0ng h$ th6r,g chi0u siing cdng cQng, rldn tin hiQu

giao thdng, carnerir quan sdt. bang th6ng tin giao thdng
tliQn tu, ..b0 l6p trinh l)LC, c6p guang, thi6t bi. thu nh4n

truyBn ddn th6ng lin hinh inh bang k! thu4t s6 td trung
tem diAu khi6n.

Lip dr4thQ th6ng di$n

Chi tiiit: I{oat dbne kinh doanh kh6c: Thi cdng xdy lip
mdi cdc h0 thiing: chi6u sdng cdng cQng. tldn tin hiQu

giao th6ng, camerr quan s6t, bang th6ng tin giao th6ng
dign ttr, hQ th6ng thu nh{n truydn d5n thOng tin, hinh anh
bang k! thu{t s6 r'A Lrung tim diAu khi6n, bQ l{p trinh
PLC, he th6ng di0u khi6n tu dQlg cho trqm thu phi giao
th6ng vd bdi gitr xe f,tO, h$ thdng di$n cOng trinh ddn
dpng vi cOng nghiilp,

4

Lip dat hQ th6ng xiy dpg khdc.
Chi ti6t: Lap ddt c6ag trinh ngdm cira h0 th6ng chi0u
s6ng c6ng c$ng, d$rr tin hiQu giao th6ng, camera quan

s6t, bAng th6ng tin grao th6ng diQn tir, b0 lfip trinh Pl-C.
e6p quang thiet bi thu nh&n thdng tin hinh inh blng k!
thuft s6 v6 tmg tdm di6u khi6n, dich v1r lip <lqt c6c
phuong tiQn quAng cdo.

4220 (+hinh)

432-1

4:i:: q

5

Ho4t dQng kiOn trirc vri tu vin kI thu{t cd liOn.quan 
.

Chi ti6t: Ho4t dQn5; riinh doanh kh6c: Thi6t t6 trp thOng

diQn c6ng trinh d*r dr;ng vd c6ng nghiQp. Ci6m s6t thi
c6ng x&y dpg cOng lrinh ddn tlpng vA c6ng nghigp (lip
d{t phdn di$n vd thiet bi diQn cdng trinh). 'Iu vdn kh6o
s6f, lfp dy 6n, lap du torin, l{p h,5 so moi thAu, quin ly
di6u hinh dg 6n cac c6ng trinh: chiEu srir:g c6ng cQng,
ddn tin hiQu giao th6ng. camera quan s6t. bdng th6ng tin
giao th6ng cli$n tu. h{ rh6ng thu nhfn truydn d6n thdng
tin, hinh enh bing kI thuQt sO rA ei€u khi6n, bg l{p trinh
PLC, he th6ng di6u '<h 

rOn tg dQng chotrung tdm tram thu
phi giao th6ng vd h;ii giir xe 616, he th6ng di6n cdng trinh
ddn dr,rng vi c6ng nghiQp.

I

71 0

4220 (tlhfnh)

II. NGANH, NGHE KTI\II{ DOANH SUA OOI VA BO SUNG

1. 86 Nginh, ngtr} t<intr rlotnh

27t20t$/QE-
TTg di bo mi
ngAnh ndy, Mi

ngtnh ndy
dugc bd sung
thay rh6 bang

m[ nginh
4221,4222,

dinh

4223

Xdy dlmg c6ng trinh c6ng ich
Chi tiiit: Ho4t dgng cdng ich: Quan lf vdn hdnh, duy tu
b6o duerng h0 thdn;g chi6u sdng c6ng cgng. ddn tfn hiQu
giao th6ng, ciunera quan s6t, bing th6ng tin giao th6ng
diQn.rir,.bQ I6p trinh-t,LC, c6p gllrg, tliet ui thu nh6i
truydn.diin th6ng tin h:nh dnh bing ki thuat s6 v0 trung
t6"m di€u khi6n.
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STT TGn ngirnh, ngh0 kinh doanh
kinh doanh

Mi nginh,
Ghi chni

2. Srla kinh doanh cua

2.1

- Hoqt.dQng kinh doanh kh6c: ddn tin higu giao th6ng,
san phAm co khi (kh6ng gia c6ng co khi, tdi ch6 ph6 thii,
xi mA diQn tpi try so). 

.
- Sdn xu6t, l6p rap thiet bi chi6u sr{ng (kh6ng hoqt tlQng

bi <tiOn sdng

Chi tiet
Sdn

2740

2.2

- Lip dft cdng trinh ngdm cira h$ th5ng chi€u s6ng cdng
c$ng, ddn tin hi€u giao thOng, camera quan sdt, bing
thdng tin giao th6ng diQn tu, b0 lip trinh PLC, cip qqang
thi6t bi thu nh0n th6ng tin hinh anh bane k! thu{t s6 vd
tr*g te,, di€u khienJdich vu lip d{t i6c-phuong tiQn
quAng ciio.
- Thi cdng, lAp d{t cric c0ng trinh di$n dAn dpng - cdng
nghiQp (hq th0, trung th0 dudi 35kV)
- LAp dat hE th6ng phong ch6y, chta ch6y; Thi cOng l6p
d{t thi6t bi vio cdng trinh;
- Thi cdng, lip dat trg thdry thang mriy, thang cu6n;
- Thi c6ng, l6p d6t hQ th6ng day din ch5ng sdt;

c6ch im cdch

chi
dat
ti6r

- Thi

he xdy dpg kh6c

Thi riip am thanh;hedarcdng,

4329

71102.1

- Ho4t d$ne kinh doanh khdc: Thi€t k6 h$ thdng dign
c6ng trinh dAn firng vdr cdng nghi$p. Gi6m s6t thi cOng

xdy dyng c6ng trinh ddn dpng vi cOng nghi0n (l6p d{t
phdn di$n vd thi6t bi di$n c6ng trinh). Tu vtin kh6o siit,
l6p drr in, ldp dy todn, lfp hd so m&i thiu, quan lf di0u
hdnh d1r in c6c c6ng trinh: chi0u s6ng c6ng cQng, dOn tin
hiQu giao th6ng, camera quan s6t, bang th6ng tin giao
thdng difn tu, h$ th6ng thu nh$n.truy6n din thdng tin,
hinh 6nh b.ang ki thuqt sO v€ di0u khiOn, bQ lgp trinh
PLC, he th6ng di6u khi6n tg dQng cho trung tdm tr4m thu
phi giao thOng vd bfli gif xe 616, he thdng diQn cdng trinh
din dgng vi c6ng nghiQp.
- Thi6t k6 diQn chi6u sang c6ng trinh c6ng c$ng, tin hi$u
giao thOng, bing th6ng tin giao th6ng cli$n tir, camera
quan s6t,,* ni$, gi6m s6t; 

.
- Thi€t ne hq thOng diQn chiilu s6ng, tin hi0u di0u khi6n
c6ng trinh giao th0ng;
- Thi6t k6 c6ng trinh duong ddy vd tr4m bitin 6p dtn 35kV;
- Thitit kd quy hoqch xdy dpg;
- KhAo s6t dfa chit, dia hinh c6ng trinh x0y dUttg;
- l.Qp quy hoqch xiy dpg;
- rhi6t t<ti (t<i6n truc, k0i cdu, dign, co diQn, cAp tho6t

Hopt dQng

Chi ti0t:
truc vA tu k! thudt c6 li6n quan

va ddvF)uongnghiQp,COng
N,thuft, th6ng, 6ngky giao

d?*g
tdng

3



STT T6n ngirrh, ngh3 kinh doanh Ghichri

- fhitit kli v0 phong chdy vir ch&a chdy;
- Thitit k6 cdng nghiip ndng lugng;
- ThArn tra thii3t kA Gien rric, k6t cAu. diQn, co diQn, cdp

thodt nudc) c6ng trinh Oan dpng vd C6ng nghiQp. Euong
d6y vi Tr4m bidnrip- I Ip tdng k! thuflt, giao thdng, N6ng
nghiQp vi ph6t.tri6n niing th6n;
- ThAm tra thi6t kJ sir: cdng uinh diQn chidu sang c6ng
cQng, tin hiQu giao thing, bang th6ng tin giao thOng di$n
t&, camera quan sdt. arr ninh, gi6m sdt;
- Tham tra thi0t k0 v0 phong ch6y vd chira chriy;
- Thdm tra thi6t kC cfing nghiQp nlng lugng;
- Gi6m sdt c6ng trinh Din dgng vi C6ng nghi€p. Duong
ddy vi Trpm bi6n ritrr, F{q tAng ki thu$t, giao thdng, N6ng
nghiQp vi phdt trien nong th6n;
- Gi6m sit c6c cdnE; trinh diQn chi6u sring c6ng cdng. tin
hiQu giao th6ng, hing thdng tin giao thdng diQn tri,
camera quan s{t. an rrinh. gi{m s6t;
- Giem srit vC phong,:hdy vi chfia ch{y;
- Giem s6t c6ng trirrh cOng nghiQp ndng luqrng;

- Giem sril l6t dqt thi(it bi vdo c6ng trinh;
- Quat If dp rin rtiiu tu xiy dlmg cdng trinh;
- Tu vAn xAy dpg vir tu vdn thiet ke xdy dlmg;
- Tu vAn qudn li du dn c6ng trinh xdy dung.

Hoqt dQng kinh doam khdc: Thi c6ng x6y lip rnoi cdc hQ

thdng: chi6u sang ,:Ong cQng, din tfn hieu giao th6ng,
camera quan s5t, bing-th6ng tin giao th6ng.rJiQn til, he

thting thu nh{n truy0n dln th6ng tin, hinh 6nh bang k} thu6t
s6 vA rung t6m di0u l:hi6n, b0lfip trtnh PLC. hC thdng diAu

khi6n tU {0ne cho trarr thu phi giao th6ng vi bdi git xe
6tp, hQ th6ng di$n c6ng trinh d6n dgng vd cdng nghiQp.

LAp d{t h$ th6ng di6n cho cOng trinh nhd vi c6ng trinh
ky thual ddn dsng:
- H0 th6ng diQn, ddy drin vn thi6t bi di$nl
- Duang cl6y thdng tin li0n lac, didu khi6n;
- Mang m6y tinh vd,Jd,r cip truyAn hinh, bao gdm ci c6p
quang hgc;

chi

2.4

tin
3. N

diQn

'rir ddn

chdy;phong ctr61,, clrfa chfy,
bdo d$ng ch6ng trQm;

sachi5uHe ng

b6oHe chu0ng
He

doanh

3.r

Xdv dtms c6ns tnnh li6n
Chi ti€t: Xdy dgng ,:0rrg trinh cdng ich, Xiy dyng c6ng
trinh Dumg dAy truyOn tai, ph6n ptrOi AiEn vd Tram bi6n
6p; Xiy lung c6ng, tlinh chidu sdng cdng cgng. cdng
trinh chi6u sdng diin <lung vi c6ng nghiqp; XAy dpng
c6ng trinh cdng nghigp nfing lugng; Xdy dgng cdng trinh
lap d{t ddn tin hiQu 13iao thdng, b&ng rh6ng tin giao th6ng
di$n tt, camera quan sit giao th6ng, an ninh: Xdy dune

Mfl nginh. ngh
kinh doanh

4:\21

4221 (( hinh)

4



STT T6n nginh, nghd kinh doanh
Mf, nginh, ngh&

kinh doanh Ghi chrri

c6ng trinh ha t6ng k! thu$t; X6y dmg trung tim didu
khi6n.

Qudn lf v{n hanh, duy tu b6o du0ng hQ th6ng chiiSu sang

cOng c$ng, ddn tin hiQu giao thOng, camera quan sdt,
bing th6ng tin giao th6ng diQn tri, b0 l{p trinh PLC, c6p

Qyang, thiiSt bi thu.nhin truydn A6n th6.ns tin hinh &nh
bdng k! thudt s6 vd trung tdm di6ulchiAn. Quan lf vfn
hanh duy tu b6o du0ng trung tflm diOu khi6n.
Xdy dung nhi m6y diOn.

3.2

Xdy dpg cdng trinh cAp, tho/rt nu6c
Chi ti€t: XAy dpg cOng trinh cdng ich, Xdy dpg c6ng
trinh NOng nghigp vd phrit tri6n n6ng &6n;

4222

J.J Xdy dune c6ng trinh viSn thdng, thdng tin li€n lac 4223

3.4

XAy dpg c6ng trinh c6ng ich kh6c
Chi tidt:
- Xdy dpng trung t6m di0u khi0n;
- Qudn U van hinh duy tu bio du&ng trung tdm diiu
kJri€n.

4229

3.s Xdy dme c6ne trinh th0y 4291
3.6 XAy drms cOns trinh khai kho6ns 4292
3.7 Xdy dwg c6ng trinh ch6 bi6n, chil tao 4293

3.8

X0y dpng cdng trinh k! thu{t dAn dqng kh6c
Chi ti6t: Thi c6ng, lip dflt c6c c6ng trinh chiilu s6ng df,n
dgng, cdng nghi€p, d0 thi; Thi cOng, xiy l6p cdc c6ng
trinh d6n dung, c6ng nghi$p, d6 thi
XAy duns c6ns trinh ha tdne kV thudt

4299

3.9 XAv dws c6ne tinh dulns slt 42tt

3. r0
Xiy dyng c6ng trinh dudng bQ

Chi ti6t: Xiy dwg c6ng trinh giao th6ng
42t2

3.1 r Sdn xu6t diy, ciip di0n vi di0n tt kh6c 2732
3.12 San xu6t thi6t bi dnv d6n di$n c6c loai ?733

3. t3
Sin xuit cdc c8u kiQn kim
Chi ti6t: HQ th6ng cQt di$n,

loei
cdu ki$n bang thdp cho chiiSu

sang, di0n luc vd d&n tin hi$u giao th6ng
251 I

3.14
Gia cOng co khi; xt ly vi tring phri kim lo+i
Chi ti€t: Gia c6ng ccr khi tai ch6"n c6ng trinh

2592

3.15

San xu6t san phAm khdc bing kim logi chua dugc phin
vio d0u
Chi ti€t: San xu6t cdc logi trp, cOt bang kim lo4i; san xuAt
hing rio ludi thdp (Kh6ng hogt d$ng tei trg s<v)

2s99

3.16 B6c x€p hdne h6a 5224

3.17 Kho bdi vi luu gi& hine h6a 521 0

3.18 I toat dOng dich vu h5 trs tr.uc ti6p cho vfin tai dusng b0 5225
3.19 Hoat dOns dich vu h6 trq kh6c li6n quan d6n v$n tii 5229

3.20

Ban bu6n vdt liQu, thi0t bi l6p d{t kh6c trong xdy dpg
Chi ti6.t Ban bu6n vit li$u x6y dgng; Brin bu6n vflt tu
diQn nudc; B6n bu0n nh6m kinh vd vit li$u, thi6t bi llp
dat khdc trong xdy dgng

4663

3.2 r Brin budn thi0t bi vi linh kien di$n trl, vi€n th6ng 4652

3.22 Bdn bu6n miy m6c, thiOt bi vi phg tirng m6y kh6c 4659

5



STT 'l'0n ngirnh, nghd kinh doanh

enitict:
- Stn xuAt. k nh doanh thi6t bi di€n. vllt tu ngdnh diQn
c0ng nghi$p',i r:6n dung; Sin xuit, kinh doanh thi6t bi.
v{t tu chi6u sin6r cOng cQng, cOng nghiQp vd dAn dgng.
- Mua b6n thiSt hi co khf phpc vu cho nginh diQn vi xiy
dfng, nganh nucrc. Biin bu6n mriy m6c, thi6t bi vi php
tring mdy cdng nghiQp. Brln bu6n m6y m6c, thi€t bi dien,
v{t IiQu diQn (mrry phat diQn, d6ng co diQn, d6y diQn vi
thiSt bi dirnu
B6n budn dd dirrg kh6c cho gia dinh
Chi ti€t Mu:r hd:r thi0t bidiQn, thi6t bi chi6u sring. Brin bu6n

6 t6 vi xe co dQng cr:. Ban bu6n d6 dung khdc cho gia dinh
(tm sung dqn the thao, vfr khi thQ so, ban budn.dugc pham)

Ban budn d6 dun$ ffing ti n$i &0t (trl duqrc pham)

(Tr* mua bdn T'truiic vd xi gd, sdch, bao vd tqp chi, uQt

phoy da.thi.hinh, kim loqi qt$ vd dd quj,: dugc pkdm,
thu6c n6, ddu th'5 vh ddu dd qua chA biAn, gqo, dwmg
mia vd dtcdnB c,r ciri)

MI n8;trnh, ngh0
hlnh doanh

Ghi chfi

3,23 4649

47523.24

Ban Ie dO ngil kim. scrn, k(nh vA thiiit bi lip dAt khdc trong
xdy dqlg lrong cdc cira hang chuy€n doanh

Chi ti6t B{n [e xi mdng, gqch xdy, ng6i, dii, crit soi vi
v0t li0u x6y dwrg

3.25
VAn tei hing hoa bdng ducnrg b$
Chi ti€t: Kinh doanh vfln tii hdng bing d td

4933

2630

2640

2822

4311

3.26

San xuAt thi0t bi truytin th6ng
Chi ti0t:
- Sin xu6t thi6r tri truyAn dfi li€u vA dign tho4i dugc str
d$ng d6 chuydn tfn hiQu di€n tu th6ng qua ddydSn ho4c
h9ng khi nhu dii phit thanh vA trqm vd tuydn vi cdc
thi0t bi truy6n th$ng kh6ng d6y
- San xdt thidt hl truy0n dr fi$u, nhu c6ng. rhitit bi truy€n dIn
- Sdn xudt Eng ten thu phdt
- S&n xudt thidt hi c6p v6 tuy6n.
- Sin xuAt modem, thi€t bi tmyAn tii

3.27
Sin xuAt sfrn philn dign tu ddn dung
Chi tir5t: Sdn xudt, l*p fip thi6t bi dign (kh6ng ho4t dgng
tai tru so)

3.28
Sdn xu6t mdy r:6ng cq vi mdy tao hinh kinr lo4i
Chi ti6t: Sdn xrr6t" lip rap thiet bi co khi phuc vu cho ngdnh
diQn vd xiy dgng. ngiinh nudc (khdng sirn xudt tai tru scr)

3.29
Phe do
(Trb vi€c thrc hi{n Dich vu nd min)

3.30
ChuAn bi nr{t bir:g
(Trir vi€c th-qrc hiqin Dich vy n6 min)
Hoin thi€n c6ng trinh xiy dpng

4312

43303.31

3,32
LEp d{t hQ thf,ng c6p, thoiit nuoc, h€ thdng suoi vd didu
hod khi

tlru rlui
x61, dlmg chuydn dgng khric

chi

4$rrg cOng tdc xdy dmq chuy6n bidt

432?

