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TỔNG CÔNG TY 
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                  Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018 

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

 

CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng  

Quy chế này áp dụng cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của 
Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Cổ đông, người ủy quyền, người đại diện dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo 
các quy định tại Quy chế này.  

CHƯƠNG II - NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người ủy quyền, người đại diện tại Đại hội  

1. Điều kiện tham dự Đại hội:  

Cổ đông của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh, người ủy quyền, người đại diện có 
tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ 
đông thường niên 2018 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp đều có quyền tham 
dự Đại hội. 

2. Quyền của các cổ đông, người ủy quyền khi tham dự Đại hội:  

- Được tham dự và biểu quyết tại Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. 

- Mỗi cổ đông, người ủy quyền dự họp Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp, 
Giấy uỷ quyền xuất trình Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết.  

- Tại Đại hội, các cổ đông, người ủy quyền sau khi nghe báo cáo sẽ cùng thảo luận và 
thông qua từng nội dung bằng hình thức biểu quyết và bầu cử các chức danh, như sau: 

+ Thẻ biểu quyết chung (Màu vàng): Dùng biểu quyết các nội dung theo điều hành của 
Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ phiếu. 

+ Thẻ biểu quyết riêng (Màu xanh): Do cổ đông/người ủy quyền đánh dấu vào ô thích 
hợp của các nội dung biểu quyết và bỏ vào hòm phiếu. 

+ Phiếu bầu cử chức danh (Màu trắng): Do cổ đông/người ủy quyền bầu (viết trong 
phiếu) cho từng ứng viên theo Quy chế Bầu cử được Đại hội thông qua. 

- Người dự họp cần phát biểu giơ tay xin phép, khi được Đoàn Chủ tịch cho phép sẽ tự 
giới thiệu về mình: họ tên, mã số cổ đông nêu ý kiến ngắn gọn phải đúng nội dung chính của 
chương trình nghị sự Đại hội. Nếu ý kiến không phù hợp thì Đoàn Chủ tịch có thể yêu cầu 
dừng và nội dung đó chuyển cho Ban Thư ký ghi lại và Hội đồng quản trị Tổng Công ty sẽ trả 
lời cổ đông đó bằng văn bản sau Đại hội, song không quá 15 ngày. 
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- Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung sau đó, 
Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội. 

3. Nghĩa vụ của các cổ đông, người ủy quyền khi tham dự Đại hội:  

- Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội phải làm các thủ tục đăng ký tham dự Đại 
hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông để nhận tài liệu và Thẻ biểu quyết.  

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, Người dự họp phải tuân thủ theo điều khiển của 
Đoàn Chủ tịch Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự, không sử dụng điện 
thoại. 

- Tuân thủ các quy định của Quy chế này. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông  

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định từ trước, có nhiệm vụ: 

- Thẩm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến họp Đại hội theo nội dung 
ghi trong Thông báo mời họp; Phát Thẻ biểu quyết và các tài liệu khác.  

- Báo cáo trước khai mạc Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu  

Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.  

- Ban Kiểm phiếu hướng dẫn các thức biểu quyết, cách thức ghi phiếu bầu cử, thu phiếu 
biểu quyết, phiếu bầu cử tại hòm phiếu sau khi Đại hội bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu và báo 
cáo kết quả các nội dung.  

- Giám sát việc biểu quyết và bỏ phiếu của người tham dự Đại hội;  

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội  

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty là người triệu tập Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2018 là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch 
Đại hội bao gồm các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công để hội ý và phân công điều 
hành Đại hội. 

2. Thư ký do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;  

3. Đoàn Chủ tịch điều hành toàn bộ chương trình Đại hội; Quyết định của Đoàn Chủ 
tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh khác sẽ mang tính phán quyết cao 
nhất.  

4. Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều 
khiển Đại hội một cách hợp lý có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua, phản ánh 
được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.  

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa 
điểm khác do Đoàn Chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:  

- Hành vi của những người có mặt gây mất trật tự, phát biểu không đúng nội dung 
chương trình nghị sự của Đại hội. 

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ 
theo Điều lệ Tổng Công ty quy định.  
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6. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ ghi chép trung thực lại toàn bộ diễn biến Đại hội, dự thảo 
Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch Đại hội; 
Đọc dự thảo Biên bản Đại hội để Đoàn Chủ tịch điều hành biểu quyết thông qua. 

CHƯƠNG III - TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI 

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tiến hành khi có số cổ 
đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội  

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình đã được 
Đại hội thông qua.  

2. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. 
Biên bản của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 

 

                                                                     HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY 
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
             Hà Nội, ngày 12 tháng  5  năm 2018 

 

BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2017, 

KẾT QUẢ CÁC GIÁM SÁT; ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018) 
 

PHẦN I 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNGCỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2017, 

KẾT QUẢ CÁC GIÁM SÁT 
 
 

A) ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1- Thuận lợi: 

Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần (EEMC) luôn được sự 
tạo điều kiện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), của các đơn vị trong ngành Điện, 
sản phẩm máy biến áp truyền tải được đứng vững trên thị trường, chất lượng sản phẩm 
được nâng cao, thị phần tăng đều hằng năm. Thương hiệu EEMC ngày càng phát triển và 
đứng vững trên thị trường. 

Tổng Công ty trang bị dây chuyền thiết bị công nghệ, thiết bị thí nghiệm hiện đại 
đủ năng lực sản xuất MBA 500kV dung lượng tới 467MVA; Đội ngũ kỹ sư giỏi nhiều 
kinh nghiệm và lực lượng công nhân có tay nghề cao, có trách nhiệm, đoàn kết cùng với 
sự lỗ lực phấn đấu khắc phục những khó khăn, thi đua lao động sản xuất của toàn thể 
hơn 800 người lao động, Sản xuất kinh doanh năm 2017 Tổng Công ty đã đạt được kết 
quả cao.  

2- Khó khăn: 

Năm 2017 nguồn vốn lưu động cho SXKD của Tổng Công ty thiếu, phải đi vay tín 
dụng lớn để đạt doanh thu đạt hơn 2.509 tỷ đồng, dẫn đến thiếu chủ động trong sản xuất 
kinh doanh, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao. 

B) KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD, KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017: 

1- Giá trị SXCN (Đơn giá cố định 1994): 1.255.965.964.000 đồng; 

Đạt 105,72% KH năm 2017;Đạt 125,58%KH năm 2016. 

2- Giá trị tổng doanh thu: 

TH: 2.509.898.409.802đ/KH: 2.386.000.000.000đ; Đạt105,19%KH năm 2017. 
Đạt 135,67%KH năm 2016. 

3- Sản phẩm sản xuất chính: 

TT Nội dung ĐVT 
KH năm 

2017 
TH năm2017 
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1 Máy biến áp các loại; Trong đó: Cái 1.382 1.026 

1.1  * MBA 110kV-:-500kV: Cái 82 95 

1.2  * MBA trung gian và phân phối: Cái 1.300 931 

2 Cầu dao Bộ 134 220 

3 Tủ điện các loại Cái 147 155 

4 Sửachữa MBA 110kV- 500kV Cái 132 257 

5 Sửa chữa MBA phân phối Cái 80 99 

6 Cầu chảy tự rơi các loại Bộ 60 105 

7 Biến dòng cácloại  Bộ 200 277 

8 Biến điện áp cácloại  Bộ 430 321 

9 Sản phẩm dây đồng các loại Tấn 400 1.362 

10 Thuỷ điện + Xây lắp + SP và dịch vụ khác Tỷ đ 95,5 232 
 

4- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu (trong Báo cáo thường niên EEMC 2017):  

Chỉtiêu Năm 2016 Năm 2017 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

-Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn 1,19 1,18 

-Hệ số thanh toán nhanh: (TSNH - Hàng tồn 
kho)/Nợ ngắn hạn 

0,39 0,40 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn   

-Hệ số Nợ/Tổng tài sản 0,78 0,78 

-Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 3,62 3,48 

3. Chỉ tiêu về năng lự choạt động   

-Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/ 
Hàng tồn kho bình quân 

1,72 1,82 

-Doanh thu thuần/Tổng tài sản 1,36 1,32 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời   

-Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 5,11 4,19 

-Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 32,05 26,60 

-Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 6,94 5,54 

-Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần. 5,66 5,67 

5- Thực hiện kế hoạch xuất, nhập khẩu:  

STT Chỉtiêu Nguyêntệ KH 2017 TH 2017 

1 Xuất khẩu USD 305.338,00 1.134.778,00 

2 Nhập khẩu USD 47.000.000,00 21.108.261,00 

 
 

EUR 48.000.000,00 2.455.817,00 

 
 

CHF  3.918,00 

  VND  4.559.720.000 
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6- Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản: Toàn Tổng Công ty (kể cả 02 
Công ty con của Tổng Công ty) 

KH: 192.745.000.000đồng;  TH: 95.506.000.000 đồng; Đạt 49,55%. 

(Có Bảng chi tiết kèm theo). 
 

7- Lợi nhuận trước thuế: 

KH: 135.000.000.000 đồng; TH: 139.437.303.788đồng; Đạt 103,29%. 

8- Lợi nhuận sau thuế:  

KH: 108.000.000.000 đồng; TH: 105.184.469.168đồng; Đạt 97,39%. 

9- Cổ tức bằng tiền năm 2017: 

TH (dự kiến):12,5% (theo vốn điều lệ 282.580.490.000 đồng)/KH 12,5%; Đạt 100%. 

10- Phân chia lợi nhuận 2017: 

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 là: 105.184.469.168 đồng (đạt 97,39% theo Nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông năm 2017 giao là 108.000.000.000 đồng). Tổng Công ty đề xuất Đại 
hội thực hiện việc phân chia lợi nhuận theo đúng các quy định của pháp luật, để đảm bảo 
bình đẳng quyền lợi của cổ đông, của người lao động và của doanh nghiệp. 