3.33

6
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STT TOn nghnh, nght kinh doanh
M[ nginh, ngh6

kinh doanh
Ghi chri

3.34
Hoat dQng thi6t k6 chuydn dpng
Chi ti& Trang ti nQi ngo4i *rat, Thi& k6 nQi ngoai ttr,at

74t0

3.3s

Cho thu6 xe c6 dQng co
Chi ti6t: Cho thu6 xe 6 t6, *e cAu, xe tAi cAu, xe vfln
chuy,Sn hing h6a,.xe ntng ngudi ldm vi€c tr0n cao, xe
thang c6c loai, thi€t bi Chi€u sdng di d0ne

7710

3.36
Cho thu0 m6y m6c,.thiet bi vi dd dtng htu hinh lrtrdc
khdne k€m nguai di0u khi€n

7TA

3.37 LEp d{t mdy m6c vd thiOt bi cdng nghiOp 332CI

J.J 6 Sua chta thiCIt bi diOn tri vd quang hoc 33 l3
3.39 S&a chta thiet b! dien 3314
3.40 Xdy dtme nhn de d 4t 01

3.41 Xdy dprg nhd khdng dC d 4102

3.42

San xuit diQn

1Tr* truyin tdt, dii,u d0 he th6n7 dign qudc giavd quan$,
fuoi di|nphdn phdi, thuv diln da muc ti|u, tti€n hqt nhdn)

351 I

3.43

Truy6n tii vA phnn ph6i tti$n
(lr* truyin tdi, didu d.O h€ thiing diQn qudc gia vd qudn
l!, boi diQn phdn ph6i, thiy di€n da myc ilAu, dien hqt
nhdn)

3512

3.44 Dich vu chfim s6c vd duy tri cdnh quan 8130

3.45
San xu6t c6c thi6t bi nhu ddn tin hiQu giao th6ng vd thiiSt

bi dAu hi€u bO hanh.
2790

2. Thgc hiQn thfr tgc sira A6i, UO sung ngirnh nghi kinh doanh:

Kinh trinh DAi h$i d6ng c6 d6ng giao cho Ngudi dAi di$n ph6p lu$t COng ty cO pnan
^.,t ' e' ' i,:... ;7..,.: :'^' : ..'.
Chi€u s6ng c6ng cQng thdnh ph6 HO Chi Minh quy€t dinh thUc hiQn cdc thfi tpc cdn thi6t theo
qgy dinh cria Ph6p luflt v& theo hu6ng d6n cria co quan Nhi nudc c6 thAm quyen e6 Aang lg r&?
d6i, bO sung ngdnh nghd kinh doanh ctia C0ng ty c0 phdn Chi6u s6ng c6ng c6ng thdnh ph6 Hd
Chi Minh.

3. Sfra ddi, b6 sung Di0u l$ C0ng ty:

Sau kAi dugc co quan c6 thAm quyen c6p Gi6y x6c nhfn nganh ngh6 kinh doanh, Kfnh
trinh Dpi hgi dOng cO dOng ch6p thufln.giao cho HQi dOng quan tri sira d6i, b6 sung nQi dung
nganh nghi kinh doanh vio khoAn t Ei0u 4 cira Di,lu l0 C6ng ty pht hqp vdi ngann, nghd tinh
doanh dE dugc Dai hQi tl6ng c6 d6ng thdng qua vA theo nQi dung dugc c6p Gi6y x6c nhfln nganh
ngne finn doanh.

Kinh trinh Dai hQi d6ng cO d6ng xem xet, th6ng qua.

Trdn trgng kinh trinh./.

Noi nh$n:
- Nhu tr6n;
- Luu.
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PHẦNăM雲ăĐẦU 

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-
ĐHĐCĐ ngày    tháng     năm 2023. 

I.ăĐỊNHăNGHĨAăCÁCăTHU一T NG頴 TRONGăĐI陰U LỆ 
Đi隠u 1. Gi違i thích thuật ng英 

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

a) Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập 
công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 

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

c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

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

e) 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 và Kế toán 
trưởng; 

h) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, 
Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng; 

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

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

l) 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; 

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

n) Thời hạn hoạt động là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều 
lệ này; 

o) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con. 
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2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác 
bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu 
nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 

II. TÊN, HÌNH TH 永C, TR影 S雲,ăCHIăNHÁNH,ăVĂNăPHÒNGăĐẠI DI ỆN,ăĐỊA 
ĐI韻M KINH  DOANH, TH ỜI HẠN HOẠTăĐỘNGăVĨăNGƯỜIăĐẠI DI ỆN THEO 
PHÁP LU一T CỦA CÔNG TY 
Đi隠u 2. Tên, hình thức, tr映 s荏,ăchiănhánh,ăvĕnăphòngăđ衣i di羽n,ăđịaăđiểm kinh doanh 
và th運i h衣n ho衣tăđ瓜ng c栄a Công ty 

1. Tên Công ty: 

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNGăTYăCỔăPHẦNăCHIẾUăSÁNGăCÔNGăCỘNG 
THĨNHăPHỐăHỒăCHệăMINH 

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HO CHI MINH CITY PUBLIC LIGHTING 
JOINT STOCK COMPANY  

- Tên Công ty viết tắt: SAPULICO  

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

3. Trụ sở đăng ký của Công ty: 

- Địa chỉ trụ sở chính: 121 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: (028) 38 536 883 

- Fax: (028) 38 592 896 

- E-mail: cscctphcm@chieusang.com 

- Website: www.chieusang.com  -www.sapulico.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 quy định tại Điều 57, thời hạn hoạt động 
của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập. 

Đi隠uă3.ăNg逢運iăđ衣i di羽n theo pháp luật c栄a Công ty 

Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Công ty. 

Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá ba mươi 
(30) ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người 
đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm 

http://www.chieusang.com/
http://www.sapulico.com/
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hình sự, 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, 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 Hội đồng quản trị cử 
người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty. (Theo khoản 5 Điều 12 Luật 
Doanh nghiệp). 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh 
nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện 
cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, 
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ 
khác theo quy định của pháp luật. (Theo khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp). 

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định 
tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp. 

III. M 影C TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HO ẠTăĐỘNG CỦA CÔNG TY 
Đi隠u 4. M映c tiêu ho衣tăđ瓜ng c栄a Công ty 

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:  

STT Tên ngành 
Mã 

ngành 

1 

Xây dựng công trình điện 
Chi tiết: Xây dựng công trình công ích, Xây dựng công trình Đường dây truyền 
tải, phân phối điện và Trạm biến áp; Xây dựng công trình chiếu sáng công 
cộng, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng công trình 
công nghiệp năng lượng; Xây dựng công trình lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, 
bảng thông tin giao thông điện tử, camera quan sát giao thông, an ninh; Xây 
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng trung tâm điều khiển. 
Quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín 
hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, bộ lập 
trình PLC, cáp quang, thiết bị thu nhận truyền dẫn thông tin hình ảnh bằng kỹ 
thuật số về trung tâm điều khiển. Quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng trung 
tâm điều khiển. 
Xây dựng nhà máy điện. 

4221 
(Chính) 

2 
Xây dựng công trình cấp, thoát nước 
Chi tiết: Xây dựng công trình công ích, Xây dựng công trình Nông nghiệp và 
phát triển nông thôn; 

4222 

3 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc  4223 

4 

Xây dựng công trình công ích khác 
Chi tiết: 
- Xây dựng trung tâm điều khiển; 
- Quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng trung tâm điều khiển. 

4229 

5 

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 
Chi tiết:  
- Hoạt động kinh doanh khác: đèn tín hiệu giao thông, sản phẩm cơ khí (không 
gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). 
- Sản xuất, lắp ráp thiết bị chiếu sáng (không hoạt động tại trụ sở) 

2740 

6 
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 
Chi tiết:  4329 
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STT Tên ngành Mã 
ngành 

- Lắp đặt công trình ngầm của hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu 
giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình 
PLC, cáp quang thiết bị thu nhận thông tin hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung 
tâm điều khiển, dịch vụ lắp đặt các phương tiện quảng cáo. 
- Thi công, lắp đặt các công trình điện dân dụng - công nghiệp (hạ thế, trung 
thế dưới 35kV) 
- Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình; 
- Thi công, lắp đặt hệ thống thang máy, thang cuốn; 
- Thi công, lắp đặt hệ thống dây dẫn chống sét; 
- Thi công, lắp đặt hệ thống âm thanh; 
- Thi công, lắp đặt hệ thống cách âm cách nhiệt. 

7 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 
Chi tiết:  
- Hoạt động kinh doanh khác: Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công 
nghiệp. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (lắp đặt 
phần điện và thiết bị điện công trình). Tư vấn khảo sát, lập dự án, lập dự toán, lập 
hồ sơ mời thầu, quản lý điều hành dự án các công trình: chiếu sáng công cộng, 
đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, hệ 
thống thu nhận truyền dẫn thông tin, hình ảnh bằng kỹ thuật số về điều khiển, bộ 
lập trình PLC, hệ thống điều khiển tự động cho trung tâm trạm thu phí giao thông 
và bãi giữ xe ôtô, hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. 
- Thiết kế điện chiếu sáng công trình công cộng, tín hiệu giao thông, bảng 
thông tin giao thông điện tử, camera quan sát, an ninh, giám sát; 
- Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng, tín hiệu điều khiển công trình giao thông; 
- Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV; 
- Thiết kế quy hoạch xây dựng;  
- Khảo sát địa chất, địa hình công trình xây dựng; 
- Lập quy hoạch xây dựng;  
- Thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, cơ điện, cấp thoát nước) công trình Dân 
dụng và Công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp, Hạ tầng kỹ thuật, giao 
thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn;  
- Thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;  
- Thiết kế công nghiệp năng lượng;  
- Thẩm tra thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, cơ điện, cấp thoát nước) công trình 
Dân dụng và Công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp, Hạ tầng kỹ thuật, giao 
thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 
- Thẩm tra thiết kế các công trình điện chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông, 
bảng thông tin giao thông điện tử, camera quan sát, an ninh, giám sát; 
- Thẩm tra thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;  
- Thẩm tra thiết kế công nghiệp năng lượng;  
- Giám sát công trình Dân dụng và Công nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp, 
Hạ tầng kỹ thuật, giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn;  
- Giám sát các công trình điện chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông, bảng 
thông tin giao thông điện tử, camera quan sát, an ninh, giám sát; 
- Giám sát về phòng cháy và chữa cháy;  
- Giám sát công trình công nghiệp năng lượng;  
- Giám sát lắt đặt thiết bị vào công trình;  
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
- Tư vấn xây dựng và tư vấn thiết kế xây dựng; 
- Tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng. 

7110 
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STT Tên ngành Mã 
ngành 

8 

Lắp đặt hệ thống điện 
Chi tiết:  
Hoạt động kinh doanh khác: Thi công xây lắp mới các hệ thống: chiếu sáng công 
cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, 
hệ thống thu nhận truyền dẫn thông tin, hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm 
điều khiển, bộ lập trình PLC, hệ thống điều khiển tự động cho trạm thu phí giao 
thông và bãi giữ xe ôtô, hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. 
Lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng: 
- Hệ thống điện, dây dẫn và thiết bị điện; 
- Đường dây thông tin liên lạc, điều khiển; 
- Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học; 
- Hệ thống chiếu sáng; 
- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy, chuông báo cháy; 
- Hệ thống báo động chống trộm; 
- Hệ thống tín hiệu và đèn trên đường phố. 

4321 

9 Xây dựng công trình thủy 4291 

10 Xây dựng công trình khai khoáng 4292 

11 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293 

12 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 
Chi tiết: Thi công, lắp đặt các công trình chiếu sáng dân dụng, công nghiệp, đô 
thị; Thi công, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, đô thị 
Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 

4299 

13 Xây dựng công trình đường sắt 4211 

14 
Xây dựng công trình đường bộ 

Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông 
4212 

15 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732 

16 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733 

17 

Sản xuất các cấu kiện kim loại 
Chi tiết: Hệ thống cột điện, cấu kiện bằng thép cho chiếu sáng, điện lực và đèn 
tín hiệu giao thông 

2511 

18 
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 
Chi tiết: Gia công cơ khí tại chân công trình 

2592 

19 

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu 

Chi tiết: Sản xuất các loại trụ, cột bằng kim loại; sản xuất hàng rào lưới thép 
(Không hoạt động tại trụ sở) 

2599 

20 Bốc xếp hàng hóa 5224 

21 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210 

22 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225 

23 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 

24 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng; Bán buôn vật tư điện nước; Bán buôn 
nhôm kính và vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

4663 
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STT Tên ngành Mã 
ngành 

25 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652 

26 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 
Chi tiết:  
- Sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, vật tư ngành điện công nghiệp và dân 
dụng; Sản xuất, kinh doanh thiết bị, vật tư chiếu sáng công cộng, công nghiệp 
và dân dụng. 
- Mua bán thiết bị cơ khí phục vụ cho ngành điện và xây dựng, ngành nước. 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp. Bán buôn máy móc, 
thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị 
dùng trong mạch điện) 

4659 

27 

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 
Chi tiết: Mua bán thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng. Bán buôn ô tô và xe có động 
cơ. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ, 
bán buôn dược phẩm) 
Bán buôn đồ dùng trang trí nội thất (trừ dược phẩm) 
(Trừ mua bán Thuốc và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim 
loại quý và đá quý; dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, 
đường mía và đường củ cải) 

4649 

28 

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các 
cửa hàng chuyên doanh 

Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
4752 

29 
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô 
4933 

30 

Sản xuất thiết bị truyền thông 
Chi tiết: 
- Sản xuất thiết bị truyền dữ liệu và điện thoại được sử dụng để chuyển tín hiệu 
điện tử thông qua dây dẫn hoặc không khí như đài phát thanh và trạm vô tuyến 
và các thiết bị truyền thông không dây 
- Sản xuất thiết bị truyền dữ liệu, như cổng, thiết bị truyền dẫn 
- Sản xuất ăng ten thu phát 
- Sản xuất thiết bị cáp vô tuyến 

- Sản xuất modem, thiết bị truyền tải 

2630 

31 
Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 

Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp thiết bị điện (không hoạt động tại trụ sở) 2640 

32 

Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại  
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp thiết bị cơ khí phục vụ cho ngành điện và xây dựng, 
ngành nước (không sản xuất tại trụ sở) 

2822 

33 
Phá dỡ 
(Trừ việc thực hiện Dịch vụ nổ mìn) 4311 

34 
Chuẩn bị mặt bằng 
(Trừ việc thực hiện Dịch vụ nổ mìn) 4312 

35 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330 

36 
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí:  
Chi tiết: Hệ thống thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện. 4322 

37 
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 
Chi tiết: Hoạt động công tác xây dựng chuyên biệt 4390 
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STT Tên ngành Mã 
ngành 

38 
Hoạt động thiết kế chuyên dụng 
Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất, Thiết kế nội ngoại thất 7410 

39 
Cho thuê xe có động cơ 
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, xe cẩu, xe tải cẩu, xe vận chuyển hàng hóa, xe nâng 
người làm việc trên cao, xe thang các loại, thiết bị Chiếu sáng di động 

7710 

40 
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều 
khiển 

7730 

41 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320 
42 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313 
43 Sửa chữa thiết bị điện 3314 

44 Xây dựng nhà để ở 4101 

45 Xây dựng nhà không để ở 4102 

46 
Sản xuất điện 
(Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, 
thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân) 

3511 

47 
Truyền tải và phân phối điện 
(Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, 
thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân) 

3512 

48 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130 

49 Sản xuất các thiết bị như đèn tín hiệu giao thông và thiết bị dấu hiệu bộ hành. 2790 

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:  Công ty xây dựng và giữ vững thương hiệu, đồng 
thời mở rộng và phát triển đồng bộ các lĩnh vực hoạt động khác mà Công ty đang có ưu 
thế, tạo nền tảng phát triển một cách ổn định, lâu dài và vững chắc, tối đa hóa lợi nhuận, 
đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. 
Đi隠u 5. Ph衣m vi kinh doanh và ho衣tăđ瓜ng c栄a Công ty 

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại 
Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh 
doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. 

IV. V ỐNăĐI陰U LỆ, CỔ PHẦN 
Đi隠u 6. V嘘năđi隠u l羽, c鰻 ph亥n, c鰻 đôngăsángălập 

1. Vốn điều lệ của Công ty là 284.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi bốn tỷ đồng). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 28.400.000 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. 
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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. Công ty không có cổ đông sáng lập. 

Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương 
ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng 
cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản 
trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông 
và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho 
các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác. 

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. 

Đi隠u 7. Chứng nhận c鰻 phi院u 

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 chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện 
tử xác nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ 
phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 
Điều 121 Luật Doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở 
hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày 
thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của 
Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần 
được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in 
chứng nhận cổ phiếu. 

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ 
đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông 
phải bao gồm các nội dung sau đây: 

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

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

Đi隠u 8. Chứng ch雨 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. 
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Đi隠u 9. Chuyểnănh逢ợng c鰻 ph亥n 

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 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. 

Đi隠u 10. Thu h欝i c鰻 ph亥n 

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 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. 

7. Mua lại cổ phiếu của người lao động trong Công ty vi phạm cam kết làm việc lâu dài 
tại Công ty: 

Người lao động trong Công ty được mua cổ phần ưu đãi và cam kết làm việc lâu dài theo 
điểm d khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ. 

Trường hợp cổ đông là người lao động trong Công ty chấm dứt hợp đồng lao động trước 
thời hạn đã cam kết làm việc lâu dài thì phải bán lại cho Công ty toàn bộ số cổ phần đã 
được mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã 
mua tại thời điểm cổ phần hóa. 
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V.ăCƠăCẤU TỔ CH永C, QU謂N TRỊ VÀ KI 韻M SOÁT 
Đi隠uă11.ăCơăc医u t鰻 chức, qu違n tr ị 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 ĐÔNGăVĨăĐẠI HỘIăĐỒNG CỔ ĐÔNG 
Đi隠u 12. Quy隠n c栄a c鰻 đông 

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ 
phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ 
tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. 

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a) Tham dự, 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 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; 

c) 姶u 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; 

đ) 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; 

e) 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 sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm 
cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các 
loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật; 

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

k) 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; 

l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

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

a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các 
quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp; 

b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản 
trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao 
dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật 
thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty; 

c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành 
hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm 
các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân 
đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, 
địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ 
phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng 
số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; 

d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng 
văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là ba (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; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền 
đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 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 
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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. 

5. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy 
quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp: 

a) Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông 
có thể ủy quyền tối đa 04 người đại diện theo ủy quyền; 

b) Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải 
xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường 
hợp cổ đông Công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người 
đại diện theo ủy quyền thì phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người 
đại diện theo ủy quyền; 

c) Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo cho công ty và chỉ có 
hiệu lực đối với Công ty kể từ ngày Công ty nhận được văn bản. Văn bản cử người đại 
diện theo ủy quyền phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông; 

- Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp tương 
ứng của mỗi người đại diện theo ủy quyền; 

- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng người đại diện 
theo ủy quyền; 

- Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ 
ngày bắt đầu được đại diện; 

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức và của người 
đại diện theo ủy quyền. 

d) Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

- Cổ đông là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật 
Doanh nghiệp không được cử người có quan hệ gia đình của người quản lý công ty và của 
người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện tại công ty khác. 

Đi隠u 13. Nghƿaăv映 c栄a c鰻 đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. Cung cấp thông tin đầy đủ 
và chính xác khi đăng ký mua cổ phần. 
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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) 曳y 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; 

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. Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân như: số chứng minh nhân dân, căn 
cước công dân, địa chỉ liên lạc….: 

- Đối với cổ đông chưa lưu ký: cổ đông phải kịp thời liên hệ với Công ty để được hướng 
dẫn thủ tục điều chỉnh, cập nhật thông tin thay đổi. 

- Đối với cổ đông đã lưu ký: cổ đông phải kịp thời cập nhật thông tin thay đổi trên hệ 
thống lưu ký chứng khoán. 
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Công ty không chịu trách nhiệm thực hiện quyền lợi cho cổ đông do cổ đông không thông 
báo về việc thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc không 
liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông. 

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

Đi隠uă14.ăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 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 sáu (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) Trường hợp 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 hoặc khi số thành viên bị giảm quá 
một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ công ty; 

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. 

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 sáu (60) ngày 
kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ 
công ty; trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp số lượng thành 
viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo 
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quy định của pháp luật hoặc khi nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 
3 Điều này; 

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 
tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 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 triệu tập theo quy định của 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. 

Đi隠u 15. Quy隠năvàănghƿaăv映 c栄aăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 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; 

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 

g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

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; 

k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát; 
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l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán 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; 

n) 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; 

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát; 

e) 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; 

k) 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; 

l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; 

m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần; 

n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; 

o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; 

p) 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; 

q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 
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r) 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; 

s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 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; 

t) 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; 

u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật. 

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa 
ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Đi隠u 16. Ủy quy隠n tham dự họpăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 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. 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 người ủy quyền 
nếu người ủy quyền là cá nhân, chữ ký của người đại diện theo pháp luật nếu người ủy 
quyền là tổ chức 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. 
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Đi隠uă17.ăThayăđ鰻i các quy隠n 

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 
theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó 
đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ 
chức lại trong thời hạn 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 theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các 
cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần 
thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi 
cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên. 

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy 
định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này. 

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền 
với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến 
việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát 
hành thêm các cổ phần cùng loại. 

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội 
đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy 
định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này. 

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây: 

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết 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 mười (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 hai  mươi (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; 
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đ) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

e) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền 
dự họp; 

g) Các công việc khác phục vụ đại hội. 

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương 
thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông 
tin điện tử của Công ty và 曳y ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán 
nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Trường hợp cổ đông là người 
lao động của Công ty, Thông báo mời họp có thể để vào phong bì dán kín, gửi đến từng 
người lao động tại nơi làm việc. 

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 mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách 
hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ 
được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin 
điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại 
hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để 
các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội 
đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

c) Phiếu biểu quyết; 

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 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền 
kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn 
bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 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 3 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. 
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6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định 
tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội 
dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

Đi隠uă19.ăCácăđi隠u ki羽n ti院n hành họpăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 
50% tổng số phiếu biểu quyết. 

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 
1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (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 hai mươi (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. 

Đi隠u 20. Thể thức ti院n hành họp và biểu quy院t t衣i cu瓜c họpăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 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 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 Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường 
hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng 
quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. 
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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 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; 



 26 
 

c) Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài 
chương trình của Đại hội đồng cổ đông nếu được Đại hội đồng cổ đồng chấp thuận. 

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 ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ 
được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: 

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, 
thảo luận và biểu quyết; 

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến 
hành một cách công bằng và hợp pháp. 

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. 

Đi隠uă21.ăĐi隠u ki羽năđể Nghị quy院t c栄aăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngăđ逢ợc 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 5 Điều này: 

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; 

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty. 

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu 
biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 
3, 4 và 5 Điều này. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo 
phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng 
với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc 
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Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình 
cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc 
Kiểm soát viên 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 này. 
Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành 
viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong 
số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại 
quy chế bầu cử. 

4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì thực hiện 
theo khoản 8 Điều 22 Điều lệ này. 

5. 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. 

6. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và 
thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 

Đi隠u 22. Thẩm quy隠n và thể thức l医y ý ki院n c鰻 đôngăbằngăvĕnăb違năđể thông qua 
Nghị quy院t c栄aăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông 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, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu 
quyết chậm nhất mười (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; 
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d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với 
từng vấn đề lấy ý kiến; 

e) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

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

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty 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. 

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; 

đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát 
kiểm phiếu. 

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. 
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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 (trừ trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn 
bản tại khoản 5 Điều 21 Điều lệ này) và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông. 

Đi隠u 23. Nghị quy院t, Biên b違n họpăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và 
lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm 
bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

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; 

đ) 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; 

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách 
đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; 

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức 
biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có 
ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

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. 
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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. 

Đi隠u 24. Yêu c亥u h栄y bỏ Nghị quy院t c栄aăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 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 6 Điều 21 Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 

VII. H ỘIăĐỒNG QU謂N TRỊ 
Đi隠u 25. 永ng c穎,ăđ隠 c穎 thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr ị 
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. 永ng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết 
bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và 
phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của 
Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử 
viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác); 

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

e) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 
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g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm 
giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán 
trưởng 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 hoặc 
một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội 
đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) 
ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 
40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn 
(04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến 
70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 70% đến dưới 90% được đề cử tối đa bảy 
(07) ứng viên. 
3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn 
không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội 
đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên 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 có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, 
ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty; 

c) Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội 
đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác; 

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám 
đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty; của người quản lý, người có 
thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ. 

Đi隠u 26. Thành ph亥n và nhi羽m kỳ c栄a thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr ị 
1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (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. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng 
kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến 
khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội 
đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng 
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quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội 
đồng quản trị. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong 
trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại 
Điều 160 Luật Doanh nghiệp. 

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định 
pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

Đi隠u 27. Quy隠n h衣năvàănghƿaăv映 c栄a H瓜iăđ欝ng qu違n tr ị 
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 1 Điều 15 Điều lệ này, 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, Phó Tổng giám đốc và Kế toán 
trưởng; 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; 
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k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng 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 曳y 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. 

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 31/12/2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

Đi隠uă28.ăThùălao,ăth逢荏ng và lợi ích khác c栄a thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr ị 
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. 
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5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở 
và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành 
viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự 
các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng 
quản trị. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi 
có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho 
những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp 
luật và Điều lệ công ty. 

Đi隠u 29. Ch栄 tịch H瓜iăđ欝ng qu違n tr ị 
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; 

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 miễn nhiệm, bãi nhiệm, 
Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận 
đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm 
vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác của Hội đồng quản  
trị cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 
Trường hợp này Chủ tịch Hội đồng quản trị vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện 
quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. 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. 
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Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 5 Điều này mà Chủ tịch Hội 
đồng quản trị chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền 
tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cho 
đến khi Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến 
khi Hội đồng quản trị quyết định bầu người khác làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Đi隠u 30. Cu瓜c họp c栄a H瓜iăđ欝ng qu違n tr ị 
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị 
trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. 
Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu 
tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu 
bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một 
(01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát; 

b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; 

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ 
mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp 
không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải 
chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay 
thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

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 bảy (07) 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 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. 
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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 bảy (07) ngày kể 
từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn 
một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. 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) 曳y quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 12 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; 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải 
đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm 
nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của 
tất cả những người dự họp. 

11. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến 
giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những 
địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: 

a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; 

b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời; 

Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc 
bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên 
Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa 
điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên 
Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp. 

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành 
một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định 
bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp 
này. 

12. 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. 
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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. 

Đi隠u 31. Các tiểu ban thu瓜c H瓜iăđ欝ng qu違n tr ị 
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 ba (03) người bao gồm thành viên 
của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. 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. 

Đi隠uă32.ăNg逢運i ph映 trách qu違n tr ị 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; 

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của 
pháp luật; 

e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông 
tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty; 

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 
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i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

VIII. TỔNGăGIÁMăĐỐC VĨăNGƯỜIăĐI陰U HÀNH KHÁC 
Đi隠u 33. T鰻 chức b瓜 máy qu違n lý 

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội 
đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh 
hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng 
do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu 
trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

Đi隠uă34.ăNg逢運iăđi隠u hành Công ty 

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán 
trưởng. 

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 với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và 
quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh 
nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động 
và tổ chức. 

3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc 
do Hội đồng quản trị quyết định. 

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo 
quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng 
trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại 
cuộc họp thường niên. 

Đi隠u 35. B鰻 nhi羽m, mi宇n nhi羽m, nhi羽m v映 và quy隠n h衣n c栄a T鰻ngăgiámăđ嘘c 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người 
khác làm Tổng giám đốc. 

2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu 
sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước 
pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại 
với số nhiệm kỳ không hạn chế. Hội đồng quản trị quyết định việc kéo dài thời gian thực 
hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc trong trường hợp cần thiết. Tổng giám đốc phải đáp 
ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

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; 
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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; 

đ) 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; 

e) 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. 

Đi隠uă36.ăTh逢ăkỦăCôngăty 

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; 

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; 

IX. BAN KI 韻M SOÁT  
Đi隠u 37. 永ng c穎,ăđ隠 c穎 thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát 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 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. 



 40 
 

Đi隠u 38. Thành ph亥n 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 như sau: 

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, 
quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; 

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 
Phó Tổng giám đốc và  Kế toán trưởng; 

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động 
của công ty; 

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều 
lệ công ty. 

 Thành viên Ban Kiểm soát 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; 

c) Là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; 
người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ 
và tại công ty. 

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; 

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường 
hợp bất khả kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo 
quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 
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d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Đi隠u 39.ăTr逢荏ng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; 
việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một 
nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp 
đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng 
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. 

Đi隠u 40. Quy隠năvàănghƿaăv映 c栄a Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và 
các quyền, nghĩa vụ sau: 

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được 
chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; 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. 

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của 
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. 

4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông. 

5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của 
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của 
doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong 
vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc 
phục hậu quả. 

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 
155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Chứng khoán. 
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8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa 
điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty 
trong giờ làm việc. 

9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 
Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài 
liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty. 

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Đi隠u 41. Cu瓜c họp c栄a Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham 
dự họp ít nhất là 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. 

Đi隠u 42. Ti隠năl逢ơng,ăthùălao,ăth逢荏ng và lợi ích khác c栄a thành viên Ban kiểm soát 

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện 
theo quy định sau đây: 

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo 
quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền 
lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát. 

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch 
vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng 
ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp 
thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh 
của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác 
của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng 
năm của Công ty. 

X. TRÁCH NHI ỆM CỦA THÀNH VIÊN H ỘIăĐỒNG QU謂N TRỊ, THÀNH VIÊN 
BAN KI 韻M SOÁT, TỔNGăGIÁMăĐỐC VĨăNGƯỜIăĐI陰U HÀNH KHÁC  

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám 
đốc và Kế toán trưởng 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. 
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Đi隠u 43. Trách nhi羽m trung thựcăvàătránhăcácăxungăđ瓜t v隠 quy隠n lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng 
giám đốc và Kế toán trưởng phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. 

2. Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của Công ty 
theo quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp và các giao dịch tương ứng 
của họ với Công ty; 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và 
Kế toán trưởng của công ty phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với Công ty, 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. 

4. Việc kê khai quy định tại khoản 2 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 thông  
báo với Công ty trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung 
tương ứng; 
 
5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 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, Ban kiểm soát 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. 
6. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và 
Kế toán trưởng có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây 
xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh 
tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng 
giám đốc, Kế toán trưởng 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. 

8. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng 
giám đốc và Kế toán trưởng 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. 
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9. 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 công ty. 

10. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng 
giám đốc, Kế toán trưởng 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. 

11. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng 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 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong 
báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng 
như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm 
soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng 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 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát 
sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 
35% trở lên tổng giá trị tài sản 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, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng 
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. 

Đi隠u 44. Trách nhi羽m c栄aăng逢運i qu違n lý công ty 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng 
có trách nhiệm sau đây: 

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quy 
định khác của pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm 
bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty; 

c) Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử 
dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục 
vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về nội dung quy định tại khoản 2 
Điều 164 của Luật Doanh nghiệp; 

đ) Trách nhiệm khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 
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2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế  toán trưởng 
vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi 
ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba. 

Đi隠u 45. Ch医p thuận hợpăđ欝ng, giao dịch gi英a công ty v噂iăng逢運i có liên quan 
 

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công 
ty với người có liên quan sau đây: 

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng 
số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; 

c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó 
Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 
164 của Luật Doanh nghiệp. 

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều này 
và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính 
gần nhất hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty. Trường 
hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội 
đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch 
đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản 
trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 
được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên 
Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có 
quyền biểu quyết. 

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây: 

a) Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này; 

b) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài 
sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở 
hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ 
đông đó. 

4. Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều này, người 
đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát 
viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp 
đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp 
đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có 
lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp 
đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 148 của Luật 
Doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. 
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5. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của 
pháp luật khi được ký kết không đúng với quy định tại Điều này; người ký kết hợp đồng, 
giao dịch, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải 
liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty khoản lợi thu được từ việc thực 
hiện hợp đồng, giao dịch đó. 

6. Công ty phải công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật có 
liên quan. 

Đi隠u 46. Trách nhi羽m v隠 thi羽t h衣i và b欝iăth逢運ng 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng 
giám đốc và Kế toán trưởng 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, Phó Tổng giám đốc và 
Kế toán trưởng, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện 
nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công 
ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi 
phạm trách nhiệm của mình. 

3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải 
thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) 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. QUY 陰N TRA C永U SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠăCÔNGăTY 
Đi隠u 47. Quy隠n tra cứu s鰻 sách và h欝 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 hoặc 
một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty 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. 
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3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng 
giám đốc và Kế toán trưởng có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách 
cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của 
mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, 
nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ 
đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm 
soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp 
luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký 
kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này. 

5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. 

XII.ăCÔNGăNHỂNăVIÊNăVĨăCÔNGăĐOĨN 
Đi隠u 48.ăCôngănhơnăviênăvàăcôngăđoàn 

1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan 
đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, 
khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp. 

2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan 
đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và 
chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các 
quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

XIII. PHÂN PH ỐI L 営I NHU一N 
Đi隠u 49. Phân ph嘘i lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hằng 
năm căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. 
Công ty chỉ được trả cổ tức khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của 
pháp luật (trong đó bao gồm: lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng 
kinh tế đã ký kết (nếu có)); 

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật, cụ thể 
mức trích lập như sau: 

- Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp. 

- Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ 
thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, 
thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. 

c) Lợi nhuận còn lại được thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông với nguyên tắc:  



 48 
 

- Đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và kế hoạch phân chia cổ tức đã được Đại hội đồng 
cổ đông thông qua;  

- Sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ 
tài sản khác đến hạn. 

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. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng 
cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty. 

4. 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. 

5. 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 Tổng Công 
ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

6. 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. 

7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của 
pháp luật. 

XIV. TÀI KHO 謂NăNGỂNăHĨNG,ăNĂMăTĨIăCHệNHăVĨăCHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 
Đi隠u 50. Tài kho違n 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. 
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Đi隠u 51.ăNĕmătàiăchính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hằng năm và kết thúc vào ngày 
31 tháng 12 dương lịch hằng 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 năm 2016. 

Đi隠u 52. Ch院 đ瓜 k院 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.ăBÁOăCÁOăTĨIăCHệNH,ăBÁOăCÁOăTHƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHI ỆM 
CÔNG BỐ THÔNG TIN  

Đi隠u 53.ăBáoăcáoătàiăchínhănĕm,ăbánăniênăvàăquỦ 

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. 

Đi隠u 54.ăBáoăcáoăth逢運ng 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. KI 韻M TOÁN CÔNG TY 
Đi隠u 55. 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. 
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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. D ẤU CỦA DOANH NGHI ỆP 
Đi隠u 56. D医u c栄a doanh nghi羽p 

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 dấu theo quy định của pháp luật 
hiện hành. 