(Có Báo cáo riêng kèm theo). 

C) CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ, KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

1- Công tác tổ chức, quản trị Tổng Công ty: 

Mô hình tổ chức: 

Năm 2017, mô hình tổ chức sản xuất của Tổng Công ty và đơn vị trực thuộc không 
thay đổi trong năm 2017. 

Số lượng cán bộ, nhân viên:  

Tổng số người lao động hợp đồng dài hạn (Công ty mẹ) thời điểm ngày 31/12/2017: 
720 người, trongđó: Trên đại học 08 người (1,11%); Đại học, cao đẳng: 224 người 
(31,11%); Trung cấp: 35 người (4,86%); CNKT, bảo vệ, nấu ăn: 453người (62,92%). 

Công tác quản trị Tổng Công ty: 

Tổng Công ty thực hiện mô hình cơ cấu quản trị Tổng Công ty theo Điều lệ hiện 
hành, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị (04 người); Ban Kiểm soát (03 
người); Tổng Giám đốc điều hành. Người đại diện phần vốn EVN tại Tổng Công ty (02 
người) cùng Hội đồng quản trị Tổng Công ty đồng thuận điều hành Tổng Công ty thực 
hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. 

Tổng Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng quy mô lớn, thực hiện đầy đủ 
về công tác quản trị Tổng Công ty theo hướng dẫn của pháp luật. Chế độ báo cáo định kỳ, 
các thủ tục họp Đại hội, công bố thông tin, quản lý cổ đông v.v... đều được thực hiện đúng 
và đầy đủ theo quy định.  

2- Cơ cấu cổ đông và tình hình đáp ứng quyền của cổ đông: 

Cơ cấu cổ đông  EEMC tại ngày chốt danh sách 10/5/2018: 
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STT Tênmục Sốlượng Vốncổphần(đ) Tỷlệ (%) 

1 Cổ đông nhà nước (EVN) 1 131,316,320,000 46.47 

2 
Cổ đông là người lao động 
trong EEMC 

227 1,357,854 4.81 

2.1 Cổ đông nội bộ 5 55,585 0.20 

2.2 Cổ đông làngười lao động khác 222 1,302,269 4.61 

3 Cổ đông ngoài EEMC 368 13,700,563 48.48 

3.1 
Cổ đông cá nhân là người Việt 
Nam 

351 2,944,796 10.42 

3.2 
Cổ đông cá nhân là người nước 
ngoài 

5 3,730 0.01 

3.3 Cổ đông là tổ chức Việt Nam 10 9,995,866 35.23 

3.4 Cổ đông là tổ chức nước ngoài 2 796,171 2.82 

4 Cổ phiếu quỹ 1 68,000 0.24 

  
597 282,580,490,000 100 

 

Tổng Công ty luôn đáp ứng quyền của mọi cổ đông, thông báo cổ đông, trả cổ tức 
đều đặn đúng thời gian quy định trong Điều lệ (năm 2017 trả cổ tức bằng tiền 12%, trả cổ 
phiếu thưởng 79,56%). 

3- Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc điều hành: 

HĐQT phân công nhiệm vụ từng thành viên HĐQTđể thường xuyên giám sát việc 
thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đổng cổ công, kế hoạch kinh 
doanh và kế hoạch đầu tư của Tổng Giám đốc. Kết quả đánh giá đã đạt được theo yêu cầu 
của từng nghị quyết, thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 đạt kết quả cao. 

Trước cơ chế phức tạp của thị trường, các đơn hàng như sản phẩm máy biến áp phân 
phối, tủ điện để chiếm lĩnh thị trường, tạo việc làm cho người lao động, tăng thị phần cho 
Tổng Công ty, Tổng Công ty đã phải đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại, tăng năng 
suất lao động, đẩy nhanh tiến độ sản xuất, tiết kiệm vật tư, nguyên nhiên liệu. 

4- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017: 

Toàn bộ chỉ tiêu, nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2017 đã đượ cHĐQT Tổng Công ty chỉ đạo và thực hiện xong, kết quả như đã nêu trên. 

5- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 

Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017: 
500.000.000đ. Kết quả đã trích lập và chi 01 lần trong năm 2017chi đúng theo quy định: 
450.000.000đ+ 50.000.000đ = 500.000.000đ (đủ 100%). 

6- Về tình hình đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phiếu của doanh nghiệp khác 
tại thời điểm 31/12/2017: 

 

T
T 

Nội dung Vốn đầu tư (đ) Cổ tức Ghichú 
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T
T 

Nội dung Vốn đầu tư (đ) Cổ tức Ghichú 

1 
Công ty Cổ phần dịch vụ sửa 
chữa Nhiệt điện Miền Bắc (NPS) 

2.500.000.0
00 

12,0 

EEMC đầu tư từ 
2007. Hiện HĐQT 
EEMC đã làm thủ tục 
thoái 100% vốn tại 
NPS trong năm 2017 
nhưng chưa thoái 
được 

2 
Công ty Cổ phần phát triển điện 
lực Việt Nam (VPD) 

611.010.000 5,0 EEMC đầu tư 

3 
Công ty Cổ phần nhiệt điện Bà 
Rịa (BTP) 

90.000.000 12 
Công ty con (Công ty 
TNHH MTV Thiết bị 
lưới điện) đầu tư 

D) NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 

Năm 2017 tuy gặp nhiều khó khăn song với sự cố gắng của tập thể lãnh đạo và hơn 
800 người lao động, năm 2017 công tác SXKD của Tổng Công ty đã đạt được bước tăng 
trưởng cao (doanh thu, lợi nhuận trước thuế đều vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông 2017 giao), đời sống CBCNV ổn định. 

PHẦN II 

HOẠT ĐỘNG NĂM 2018, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NĂM SAU 

A) CÔNG TÁC TỔ CHỨC 
- Kiện toàn cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị 5 người theo đúng điều 
lệ EEMC. 

B) CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU SXKD NĂM 2018: 

1- Giá trị SXCN (Đơn giá cố định 1994):  1.088.000.000.000 đồng. 

2- Giá trị tổng doanh thu:           2.488.000.000.000đồng. 

3- Sản phẩm chính:    
 

TT Nội dung ĐVT Khối lượng 

1 Máy biến áp các loại; Trong đó: Cái 1.050 

  * MBA 110kV-:-500kV: Cái 100 

  * MBA trung gian và phân phối: Cái 950 

2 Cầu dao  Bộ 215 

3 Tủ điện các loại Cái 80 

4 Sửa chữa MBA 110kV- 500kV Cái 225 
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5 Sửa chữa MBA phân phối Cái 80 

6 Cầu chảy tự rơi các loại Bộ 90 

7 Biến dòng các loại  Bộ 245 

8 Biến điện áp các loại  Bộ 425 

9 Sản phẩm dây đồng các loại Tấn 385 
 

4- Giá trị xuất, nhập khẩu vật tư thiết bị: 

Xuất khẩu:       1.000.000 USD. 

Nhập khẩu:  24.000.000 USD + 2.700.000 EUR 

5- Thực hiện kế hoạch đầu tư - xây dựng cơ bản, SCL:  

Tổng giá trị Kế hoạch  đầu tư XDCB 2018 toàn Tổng Công ty kể cả 02 Công ty con 
của Tổng Công ty:115.321.000.000đồng. 

(Có Bảng chi tiết kèm theo). 

6- Lợi nhuận trước thuế: 140.000.000.000đồng.   

7- Cổ tức bằng tiền (dự kiến):12,5%/năm (theo vốn điều lệ tại BCTC kiểm toán năm 
2018). 

C) ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 

1- Định hướng phát triển: 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Nâng cao năng 
lực sản xuất, chất lượng sản phẩm; Duy trì  phát triển là thương hiệu giátrị cao trong ngành 
sản xuất cơ khí điện trong và ngoài nước. 

PHẦN III 
KẾT LUẬN 

Mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn; Ban điều hành, người lao động trong 
EEMC đã tập trung sức lực, trí tuệ, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, 
tiết kiệm trong SXKD tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng và hiệu quả cao cho ngành 
Điện. Phấn đấu không ngừng xây dựng thương hiệu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh 
ngày càng phát triển bền vững. Tổng Công ty phấn đấu để đảm bảo tối đa quyền lợi của 
các cổ đông. 

Tổng Công ty kêu gọi các nhà đầu tư, các cổ đông hãy thực hiện quyền và nghĩa vụ 
của mình, hợp tác cùng Hội đồng quản trị đưa Tổng Công ty ngày một phát triển bền vững. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
Trần Văn Quang 

 



TỔNG CÔNG TY  
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH 

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

 
Hà nội, ngày 12 tháng 4  năm 2018 

 
BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐẦU TƯ, XDCB NĂM 2017 VÀ 

KẾ HOẠCH NĂM 2018 

 
I)mKẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017: 

1- Giá trị: 

STT Cơ quan Thực hiện Kế hoạch Tỷ lệ %

1 Cơ quan Tổng Công ty 94,386,000,000 191,625,000,000 49.26%

2
Công ty thành viên của Tổng 

Công ty
1,120,000,000 1,120,000,000 100.00%

Toàn Tổng Công ty 95,506,000,000 192,745,000,000 49.55%
 

2- Các hạng mục dở dang tại Tổng Công ty: 

- Mua thiết bị thí nghiệm: Hệ thống nguồn thí nghiệm máy biến áp 3 pha 
500kV công suất 450 MVA. 

- Mua máy cắt bấm cắt chéo tôn silic. 
- Cải tạo lò sấy bối dây thành lò sấy  hơi dầu (Phần vỏ lò và bình ngưng). 

II)mKẾ HOẠCH NĂM 2018: 

1- Hạng mục trọng tâm: 
- Hoàn thành các Hạng mục dở dang trọng tâm năm 2017 chuyển sang 

(93,13 tỷ). 
- Để nâng cao năng suất lao động và nhu cầu đầu tư thiết yếu phục vụ sản 

xuất kinh doanh, an toàn lao động, EEMC trình triển khai đầu tư năm 2018: 
+ Mua máy quấn dây trục ngang 10 tấn (4 tỷ); Mua máy quấn dây trục ngang 

20 tấn (4,5 tỷ). 
+ Cải tạo nhà xưởng sản xuất (10,1 tỷ). 
+ Trang bị thiết bị thí nghiệm mới (2 tỷ). 

2- Nguồn vốn đầu tư: 
- EEMC dự kiến từ nguồn vốn tự có. 

*  Các hạng mục như 02 bảng chi tiết kèm theo. 

Kính đề nghị Đại hội  xem xét thông qua. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 
Trần Văn Quang 

 



Tổng Cộng 192,745 95,506 10,011 85,495 0

I Tại Tổng Công ty 191,625 94,386 9,636 84,750

1
 Mở rộng gian lắp MBA 500kV (đã 
thanh toán 90% giá trị hợp đồng đến 

31/12/2016 : 35.876 triệu đồng) 

3,986 3,986 3,986

2
 Lắp đặt cầu trục 300T (2 x 150T) (đã 
thanh toán đến 31/12/2016: 2.164 triệu 

đồng ) 

19,476 19,476 19,476

3
 Lắp đặt  2 cầu trục 10T gian 4 và gian 
1  

540 540 540

Xây dựng trạm biến áp công suất 

2x1250kVA-22/6kV (Xây dựng trạm 

TB Khác

(kèm theo Báo cáo thực hiện ĐTXDCB năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 trình Đại 
hội Đồng cổ đông thường niên 2018)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐTXD NĂM 2017 

Đơn vị tính: triệu đồng

STT Tên hạng mục
Kế hoạch
năm  2017

Thực hiện năm 2017

Tổng
 số

XL

4
2x1250kVA-22/6kV (Xây dựng trạm 
biến áp và lắp tuyến đường dây 22kV 
cấp nguồn cho trạm biến áp)

1,500 1,473 1,473

5
Mua thiết bị thí nghiệm: Hệ thống 
nguồn thí nghiệm máy biến áp 3 pha 

500kV công suất 450 MVA

75,000 22,488 22,488

6 Mua máy cắt bấm cắt chéo tôn silic 55,000 16,426 16,426
7 Mua 02 tổ máy hút chân không di động 1,900 1,900 1,900

8
Mua các thiết bị cải tạo, nâng cấp lò 
sấy hơi dầu số 1 

8.1
Mua TB điều khiển cải tạo nâng cấp lò 

sấy hơi dầu số 1 
281 281 281

8.2
Mua thiết bị cảm biến cải tạo nâng cấp 
lò sấy hơi dầu số 1

421 421 421

8.3
Chế tạo phần thân lò (cải tạo nâng cấp 
lò sấy hơi dầu số 1) (TƯ 2016: 296 

triệu đ) 

694 694 694

8.4
Chế tạo phần vỏ lò và các kết cấu trượt 
(cải tạo nâng cấp lò sấy hơi dầu số 1) 
(TƯ 2016: 297triệu đ)

695 695 695

8.5
Bảo ôn thân lò (cải tạo nâng cấp lò sấy 

hơi dầu số 1) (TƯ 2016: 153 triệu 
đồng)

358 358 358

8.6
Lắp giàn ống sấy ngoài (cải tạo nâng 
cấp lò sấy hơi dầu số 1) (TƯ 2016: 181 
triệu đồng)

423 423 423



TB Khác
STT Tên hạng mục

Kế hoạch
năm  2017

Thực hiện năm 2017

Tổng
 số

XL

8.7
Lắp xe goong 250 tấn và xe dẫn (cải tạo 
nâng cấp lò sấy hơi dầu số 1) (TƯ 
2016: 198 tr.đ)

463 463 463

8.8
Lắp hệ thống bình ngưng(cải tạo nâng 
cấp lò sấy hơi dầu số 1) (TƯ 2016: 296 
triệu đ)

986 986 986

8.9
Cung cấp lắp đặt hệ thống giàn hóa hơi 

dầu lò sấy số 1
482 482 482

8.10
Cung cấp lắp đặt hệ thống gia nhiệt dầu 
truyền nhiệt lò sấy số 1

770 770 770

9 Mua máy bơm các loại (9 cái) 2,600 2,600 2,600

10
Nâng cấp trạm biến áp 2,5MV lên 
6,5MV

840 840 840

11 Lắp đặt hệ thống PCCC cho lò sấy 800 800 800
12 Mua  máy quấn dây trục đứng 3,500 3,500 3,500

13
Cải tạo lò sấy bối dây thành lò sấy  hơi 
dầu (Phần vỏ lò và bình ngưng)

3,900 1,170 1,170

14 Mua van các loại lắp vào lò sấy 500 500 500
15 Mua thiết bị cảm biến 362 108 108
16 Mua thiết bị  điều khiển 220 66 66

17
Mua HT tủ động lực và tủ đo lường lò 

sấy
500 0

18 Mua05 máy quấn dây tròn và vuông 2,500 2,500 2,500
19 Mua  6 máy hàn dây đồng 16 KV 620 724 724
20 Mua máy đo điện trở 1 chiều cuộn dây 980 980 980

21
Mua phụ tùng thay thế cho các thiết bị: 
Bánh tỳ, dao cắt, giá đỡ lô dây ….

570 0

22 Mua móc cẩu bối dây 30 tấn 561 0
23 Mua 02 giàn nâng lắp ráp MBA 1,585 0
24 S/c và bảo dưỡng cầu trục 150 T 879 879 879
25 Mua máy quấn dây đồng lá 2,700 2,700 2,700

26
Cải tạo đổ bê tông nền gian lắp máy 
110kV/220kV 

920 920 920

27
Cải tạo sơn êpôxy nền gian lắp máy 

110/220kV
995 995 995

28
Cải tạo phòng thầu cũ thành phòng làm 
việc

400 400 400

29 Lợp mái gian 1, gian 5 1,738 1,862 1,862

30
Mua phần mềm mô hình mô phỏng 

MBA
980 980 980

II Tại các Công ty thành viên 1,120 1,120 375 745

A
Công ty TNHH MTV thiết bị lưới 

điện.
720 720 375 345

1 Mua máy thử cơ lý dây đồng 195 195 195
2 Cải tạo nhà xưởng sản xuất 100 100 100



TB Khác
STT Tên hạng mục

Kế hoạch
năm  2017

Thực hiện năm 2017

Tổng
 số

XL

3
Sửa chữa các thiết bị: Thiết bị cán kéo 
dây điện từ; thiết bị đùn ép dây điện từ; 
cầu trục; xe nâng, xe ô tô tải; ô tô con.

150 150 150

4

Sửa chữa các hạng mục nhỏ lẻ:Cải tạo 
mở rộng nhà để xe; sửa chữa phòng ăn 
ca, sửa vách trần, cầu thang nhà văn 
phòng.

275 275 275

B
Công ty TNHH MTV thiết kế và chế 
tạo thiết bị điện

400 400 0 400

1 Mua máy cắt tôn 10 mm 400 400 400



Tổng Cộng 115,321 2,030 113,291

I Tại Tổng Công ty 113,646 1,700 111,946

I.1 Đầu tư năm 2017 chuyển sang 93,130 93,130

1

Mua thiết bị thí nghiệm: Hệ thống nguồn thí 

nghiệm máy biến áp 3 pha 500kV công suất 

450 MVA (Năm 2017 đã tạm ứng 22,5 tỷ)

52,500 52,500

2
Mua máy cắt bấm cắt chéo tôn silic (Năm 2017 

đã tạm ứng 16,4 tỷ)
38,400 38,400

3

Cải tạo lò sấy bối dây thành lò sấy hơi dầu 

phần vỏ lò và các bình ngưng (đã tạm ứng năm 
2017:1,69 tỷ)

2,230 2,230

(kèm theo Báo cáo thực hiện ĐTXDCB năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 trình Đại 
hội Đồng cổ đông thường niên 2018)

Tổng số XL TB

TT Danh mục công trình

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2018

Kế hoạch năm 2018

Theo chi phí
Ghi chú

2017:1,69 tỷ)

I.2  Đầu tư mới năm 2018 20,516 1,700 18,816

1
Lắp cầu trục 5 tấn tại phòng thí nghiệm gian 
500kV 

420 420

2
Mua trạm làm lạnh, bơm dầu nóng, goăng cải 
tạo lò sây bối dây

650 650

3 Mua tủ trung thế 24kV và tủ hạ thế 500A 626 626

4 Mua máy làm lạnh phục vụ tủ SPS 520 520

5 Mua máy quấn dây trục ngang 10 tấn 3,000 3,000

6 Mua máy quấn dây trục ngang 20 tấn 3,500 3,500

7 Cải tạo, nâng cấp buồng phun bi 3,500 3,500

8 Lắp dựng buồng sơn khô 1,500 1,500

9 Lắp dựng nhà đặt tủ SFC và máy cắt 500 500

10 Máy phân tích khí hòa tan trong dầu 1,600 1,600

11 Mua máy hàn cao tần để hàn dây điện từ 1,500 1,500

12
Mua các thiết bị lẻ phục vụ sản xuất: máy cắt 
tôn, đồng hồ chân không, xe nâng tay thấp, bộ 

đột lỗ súng bắn bu lông, cầu đo điện trở …

2,000 2,000



Tổng số XL TB

TT Danh mục công trình

Kế hoạch năm 2018

Theo chi phí
Ghi chú

13

Sửa chữa các hạng mục xây lắp: Sửa chữa nhà 

xưởng, văn phòng, đường nội bộ, móng máy 
thiết bị , ….