XVIII. GI 謂I TH 韻 CÔNG TY 
Đi隠u 57. Gi違i thể công ty 

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế 
có quy định khác; 

c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Công ty 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. 

Đi隠u 58. Thanh lý 

1. 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; 
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b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của 
người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 

c) Nợ thuế; 

d) Các khoản nợ khác của Công ty; 

đ) 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. GI 謂I QUYẾT TRANH CH ẤP NỘI BỘ 
Đi隠u 59. Gi違i quy院t tranh ch医p n瓜i b瓜 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền 
và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các 
quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa: 

a) Cổ đông với Công ty; 

b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và 
Kế toán trưởng; 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. 
Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản 
trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình 
bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 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 chỉ định một chuyên gia 
độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt 
đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên 
chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án. 

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh 
toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 

XX. BỔ SUNG VÀ S盈AăĐỔIăĐI陰U LỆ 
Đi隠u 60.ăĐi隠u l羽 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. 
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XXI. NGÀY HI ỆU L衛C 
Đi隠u 61. Ngày hi羽u lực 

1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 61 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chiếu 
sáng công cộng TPHCM nhất trí thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2023 tại Đại hội đồng 
cổ đông bất thường năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

2. Điều lệ này thay thế Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông 
qua vào ngày 30 tháng 06 năm 2022. 

3. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ 
sở chính của Công ty. 

4. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 

5. 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 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị. 

 NGƯỜIăĐẠIăDIỆNăTHEOăPHÁPăLU一T 

TỔNGăGIÁMăĐỐC 
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cONc rY co pnAN
cnrtu sANc c0ruc ceNG TP. HCM

Not nh$n:
- Nhu tr0n;
- Luu.

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIST NAM
Egc lgp - Tg do - Hgnh phric

Y-

56: 03 /TTr-DI-IDCD fp. Hd Chi Minh, ngry 28 thdng 02 ndm 2023

TO TRiNH
V/v Th6ng qua viQc mi6n nhi$m thinh vi6n HQi il6ng quin tri

vir thAnh vi6n Ban Ki6m sodt
COng ty.6 phAn Chi6u sr{ng cdng cQng TPIICM

NhiQm ky 2A21-2A26

Kinh giri: D3i hQi tldng c6 OOng

Cdn cri Di€u l0 Cdng ty ctia COng ty cO phAn Chi6u s6ng cdng cQng thanh ptrO HO

Chi Minh sta d6i b6 sung di dugc E+i hQi ddng c6 ddng thulng ni6n th6ng qua ngiy
30t0612022;

C[n cri Eon tt nhi$m ngiry 21102120?3 cta 6ng Nguydn Einh Thg, thanh vi€n HQi

d'ing quan tri C6ng ty cd phan Chi€u sing c6ng cQng thanh ptrO ltO Chi Minh nhi$m lci
202r-2026;

Cin cf Eon tt nhiQm ngiry 2110212023 ctra 6ng Trin Nam Trung, thanh vi€n Ban

Ki6m sorlt COng ry c6 pfran Cni6u sang c6ng cQng thanh pnO UO Chi Minh nhiQm k!
2021-2026;

.A
COng ty cO ph6n Chi6u sang c6ng cQng thdnh ph6 H6 Chi Minh d6 ti6p nhdn Don

tt nhiQm cta 6ng Nguy6n Einh Thq, thinh viOn HQi dOng quin tri vi Eon tu nhiQm cta
6ng Trtn NamTrung, thdnh vi0n Ban Kiilm sodt Cdng ty c6 phan Chi6u sang c6ng cQng

thanh pfrO HO Chi Minh nhiQrn ky 20il-2}06 vio ngdy 2110112022 vd d5 thpc hi$n c6ng

U6 tnOng tin theo quy dinh.

HQi dOng quin tr! Cdng ty c0 phan Chi0u sang cdng cQng TPHCM kinh hinh Eai
hgi ddng cO d6ng xem xdt th6ng qua vi$c rni6n nhi$m cdc ch{rc danh nhu sau:

- Mi6n nhigm Ong Nguy6n Einh Thg, thanh vi6n HQi d6ng quan tri Cdng ty cd

phin Chitiu sring c6ng cQng TPHCM nhiQm W 2021-2026 ttr ngiry 2810212023.

- Mi6n nhigm Ong TrAn Nam Trung, thdnh viOn Ban Ki€m sodt Cdng ty c0 phfin

Chil5u s6ng cdng c$ng TPHCM nhiQm ky 2021-2026 tii ngdy 2810212023.

Trdn trpng kinh trinh.

uAx

n Vin lltng



ceNG HoA xA ugr cHU Ncuia vrET NAM
D6c lip llu do - Hanh phric

DON XIN TUNHIPM THANH VIEN HQI DONG QUAN TRI

Kinh gui :

- Dai hQi cl6ng c6 d6ng C6ng ty C6 phAn Chi6u s6ng
c6ng .Qng thhnh ph6 H6 Chi Minh-
- HQi d6ng qr?n tri C6ng ty C6 phdn Chi6u s6ng c6ng
cQng thdnh ph6 HO Chi Minh.

T6i t6n: Nguy6n Dinh Thq Sinh ngdy 03 th6ng 3 n6m 1968

HiQn dang ld Thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri C6ng ty C6 phAn Chi6u s6ng c6ng cQng

thdnh ph6 HO Chi Minh (nhiQm ky 2O2l - 2025)

Theo nguyQn veng c6 nhdn, t6i dA dugc TOng Gi6m d6c vd Hdi d6ng thdnh viOn

C6ng ty EAu tu Tdi chinh nhd nu6c thdnh pnO UO Chi Minh (HFIC) thdi ldm Dai diQn

phin v6n nhd nudc cria HFIC tAi Quy C6ng ty. Nhim ddm b6o quy6n lgi cria HFIC, nay

t6i ldm don ndy kinh grii d6n HQi il6ng qudn tri Cdng ty xem x6t, trinh Eai hQi il6ng c6

d6ng cho T6i dugc ttr nhiQm chfc danh thdnh vi€n HQi it6ng qu6n tri c6ng ty nhiQm kj,

2O2l -2O25,tcC ttr ngdy dugc Dai hQi d6ng c6 d6ng chAp thu4n thdng qua.

Trong sutit quri trinh c6ng t6c vtra qua, Tdi lu6n nh4n dugc sU hgp tdc, h5 tro tir c6c

thdnh vi6n HQi rl6ng qu6n tri, Ban Di0u hdnh cl6 girip T6i hodn thinh nhiQm vu duoc

giao, bin thdn xin tri 6n, chdn thdnh cim on sdu sic nhtng tinh cdm quy briu d6.

Chric C6ng ty CO phAn Chi6u s6ng c6ng cQng thdnh phd H6 Chi Minh ngdy cring

vtng mpnh vi phrit tritin bAn vfing.

TrAn trgng.

TP.HCM, ngirY"el thttnglndm 2023

NGTIOI LAM EON

Noi nh$n:

- Nhu tr6n;

- HFrC (AC Ui60

Nguy6n Einh Thg



cgNG HOA xA ngt cuu Ncni^q. vIET NAM
D6c lAp - Tu do - Hanh phlic

DON XIN TUNHIEM THANH VION BAN KIEM SOAT

Kinh grii :

- Dai hQi d6ng c6 d6ng C6ng ty CO phAn Chi6u s6ng
c6ng .Qrg thirnh ph6 H6 Chi Minh-
- HQi d6ng qr?, tri C6ng ty C6 ph6n Chi6u sSng c6ng
cQng thenh ph6 H6 Chi Minh.

TOi t€n: TrAn Nam Trung Sinh ngdy 07 thdng 11 n[m 1983

HiQn tlang ld Thdnh vi6n Ban Ki0m so6t C6ng ty Cd phAn Chi6u s6ng c6ng cQng

thdnh ph6 H6 Chi Minh (nhiQm kj/ 2021 - 2025)

Theo nguyQn veng c6 nhdn, t6i dA dugc COng ty DAu tu Tdi chinh nhd nudc thdnh
pnO UO Chi Minh (HFIC) th6i ldm Ngudi dugc cri tham gia thdnh vi€n Ban Ki0m sorit t4i

Quy C6ng ty. Nhim dim b6o quy6n lgi cria HFIC, nay t6i lim dcrn ndy kinh grii dtln HQi

ddng quin tri Cdng ty xem x6t, trinh Eai hQi d6ng c6 ddng cho T6i dugc tu nhiQm chric

danh thdnh vi6n Ban Ki6m so6t cdng ty nhiQm ky 2021 - 2025, t<C tu ngdy tlugc Dai hQi

il6ng cO d6ng ch6p thufn th6ng qua.

Trong sudt qu6 trinh c6ng t6c vira qua, T6i lu6n nhfln duoc sU hgp trlc, h6 tro ttr c6c

thdnh vi6n Ban Ki6m so6t, HQi ddng quAn tri, Ban Didiu hdnh 116 girip T6i hodn thdnh

nhiOm vp dugc giao, T6i ch6n thdnh cim crn sdu sic nhtng tinh cim quy briu d6.

Chric C6ng ty C6 phAn Chi6u s6ng c6ng cQng thdnh ph6 HO Ctri Minh ngdy cdng

vfng m4nh vd ph6t trii5n b6n vimg.

Trdn trgng.

Tp.HCM, ngiry2) th5ngCln[m 2023

NGITOI LAM DON

Noi nhfn:

- Nhu tr6n;

- HFrC (Oc Uitio

Trin Nam Trung



c0Nc rv cO puAN
cHrEU sAr,rc cONc ceNG TPHCM

cQNG noa xa Hpr cst xcHia vqr NAM
D$c lfp - Tg do - Hpnh phric

TPHCM, ngdy 23 thdng 02 ndm 2023

BAuBosuNG&K?il?,;$ffi $'SiJ3*HT[,:h*KrEMSoAr
NHr$M Kv 2021 - 2A?,6

Kinh gti: E3i hQi tl6ng c6 a6ng

1. Mgc ti0u:

- Dim bio tudn tht ph6p luit vd crlc thdng lp tai Vi$t Nam.

- EAm bio nguy€n t,ic c6ng khai, dan chri vi quy€n tE hqp ph6p cria r.it c& c6c cO d6ng.

- Dim b6o tinh tflp trung, 6n dinh td chtic cia Dai hQi ddng c6 d6ng.

- Bfiu bi5 sung thdnh viOn H$i d6ng qudn tri, Ban Ki6m soit do HQi dOng quan tri,
Ban Ki6m so6t Cdng ty cd phan Chi6u sdng cOng cQng TPHCM do c6 thdnh vi6n
xin ttr nhigm.

2. 56 lrgrrg thinh vi6n vi nhi$m kf cfia HQi tldng quin td nhiQm l* 2021 *2A26t

- S6 luc.mg thinh vi6n H$i ddng quin tri li: 05 ngudi; nhigm k! ld n6m (05) nam.

- 'Ihdnh vi€n ctra HQi d6ng quan tri cd th0 dugc bdu l4i vdi sO nhiem k! kh6ng
han chi5.

- SO lugng thinh vi6n HQi ddng quin tri bAu b0 sung lAn ndy: 0l nguoi.

3. 56 luqng thinh vi0n vi nhiQm ki cfra Ban ki6m so6t nhiQm k! 2021-2026t

- 56 lugng thnnh vi€n Ban Ki€m sodt li: 03 nguni; nhiQm k! E nAm (05) nAm.

- Thanh vi0n cria Ban Kiilm sodt cd thii duqc bdu l+i vdi s6 nhiQm k! kh6ng h4n
chti.

- SO luqrrg thdnh vi6n Ban Kiiim sodt biu b6 sung lfln ndy: 0l ngudi.

4. Quydn tli cfr, rfing crl thinh viGn HQi ddng quin tri, Ban Ki6m soit:

- C6c cO d6ng 5ram gi8. cO phen ptr6 thdng roTg thdi han li€n tpc it nlr6t sdu (06)
thang c6 quy€n g0p.s6 quy€n bi€u quy6t de dC crl c6c {mg viOn H$i d6ng quan tri
(HDQT) vi Ban Ki0m sodt @KS).

- CO ctOng hoflc nh6m cO dOng n&m gie tu l0% d0n duoi 20o/o tdngs6 c6 phdn c6
quy6n bi6u quy€t dusc il6 cir m$t (01) irngvi6nHEQT vimQt (01) ungvi6n BKS;

- Tir 2A% d€ndudi 30% duqc dA ct t6i <la hai (02) ung vi€n HEQT vi hai (02) ung
vi€n BKS;

- Tt 30% ddn dudi 40% dugc d0 cri t6i da ba (03) ung vi6n HDQT vi ba (03) ung
vi€n BKS;

- Tt 407o di5n dudi 50% ctuqc de cri t6i rja b6n (0a) ring vi6n F{EQT vd b6n (04)

img vi6n BKS;

- Tri 50% dOn dudi 60% duqc dC cri t6i da n6m (05) ung vi€n HDQT vd nAm (05)

I



img vi6n BKS;

- Ttr 60% dln &toi 70o/o duqc dA cri tdi da sdu (06) r?ng vitn I IEQT vd siu (06)

img vi6n BKS;

- Tt 70% den &t*i 90Yo dugc d6 cir tdi da biy (07) rng vi6n FtDQ'f vA bny (07)

img vi€n BKS;

5. Ti6u chuin vi dilu kiQn tI6 tr& thinh thinh vi6n HQi tl6ng cluin tr!:

- Khdng thuQc rl6i tugng quy dinh tai khoin 2 Ei6u 17 cria ..uqt Doanh nghiQp
59DA20t

C6 trinh d0
qrc, ngd,nh,

cdng S;

chut'6n m6n, kinh nghiQm trong quin tri kinh doanh hoflc"trong linh
ngne Unl doanh cria cOng ty vi kh6ng nhAt thi6r phai ld c6 ddng cfia

- Thanh vi6n HQi ddng quan tri c6ng ty co thO d6ng thoi li t,rinh viOn HQi ddng
quin fii cria cdng ty khic;

- Th&nh vi0n I{6i d,5ng quin tr!khdng rJuoc lA nguoi c6 quan h1i gia dinh (bao g6m
.l

vg, chdng, bd de, mg d6, bd nu6i, mg nu6i, bd chdng, mq: cir6ng, b6 vg, mg vg,
con dd, con nu(ri, con 16, con ddu, anh ruQt, chi ruQt, em ru(,t, anh 16, em 16, chi
d6u, em ddu, anh ruQt cia vg, anh rugt cria ch6ng, chl ruQt i:fra vcrn chi ru$t cta

.l
ch6ng, em ruQt cira vg, em ru$t cta chong) cria T6ng gi6m d'ic vd ngu&i quin ly
khiic cria cdng ty; cta ngudi qu&n ly, ngudi c6 tham quyOn br) nhiQm ngudi quin
ly cdng E mE.

- Thdnh vi€n HQi ddng quan tri cta mpt cdng ty dai chring cl:i dugc d6ng thoi Id
thenh vi6n HQi de,ng quin tri tai t6i da 05 c6ng ty khdc.

6. Ti0u chuAn vi tliiiu ki$n tI6 tr& thinh thinh vi6n Ban Ki6m sodt:

- Kh0ng thuQc drii tuqng theo quy dlnh tai khoin 2 Di0u l7 ciur Lu4rt Doanh nghiQp

59D02A;

- Dugc dio t4o mdrt trong c6c chuy0n nginh ve tinn tC. tai r:hinh. tcti toan, kiem
to6n, Iuflt, quin tri kinh doanh hoflc chuy0n ngdnh phn hqi vdi hoqt <lQng kinh
doanh cria doanh nghi$p;

- Khdng ph6i ln nguli.co quan h$ gia dinh (bao g6m vg, chdng, bd de, m9 de, b6
nudi, mg nu6i" bd chdng, mg chdng, b6 vg. mg vq, con cld, r.;on nu6i, con r0, con
ddu, anh ru$1 chi ruQt, em ruQt, anh 16, em 16, chl ddu, em r:,6u, anh ruQt cta vg,
anh ruQt cria chdng, chi ru$t cria vq, chl ru$t oria ch6ng. em rugt cta vg, em ru6t

, .lcta chdng) cria thanh vi6n HQi d6ng quan tri, Tdng gi{m eiec vi ngutri quAn l;y'

kh6c;

- Khdng phni ln ngrdi quin lf c6ng ty; kh6ng nh6t thiiit phAi l,i, c6 d6ng ho{c ngudi
lao dQng cta c0ng [;

- I(h6ng dugc hi n;3uoi c6 quan h0 gia dinh (bao gdm vg, chiing, bO cle, rng d6, b0
nu6i, mg nudi" bB chOng, mg chiing, b0 vq. ,ng rg, con dd. r:on nu6i, con 16. con
ddu, anh ru$t, chi ruOt, em ruQt, anh 16, em rr5, chi d6u, em rl6u, anh ruQt cria vg,
anh ruQt cria chting, chi ru$t cria vg. ch! ruQt cria chdng, em ruQt cta vg, em ru6t, ,tcta chdng) cua ngudi qu&n ly doanh nghiQp cta cOng ty vir r:0ng ry mg; ngurri dqi
dign phAn vdn cta doanh nghiQp, ngroi dai diOn phdn v6n ,rhd nuoc t4i c6ng ry
mg vir tAi c{6ng ty,

?



1. Hd so tham gia tI0 cfr, rlng cfr biu b6 sung thinh vi6n H$i tling quin trivi Ban
Ki6m so6t nhiQm ky 2021 -20262

- Esn di cti / ring cri thinh vi0n I{Qi dting quin uihoflc Ban Ki6m so6t

- So yilu lj lich cria img vitn;

- Ban sao CMND/CCCDIHO chi6u, h0 khAu thudng tru hoflc tgm trir vd cdc vdn
b[ng, chimg nhfln trinh d0 vin h6a vi trinh d$ chuydn m6n.