1,200 1,200

II Tại các Công ty thành viên 1,675 330 1,345

A Công ty TNHH MTV thiết bị lưới điện. 1,225 330 895

1
Sửa chữa các thiết bị: Thiết bị cán kéo dây 
điện từ; thiết bị đùn ép dây điện từ; cầu trục; 
xe nâng, xe ô tô tải; ô tô con.

895 895

2
Sửa chữa các hạng mục nhỏ lẻ:chống dột mái, 
sửa chữa điện động lực

330 330

B
Công ty TNHH MTV thiết kế và chế tạo 
thiết bị điện

450 450

1 Mua bộ chía tách phục vụ thí nghiệm 150 150

2 Cải tạo sửa chữa máy đột, các thiết bị nhỏ lẻ 300 300
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TỔNG CÔNG TY  
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH 

 
Số:            /BB-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                Hà Nội,  ngày         tháng 5  năm 2018 

 

TỜ TRÌNH 

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ EEMC THEO NĐ 71/2017/NĐ-CP VÀ TT 95/2017/TT-BTC 

(Thông qua Đại hội đồng thường niên năm 2018) 
 

 

ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI 

Điều 1. Định nghĩa 

d. “Cán bộ quản lý” là Tổng Giám đốc điều 
hành, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, và 
các vị trí quản lý khác trong Tổng Công ty 
được Hội đồng quản trị phê chuẩn. 

Điều 1. Định nghĩa 

d. “Người điều hành Tổng Công ty” là Tổng 
Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc, Kế 
toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong 
Tổng Công ty được Hội đồng quản trị phê 
chuẩn. 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, ... 

Điện thoại: (84) 4.38820386; (84) 4.38833779; 
(84) 4.38833781. 

Fax: (84) 4.38833819; (84) 4.38833113 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, ... 

Điện thoại: (84) 24.38820386; (84) 
24.38833779; (84) 24.38833781. 

Fax: (84) 24.38833819; (84) 24.38833113 

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng 
lập 

Vốn điều lệ mới hiện nay của Tổng Công ty 
tính đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2018 là: 157.677.670.000 
VND (một trăm năm mươi bảy tỷ sáu trăm bảy 
mươi bảy triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).  

Tổng số vốn điều lệ của Tổng Công ty được 
chia thành 15.767.767 cổ phần với mệnh giá là: 
10.000 VND/cổ phần. 

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng 
lập 

Vốn điều lệ mới hiện nay của Tổng Công ty 
tính đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2018 là: 282.580.490.000 
VND (hai trăm tám mươi hai tỷ năm trăm tám 
mươi triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng).  

Tổng số vốn điều lệ của Tổng Công ty được 
chia thành 28.258.049 cổ phần với mệnh giá là: 
10.000 VND/cổ phần. 

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội 
đồng cổ đông 

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất 
thường thông qua quyết định bằng văn bản về 
các vấn đề sau: 

l. Quyết định giao dịch bán tài sản Tổng Công 
ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị 
từ 50% (năm mươi) trở lên tổng giá trị tài sản 
của Tổng Công ty và các Chi nhánh, Công ty 
TNHH của Tổng Công ty được ghi trong báo 
cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. 

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội 
đồng cổ đông 

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất 
thường thông qua quyết định bằng văn bản về 
các vấn đề sau: 

l. Quyết định giao dịch/đầu tư, bán tài sản Tổng 
Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua có 
giá trị từ 35% (ba mươi lăm) trở lên tổng giá trị 
tài sản của Tổng Công ty và các Chi nhánh, 
Công ty TNHH của Tổng Công ty được ghi 
trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần 
nhất. 

Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, ... 

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải 
thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 

Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, ... 

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải 
thực hiện những nhiệm vụ sau đây: 
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a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện 
tham gia và biểu quyết tại Đại hội trong vòng 
30 (ba mươi) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành 
Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các 
tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và 
các quy định của Tổng Công ty. 

a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện 
tham gia và biểu quyết tại Đại hội trong vòng 
15 (mười lăm) ngày trước ngày bắt đầu tiến 
hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, 
và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật 
pháp và các quy định của Tổng Công ty. 

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến 
cổ đông bằng văn bản ... 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ 
ký của cổ đông và được gửi về trụ sở chính của 
Tổng Công ty đúng thời hạn. Phiếu lấy ý kiến 
phải được đựng trong phong bì dán kín và 
không ai được quyền mở trước khi kiểm 
phiếu/hoặc Phiếu lấy ý kiến gửi về trụ sở chính 
của Tổng Công ty được đựng trong phong bì 
không dán kín (gửi trực tiếp) lúc này người tiếp 
nhận phiếu có trách nhiệm quản lý và báo cáo 
Trưởng ban kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến 
gửi về sau thời hạn đã xác định tại nội dung 
phiếu lấy ý kiến là không hợp lệ; 

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến 
cổ đông bằng văn bản ... 

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ 
ký của cổ đông và được gửi về trụ sở chính của 
Tổng Công ty đúng thời hạntheo các hình thức 
sau: 

a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi thư về Tổng 
Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín 
và không ai được quyền mở trước khi kiểm 
phiếu; 

b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến 
gửi về Tổng Công ty qua fax hoặc thư điện tử 
phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

Các phiếu lấy ý kiến gửi về sau thời hạn đã xác 
định tại nội dung phiếu lấy ý kiến là không hợp 
lệ; 

Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách 
nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội 
đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông 
trong vòng 15 (mười lăm) ngày khi Đại hội 
đồng cổ đông kết thúc, việc gửi Biên bản Đại 
hội đến cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng 
tải lên trang Website của Tổng Công ty để cổ 
đông tiếp cận. 

Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được 
ghi Biên bản bằng tiếng Việt, có thể lập thêm 
bằng tiếng Anh khi cần thiết với các nội dung 
chính sau: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số Tổng Công 
ty; 

b. Thời gian, địa điểm, chương trình và nội 
dung Đại hội; 

c. Họ, tên Chủ tọa và Thư ký; 

d. Tóm tắt diễn biến Đại hội, các ý kiến tại Đại 
hộivề từng vấn đề trong chương trình Đại hội; 

đ. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của 
cổ đông dự Đại hội; Phụ lục danh sách cổ 
đông, đại diện cổ đông dự Đại hội với số cổ 
phần và số phiếu bầu tương ứng; 

e. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn 
đề biểu quyết;Các vấn đề đã được thông qua và 
tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

f. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký. 

Biên bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có) 
đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp 
có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng 
Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản 
tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải 
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được lập và thông qua trước khi kết thúc Đại 
hội. Chủ tọa và Thư ký phải chịu trách nhiệm 
liên đới về tính trung thực, chính xác của nội 
dung Biên bảnĐại hội. 

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải 
được công bố thông tin và lưu giữ theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của 
Thành viên Hội đồng quản trị 

2. Tổng số Thành viên Hội đồng quản trị không 
điều hành hoặc Thành viên Hội đồng quản trị 
độc lập (khi Tổng Công ty là Công ty đại chúng 
quy mô lớn và Công ty niêm yết) phải chiếm ít 
nhất 1/3 (một phần ba) tổng số Thành viên Hội 
đồng quản trị. Số lượng tối thiểu Thành viên 
Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập 
được xác định theo phương thức làm tròn 
xuống. 

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của 
Thành viên Hội đồng quản trị 

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như 
sau:Tổng số thành viên Hội đồng quản trị 
không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 (một 
phần ba) tổng số Thành viên Hội đồng quản trị, 
khi Tổng Công ty là Công ty niêm yết tổng số 
Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải 
chiếm ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số Thành 
viên Hội đồng quản trị. 

Điều 29. Cán bộ quản lý 

 

1. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành 
và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, 
Tổng Công ty được sử dụng số lượng và loại 
cán bộ quản lý cần thiết hoặc phù hợp với cơ 
cấu và thông lệ quản lý Tổng Công ty do Hội 
đồng quản trị đề xuất tuỳ từng thời điểm. Cán 
bộ quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các 
hoạt động và tổ chức của Tổng Công ty đạt 
được các mục tiêu đề ra. 

 

2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều 
khoản khác trong hợp đồng lao động đối với 
Tổng Giám đốc điều hành sẽ do Hội đồng quản 
trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ 
quản lý khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết 
định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám 
đốc điều hành. 

Điều 29. Người điều hành doanh nghiệp 
(Tổng Công ty) 

1. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành 
và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, 
Tổng Công ty được tuyển dụng Người điều 
hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp 
với cơ cấu và Quy chế quản lý của Tổng Công 
ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều 
hành doanh nghiệp (Tổng Công ty) phải có 
trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Tổng Công ty 
đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và 
tổ chức. 

2. Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều 
khoản khác trong hợp đồng lao động đối với 
Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết 
định và hợp đồng với những Người điều hành 
khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi 
tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc. 

Điều 31. Thư ký Tổng Công ty 

 

Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) 
người làm Thư ký Tổng Công ty với nhiệm kỳ 
và những điều khoản theo quyết định của Hội 
đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi 
nhiệm Thư ký Tổng Công ty khi cần nhưng 
không trái với các quy định pháp luật hiện hành 
về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ 
nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Tổng Công 
ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của 
Thư ký Tổng Công ty bao gồm: 

Điều 31. Thư ký Tổng Công ty, Người phụ 
trách quản trị Tổng Công ty 

1. Thư ký Tổng Công ty. Chủ tịch Hội đồng 
quản trị chỉ định một (01) người làm Thư ký 
Tổng Công ty với nhiệm kỳ, điều khoản theo 
Điều 152.5 Luật Doanh nghiệp 2014 và Quyết 
định của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

2. Người phụ trách quản trị Công ty. Hội đồng 
quản trị Tổng Công ty bổ nhiệm01 (một) người 
làm Người phụ trách quản trị Tổng Công 
tytheo Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP 
ngày 06/6/2017 của Chính phủ để hỗ trợ hoạt 
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a. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, 
Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo 
lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban 
Kiểm soát; 

b. Làm biên bản các cuộc họp; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao 
biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin 
khác cho Thành viên của Hội đồng quản trị và 
Ban Kiểm soát. 

e. Tham mưu, đề xuất các vấn đề liên quan đến 
cổ phiếu, đầu tư chứng khoán. 

Thư ký Tổng Công ty có trách nhiệm bảo mật 
thông tin theo các quy định của pháp luật và 
Điều lệ Tổng Công ty. 

động quản trị Tổng Công ty được tiến hành 
một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người 
phụ trách quản trị Tổng Công ty do Hội đồng 
quản trị quyết định, tối đa là năm (05) 
năm.Chức danh Thư ký Tổng Công ty được 
kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản 
trị Tổng Công ty. Người phụ trách quản trị 
Tổng Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

a. Có hiểu biết về pháp luật; 

b. Không được đồng thời làm việc cho Công ty 
kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán 
các báo cáo tài chính của Tổng Công ty; 

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp 
luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng 
quản trị. 

Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ 
trách quản trị Tổng Công ty khi cần nhưng 
không trái với các quy định pháp luật hiện 
hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ 
nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị Tổng 
Công ty tùy từng thời điểm. 

Người phụ trách quản trị Tổng Công ty có các 
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 Tổng Công ty và cổ 
đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, 
Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo 
yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm 
soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Tham dự các cuộc họp; 

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

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao 
biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông 
tin khác cho Thành viên của Hội đồng quản trị 
và Kiểm soát viên; 

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

h. Bảo mật thông tin theo các quy định của 
pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty. 

Cụm từ “Cán bộ quản lý” Thay bằng: “Người điều hành Tổng Công ty” 
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TỔNG CÔNG TY  
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH- 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

 
Số:          /BB-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                 Hà Nội, ngày        tháng 5  năm 2018 

 

DỰ THẢO 

QUY CHẾ QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 

(Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo TT95/2017/TT-BTC) 

 
CHƯƠNG I: 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1.1 Mục đích, ý nghĩa  

Quy chế này được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, 
Luật Chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, 
Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính, tuân thủ nguyên tắc 
và quy định hiện hành về quản trị doanh nghiệp. Quy chế được thông qua Đại hội đồng 
cổ đông thường niên và công bố trên trang Website của Tổng Công ty. 

Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Tổng Công ty để bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo 
đức nghề nghiệp của các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, 
Ban Tổng Giám đốc, và Người quản lý của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – 
Công ty cổ phần. 

1.2 Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến quản trị, bao gồm: 

a) Đại hội đồng cổ đông; 

b) Hội đồng quản trị; 

c) Ban Kiểm soát; 

d) Giao dịch với người có liên quan; 

đ) Báo cáo và công bố thông tin. 

1.3 Đối tượng áp dụng 

a) Tổng Công ty; Các đơn vị trực thuộc; 

b) Cổ đông, tổ chức, cá nhân là người có liên quan của cổ đông; 

c) Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Kiểm soát viên, Người điều hành 
Tổng Công ty, cá nhân là người có liên quan của các đối tượng này; 

Điều 2. Giải thích thuật ngữ 

Trong Quy chế này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

2.1 “Quản trị Tổng Công ty” là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm: 
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- Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; 

- Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; 

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan; 

- Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; 

- Công khai minh bạch mọi hoạt động của Tổng Công ty. 

2.2 “Cổ đông lớn” được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật Chứng khoán (cổ đông 
sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty). 

2.3 “Người quản lý Tổng Công ty” được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Doanh 
nghiệp năm 2014 (bao gồm Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân 
giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Tổng Công ty ký kết giao dịch 
của Tổng Công ty gồm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban TCKT). 

2.4 “Người điều hành Tổng Công ty” được quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định 
số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám 
đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty. 

2.5 “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là Thành viên Hội đồng quản 
trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người 
điều hành khác theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty. 

2.6 “Người phụ trách quản trị Tổng Công ty” là người có trách nhiệm và quyền 
hạn được quy định tại Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính 
phủ và Điều lệ Tổng Công ty. 

2.7 “Người nội bộ” được định nghĩa tại khoản 5 Điều 5 Thông tư 155/2015/TT-
BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính bao gồm Thành viên Hội đồng quản trị, Thành 
viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban 
TCKT, Người được ủy quyền công bố thông tin. 

2.7 “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 
Luật doanh nghiệp năm 2014. 

 

CHƯƠNG II: 

CỔ ĐÔNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ 

BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông 

3.1 Cổ đông có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 114, Điều 
115 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Tỏng Công ty, ngoài ra cổ đông có 
các quyền sau đây: 

a) Quyền được đối xử công bằng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ 
đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Khi Tổng 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; 

b) Quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Tổng 
Công ty công bố theo quy định của pháp luật. 

3.2 Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp 
Quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Tổng Công ty, 
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Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều 
lệ Tổng Công ty gây thiệt hại cho Tổng Công ty, cổ đông có quyền đề nghị hủy hoặc 
đình chỉ Quyết định đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

3.3 Nghĩa vụ của cổ đông lớn 

Cổ đông lớn có nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, ngoài 
ra phải đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ sau: 

a) Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây ảnh hưởng đến các 
quyền, lợi ích của Tổng Công ty và của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật 
và Điều lệ Tổng Công ty; 

b) Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

4.1 Trên cơ sở lộ trình họp Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị ban 
hành Nghị quyết ấn định về ngày đăng ký cuối cùng, tức ngày chốt danh sách cổ đông 
có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. 

4.2 Người đại diện theo pháp luật ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng gửi và 
công bố thông tin với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán 
Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chậm nhất là mười (10) ngày làm việc 
trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến, đồng thời đăng tải trên Website của Tổng Công 
ty để cổ đông tiếp cận. Nội dung Thông báo này được lập theo mẫu Quy chế số 
197/QĐ-VSD ngày 29/9/2017 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

Điều 5. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

5.1 Trong khoảng thời gian được quy định tại Quy chế số 197/QĐ-VSD ngày 
29/9/2017, Tổng Công ty tiếp nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt 
do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp (Danh sách cổ đông được quyền dự 
họp Đại hội đồng cổ đông ứng với số cổ phần sở hữu của họ). 

5.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty ký Thông báo cổ đông dự họp Đại 
hội đồng cổ đông (thay Giấy mời). Nội dung Thông báo bao gồm: Thời gian, địa điểm, 
chương trình nghị sự của Đại hội, ngày chốt danh sách cổ đông, quy định việc đăng ký 
dự họp, ủy quyền họp, địa chỉ đường dẫn để cổ đông truy cập thông tin về Đại hội và 
văn kiện, tài liệu Đại hội. 

5.3 Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công cho Người phụ trách quản trị Tổng 
Công ty thực hiện: 

a) Công bố thông tin với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Thông báo họp 
kèm đường dẫn đăng tải văn kiện, tài liệu Đại hội để cổ đông tiếp cận. 

b) Gửi Thông báo tới các cổ đông theo địa chỉ đăng ký của họ trước ngày khai 
mạc Đại hội 15 ngày. 

Điều 6. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 

6.1 Cổ đông có trong Danh sách ngày chốt đều có quyền đăng ký tham dự họp Đại 
hội đồng cổ đông. Tổng Công ty gửi tới cổ đông mẫu để cổ đông xác nhận đăng ký sẽ 
tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhằm để Tổng Công ty thực hiện công tác 
chuẩn bị cho phiên họp được chu đáo. 

6.2 Cổ đông dự họp mang theo các giấy tờ cần thiết ghi trong Thông báo và làm 
thủ tục ghi danh trước khi dự họp Đại hội.  
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6.3 Đại diện cổ đông (người được cổ đông ủy quyền dự họp) ngoài việc mang theo 
các giấy tờ cần thiết ghi trong Thông báo, còn phải chịu sự kiểm soát với nghiệp vụ 
nhất định của Tổng Công ty về giấy ủy quyền khi làm thủ tục ghi danh (ủy quyền hợp 
lệ). Trường hợp giấy ủy quyền không hợp lệ, Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình báo 
Chủ tọa Đại hội để người đó dự họp với tư cách dự thính. 

Điều 7. Báo cáo của Hội đồng quản trị, của Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên; Cách thức bỏ phiếu, cách thức kiểm phiếu trong 
Đại hội đồng cổ đông 

7.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 
theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ 
Tổng Công ty, ngoài ra phải đảm bảo có các nội dung sau: 

a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng 
Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 158 Luật Doanh nghiệp 
và Điều lệ Tổng Công ty; 

b) Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Nghị quyết, Quyết định 
của Hội đồng quản trị; 

c) Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có); 

d) Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Người điều hành khác; 

đ) Chiến lược phát triển, các kế hoạch trong tương lai. 

7.2 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 
theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp, ngoài ra phải 
đảm bảo có các nội dung sau: 

a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng Thành 
viên Ban Kiểm soát theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 
Tổng Công ty; 

b) Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban 
Kiểm soát; 

c) Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Tổng Công ty; 

d) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Người điều 
hành khác; 

đ) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản 
trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông. 