H6 so tham gia dd cti, img cr? biu bd sung thinh vi6n HQi ddng quAn tri vi Ban
Ki6m so6t nhiQm ky,2A2l -2026 ph6i nQp tru6c 24 gib trudc th&i gian khai m4c hqp DAi
hQi, cp thO chflm nh6t trudc 08 ngiy 27142n023.

HQi d6ng qu&n tri C6ng ty s€ xem x6t hd so tham gia dd,cfr, ung cri vi thUc hign
c6ng b6 th6ng tin truric Dai h$i ddng cO d6ng d0 cO d6ng c6 th€ tim hiiSu vti c6c ring cri
vi6n trudc khi bd phi€u.

Ung cri vi€n phii c6 cam k€t blng vln bin vd tinh trung thpc, chinh x6c cta c6c
th6ng tin c6 nh6n dugc cdng b6 vi phii cam k6t thyc hign nhi$m vg mQt c6ch trung thyc,
cAn trqng vd vi lgi ich cao nhAt c0a C0ng ty ni5u clugc bAu ldm thanh vi€n HQi ddng quin
tri ho{c thanh vi€n Ban Ki€m so6t. 'fh6ng tin li6n quan d6n img crt vi6n dugc c6ng b6
bao g6m:

- Hq t€n, ngdy, thiing, nim sinh;

- Trinh dQ chuy€n m6n;

- Qud trinh c6ng t6c;

- C6c chric danh quin ly khric (bao g6m c& chric danh H$i tl6ng quin tricta cOng

U khac);

8. Lya chgn cic li'ng vi€n:

Chi nht'ng hd so dA cr?/ rlng crl tl6p ung <lti.di€u kiQn d0 cfr/ rmg cri vd nhiing qng
cri vi0n d6p ung ctt diAu kiQn cria thanh vi0n HQi ddng quin trfho4c thdnh vi6n Ban Ki6m
soft rndi dugc dua vdo danh s6ch trinh Eai h$i d6ng cd d6ng 6y y ki6n bi6u quy6t th6ng
cta cdc c6 dOng trudc khi tiiSn hanh bdu cir.

23 a7
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cOxc rY co PHAN
cHrtu sANc c0Nc ceNc rP. HCM

ceNG HoA xA ugl cnu Ncnia vr$T NAM
DQc I$p - T$ do - H4nh phric

So: 05 /"1"1r-HDQ'I" Tp, H6 Chi Minh, ngdy 28 thdng 02 ndrn 2023

rd rniNu
V/v Th6ng qua danh sich rfrng cr? vi6n

Biu bd sung Thirnh vi6n HQi eldng quin tri vi thlrnh vi6n Ban Ki6m so6t
COng ty 

"6 
phAn Chi6u sring c6ng cQng TPHCM

NhiQm ky 2021-2026

Kinh gfri: D4i hQi tldng c6 d6ng

Cdn cft Di6u le C6ng ty cria Cdng ty c6 phin Chiiiu sdng c6ng c$ng thAnh ptrO t"tO

Chi Minh sira d6i b6 sung dd dusc Eai hQi <t6ng cd ddng thdng qua ngdy 30106OA22;
, 'lC6n cu h0 so d0 cu, img c& bdu b6 sung thinh viOn HQi ddng quin ti vi thinh

vi0n Ban Kii5m so6t nhigm ky 20?)-2A26 do c6c c0 d6ng vd nh6m c6 dOng d€ cti.

Cdn critidu chuAn thdnh vi6n HQi d6ng qu&n tri vi thinh vi€n Ban Ki6m so6t nhiem

W 2A2l-2A26 trong Quy ch6 d6 c&, ung cri dugc Dqi hQi d0ng c6 d6ng thdng qua.

HOi dOng quan tri C0ng ry c6 ph6n Chi6u sdng c6ng cQng TPHCM da xem xdt,

tl6nh gi6 c6c hd so ring cfr vi€n. Kinh trinh Dai hQi ct6ng cO d6ng th6ng qua danh s6ch

ring cir vi0n d6 thuc hign b6u cu, bao g6rn:

l. Danh s6ch ung cir vi6n ttugc bAu bd sung thdnh vi6n HQi ddng quin tri:
- Ong L0 Vln B6c - duqc de cr! b&i cd dOng C6ng ty Eiu ff Tei chinh nhi

nufc thanh ptrO HO Chi Minh, ttang sd h&u 5l% v6n cli6u l0 COng ry.
2. Danh siich ring cri viOn dugc bAu bd sung thanh vi6n Ban Kirim so6t:

- Bd L0 Thi Ngp. Anh - duqc dO cri boi c6 d6ng C6ng ty Ddu tu Tai chinh

nhd nudc thdnh ptr5 HO Chi Minh, dang s& htru 5l% vOn dieu l€ C0ng ty.

Kinh trinh Dei hQi ddng c6 ddng xem xdt vd thOng qua.

Noi nh$n:
- Nhu trOn;
- Luu.

AN TRI

Trin Vin Hirng

z
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coNG HOA XA HOr CHU NGHIA VrET NAM
DQc l{p - Tr; do - H4nh phric

-oOo_

SOYfU L.i, LICH
(Dimg dA tham gia ldm ting clr viAn thinh viAn H6i d6ng qudn tri

NhiQm b) 2021-2026
C6ng ty cii phin Chiilu sdng c6ng c6ng TPHCM)

l. Hsvdt6n:f,tVAXSAC
2. Gioi tinh : Nam E Nf tr
3. Ngdy sinh: 18/8/1970

4. Qu6c tich : Vi€t Nam

5. CCCD s6 : 001070025765 Ngdy cAp : lll4l202l.
6. Noi c6p : Cuc CS QLHC v€ TTXH

7. Dia chi thudng tru : Ol-20.1l, Hado Centrosa, Pl2, Q.10, TP.HCM.

8. 56 diQn thoai li6n lac :0903707921.

9. Trinh tlQ vln h6a : Dai hec

10. Trinh iIQ chuy€n m6n : TCKT, QTKD - NgoAi thuong

I l. QUA trinh c6ng tdc :

Bing cdp Chuy€n ngirnh Ndm t6t nghiQp Thdi gian ddo tao Co sd ddo tao
Cu nhAn Tdi chinh 1993 DH Kinh t6

TP,HCM

QTKD - Ngoai
thuong

1998 1996- 1998 DH Kinh tC

TP.HCM

Tir nim.... d€n nim Eon vi c6ng t6c Chric vu
09/t993 - 04/2007 Chuy6n vi6n P.TCKT, Kd

to6n trunng, Ph6 gi6m ddc,
Girim d6c

0512007 - 11/2007 C6ng ty c6 phAn SX TM
XNKNhuNgoc

tl/2007 - 512010 Qu! dAu tu phrit tri€n d6 thi
TP.HCM

Chuydn vi€n phong Ddu
tu, Ph6 phdng Qudn tri
ngu6n nhdn luc

05/2010 - 03/2020 C6ng ty D6u tu Tdi chinh
nh?r nu6c TP.HCM

KC to6n truong

03/2020 - Nay COng ty Ddu tu Tdi chinh
nhir nudc TP.HCM

Ph6 T6ng gi6m tl6c

12. 56 c6 phi6u dai diQn, nim gifr : 3.408.000 cO phitlu

TPHCM, ngdy 2l thdng 02 ndm 2023.

1989- 1993

Ct nhdn

Cdng ty SX TM XNK Nhu
Ng9.

TV. HDQT, Ph6 TGD



T6i xin cam tloan nhii'ng ldi khai tr€n li hodn toan tltng sU thAt, n6u sai t6i xin chiu

tr6ch nhiQm tru6c ph6p lu{t.

NGIIOI KHAI
(Kj,, ghi rd he tAn)

LG Vin BIc

ryytlttt*__



cgNG HoA xl ngr cuu xcnil vrET NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phtic

-oOo-

TPHCM, ngdy 2l thring 02 ndm 2023

l. Ho vi t€n : LE THI NGQC ANH

2. Gidi tinh : Nam E Nir E

3. Ngdy sinh : 0714/1988

4. Qu6c tich : ViQt Nam

5. CMND/CCCD s6:092188005759 Ngdy c6p : l0l'712021

6. Noi c6p : Cuc Cinh siit Qudn ly hdnh chinh vd trrlt tg xd hQi

7. Dia chi thuong trri : Phong C2 lAu 8, 259 L0 Vdn Luong, Phuong TAn Quy, Qu4n 7.

Thdnh ph6 H6 Chi Minh

8. SO diQn tho4i li0n l4c : 0907.034.388

9. Trinh dQvdnhoa: 12/12

10. Trinh <16 chuyOn m6n : Cri nh6n

I

B6ng cdp Chuy€n ngdnh
Ndm tdt
nghi€p

Co sd cliro tao

Cu nhAn QuAn tri kinh doanh 2010 t0/2006 - 08/20 l0
Truong DH Ngdn

hdng'lP.HCM

Cir nh6n
Chinh tri - COng t6c

t6 chric
2022

Hoc vi6n Chinh
tr! Qu6c gia

H6 Chi Minh

Chuns chi NghiQp vU Tin dung 2010 0U2010 0212010
Truong EH Ngdn

hdne TP.HCM

Chtng chi K0 toiin truong 2016 04t20t6 - 07 /20t6 Trudng DH Kinh
tE TP.HCM

Chfng chi Gi6m d6c Tdi chinh 2018 0812017 0l/2018
Trudng Doanh

nhAn PACE

Chfng chi Tin hoc fng dr,rng B 20 10 04t2010 - 06t2010
Truong DH Qu6c

gia TP.HCM

Chung chi Anh vdn C 2014 06120t4 - 08/2014
Truong DH Sdi

Gon

Tt nfun .... d€n ndm ..... Don vi c6ng t6c Chuc vu
05l20tt - 06t2013 Trucrng D4i hgc Nguy6n

Tet Thdnh
NhAn vi6n, Gidng vi6n co hiru
Khoa Tdi chinh - Ngdn hirng

I 1. Qu6 trinh cdng t6c :

{r !

SO YTU L.f LICH
(Ditng tt6 tham gia ldm timg c*vian tidnh viAn Ban Ki6m sodt

. (hiQm b) 2021-2026
C6ng ty cO phdn ChiAu sdng c6ng cQng TPHCM)

Thdi gian diro t4o

02/2020 - 02/2022



Tir nim . . .. d6n ndm Don vi c6ng t6c Chuc vu
06120t3 - 0U2017 C6ng ty Ddu tu Tdi

chinh Nhd nudc Thdnh
pnO UO Ctri Uintr

Chuy6n vi6n Phong Th6m dinh

0U2017 - 06t2018 Cdng ty C6 phin Dlch
vq Xu6t khdu Lao cl6ng

vd Chuy€n gia

Thdnh vi6n.HQi tl6ng qudn tri,
Pho Tdng Gi6m <l6c

07/2018 - 0t/2022 C6ng ty Ddu tu Tdi
chinh Nhd nu6c Thdnh

pttO HO Ctri Vintr

Chuy6n viOn Phong QuAn tri
ngu6n nhAn lyc

0712018 nay C6ng ty C6 phAn Dich
vu Xu6t khAu Lao dQng

vir Chuy€n gia

Thdnh vi6n HQi d6ng quin tri

0112022 - nay C6ng ty D6u tu Tiri
chinh Nhd nu6c Thirnh

ptrO UO Ctri tvtintr

Ph6 Tru&ng Phdng Tiri chinh -
KC toen

12. Si5 c6 phi{iu <l4i diQn, nim git : 852.000 c6 phiiiu

T6i xin cam tloan nhtrng loi khai tr6n ld hoan todn thing sU that, n6u sai t6i xin chiu

trdch nhiQm tru6c ph6p luflt.

NGI.IOI KHAI
(Kj,, ghi rd he ftn)

Lt 19', 
Y.,+nl,



cONc ry c0 pHAN
cnr6u sAxc cONc cQNc rPHCM

ceNG HoA xA uQr cut xcHie vrgr NAM
DQc lfp - Tg do - HSnh phlic

TPHCM, ngdy 28 thdng 02 ndm 2023

THt Lp BAU CrI
BAU nO suxc rHANH yrEN Her DoNc euAx rRI - BAN Krniu soAr

NHrEM XY ZOZ\-2026
TAI EAI HOI OONC C6 O6NG BAT THUOI\IG NANN 2023t^l

cONc ry cO rHAN cnrfu sAxc cONc ceNc rpHCM

Kinh gfri: Dgi hQi tl6ng c6 d6ng

l. Ctrn cti:

- t,uflt Doanh nghigp sd SS|ZOZA/QH14 ban hdnh ngdy 17106 /2A2A;

- DiAu lQ C6ng ty ctia C6ng ty cO phan Chi6u s6ng c6ng cQng thAnh pn6 Ud Chi Minh;

2. Mgc ctich:

- Eem bio tudn tht ph6p luft vi cdc thOng lQ tpi Vigt Nam.

- Dam b6o nguy6n tic c6ng khai, den chri vd quy6n lqr hW phip cuar5t c6 crlc cO d6ng.

- Dem bio tinh tgp trung, 6n dinh t6 chfic cria D4i hQi d6ng c6 d6ng.

- BAu b6 sung thanh vi6n HQi ddng qgan tri vi thanh vi6n Ban Ki6m so6t nhigm kj
2021-2026 do c6 thdnh vi6n Hqi ddng quan tr! vd Ban ki6m so6t C6ng ty xin tu
nhiQm.

3. Orii tugng thqrc hiQn biu cri:

T6t c6 c6c c6 d6ng ld c6 nhdn, nguoi dai diqn theo riy quyAn cria c6 ddng li t6 chrlc
so hlru cd phen ph6 thdng cta C6ng ty (theo danh s6ch cO d6ng cua COng ty do Trung
t6m Luu kf chung kho6n Viet Nam ch6t ngiy 3010112023) ho{c nguoi d4i diQn theo
riy quy6n b6ng v6n ban cria cO dOng li c6 nhffn c6 m{t tai Eai hQi d6ng c6 AOng Udt

thuong ndm2023 dugc quydn tham gia thUc hiQn bdu cri.

4, Phucrng thric b6u cr?:

- ViQc bAu crl thanh viOn HQi ddng quan tri (HDQT) vd thnnh vi0n Ban Ki6m so6t
(BKS) dugc thgc hiQn theo phuong thrlc bAu ddn phitlu theo quy dinh tei khoAn 3,
Di€u 148 LuQt Doanh nghiQp sO SgtZOZOlQHl4.

- Danh s6ch img viOn HDQT vd BKS tlugc hinh thenh theo nguy0n lic sau: Dpa tr0n
Don d0 cri, img cri c0a cric ci5 d6ng d6 lga chgn img vi6n HEQT vd BKS d6p ung
ti6u chuin quy dinh trong Didu l$ Cdng ty cira Cdng ty c6 phan Chi6u sdng cdng
cQng TPHCM.

- M6i c6 <l6ng tham ds dusc phdt mQt phi6u bAu thAnh vi6n HDQT (miu h6ng) vd
mQt phitiu bdu thanh vi€n BKS (mdu xanh) cho toirn b0 s5 c6 ph6n sd hifu.

- Ir46i c6 d6ng c6 t6ng si5 phiSu bi6u quytlt bang t6ng s5 cd phdn d+i diEn sd htu (bao
gdm so hiruvi ty quy0n).nhq ,6i sti.thinh vi€n dugc bAu cfia HDQT vi cria BKS.
Theo d6, cd ddng c6 quyOn ddn h6t t6ng s6 phi6u bAu cta minh cho mQt ho{c mQt

sO tmg crl vi0n.
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-l r r.t ,.i ;.
I ong so pnleu Dleu quycl

, i, t-^
cua mol co oong

Cu thA:

T6ng s6 c6 phAn so hiru
cria cO d6ng

56 lu';mg thanh vi6n bAu

vdo [{EQT ho4c BKS

xl

x

-;. i ,,i..1
Tdng sO phieu bi6u quy6t

bAu thdnh vi0u HEQT
cua mol co oong

-i ,( . ..{ . .l
T6ng s6 phiriu bi6u quy€t

bAu thanh vi0n BKS
cua mol co oong

'Idng sd cO phan s0 hffu
ctra c6 ddng

- C6 d6ng c6 th6 chia s6 phi6u biAu quy6t cta minh Oe UAu ,:ho c6c img ctr vi6n
HEQT ,a gfS md minh lpa chgn v6i s6 phiiiu kh6c nhau r,ii di0u kiQn t6ng s6

phiiSu bi6u quy'tlt cho cdc img cir vi€n khdns duoc cao hon.t6ne sd phi6u bi6u
t_quy6t cria minh co. C6 d6ng bdu cir theo I trong 2 cich nhu s,ru:

. Cich l: ]'ruimg hqp cd d6ng mu6n chia d6u s6 phi6u bAu < ia minh cho circimg
ctr vi6n cluqc r:hEn thi chi.cin danh d6u X vi 6 vu6ng bdr tr6i t€n cira c6c img
cri vi6n dur;c h;a chgn. Ni5u kh6ng lga chgn img cri vi6n niio, cd d6ng g4ch lOn

ci hg vi t0n cira rlng cri vi6n d6.

Vf du:

Cd ddng c6 l.{)00 c6 phAn x 1 nguoi dugc bAu : 1.000 phidu biOu quy6t

) Trrdng h,qp cii itdng ittinh ddu X chpn 02 *ng cft vi1n:

EI Ung cri vi6n l:

'f6ng sd c6 ph0n s0 htu
cria c6 d6ng

xl

bAu chgn img cri vir'n sd I vd s6 4 vi cd

cira minh cho 2 fng cu vi6n vdi s6 phitiu

EI IIng cri vi6n 4: ....

) Trudng hqrp nd)/ s€ dugc hi€u ln c6 d6ng
d6ng d6 chia dOu t6ng s5 phi6u biiiu quytit
bi6u quyiit cho rnt,i nguoi la 1.000 t i: 500 phi6u bi€u quy6t.

I Trrdng hqp ci il6ng ittinh dda X chpn 01 tbng cth vt€n:

EI Ung cirviCIn l: ....