7.3 Cách thức bỏ phiếu bầu, bỏ phiếu miễn nhiệm các chức danh; Cách thức kiểm 
phiếu và cách thức bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông được thể 
hiện trong Quy chế bầu cử được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 8. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Thực hiện theo Điều 129 Luật Doanh nghiệp năm 2014, như sau: 

8.1 Cổ đông biểu quyết phản đối Nghị quyết về việc tổ chức lại Tổng Công ty 
hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Tổng Công ty có quyền 
yêu cầu Tổng Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó 
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nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu 
cầu Tổng Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Tổng Công ty trong thời hạn 10 
(mười) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết về các vấn đề quy 
định tại khoản này. 

8.2 Tổng Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại 
khoản 8.1 Điều này với giá thị trường hoặc giá thỏa thuận nằm trong giới hạn biên độ 
giá của sàn UPCoM trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được yêu 
cầu. Việc Tổng Công ty mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông phải tuân thủ theo 
hướng dẫn của các văn bản pháp luật về thị trường chứng khoán. 

Điều 9. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

9.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi Biên bản bằng tiếng Việt, có thể 
lập thêm bằng tiếng Anh khi cần thiết với các nội dung chính, sau: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số Tổng Công ty; 

b. Thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung Đại hội; 

c. Họ, tên Chủ tọa/ Đoàn Chủ tịch và Thư ký; 

d. Tóm tắt diễn biến Đại hội, các ý kiến tại Đại hội về từng vấn đề trong chương 
trình Đại hội; 

đ. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự Đại hội; Phụ lục danh 
sách cổ đông, đại diện cổ đông dự Đại hội với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; 

e. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết; Các vấn đề đã được 
thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

f. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký. 

Biên bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có) đều có hiệu lực pháp lý như nhau. 
Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung 
trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

9.2 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập và thông qua trước khi kết 
thúc Đại hội. Chủ tọa và Thư ký phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính 
xác của nội dung Biên bản Đại hội. 

9.3 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố thông tin và lưu giữ 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa 
Đại hội và Thư ký Đại hội ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để công bố 
thông tin trong vòng 24 giờ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Nghị quyết Đại 
hội đồng cổ đông được công bố trên Website Tổng Công ty. 

Điều 11. Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy 
ý kiến bằng văn bản  

11.1 Thẩm quyền. Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 
qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích 
của Tổng Công ty (trừ các vấn đề: Định hướng phát triển; thông qua báo cáo tài chính 
năm; tổ chức lại, giải thể; quyết định đầu tư/bán số tài sản có giá trị trên 30% (ba mươi) 
tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty);  

11.2 Quy trình lấy ý kiến. 
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a) Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thông qua việc lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản, ấn định về ngày đăng ký cuối cùng. 

b) Người đại diện theo pháp luật ký Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng gửi và 
công bố thông tin với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán 
Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định tại Quy chế số 197/QĐ-
VSD ngày 29/9/2017 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

c) Hội đồng quản trị phải chuẩn bị văn kiện, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất 
thường; Phiếu lấy ý kiến được gửi cho các cổ đông có trong danh sách ngày chốt do 
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp. Nội dung Phiếu lấy ý kiến theo Điều 21 
Điều lệ Tổng Công ty. 

11.3 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông và được gửi về 
trụ sở chính của Tổng Công ty đúng thời hạn theo các hình thức sau: 

a) Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi thư về Tổng Công ty phải được đựng trong phong 
bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b) Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng Công ty qua fax hoặc 
thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. 

Các phiếu lấy ý kiến gửi về sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến 
là không hợp lệ; 

11.4 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 Tổng Công ty.  

11.5 Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được đăng công bố thông tin trên trang 
Website của Tổng Công ty để cổ đông tiếp cận. Trường hợp cổ đông yêu cầu Tổng 
Công ty cấp biên bản kết quả kiểm phiếu cho mình thì cổ đông đó phải có văn bản yêu 
cầu gửi về trụ sở Tổng Công ty. 

 

CHƯƠNG III:  

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, BÃI NHIỆM, 

MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 12. Tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị 

12.1 Theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp năm 2014 Thành viên Hội đồng quản trị 
phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 
doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp năm 2014; 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng Công 
ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty. 

c) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty có thể đồng thời là Thành viên Hội 
đồng quản trị của Công ty khác. 

12.2 Theo khoản 2 Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của 
Chính phủ, cơ cấu Hội đồng quản trị của Tổng Công ty đảm bảo sự cân đối giữa các 
thành viên điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu 1/3 tổng số Thành 
viên Hội đồng quản trị phải là Thành viên không điều hành. 
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Điều 13. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí 
Thành viên Hội đồng quản trị của theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng 
Công ty; Cách thức giới thiệu ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị 

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 
06 (sáu) tháng liên tục có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau 
để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% 
(mười) đến dưới 20% (hai mươi) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 
(một) ứng viên; từ 20% (hai mươi) đến dưới 30% (ba mươi) được đề cử tối đa 02 (hai) 
ứng viên; từ 30% (ba mươi) đến dưới 40% (bốn mươi) được đề cử tối đa 03 (ba) ứng 
viên; từ 40% (bốn mươi) đến dưới 50% (năm mươi) được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng 
viên; từ 50% (năm mươi) đến dưới 60% (sáu mươi) được đề cử tối đa 05 (năm) ứng 
viên. 

Trường hợp ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị đã được xác định từ trước, 
Tổng Công ty phải công bố thông tin lý lịch của các ứng viên trong văn kiện, tài liệu 
của Đại hội. 

Cách thức giới thiệu ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị: Cổ đông thay mặt 
nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết với tỷ lệ nêu trên giới thiệu trước 
Đại hội ứng viên để Đại hội bầu, gồm: Họ, tên, thông tin cá nhân của ứng viên được 
giới thiệu, họ tên, thông tin cá nhân và tổng sở hữu cổ phần của nhóm cổ đông, để Ban 
tổ chức, Ban kiểm phiếu xác nhận. 

Điều 14. Cách thức bầu Thành viên Hội đồng quản trị 

Theo khoản 3 Điều 20 Điều lệ Tổng Công ty, việc biểu quyết bầu Thành viên Hội 
đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có 
tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số Thành viên 
được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số 
phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên Hội 
đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng 
cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ 
Tổng Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như 
nhau cho Thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số 
các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu 
cử của Đại hội. 

Điều 15. Trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị 

Theo khoản 5 Điều 24 Điều lệ Tổng Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị sẽ 
không còn tư cách Thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau: 

a) Thành viên đó không đủ tư cách làm Thành viên Hội đồng quản trị theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm Thành viên Hội 
đồng  quản trị; 

b) Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức gửi về Tổng Công ty. 

c) Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và có những bằng chứng chuyên môn chứng 
tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 

d) Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị 
liên tục trong vòng 06 (sáu) tháng, và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho 
phép Thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống; 
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e) Thành viên đó bị cách chức Thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông. 

Cách thức thông qua miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị được 
thực hiện bằng phiếu bầu cử miễn nhiệm, bãi nhiệm. Thành viên Hội đồng quản trị 
miễn nhiệm, bãi nhiệm khi tỷ lệ thông qua đạt từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết 
của tất cả cổ đông dự họp tán thành. 

 

CHƯƠNG IV: 

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Điều 16. Thông báo họp Hội đồng quản trị 

16.1 Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ.  

Cuộc họp này do Thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có 
nhiều hơn một Thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các Thành viên 
này bầu một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số. 
Cuộc họp này Hội đồng quản trị bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị và quyết định các 
vấn đề khác thuộc thẩm quyền. 

16.2 Cuộc họp thường kỳ và bất thường.  

Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm chương trình họp, thời gian, địa điểm, các 
tài liệu liên quan) phải được gửi trước cho các Thành viên Hội đồng quản trị ít nhất 5 
(năm) ngày trước khi tổ chức họp, các Thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo 
mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội 
đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, 
thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn 
bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những Thành viên Hội 
đồng không thể dự họp.    

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện 
khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng Thành viên Hội đồng quản trị 
được đăng ký tại Tổng Công ty. 

Điều 17. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 

17.1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành khi có ít 
nhất 3/4 (ba phần tư) số Thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua 
người đại diện (người được uỷ quyền). Trường hợp không đủ số Thành viên dự họp 
theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ 
ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một 
nửa (1/2) số Thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

17.2 Cuộc họp Hội đồng quản trị trên điện thoại hoặc Hội đồng quản trị ra Nghị 
quyết bằng văn bản được thực hiện theo khoản 12, 13 Điều 27 Điều lệ Tổng Công ty. 

Điều 18. Cách thức biểu quyết 

Hội đồng quản trị thông qua các Nghị quyết và ra Quyết định bằng cách tuân theo 
ý kiến tán thành của đa số Thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường 
hợp số phiếu tán Thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch Hội đồng 
quản trị sẽ là lá phiếu quyết định. 
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Các nội dung Thành viên Hội đồng quản trị không được quyền biểu quyết theo 
khoản 9 Điều 27 Điều lệ Tổng Công ty được xem như không có lá phiếu biểu quyết của 
Thành viên Hội đồng quản trị về vấn đề đó. 

Điều 19. Cách thức thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị, Nghị quyết 
của Hội đồng quản trị; Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị 

19.1 Biên bản họp Hội đồng quản trị.  

Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển Biên bản họp Hội đồng quản trị 
cho các Thành viên và những Biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng 
xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản 
đối về nội dung Biên bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản 
họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các Thành 
viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp. 

19.2 Nghị quyết Hội đồng quản trị.  

Chủ tịch Hội đồng quản trị ký và ban hành các Nghị quyết trên cơ sở các nội dung 
đã được thống nhất trong Hội đồng quản trị. 