) Trudng tW ne)'sC dugc hi6u lA cd d6ng bAu chgn I ung crl vi,in sd 1 ve d6n hrit s5
phiiiu biiSu qu;,'!t cho img ct vi6n d6 le 1.000 I I = 1.00-0 phi6, r bi€u quydt.

. Cdch 2: Ci, ctAng ph6.i ghi rd s6 phi6u bAu cho ttmg img ,.:fi vi0n mir minh lr,ra
chqn vao bf:n phai ton cria cdc img cri vi6n dugc chpn. N6u kh6ng lya chgn fmg
ctr vi€n ndo, ctr ddng gqch l6n cd ho vi t6n rimg cri vi6n d6

2



Ho{c

Vi du:

tl I-.Ing ct vi€n 1: 200 phiiSu bi0u quytit

tr Ung cir viOn 4: 800 phii5u bi€u quy6t

CQng: 1.000 phiSu bi6u quy6t

tr tlng cti vi0n 1: 1.000 phi6u biCIu quy€t

C$ng: 1.000 phi6u bi6u quy6t

Trong trudng hqp phi6u bAu vta c6 d6u X trong 6 vudng (El) bOn trdi t€n img c&
vi€n dugc vira c6 ghi s6 phii5u bAu vio 6 b6n tay phdi ung cir vi6n duqc chgn
rhi

- Trong mgi trulng hqp t€n img cir vi6n bi ggch b6 $*g vua c6 ft9ng tin d6u X
trong 6 vu6ng b6n tr6i t0n rmg cri vi0n vdlho{c c6 s6 phi6u bi€u quy6t ghi vio b6n
phii t6n ung cir viOn thi d6u xem lA c6 d6ng kh6ng biu cho img cri vi8n nay.

E
m

- Trucmg hqp c6 ddng c6 sy nhim lan khi ghi Phi6u biu HDQT vi BKS v[ chua bo
phi6u bdu vio thtng phi6u, c6 dong c6 th6 li6n h0 vdi Ban KiiSm phi6u dA duqc dOi
lai Phi6u bdu.

Lurl;fu-D6i vdi nhfrng truong hryp tr0n n6u rmg cir vi6n ndo khdng dugc lpa chgn thi
cO OOng ph&i gpch l6n c* hg vi tOn cta ung cri vi6n d6.

5. Thri tqc vi hinh thr?c ti6n hinh bAu cir:

5.1 Phi6u biu cfr:

a. Hinh thtfrc Phi6u biu cri:

- Phi6u bAu bO sung thAnh vi6n HQi <l6ng quan tri dugc in tr€n gi6y miu hing c6
d6ng d6u treo cta C6ng ry cO phan Chiilu sdng cdng cQng TPHCM.

- Phii5u bAu bO sung thanh vi€n Ban Ki6m so6t dugc in tr6n gi6y mdu xsnh c6 d6ng
d6u treo cria C6ng ty c6 phnn Chitiu sang cOng cQng TPHCM.

b. N$i dung Phi6u biu cfr:

- Phin l: Th0 hipn ME s6 tham 4r Eqi hQi, t6ng s6 c6 phdn s0 htu ho{c d4i di$n sd
xih[u, t6ng sO phi€u bi€u quy6t.

- Phin 2: Danh sdch img ctr vi6n HDQT hoqc BKS.

- Phin 3: MQt sd ltru y quan trgng
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c. Phi6u hq? IQ:

- Phi6u do Ban ti chric Dai.hQi ph6t ra theo m6u th6ng nh6t t,o d6ng dAu ffeo cua

Cdng ty, kh6ng cpo, s&a, t6y, x6a;

- Phi6u bAu cho nhiing ngudi trong danh s6ch bAu cri dE cluqrc [)ai hQi th6ng qua;

- T6ng cQng s,5 1:lrii!u bi6u quy0t cho t.4t cd c6c ung cri vi0n:

+ Phitiu bAu ggch b6 t6t ci cdc img cu vi€n;
. 

-l ^ ,(+ T6ng cQng sd.phi6u bi€u quy6t bdu cho t6t ci c6c img cir ,,i0n bing ho{c nh6

hon t6ng s6 phi6u bi6u quyilt cira c6 ddng.

+ 36 phi6u biiSu qrry6t ph*i ld sti nguy6n.

d. Phi6u bAu kh6ng hqp lQr

- Phitiu bAu kh6ng do Ban td chuc EAi hQi ph6t hAnh.

- Phi6u biu khdng dong d6u treo cta C6ng ty.

- Phi6u b6u c6 sO tnrg cfr vi€n nhi6u hcrn s6 rmg cir vi6n d[ duqrc Dqi hQi thdng qua.

- T6ng cQng s6 phiBu bi0u quytit biu cho tAt ci c6c tmg cu vi0n hln hon t6ng s6 phi6u
..a i,.
bi6u quy6t cta c6 d6ng.

- Phi6u bAu khdng gg4ch vd kh6ng chpn {mg cri vi6n nio.

- Cd ddng ghi th€m t6n ngudi kh6c vdo danh s6ch.

- C6 d6ng kh6ng g4ch img crl vi0n mir c6 d6ng kh6ng chgn.

- SO phi6u bi6u quytit ghi bang %, s6 thqp phdn.

- Phi6u blu b! riich" hqch, tiy, x6a, sua ch&a, ghi th6m nhimg hdng tin kh6c, th0m

kf hi$u.

- Phi6u bAu nQp cho Ban Ki6m phi6u sau khi vigc bo phi6u ktit thric vi llan Ki0m
phitiu bit dAu qui trinh ki0m phi6u.

- Phi6u ldrdng c6 chir k*, khdng gtri rO hg t6n cua c6 ddng ho{c <Iai JiQn uy quyen clg ho. p;

e. Trulng hqrp xem lir kh6ng tham gia biu cfr:

- Cdc cd d6ng cd tham dg Epi hQi mA khdng. b6 phiiiu bAu cir th s6 phi6u biu cti cia
cO d6ng d6 duqrc >:em li kh6ng tham gia biiu cri.

5.2 Ban ki6m phi6u, nguy6n tic b6 phi6u vA ki6m phi6u:

a. Ban Ki6m phi6u:

Do Chri tga doiur d0 cfr vi dugc Eqi hQi d6ng c6 d6ng th6ng c;ua, c6 trdch nhiOm:

- Trinh Eai h$i etdng cd d6ng th6ng qua Thd lQ biu ctr.

- Hu&ng d6n c6ch thric b6 phitiu vi td chric bAu cri.

-..( 
. . . ..1- Ti6n hanh ki€rn phiOu.

- C6ng U6 tet qur,l bAu cri tru6c Dei h$i.

- Thanh vi6n Ban ki€m phi6u kh6ng dugc c6 t6n trong danh siich dA cu vA rmg cu
vdo HDQT vi IJKS.

b. Nguy0n tic b6 phi6u vi ki6m phi6u:

- Bln ki6m phi6r-r ti6n hdnh ki6m tra thirng phidu tru6c khi b6 phi6u voi sq chrmg,.t aki0n cua ciic cd dOng.
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- C6c c6 dOng cdng khai bo phiiSu bdu vdo thirng phiriu.

- Vigc bo phi6u Uat OAu tu khi c6 th6ng b6o c0a Truong Ban kiAm phi6u vd k6t th0c
khi h6t thbi gian bo phi0u.

- ViQc kiOm phi6u phditlugc ti6n hdnh ngay sau khi viQc bo phidu ktit thric.

- fit qu6 ki0m phi6u duqc thO hi0n trong biOn bin ki6m phi6u vi dugc Tru0ng Ban
ki6m phiilu cdng b6 tru6c D4i hQi.

6. Nguy6n tic trring cfr thinh vi6n IIEQT vi th]rnh vi6n BKS:

- Ngu&i trung cir thanh vi6n HDQT vi thanh vi6n BKS dugc xic dlnh theo s6 phi6u
bi0u quyiit tinh, tir cao xu6ng th6p, bat ddu ttr img cri vi6n c6 s6 phirSu bi6u quytit
cao nhdt cho ddn khi dt sO tnanir vi0n theo quy d!nh.

- Cu thi! trong Dai hQi ddng c6 ddng bdt thuong ndm 2023 blu b6 sung mQt (01)
thanh vi€n HEQT vi mQt (01) thanh viOn BKS nhiQm ky 2021 -2026

- Truong hqp c6 tt hai img cri vi6n tr0l€n d4t cung s6 phiiiu bdng nhau cho thinh
vi6n cu6i ctrng cfia HEQT ho{c BKS thi sE ti6n hanh bdu l+i trong s6 c6c img cir
vi6n c6 s5 phitiu b6u ngang nhau.

7. Lgp vI cdng b6 Bi6n b6n ki6m phiiiu:

- Sau khi ki0m phi6u, Ban ki6m phi6u phii lap Bi6n bAn ki6m phi6u. NQi dung Bi6n
ban ki6m phi6ir bao giim: Tdng s6 phi6u bA3 hqrp lQ, t6ngpO ph,i6u.biu khdng hqp
lQ; sO phi6u bAu hqp lQ vd tj lg % phiiSu bi6u quyiit tr0n t6ng s5 c6 phtn tham gia
bdu cti hqp l0 crla ttmg fmg cir vi6n viro HEQT vi BKS

- Toin v6n Bi6n ban ki6m phiifu phii dugc cdng b6 trudc Epi hQi d6ng c6 ddng.

8. Nhiing khi6u n4i vd viQc bAu cri vir ki0m phi6u:

Nhtng khi6u nai vd viQc bAu cu vA ki€m phi6u sE do Chrl tga doan gini quy6t ngay tAr

Dqi hQi vd ghi vAo Bi6n ban cuQc hpp Eai hQi d6ng cd cl6ng.

9. HiQu lgc thi hirnh:

- ThC l0 bAu cri ndy dugc dgc cOng khai trudc D4i
bi6u quyilt tru6c khi ti6n hanh biu cti.

- Niiu dugc Eqi hgi ddng c6 d6ng th6ng qua voi tj'
quyqt ctu t6t cd cd dOng tham dp trd l0n s0 c6 hi$u
ca c6 d6ng.

hQi d6ng cd d6ng vi l6y f kiiin

le & 51% t6ng sd cO ptran UiAu

luc thi hnnh bat bupc ddi voi t6t

UAN
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
CHI ẾU SÁNG CÔNG CỘNG TPHCM 

 
Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨAăVIỆT NAM 
Đ瓜c lập – Tự do – H衣nh phúc 

 
TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023 

 

BIÊN B謂N 
ĐẠI HỘIăĐỒNG CỔ ĐÔNGăBẤTăTHƯỜNG NĂMă2023 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 
(Dự th違o) 

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 02 năm 2023, tại Hội trường Lầu 3, 
167 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TPHCM, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 
2023 của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM được tiến hành với nội dung chi 
tiết như sau: 

1. Khai m衣c Đ衣i h瓜i: 

Ông … điều hành khai mạc Đại hội: 

1.1. Ph亥n nghi thức khai m衣c: gồm có Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu. 

1.2. Báo cáo k院t qu違 thẩmătraăt逢ăcáchăc鰻 đôngăthamădự Đ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngăb医t 
th逢運ng nĕmă2023 c栄a Công ty c鰻 ph亥n Chi院u sáng công c瓜ng TPHCM : 

- Thành phần Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm: 

+ Ông …   - Trưởng Ban 

+ Bà …    - Thành viên 

+ Bà …    - Thành viên 

+ Bà …    - Thành viên 

- Ông … - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách 
cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 08 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy 
quyền tham dự là ầầăcổ đông, với ầầ cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện ầầ.%  
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tương đương đại diện vốn điều lệ Công 
ty.  

Như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Chiếu sáng 
công cộng TPHCM đủ điều kiện để tiến hành theo quy định. 

1.3 Thông qua Quy ch院 làm vi羽c và biểu quy院t t衣iăĐ衣i h瓜i 

- Ông …trình bày và lấy ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại 
Đại hội.  

→ Kết quả biểu quyết:  

+ Đồng ý: ầầăcổ phần, tương đương tỷ lệ ầ.ă%  tổng số cổ phần của tất cả cổ đông 
tham dự Đại hội. 

+ Không đồng ý:  …. cổ phần, tương đương tỷ lệ …. % tổng số cổ phần của tất cả cổ 
đông tham dự Đại hội. 
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+ Không có ý kiến:  …. cổ phần, tương đương tỷ lệ …. % tổng số cổ phần của tất cả 
cổ đông tham dự Đại hội. 

1.4 Gi噂i thi 羽u nhân sự Ch栄 tọaăđoàn vàăBanăTh逢ăkỦăđoàn: 
* Giới thi ệu nhân sự Chủ tọa đoàn: 
Ông … giới thiệu nhân sự Chủ tọa đoàn gồm 3 thành viên: 

- Ông …   - … 

- Ông …   - … 

- Ông …   - … 

* Giới thi ệu Ban Thư ký: 
Ông ….  – Chủ tọa đoàn giới thiệu nhân sự của Ban Thư ký gồm 2 thành viên: 

- Ông ….   - …. 
- Bà ….    - …. 
1.5 Gi噂i thi 羽u và thông qua Ban Kiểm phi院u: 

Đại diện Chủ tọa đoàn giới thiệu nhân sự và lấy ý kiến Đại hội thông qua nhân sự của 
Ban Kiểm phiếu gồm … thành viên: 

- Ông …    - Trưởng Ban 

- Bà …     - Thành viên 

- Bà …     - Thành viên 

- Bà ….     - Thành viên 

- Ông ….    - Thành viên 

→ Kết quả biểu quyết:  

+ Đồng ý: ầ..ă cổ phần, tương đương tỷ lệ ầ.%  tổng số cổ phần của tất cả cổ đông 
tham dự Đại hội. 

+ Không đồng ý: …. cổ phần, tương đương tỷ lệ …..%  tổng số cổ phần của tất cả cổ 
đông tham dự Đại hội. 

+ Không có ý kiến:  …. cổ phần, tương đương tỷ lệ …..%  tổng số cổ phần của tất cả 
cổ đông tham dự Đại hội. 

1.6 ThôngăquaăCh逢ơngătrìnhăĐ衣i h瓜i: 

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày nội dung Chương trình Đại hội đã được chuẩn bị.  
→ Kết quả biểu quyết:  

+ Đồng ý: ầ.. cổ phần, tương đương tỷ lệ ầ%  tổng số cổ phần của tất cả cổ đông 
tham dự Đại hội. 

+ Không đồng ý:  …. cổ phần, tương đương tỷ lệ ….%  tổng số cổ phần của tất cả cổ 
đông tham dự Đại hội. 

+ Không có ý kiến:  …. cổ phần, tương đương tỷ lệ ….%  tổng số cổ phần của tất cả 
cổ đông tham dự Đại hội. 
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2. Thông qua t運 trình s穎aăđ鰻i, b鰻 sung ngành ngh隠 kinh doanh theo t運 trình s嘘 
02/TTr- ĐHĐCĐăngàyă28/02/2023: 

- Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2023 về 
việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau: 

 

STT Tên ngành, ngh隠 kinh doanh 
Mã ngành, ngh隠 

kinh doanh Ghi chú 

I. TÊN NGÀNH NGH 陰 KINH DOANH HI ỆN TẠI CỦA CÔNG TY 

1 

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 
Chi tiết: Hoạt động kinh doanh khác: đèn tín hiệu 
giao thông, sản phẩm cơ khí (không gia công cơ 
khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). 

2740  

2 

Xây dựng công trình công ích  
Chi tiết: Hoạt động công ích: Quản lý vận hành, 
duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, 
đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng 
thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình PLC, cáp 
quang, thiết bị thu nhận truyền dẫn thông tin hình 
ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển. 

4220 (chính)  

3 

Lắp đặt hệ thống điện 
Chi tiết: Hoạt động kinh doanh khác: Thi công xây 
lắp mới các hệ thống: chiếu sáng công cộng, đèn 
tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông 
tin giao thông điện tử, hệ thống thu nhận truyền 
dẫn thông tin, hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung 
tâm điều khiển, bộ lập trình PLC, hệ thống điều 
khiển tự động cho trạm thu phí giao thông và bãi 
giữ xe ôtô, hệ thống điện công trình dân dụng và 
công nghiệp. 

4321  

4 

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 
Chi tiết: Lắp đặt công trình ngầm của hệ thống 
chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, 
camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, 
bộ lập trình PLC, cáp quang thiết bị thu nhận thông 
tin hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều 
khiển, dịch vụ lắp đặt các phương tiện quảng cáo. 

4329  
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STT Tên ngành, ngh隠 kinh doanh Mã ngành, ngh隠 
kinh doanh 

Ghi chú 

5 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 
Chi tiết: Hoạt động kinh doanh khác: Thiết kế hệ 
thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. 
Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng 
và công nghiệp (lắp đặt phần điện và thiết bị điện 
công trình). Tư vấn khảo sát, lập dự án, lập dự toán, 
lập hồ sơ mời thầu, quản lý điều hành dự án các 
công trình: chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao 
thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông 
điện tử, hệ thống thu nhận truyền dẫn thông tin, 
hình ảnh bằng kỹ thuật số về điều khiển, bộ lập 
trình PLC, hệ thống điều khiển tự động cho trung 
tâm trạm thu phí giao thông và bãi giữ xe ôtô, hệ 
thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. 

7110  

II. NGÀNH, NGH 陰 KINH DOANH S 盈AăĐỔI VÀ B Ổ SUNG 
1.  Bỏ Ngành, ngh隠 kinh doanh 

1 

Xây dựng công trình công ích  
Chi tiết: Hoạt động công ích: Quản lý vận hành, 
duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, 
đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng 
thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình PLC, cáp 
quang, thiết bị thu nhận truyền dẫn thông tin hình 
ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển. 