19.3 Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị 

Nghị quyết Hội đồng quản trị về các nội dung điều hành nội bộ được phân phối 
cho các Thành viên Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan, Nghị quyết Hội đồng 
quản trị về các vấn đề do pháp luật điều chỉnh phải được công bố thông tin công khai 
theo quy định của pháp luật.   

 

CHƯƠNG V: 

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, BÃI NHIỆM, MIỄN NHIỆM 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 

Điều 20. Tiêu chuẩn Thành viên Ban Kiểm soát 

Theo khoản 1 Điều 35 Điều lệ Tổng Công ty Thành viên Ban Kiểm soát có các 
tiêu chuẩn và điều kiện sau: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập 
và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;  

b) Không phải là người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 
Giám đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty; 

c) Không được giữ các chức vụ quản lý Tổng Công ty; không nhất thiết phải là cổ 
đông hoặc người lao động của Tổng Công ty. 

d) Trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp 
và phải làm việc chuyên trách tại Tổng Công ty. Khi Tổng Công ty niêm yết cổ phiếu, 
các Thành viên Ban Kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. 

Điều 21. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí 
Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty 

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề 
cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười) 
đến dưới 20% (hai mươi) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng 
viên; từ 20% (hai mươi) đến dưới 30% (ba mươi) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; 
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từ 30% (ba mươi) đến dưới 40% (bốn mươi) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 
40% (bốn mươi) đến dưới 50% (năm mươi) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 
50% (năm mươi) đến dưới 60% (sáu mươi) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 

Trường hợp ứng viên Ban Kiểm soát đã được xác định từ trước, Tổng Công ty 
phải công bố lý lịch của ứng viên trong văn kiện, tài liệu của Đại hội. 

Cách thức giới thiệu ứng viên Ban Kiểm soát: Cổ đông thay mặt nhóm cổ đông 
nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết với tỷ lệ nêu trên giới thiệu trước Đại hội ứng 
viên để Đại hội bầu, gồm: Họ tên, thông tin cá nhân của ứng viên được giới thiệu, họ 
tên, thông tin cá nhân và tổng sở hữu cổ phần của nhóm cổ đông, để Ban tổ chức, Ban 
kiểm phiếu xác nhận. 

Điều 22. Cách thức bầu Thành viên Ban Kiểm soát 

Việc biểu quyết bầu Thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức 
bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số 
cổ phần sở hữu nhân với số Thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có 
quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử 
viên. Người trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính 
từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số 
thành viên quy định tại Điều lệ Tổng Công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên 
đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ 
tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn 
theo tiêu chí Quy chế bầu cử của Đại hội. 

Điều 23. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát 

Thành viên Ban Kiểm soát không còn tư cách Thành viên Ban Kiểm soát trong 
các trường hợp sau:  

a) Thành viên đó bị pháp luật cấm làm Thành viên Ban Kiểm soát; 

b) Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính 
cho Tổng Công ty; 

c) Thành viên đó bị rối loạn tâm thần có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ 
người đó không còn năng lực hành vi; 

d) Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban Kiểm soát liên 
tục trong vòng 06 (sáu) tháng liên tục, và trong thời gian này Ban Kiểm soát không cho 
phép Thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống; 

e) Thành viên đó bị cách chức Thành viên Ban Kiểm soát theo quyết định của Đại 
hội đồng cổ đông. 

Cách thức thông qua miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát được thực 
hiện bằng phiếu bầu cử miễn nhiệm, bãi nhiệm. Thành viên Ban Kiểm soát miễn nhiệm, 
bãi nhiệm khi tỷ lệ thông qua đạt từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ 
đông dự họp tán thành. 

 

CHƯƠNG VI: 

BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY 

 

Điều 24. Tiêu chuẩn của Người điều hành Tổng Công ty 
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Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám đốc và Người điều hành Tổng Công ty 
khác theo Điều 65 Luật Doanh nghiệp năm 2014, như sau: 

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý 
doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp năm 2014. 

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Tổng Công 
ty, nếu Điều lệ Tổng Công ty không có quy định khác. 

Điều 25. Tổng Giám đốc 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nhiệm kỳ của 
Tổng Giám đốc thực hiện theo Điều 30 Điều lệ Tổng Công ty. 

Điều 26. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, thông báo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người 
điều hành Tổng Công ty 

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành và được sự chấp thuận của Hội đồng 
quản trị, Tổng Công ty được tuyển dụng/ bổ nhiệm Người điều hành khác với số lượng 
và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và Quy chế quản lý của Tổng Công ty do Hội đồng 
quản trị quy định. Người điều hành Tổng Công ty phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ 
trợ Tổng Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 

Việc thông báo và công bố thông tin việc bổ nhiệm, miễn nhiệm việc bổ nhiệm, 
miễn nhiệm Người điều hành Tổng Công ty nêu trên thực hiện theo quy định của pháp 
luật trong vòng 24 giờ kể từ ngày ký Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định 
tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính. 

Điều 27. Ký hợp đồng lao động với Người điều hành Tổng Công ty 

27.1 Ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc. 

Theo điểm i khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì Hội đồng quản trị 
có nghĩa vụ: “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan 
trọng khác do Điều lệ Tổng Công ty quy định…”.  Như vậy, hợp đồng lao động đối với 
Tổng Giám đốc là do Hội đồng quản trị ký. 

27.2 Ký hợp đồng lao động với Người điều hành khác. 

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 14 Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH 
ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, thì người có thẩm quyền 
ký kết hợp đồng lao động với người lao động là Người đại diện theo pháp, tức Tổng 
Giám đốc ký. 

 

CHƯƠNG VII: 

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

Điều 28. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi Biên bản, thông 
báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc 

Hội đồng quản trị họp định kỳ, đột xuất theo Điều lệ Tổng Công ty quy định. Khi 
cần thiết cần bàn bạc để quyết định các vấn đề lớn, Hội đồng quản trị mời thêm Ban 
Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc hoặc một số thành viên khác cùng dự. 
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Hội đồng quản trị lập kế hoạch, chương trình nghị sự và thông báo tới các thành 
viên dự họp trước 07 (bảy) ngày. 

Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng như vậy được biểu quyết và ký bởi 
các Thành viên Hội đồng quản trị. Nghị quyết/ Quyết định được thông qua với tỷ lệ tán 
thành trên 50% số Thành viên Hội đồng quản trị có mặt, mà không phụ thuộc ý kiến 
của các Thành viên khác dự họp. Tuy nhiên, ý kiến phản đối của Thành viên dự họp 
được Hội đồng quản trị xem xét, cân nhắc quyết định và thông báo lại cho Thành viên 
đó biết sau. 

Điều 29. Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát 

Nghị quyết/ Biên bản của Hội đồng quản trị có liên quan cần thiết được cung cấp 
cho Ban Kiểm soát. 

Điều 30. Trường hợp Tổng Giám đốc/ Ban Kiểm soát đề nghị triệu tập họp 
Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị 

Khi có văn bản yêu cầu của Tổng Giám đốc hoặc của Ban Kiểm soát, Chủ tịch 
Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không 
có lý do chính đáng. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu trên phải được tiến hành trong 
thời hạn 15 (mười lăm) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng 
quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm 
về những thiệt hại xảy ra đối với Tổng Công ty. 

Điều 31. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện 
nhiệm vụ và quyền hạn được giao 

31.1 Tổng Giám đốc thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo khoản 3 Điều 30 
Điều lệ Tổng Công ty, như sau:  

a) Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông; 

b) Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có Nghị quyết của Hội đồng quản 
trị, bao gồm việc thay mặt Tổng Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, 
tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Tổng Công ty 
theo những thông lệ quản lý tốt nhất; 

c) Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Tổng Công ty cần thuê để 
Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động 
cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng 
quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp 
đồng lao động của cán bộ quản lý; 

d) Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao 
động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác 
liên quan đến hợp đồng lao động của họ; 

e) Trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài 
chính tiếp theo. 

f) Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội 
đồng quản trị thông qua; 

g) Quyết định những biện pháp nâng cao hiệu quả và quản lý của Tổng Công ty; 

h) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng trình để Hội đồng 
quản trị thông qua. 
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i) Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy 
chế của Tổng Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của 
Tổng Giám đốc và pháp luật. 

31.2 Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 
đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo khi được yêu 
cầu. Các vấn đề nổi cộm, hoặc gặp khó khăn, Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp 
thông tin bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát kịp thời. 

31.3 Hội đồng quản trị kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề ủy 
quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc ngay trong các cuộc họp 
thường kỳ của Hội đồng quản trị.  

Điều 32. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các Thành 
viên Hội đồng quản trị, các Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc. 

32.1 Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 

- Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định 
của Hội đồng quản trị. Trường hợp khi thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội 
đồng quản trị, gặp phải vấn đề không có lợi cho Tổng Công ty thì Tổng Giám đốc phải 
báo cáo ngay với Hội đồng quản trị để xem xét điều chỉnh. Nếu Hội đồng quản trị 
không điều chỉnh lại Nghị quyết, Quyết định thì Tổng Giám đốc vẫn thực hiện, nhưng 
có quyền bảo lưu ý kiến và chuyển lên Ban Kiểm soát Tổng Công ty.  

- Tổng Giám đốc có quyền chủ động điều hành hoạt động của Tổng Công ty theo 
quy định phân cấp và phù hợp với quy trình làm việc được Hội đồng quản trị, chịu trách 
nhiệm chỉ đạo lập báo cáo cho Hội đồng quản trị định kỳ hàng quý, sáu tháng, năm về 
tình hình hoạt động và phương hướng thực hiện trong kỳ tới; Lập các loại báo cáo công 
bố thông tin định kỳ đối với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

- Thành viên Hội đồng quản trị khi thấy cần thiết có quyền tham dự các cuộc họp 
do Ban Tổng Giám đốc chủ trì. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền phát biểu ý kiến 
nhưng không có quyền kết luận cuộc họp. 