4220 (Chính) 

Quyết định 
27/2018/QĐ-TTg đã 
bỏ mã ngành này. Mã 

ngành này được bổ 
sung thay thế bằng 
mã ngành 4221, 
4222, 4223, 4229 

2. S穎aăđ鰻i Ngành, ngh隠 kinh doanh hi羽n t衣i c栄a Công ty 

2.1 

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 
Chi tiết:  
- Hoạt động kinh doanh khác: đèn tín hiệu giao 
thông, sản phẩm cơ khí (không gia công cơ khí, tái 
chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). 
- Sản xuất, lắp ráp thiết bị chiếu sáng (không hoạt 
động tại trụ sở) 

2740  

2.2 

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 
Chi tiết:  
- Lắp đặt công trình ngầm của hệ thống chiếu sáng 
công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan 
sát, bảng thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình 
PLC, cáp quang thiết bị thu nhận thông tin hình 
ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển, dịch 
vụ lắp đặt các phương tiện quảng cáo. 
- Thi công, lắp đặt các công trình điện dân dụng - 
công nghiệp (hạ thế, trung thế dưới 35kV) 
- Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Thi 
công lắp đặt thiết bị vào công trình; 
- Thi công, lắp đặt hệ thống thang máy, thang cuốn; 
- Thi công, lắp đặt hệ thống dây dẫn chống sét; 
- Thi công, lắp đặt hệ thống âm thanh; 
- Thi công, lắp đặt hệ thống cách âm cách nhiệt. 

4329  
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STT Tên ngành, ngh隠 kinh doanh Mã ngành, ngh隠 
kinh doanh 

Ghi chú 

2.3 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 
Chi tiết:  
- Hoạt động kinh doanh khác: Thiết kế hệ thống 
điện công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát 
thi công xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp (lắp đặt phần điện và thiết bị điện công 
trình). Tư vấn khảo sát, lập dự án, lập dự toán, lập 
hồ sơ mời thầu, quản lý điều hành dự án các công 
trình: chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao 
thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông 
điện tử, hệ thống thu nhận truyền dẫn thông tin, 
hình ảnh bằng kỹ thuật số về điều khiển, bộ lập 
trình PLC, hệ thống điều khiển tự động cho trung 
tâm trạm thu phí giao thông và bãi giữ xe ôtô, hệ 
thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. 
- Thiết kế điện chiếu sáng công trình công cộng, 
tín hiệu giao thông, bảng thông tin giao thông điện 
tử, camera quan sát, an ninh, giám sát; 
- Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng, tín hiệu điều 
khiển công trình giao thông; 
- Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 
35kV; 
- Thiết kế quy hoạch xây dựng;  
- Khảo sát địa chất, địa hình công trình xây dựng; 
- Lập quy hoạch xây dựng;  
- Thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, cơ điện, cấp 
thoát nước) công trình Dân dụng và Công nghiệp, 
Đường dây và Trạm biến áp, Hạ tầng kỹ thuật, giao 
thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn;  
- Thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;  
- Thiết kế công nghiệp năng lượng;  
- Thẩm tra thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, cơ điện, 
cấp thoát nước) công trình Dân dụng và Công 
nghiệp, Đường dây và Trạm biến áp, Hạ tầng kỹ 
thuật, giao thông, Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn; 
- Thẩm tra thiết kế các công trình điện chiếu sáng 
công cộng, tín hiệu giao thông, bảng thông tin giao 
thông điện tử, camera quan sát, an ninh, giám sát; 
- Thẩm tra thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;  
- Thẩm tra thiết kế công nghiệp năng lượng;  
- Giám sát công trình Dân dụng và Công nghiệp, 
Đường dây và Trạm biến áp, Hạ tầng kỹ thuật, giao 
thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn;  
- Giám sát các công trình điện chiếu sáng công 
cộng, tín hiệu giao thông, bảng thông tin giao 
thông điện tử, camera quan sát, an ninh, giám sát; 
- Giám sát về phòng cháy và chữa cháy;  

7110  
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STT Tên ngành, ngh隠 kinh doanh Mã ngành, ngh隠 
kinh doanh 

Ghi chú 

- Giám sát công trình công nghiệp năng lượng;  
- Giám sát lắt đặt thiết bị vào công trình;  
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
- Tư vấn xây dựng và tư vấn thiết kế xây dựng; 
- Tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng. 

2.4 

Lắp đặt hệ thống điện 
Chi tiết:  
Hoạt động kinh doanh khác: Thi công xây lắp mới 
các hệ thống: chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao 
thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông 
điện tử, hệ thống thu nhận truyền dẫn thông tin, hình 
ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển, bộ lập 
trình PLC, hệ thống điều khiển tự động cho trạm thu 
phí giao thông và bãi giữ xe ôtô, hệ thống điện công 
trình dân dụng và công nghiệp. 
Lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công 
trình kỹ thuật dân dụng: 
- Hệ thống điện, dây dẫn và thiết bị điện; 
- Đường dây thông tin liên lạc, điều khiển; 
- Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm 
cả cáp quang học; 
- Hệ thống chiếu sáng; 
- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy, chuông báo cháy; 
- Hệ thống báo động chống trộm; 
- Hệ thống tín hiệu và đèn trên đường phố. 

4321  

3. B鰻 sung Ngành, ngh隠 kinh doanh 

3.1 

Xây dựng công trình điện  
Chi tiết: Xây dựng công trình công ích, Xây dựng 
công trình Đường dây truyền tải, phân phối điện 
và Trạm biến áp; Xây dựng công trình chiếu sáng 
công cộng, công trình chiếu sáng dân dụng và công 
nghiệp; Xây dựng công trình công nghiệp năng 
lượng; Xây dựng công trình lắp đặt đèn tín hiệu 
giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử, 
camera quan sát giao thông, an ninh; Xây dựng 
công trình hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng trung tâm 
điều khiển. 
Quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống 
chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, 
camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, 
bộ lập trình PLC, cáp quang, thiết bị thu nhận 
truyền dẫn thông tin hình ảnh bằng kỹ thuật số về 
trung tâm điều khiển. Quản lý vận hành duy tu bảo 
dưỡng trung tâm điều khiển. 
Xây dựng nhà máy điện. 

4221 (Chính)  

3.2 
Xây dựng công trình cấp, thoát nước 
Chi tiết: Xây dựng công trình công ích, Xây dựng 
công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

4222  
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STT Tên ngành, ngh隠 kinh doanh Mã ngành, ngh隠 
kinh doanh 

Ghi chú 

3.3 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc  4223  

3.4 

Xây dựng công trình công ích khác 
Chi tiết: 
- Xây dựng trung tâm điều khiển; 
- Quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng trung tâm 
điều khiển. 

4229  

3.5 Xây dựng công trình thủy 4291  
3.6 Xây dựng công trình khai khoáng 4292  
3.7 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293  

3.8 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 
Chi tiết: Thi công, lắp đặt các công trình chiếu sáng 
dân dụng, công nghiệp, đô thị; Thi công, xây lắp 
các công trình dân dụng, công nghiệp, đô thị 
Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 

4299  

3.9 Xây dựng công trình đường sắt 4211  

3.10 
Xây dựng công trình đường bộ 
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông 

4212  

3.11 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732  
3.12 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733  

3.13 
Sản xuất các cấu kiện kim loại 
Chi tiết: Hệ thống cột điện, cấu kiện bằng thép cho 
chiếu sáng, điện lực và đèn tín hiệu giao thông 

2511  

3.14 
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 
Chi tiết: Gia công cơ khí tại chân công trình 

2592  

3.15 

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được 
phân vào đâu 
Chi tiết: Sản xuất các loại trụ, cột bằng kim loại; 
sản xuất hàng rào lưới thép (Không hoạt động tại 
trụ sở) 

2599  

3.16 Bốc xếp hàng hóa 5224  
3.17 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210  
3.18 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225  
3.19 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229  

3.20 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng; Bán buôn vật 
tư điện nước; Bán buôn nhôm kính và vật liệu, thiết 
bị lắp đặt khác trong xây dựng 

4663  

3.21 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652  

3.22 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 
Chi tiết:  
- Sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, vật tư ngành 
điện công nghiệp và dân dụng; Sản xuất, kinh 
doanh thiết bị, vật tư chiếu sáng công cộng, công 
nghiệp và dân dụng. 
- Mua bán thiết bị cơ khí phục vụ cho ngành điện 
và xây dựng, ngành nước. Bán buôn máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy công nghiệp. Bán buôn 

4659  
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STT Tên ngành, ngh隠 kinh doanh Mã ngành, ngh隠 
kinh doanh 

Ghi chú 

máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị dùng trong 
mạch điện) 

3.23 

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 
Chi tiết: Mua bán thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng. 
Bán buôn ô tô và xe có động cơ. Bán buôn đồ dùng 
khác cho gia đình (trừ súng đạn thể thao, vũ khí 
thô sơ, bán buôn dược phẩm) 
Bán buôn đồ dùng trang trí nội thất (trừ dược 
phẩm) 
(Trừ mua bán Thuốc và xì gà, sách, báo và tạp chí, 
vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý; dược 
phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, 
gạo, đường mía và đường củ cải) 

4649  

3.24 

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi 
và vật liệu xây dựng 

4752  

3.25 
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô 

4933  

3.26 

Sản xuất thiết bị truyền thông 
Chi tiết: 
- Sản xuất thiết bị truyền dữ liệu và điện thoại được 
sử dụng để chuyển tín hiệu điện tử thông qua dây 
dẫn hoặc không khí như đài phát thanh và trạm vô 
tuyến và các thiết bị truyền thông không dây 
- Sản xuất thiết bị truyền dữ liệu, như cổng, thiết bị 
truyền dẫn 
- Sản xuất ăng ten thu phát 
- Sản xuất thiết bị cáp vô tuyến 
- Sản xuất modem, thiết bị truyền tải 

2630  

3.27 
Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp thiết bị điện (không hoạt 
động tại trụ sở) 

2640  

3.28 

Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại  
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp thiết bị cơ khí phục vụ 
cho ngành điện và xây dựng, ngành nước (không 
sản xuất tại trụ sở) 

2822  

3.29 
Phá dỡ 
(Trừ việc thực hiện Dịch vụ nổ mìn) 

4311  

3.30 
Chuẩn bị mặt bằng 
(Trừ việc thực hiện Dịch vụ nổ mìn) 

4312  

3.31 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330  

3.32 

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và 
điều hoà không khí:  
Chi tiết: Hệ thống thu nạp năng lượng mặt trời không 
dùng điện. 

4322  
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3.33 
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 
Chi tiết: Hoạt động công tác xây dựng chuyên biệt 

4390  

3.34 
Hoạt động thiết kế chuyên dụng 
Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất, Thiết kế nội ngoại thất 

7410  

3.35 

Cho thuê xe có động cơ 
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, xe cẩu, xe tải cẩu, xe vận 
chuyển hàng hóa, xe nâng người làm việc trên cao, 
xe thang các loại, thiết bị Chiếu sáng di động 

7710  

3.36 
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình 
khác không kèm người điều khiển 

7730  

3.37 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320  
3.38 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313  
3.39 Sửa chữa thiết bị điện 314  
3.40 Xây dựng nhà để ở 4101  
3.41 Xây dựng nhà không để ở 4102  

3.42 

Sản xuất điện 
(Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và 
quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, 
điện hạt nhân) 

3511  

3.43 

Truyền tải và phân phối điện 
(Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và 
quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, 
điện hạt nhân) 

3512  

3.44 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130  

3.45 
Sản xuất các thiết bị như đèn tín hiệu giao thông 
và thiết bị dấu hiệu bộ hành. 

2790  

 
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần 

Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh quyết định thực hiện các thủ tục cần 
thiết theo quy định của Pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền để đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Chiếu 
sáng công công thành phố Hồ Chí Minh 

- Sau khi các ngành nghề kinh doanh sửa đổi, bổ sung được cấp có thẩm quyền cấp giấy 
xác nhận ngành nghề kinh doanh, Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận sửa 
đổi, bổ sung nội dung khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty phù hợp với ngành, nghề 
kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo nội dung được cấp giấy 
xác nhận ngành nghề. 

3. Th違o luận t衣iăĐ衣i h瓜i:  

…. 
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4. Mi 宇n nhi羽m ông Nguy宇năĐìnhăThọ, thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr ị và ông Tr亥n 
Nam Trung, thành viên Ban Kiểm soát nhi羽m kỳ 2016-2021ăcóăĐơnăt瑛 nhi羽m ngày 
21/02/2023: 

Đại diện Chủ tọa đoàn trình bày tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2023 về việc 
miễn nhiệm ông Nguyễn Đình Thọ, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 và 
Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đình Thọ. 

- Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Đình 
Thọ, thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021. 

→ Kết quả biểu quyết:  

+ Đồng ý: ầ..ăcổ phần, tương đương tỷ lệ ầ.ă% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông 
tham dự Đại hội. 

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông 
tham dự Đại hội. 

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ 
đông tham dự Đại hội. 

- Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua miễn nhiệm ông Trần Nam 
Trung, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021. 

→ Kết quả biểu quyết:  

+ Đồng ý: ầ..ăcổ phần, tương đương tỷ lệ ầ.ă% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông 
tham dự Đại hội. 

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông 
tham dự Đại hội. 

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ 
đông tham dự Đại hội. 

5.ăThôngăquaădanhăsáchăđ隠 c穎 ứng c穎 viên b亥u thành viên H瓜iăđ欝ng qu違n tr ị 
nhi羽m kỳ 2021-2026: 

Đại diện Chủ tọa đoàn giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 
nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

Đơn đề cử của cổ đông …. đề cử: 

- Ông ầầă: đại diện sở hữu ầ.ă c鰻 ph亥n của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng 
TPHCM. 

Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội về việc cổ đông có đủ điều kiện theo quy định 
có tự ứng cử hay đề cử ứng cử viên nào khác ngoài ứng cử viên đã được đề cử nêu trên để bầu 
bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 

➔ Kết quả: Không có cổ đông nào đề cử, ứng cử thêm. 

Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội về việc thông qua danh sách 01 ứng cử viên, 
cụ thể như sau: 

→ Kết quả biểu quyết:  
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+ Đồng ý: ầ.ăcổ phần, tương đương tỷ lệ ầ%  tổng số cổ phần của tất cả cổ đông 
tham dự Đại hội. 

+ Không đồng ý:  0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông 
tham dự Đại hội. 

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông 
tham dự Đại hội. 

7.ăThôngăquaădanhăsáchăđ隠 c穎 ứng c穎 viên b亥u thành viên Ban Kiểm soát nhi羽m 
kỳ 2021-2026: 

Đại diện Chủ tọa đoàn giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 
nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

Đơn đề cử của cổ đông …. đề cử: 

- Ông ầầă: đại diện sở hữu ầ.ăăc鰻 ph亥n của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng 
TPHCM. 

Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội về việc cổ đông có đủ điều kiện theo quy định 
có tự ứng cử hay đề cử ứng cử viên nào khác ngoài ứng cử viên đã được đề cử nêu trên để bầu 
bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 

➔ Kết quả: Không có cổ đông nào đề cử, ứng cử thêm. 

Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội về việc thông qua danh sách 01 ứng cử viên, 
cụ thể như sau: 

→ Kết quả biểu quyết:  

+ Đồng ý: ầ.ăcổ phần, tương đương tỷ lệ ầ% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông 
tham dự Đại hội. 

+ Không đồng ý:  0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông 
tham dự Đại hội. 

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông 
tham dự Đại hội. 

8. Báo cáo cập nhật s嘘 l逢ợng c鰻 đôngăthamădự Đ衣i h瓜i:  

Ông Phạm Minh Tân - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo cập nhật số 
lượng cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến … giờ … phút, tổng số cổ đông tham dự 
và ủy quyền tham dự là ầăcổ đông, với ầ.ăăcổ phần có quyền biểu quyết và đại diện ầ. 
%  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

9. Thông qua Thể l羽 b亥u c穎: 

Ông Cẩn Ngọc Minh - Đại diện Ban Kiểm phiếu trình bày Thể lệ bầu cử bầu bổ sung 
thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử. 

→ Kết quả biểu quyết:  

+ Đồng ý: ầ. cổ phần, tương đương tỷ lệ …%  tổng số cổ phần của tất cả cổ đông 
tham dự Đại hội. 



  12 
 

+ Không đồng ý:  0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông 
tham dự Đại hội. 

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ 
đông tham dự Đại hội. 

 

10. Ti院n hành bỏ Phi院u biểu quy院t và Phi院u b亥u: 

- Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau: 

+ Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; 

+ 曳y quyền thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh. 

+ Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với ngành nghề kinh doanh 
theo Giấy xác nhận ngành nghề được cấp. 

- Phiếu bầu: 

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026; 

+ Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026; 

- Ông ầă– Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bỏ Phiếu biểu quyết như sau: 
1. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh: 

- Tổng số phiếu hợp lệ: ầ.ăcổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ầ%  
tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. 

+ Biểu quyết đồng ý: ầăcổ phần, tương đương tỷ lệ ầ.%  tổng số cổ phần của tất cả 
cổ đông tham dự Đại hội. 

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất 
cả cổ đông tham dự Đại hội. 

+ Biểu quyết không có ý kiến: ầ. cổ phần, tương đương tỷ lệ ầ%  tổng số cổ phần 
của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. 

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ầ. cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ 
0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. 

2. Giao Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành 
nghề kinh doanh: 

- Tổng số phiếu hợp lệ: ầ.ăcổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ầ% 
tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. 

+ Biểu quyết đồng ý: ầăcổ phần, tương đương tỷ lệ ầ.% tổng số cổ phần của tất cả 
cổ đông tham dự Đại hội. 

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất 
cả cổ đông tham dự Đại hội. 

+ Biểu quyết không có ý kiến: ầ.ăcổ phần, tương đương tỷ lệ ầ% tổng số cổ phần 
của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. 
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- Tổng số phiếu không hợp lệ: ầ. cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ 
0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. 

3. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với ngành nghề kinh doanh 
theo Giấy xác nhận ngành nghề được cấp: 

- Tổng số phiếu hợp lệ: ầ.ăcổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ ầ% 
tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. 

+ Biểu quyết đồng ý: ầăcổ phần, tương đương tỷ lệ ầ.% tổng số cổ phần của tất cả 
cổ đông tham dự Đại hội. 

+ Biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0% tổng số cổ phần của tất 
cả cổ đông tham dự Đại hội. 

+ Biểu quyết không có ý kiến: ầ.ăcổ phần, tương đương tỷ lệ ầ% tổng số cổ phần 
của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. 

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ầ. cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ, tương đương tỷ lệ 
0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. 

* Ông Cẩn Ngọc Minh  – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bỏ Phiếu bầu bổ 
sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát như sau: 

a) Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm 
kỳ 2021- 2026 với kết quả như sau: 

 

- Ông … - đạt ….  phiếu biểu quyết / …. cổ phần tham gia bầu cử hợp 
lệ, tương đương …%. 

 

Với kết quả nêu trên, ông …. đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ 
phần Chiếu sáng công cộng TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. 

b) Đại hội đồng cổ đông đã bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 
2021- 2026 với kết quả như sau: 

 

- Ông … - đạt ….  phiếu biểu quyết / …. cổ phần tham gia bầu cử hợp 
lệ, tương đương …%. 

 

Với kết quả nêu trên, ông …. đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần 
Chiếu sáng công cộng TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

11. Thông qua Biên b違n và Nghị quy院tăĐ衣i h瓜iăđ欝ng c鰻 đôngăb医tăth逢運ng nĕmă2023: 

Ông …. – Đại diện Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội 
đồng cổ đông bất thường năm 2023. 

Đại diện Chủ tọa đoàn lấy ý kiến Đại hội thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. 
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Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Dự thảo Biên bản và 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. 

 Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 kết thúc lúc … giờ … phút 
cùng ngày. 

 

BANăTHƯăKÝ 

 

- …………………………….. 
 
- …………………………….. 
 
 

TM. H ỘIăĐỒNG QU謂N TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

    Tr 亥năVĕnăHùng 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
CHI ẾU SÁNG CÔNG CỘNG TPHCM 

 
Số:  01 /NQ-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨAăVIỆT NAM 
Đ瓜c lập – Tự do – H衣nh phúc 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2023 

 
NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘIăĐỒNG CỔ ĐÔNGăBẤTăTHƯỜNG NĂMă2023 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

(Dự th違o) 
 

Cĕnăcứ:  
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.  
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM. 
- Biên bản và kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công 

ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM ngày …/…/2023; 
 

QUYẾT NGHỊ 
Đi隠u 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh: 
 

STT Tên ngành, ngh隠 kinh doanh 
Mã ngành, ngh隠 

kinh doanh Ghi chú 

I. TÊN NGÀNH NGH 陰 KINH DOANH HI ỆN TẠI CỦA CÔNG TY 

1 

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 
Chi tiết: Hoạt động kinh doanh khác: đèn tín hiệu 
giao thông, sản phẩm cơ khí (không gia công cơ 
khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). 

2740  

2 

Xây dựng công trình công ích  
Chi tiết: Hoạt động công ích: Quản lý vận hành, 
duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, 
đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng 
thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình PLC, cáp 
quang, thiết bị thu nhận truyền dẫn thông tin hình 
ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển. 

4220 (chính)  

3 

Lắp đặt hệ thống điện 
Chi tiết: Hoạt động kinh doanh khác: Thi công xây 
lắp mới các hệ thống: chiếu sáng công cộng, đèn 
tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng thông 
tin giao thông điện tử, hệ thống thu nhận truyền 
dẫn thông tin, hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung 
tâm điều khiển, bộ lập trình PLC, hệ thống điều 
khiển tự động cho trạm thu phí giao thông và bãi 
giữ xe ôtô, hệ thống điện công trình dân dụng và 
công nghiệp. 

4321  
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STT Tên ngành, ngh隠 kinh doanh Mã ngành, ngh隠 
kinh doanh 

Ghi chú 

4 

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 
Chi tiết: Lắp đặt công trình ngầm của hệ thống 
chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, 
camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, 
bộ lập trình PLC, cáp quang thiết bị thu nhận thông 
tin hình ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều 
khiển, dịch vụ lắp đặt các phương tiện quảng cáo. 

4329  

5 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 
Chi tiết: Hoạt động kinh doanh khác: Thiết kế hệ 
thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. 
Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng 
và công nghiệp (lắp đặt phần điện và thiết bị điện 
công trình). Tư vấn khảo sát, lập dự án, lập dự toán, 
lập hồ sơ mời thầu, quản lý điều hành dự án các 
công trình: chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao 
thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông 
điện tử, hệ thống thu nhận truyền dẫn thông tin, 
hình ảnh bằng kỹ thuật số về điều khiển, bộ lập 
trình PLC, hệ thống điều khiển tự động cho trung 
tâm trạm thu phí giao thông và bãi giữ xe ôtô, hệ 
thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. 

7110  

II. NGÀNH, NGH 陰 KINH DOANH S 盈AăĐỔI VÀ B Ổ SUNG 

1.  Bỏ Ngành, ngh隠 kinh doanh 

1 

Xây dựng công trình công ích  
Chi tiết: Hoạt động công ích: Quản lý vận hành, 
duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, 
đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát, bảng 
thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình PLC, cáp 
quang, thiết bị thu nhận truyền dẫn thông tin hình 
ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển. 

4220 (Chính) 

Quyết định 
27/2018/QĐ-TTg đã 
bỏ mã ngành này. Mã 

ngành này được bổ 
sung thay thế bằng 
mã ngành 4221, 
4222, 4223, 4229 

2. S穎aăđ鰻i Ngành, ngh隠 kinh doanh hi羽n t衣i c栄a Công ty 

2.1 

Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 
Chi tiết:  
- Hoạt động kinh doanh khác: đèn tín hiệu giao 
thông, sản phẩm cơ khí (không gia công cơ khí, tái 
chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). 
- Sản xuất, lắp ráp thiết bị chiếu sáng (không hoạt 
động tại trụ sở) 

2740  

2.2 

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 
Chi tiết:  
- Lắp đặt công trình ngầm của hệ thống chiếu sáng 
công cộng, đèn tín hiệu giao thông, camera quan 
sát, bảng thông tin giao thông điện tử, bộ lập trình 
PLC, cáp quang thiết bị thu nhận thông tin hình 
ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển, dịch 
vụ lắp đặt các phương tiện quảng cáo. 
- Thi công, lắp đặt các công trình điện dân dụng - 
công nghiệp (hạ thế, trung thế dưới 35kV) 

4329  
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STT Tên ngành, ngh隠 kinh doanh Mã ngành, ngh隠 
kinh doanh 

Ghi chú 

- Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy; Thi 
công lắp đặt thiết bị vào công trình; 
- Thi công, lắp đặt hệ thống thang máy, thang cuốn; 
- Thi công, lắp đặt hệ thống dây dẫn chống sét; 
- Thi công, lắp đặt hệ thống âm thanh; 
- Thi công, lắp đặt hệ thống cách âm cách nhiệt. 

2.3 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 
Chi tiết:  
- Hoạt động kinh doanh khác: Thiết kế hệ thống 
điện công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát 
thi công xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp (lắp đặt phần điện và thiết bị điện công 
trình). Tư vấn khảo sát, lập dự án, lập dự toán, lập 
hồ sơ mời thầu, quản lý điều hành dự án các công 
trình: chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao 
thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông 
điện tử, hệ thống thu nhận truyền dẫn thông tin, 
hình ảnh bằng kỹ thuật số về điều khiển, bộ lập 
trình PLC, hệ thống điều khiển tự động cho trung 
tâm trạm thu phí giao thông và bãi giữ xe ôtô, hệ 
thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. 
- Thiết kế điện chiếu sáng công trình công cộng, 
tín hiệu giao thông, bảng thông tin giao thông điện 
tử, camera quan sát, an ninh, giám sát; 
- Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng, tín hiệu điều 
khiển công trình giao thông; 
- Thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV; 
- Thiết kế quy hoạch xây dựng;  
- Khảo sát địa chất, địa hình công trình xây dựng; 
- Lập quy hoạch xây dựng;  
- Thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, cơ điện, cấp 
thoát nước) công trình Dân dụng và Công nghiệp, 
Đường dây và Trạm biến áp, Hạ tầng kỹ thuật, giao 
thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn;  
- Thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;  
- Thiết kế công nghiệp năng lượng;  
- Thẩm tra thiết kế (kiến trúc, kết cấu, điện, cơ điện, 
cấp thoát nước) công trình Dân dụng và Công nghiệp, 
Đường dây và Trạm biến áp, Hạ tầng kỹ thuật, giao 
thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 
- Thẩm tra thiết kế các công trình điện chiếu sáng 
công cộng, tín hiệu giao thông, bảng thông tin giao 
thông điện tử, camera quan sát, an ninh, giám sát; 
- Thẩm tra thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;  
- Thẩm tra thiết kế công nghiệp năng lượng;  
- Giám sát công trình Dân dụng và Công nghiệp, 
Đường dây và Trạm biến áp, Hạ tầng kỹ thuật, giao 
thông, Nông nghiệp và phát triển nông thôn;  

7110  
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STT Tên ngành, ngh隠 kinh doanh Mã ngành, ngh隠 
kinh doanh 

Ghi chú 

- Giám sát các công trình điện chiếu sáng công 
cộng, tín hiệu giao thông, bảng thông tin giao 
thông điện tử, camera quan sát, an ninh, giám sát; 
- Giám sát về phòng cháy và chữa cháy;  
- Giám sát công trình công nghiệp năng lượng;  
- Giám sát lắt đặt thiết bị vào công trình;  
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
- Tư vấn xây dựng và tư vấn thiết kế xây dựng; 
- Tư vấn quản lý dự án công trình xây dựng. 

2.4 

Lắp đặt hệ thống điện 
Chi tiết:  
Hoạt động kinh doanh khác: Thi công xây lắp mới 
các hệ thống: chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao 
thông, camera quan sát, bảng thông tin giao thông 
điện tử, hệ thống thu nhận truyền dẫn thông tin, hình 
ảnh bằng kỹ thuật số về trung tâm điều khiển, bộ lập 
trình PLC, hệ thống điều khiển tự động cho trạm thu 
phí giao thông và bãi giữ xe ôtô, hệ thống điện công 
trình dân dụng và công nghiệp. 
Lắp đặt hệ thống điện cho công trình nhà và công 
trình kỹ thuật dân dụng: 
- Hệ thống điện, dây dẫn và thiết bị điện; 
- Đường dây thông tin liên lạc, điều khiển; 
- Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm 
cả cáp quang học; 
- Hệ thống chiếu sáng; 
- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy, chuông báo cháy; 
- Hệ thống báo động chống trộm; 
- Hệ thống tín hiệu và đèn trên đường phố. 

4321  

3. B鰻 sung Ngành, ngh隠 kinh doanh 

3.1 

Xây dựng công trình điện  
Chi tiết: Xây dựng công trình công ích, Xây dựng 
công trình Đường dây truyền tải, phân phối điện 
và Trạm biến áp; Xây dựng công trình chiếu sáng 
công cộng, công trình chiếu sáng dân dụng và công 
nghiệp; Xây dựng công trình công nghiệp năng 
lượng; Xây dựng công trình lắp đặt đèn tín hiệu 
giao thông, bảng thông tin giao thông điện tử, 
camera quan sát giao thông, an ninh; Xây dựng 
công trình hạ tầng kỹ thuật; Xây dựng trung tâm 
điều khiển. 
Quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống 
chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, 
camera quan sát, bảng thông tin giao thông điện tử, 
bộ lập trình PLC, cáp quang, thiết bị thu nhận 
truyền dẫn thông tin hình ảnh bằng kỹ thuật số về 
trung tâm điều khiển. Quản lý vận hành duy tu bảo 
dưỡng trung tâm điều khiển. 
Xây dựng nhà máy điện. 
 

4221 (Chính)  
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3.2 
Xây dựng công trình cấp, thoát nước 
Chi tiết: Xây dựng công trình công ích, Xây dựng 
công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

4222  

3.3 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223  

3.4 

Xây dựng công trình công ích khác 
Chi tiết: 
- Xây dựng trung tâm điều khiển; 
- Quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng trung tâm 
điều khiển. 

4229  

3.5 Xây dựng công trình thủy 4291  
3.6 Xây dựng công trình khai khoáng 4292  
3.7 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293  

3.8 

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 
Chi tiết: Thi công, lắp đặt các công trình chiếu sáng 
dân dụng, công nghiệp, đô thị; Thi công, xây lắp 
các công trình dân dụng, công nghiệp, đô thị 
Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 

4299  

3.9 Xây dựng công trình đường sắt 4211  

3.10 
Xây dựng công trình đường bộ 
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông 

4212  

3.11 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732  
3.12 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733  

3.13 
Sản xuất các cấu kiện kim loại 
Chi tiết: Hệ thống cột điện, cấu kiện bằng thép cho 
chiếu sáng, điện lực và đèn tín hiệu giao thông 

2511  

3.14 
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 
Chi tiết: Gia công cơ khí tại chân công trình 

2592  

3.15 

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được 
phân vào đâu 
Chi tiết: Sản xuất các loại trụ, cột bằng kim loại; 
sản xuất hàng rào lưới thép (Không hoạt động tại 
trụ sở) 

2599  

3.16 Bốc xếp hàng hóa 5224  
3.17 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210  

3.18 
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải 
đường bộ 

5225  

3.19 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229  

3.20 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng; Bán buôn vật 
tư điện nước; Bán buôn nhôm kính và vật liệu, thiết 
bị lắp đặt khác trong xây dựng 

4663  

3.21 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652  

3.22 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 
Chi tiết:  
- Sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, vật tư ngành 
điện công nghiệp và dân dụng; Sản xuất, kinh 
doanh thiết bị, vật tư chiếu sáng công cộng, công 
nghiệp và dân dụng. 

4659  
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- Mua bán thiết bị cơ khí phục vụ cho ngành điện và 
xây dựng, ngành nước. Bán buôn máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy công nghiệp. Bán buôn máy móc, 
thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ 
điện, dây điện và thiết bị dùng trong mạch điện) 

3.23 

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 
Chi tiết: Mua bán thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng. 
Bán buôn ô tô và xe có động cơ. Bán buôn đồ dùng 
khác cho gia đình (trừ súng đạn thể thao, vũ khí 
thô sơ, bán buôn dược phẩm) 
Bán buôn đồ dùng trang trí nội thất (trừ dược phẩm) 
(Trừ mua bán Thuốc và xì gà, sách, báo và tạp chí, 
vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý; dược 
phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, 
gạo, đường mía và đường củ cải) 

4649  

3.24 

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi 
và vật liệu xây dựng 

4752  

3.25 
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô 

4933  

3.26 

Sản xuất thiết bị truyền thông 
Chi tiết: 
- Sản xuất thiết bị truyền dữ liệu và điện thoại được 
sử dụng để chuyển tín hiệu điện tử thông qua dây 
dẫn hoặc không khí như đài phát thanh và trạm vô 
tuyến và các thiết bị truyền thông không dây 
- Sản xuất thiết bị truyền dữ liệu, như cổng, thiết bị 
truyền dẫn 
- Sản xuất ăng ten thu phát 
- Sản xuất thiết bị cáp vô tuyến 
- Sản xuất modem, thiết bị truyền tải 

2630  

3.27 
Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp thiết bị điện (không hoạt 
động tại trụ sở) 

2640  

3.28 

Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại  
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp thiết bị cơ khí phục vụ 
cho ngành điện và xây dựng, ngành nước (không 
sản xuất tại trụ sở) 

2822  

3.29 
Phá dỡ 
(Trừ việc thực hiện Dịch vụ nổ mìn) 

4311  

3.30 
Chuẩn bị mặt bằng 
(Trừ việc thực hiện Dịch vụ nổ mìn) 

4312  

3.31 Hoàn thiện công trình xây dựng 4330  

3.32 

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và 
điều hoà không khí:  
Chi tiết: Hệ thống thu nạp năng lượng mặt trời không 
dùng điện. 

4322  

3.33 
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 
Chi tiết: Hoạt động công tác xây dựng chuyên biệt 

4390  
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3.34 
Hoạt động thiết kế chuyên dụng 
Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất, Thiết kế nội ngoại thất 

7410  

3.35 

Cho thuê xe có động cơ 
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, xe cẩu, xe tải cẩu, xe vận 
chuyển hàng hóa, xe nâng người làm việc trên cao, 
xe thang các loại, thiết bị Chiếu sáng di động 

7710  

3.36 
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình 
khác không kèm người điều khiển 

7730  

3.37 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320  
3.38 Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313  
3.39 Sửa chữa thiết bị điện 314  
3.40 Xây dựng nhà để ở 4101  
3.41 Xây dựng nhà không để ở 4102  

3.42 

Sản xuất điện 
(Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và 
quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, 
điện hạt nhân) 

3511  

3.43 

Truyền tải và phân phối điện 
(Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và 
quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, 
điện hạt nhân) 

3512  

3.44 Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130  

3.45 
Sản xuất các thiết bị như đèn tín hiệu giao thông 
và thiết bị dấu hiệu bộ hành. 

2790  
 

Đi隠u 2. Giao cho Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng 

thành phố Hồ Chí Minh quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành 

nghề kinh doanh và tiến hành các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền và của pháp luật. 

Đi隠u 3. Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung ngành nghề vào khoản 1 Điều 4 của 

Điều lệ Công ty phù hợp với ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua và theo nội dung được cấp Giấy xác nhận ngành nghề. 

Đi隠u 4. Thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Đình Thọ, thành viên Hội đồng quản trị 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đi隠u 5. Thông qua miễn nhiệm ông Trần Nam Trung, thành viên Ban Kiểm soát 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đi隠u 6. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông … là thành viên Hội đồng quản trị Công 

ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. 
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Đi隠u 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông … là thành viên Ban Kiểm soát Công ty 

cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đi隠u 8. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty 

cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM biểu quyết thông qua ngày 28 tháng 02 năm 

2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

TM.ăĐẠI HỘIăĐỒNG CỔ ĐÔNGăTHƯỜNGăNIÊNăNĂMă2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

CHỦ TỊCH HỘIăĐỒNG QU謂N TRỊ 
 
 
 
 

Tr 亥năVĕnăHùng 
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