32.2 Thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 

a) Đối với Hội đồng quản trị: 

- Khi có cuộc họp Hội đồng quản trị mở rộng để giải quyết các vấn đề trọng tâm, 
cấp bách của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị thông báo mời họp và các tài liệu kèm 
theo được gửi đến Ban Kiểm soát; 

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được gởi đến Ban Kiểm soát đồng thời với 
thời điểm gửi Tổng Giám đốc; Các nội dung khác cần xin ý kiến của Ban Kiểm soát, 
Ban Kiểm soát phải có trách nhiệm phản hồi. 

b) Đối với Ban Kiểm soát:  

- Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động trong quá 
trình kiểm soát, tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết 
luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông; 

- Trong các cuộc họp của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu Thành 
viên Hội đồng quản tham dự và trả lời các vấn đề mà Ban Kiểm soát quan tâm; 

- Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của Ban Kiểm soát phải có kết luận bằng 
văn bản gửi cho Hội đồng quản trị; 
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32.3 Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 

- Khi thấy cần thiết phục vụ cho các công việc giám sát của mình, Trưởng Ban 
Kiểm soát có quyền tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận 
đóng góp ý kiến cho các vấn đề quan trọng nhưng không được quyền biểu quyết.  

- Trong quá trình thực hiện kiểm tra giám sát, nếu Ban Kiểm soát phát hiện ra các 
vấn đề không có lợi hoặc trái với các quy định của pháp luật hiện hành thì phải báo 
ngay với Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét. 

 

CHƯƠNG VII: 

NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 

 

Điều 33. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của 
Người quản lý Tổng Công ty 

33.1 Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và 
Người quản lý khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật doanh 
nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan; Đồng thời không được sử dụng những thông 
tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức 
hoặc cá nhân khác. 

33.2 Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và 
Người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về 
các giao dịch giữa Tổng Công ty, Công ty con do Tổng Công ty đại chúng nắm quyền 
kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính Thành viên đó hoặc với những người 
có liên quan của Thành viên đó theo quy định của pháp luật. 

33.3 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. 

33.4 Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và 
Người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này không được sử 
dụng các thông tin chưa được phép công bố của Tổng Công ty hoặc tiết lộ cho người 
khác để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

Điều 34. Việc dịch với người có liên quan, với cổ đông, với Người quản lý 
Tổng Công ty và người có liên quan của các đối tượng này 

Các Thành viên và các đối tượng liên quan trong Tổng Công ty phải tuân thủ Điều 
25, Điều 26 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ quy định. 

 

CHƯƠNG VIII: 

BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN; 

QUY ĐỊNH NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 
 

Điều 35. Báo cáo và công bố thông tin 

35.1 Tổng Công ty là Công ty đại chúng quy mô lớn có nghĩa vụ công bố đầy đủ, 
chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường các nội dung sự kiện của Tổng 
Công ty theo quy định của pháp luật được quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC 
ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính. 
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35.2 Người thực hiện công bố thông tin của Tổng Công ty là Người đại diện theo 
pháp luật hoặc Người được ủy quyền công bố thông tin. Người được ủy quyền công bố 
thông tin phải được Người đại diện theo pháp luật ký Giấy ủy quyền và phải báo cáo 
đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 
Trường hợp phát sinh sự kiện công bố thông tin mà cả Người đại diện theo pháp luật và 
Người được ủy quyền công bố thông tin đều vắng mặt thì Thành viên là Người điều 
hành giữ chức vụ cao nhất của Tổng Công ty có trách nhiệm thay thế thực hiện công bố 
thông tin này. 

Điều 36. Người phụ trách quản trị Tổng Công ty 

36.1 Theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, Thông tư 
số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính quy định chức danh Người phụ 
trách quản trị Tổng Công ty. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 người làm các nhiệm vụ 
của Người phụ trách quản trị Tổng Công ty. Người phụ trách quản trị Tổng Công ty có 
thể kiêm nhiệm làm Thư ký Tổng Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật 
Doanh nghiệp năm 2014. 

36.2 Người phụ trách quản trị Tổng Công ty phải là người có hiểu biết về pháp 
luật, không được đồng thời làm việc cho Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện 
kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty. 

36.3 Người phụ trách quản trị Tổng 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 Tổng 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 luật pháp; 

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 Kiểm soát viên; 

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

h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty; 

 

CHƯƠNG VIII: 

ĐÁNH GIÁ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

 

Điều 37. Đánh giá hoạt động 

37.1 Hội đồng quản trị xây dựng bản phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội 
đồng quản trị. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công và các tiêu 
chuẩn đánh giá đã được thiết lập, Hội đồng quản trị đánh giá hoạt động Thành viên Hội 
đồng quản trị. 

37.2 Việc đánh giá hoạt động của Thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo 
phương thức được đề cập tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.  
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37.3 Việc đánh giá hoạt động của cán bộ khác thực hiện theo các quy định nội bộ 
hoặc có thể dựa vào bản tự đánh giá hoạt động của các cán bộ quản lý này. 

Điều 38. Khen thưởng và kỷ luật 

Tổng Công ty hình thành quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành do Đại hội đồng cổ 
đông thường niên phê chuẩn để chi thưởng cho các Thành viên Ban Quản lý điều hành 
Tổng Công ty. Căn cứ vào đánh giá hoạt động trên, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 
xem xét khen thưởng, kỷ luật theo thẩm quyền và hình thức tương ứng quy định tại Quy 
chế nội bộ của Tổng Công ty. 

 

CHƯƠNG IX: 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH VÀ HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ 

 

Điều 39. Thẩm quyền ban hành Quy chế 

Quy chế quản trị Tổng Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong 
trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến Quy chế quản trị của 
Tổng Công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có 
những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế thì những 
quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động quản trị 
của Tổng Công ty. 

Điều 40. Ngày hiệu lực 

Quy chế này gồm IX Chương 40 Điều được Hội đồng quản trị trình tại Đại hội 
đồng cổ đông thông qua ngày…../…./….và có hiệu lực tại ngày ký ban hành. 

Quy chế quản trị này thay thế cho các Quy chế quản trị trước đây và là Quy chế 
chính thức của Tổng Công ty ./. 

 
                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                        CHỦ TỊCH 

 

 

 



 

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY  
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                   Hà Nội, ngày       tháng 4 năm 2018 

 
BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2017; 

KẾ HOẠCH CHI NĂM 2018 

 
 

I) BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2017: 
 

TT Viên chức quản lý 
Số 

người 

Tiền 
lương 

(tr.đ/tháng) 

Thù lao 
lương 

(tr.đ/tháng) 
Cả năm 

1 Chủ tịch HĐQT 1 40 0 480 

2 
Thành viên HĐQT chuyên 
trách 

1 25 0 300 

3 
Thành viên HĐQT không 
chuyên trách 

3 0 8 288 

4 Tổng Giám đốc 1 30 0 360 

5 
Trưởng Ban Kiểm soát 
chuyên trách 

1 20 0 240 

6 
Thành viên Ban Kiểm soát 
không chuyên trách 

2 0 2 48 

 Tổng cộng:    1.716 
 
 

II) KẾ HOẠCH MỨC CHI TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO NĂM 2018: 
 

TT Viên chức quản lý 
Số 

người 

Tiền 
lương 

(tr.đ/tháng) 

Thù lao 
lương 

(tr.đ/tháng) 
Cả năm 

1 Chủ tịch HĐQT 1 40 0 480 

2 
Thành viên HĐQT chuyên 
trách 

1 25 0 300 

3 
Thành viên HĐQT không 
chuyên trách 

3 0 8 288 

4 Tổng Giám đốc 1 30 0 360 

5 
Trưởng Ban Kiểm soát 
chuyên trách 

1 20 0 240 

6 
Thành viên Ban Kiểm soát 
không chuyên trách 

2 0 2 48 

 Tổng cộng:    1.716 
 

                                                               HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



 1

TỔNG CÔNG TY 
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                     Hà Nội, ngày      tháng 5 năm 2018 

 

QUY CHẾ  

BIỂU QUYẾT MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH 
VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN 

TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

(THÔNG QUA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018) 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XI Nước 
Cộng hòa xã hội Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.  

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh 
tiến hành thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và bầu bổ sung 
Thành viên HĐQT, Thành viên BKS theo các nội dung dưới đây:  

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử  

Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 
của Tổng Công ty theo danh sách ngày chốt danh sách cổ đông có mặt tại Đại hội được 
quyền biểu quyết miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên BKS và bầu bổ sung Thành 
viên HĐQT, Thành viên BKS. 

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT 

Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014, Thành viên HĐQT phải có tiêu chuẩn và điều 
kiện sau đây: 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 
doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 2014; 

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và 
không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định 
khác (Điều lệ EEMC không quy định cụ thể). 

ĐIỀU 3: Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên BKS 

Theo Điều 163, 164 Luật Doanh nghiệp 2014, Thành viên Ban Kiểm soát phải có 
tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và 
quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014; 

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con 
nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và 
người quản lý khác; 

- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng Công ty. 

- Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo 
nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên 
chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Tổng Công ty. 
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ĐIỀU 4: Điều kiện thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT 

Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014 việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT trong các 
trường hợp: 

- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT theo quy định tại 
Điều 151 của Luật Doanh nghiệp 2014; 

- Thành viên HĐQT có đơn từ chức; 

ĐIỀU 5: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS 

Thực hiện Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2014 việc miễn nhiệm Thành viên Ban 
Kiểm soát trong các trường hợp: 

- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 
164 của Luật Doanh nghiệp 2014; 

- Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

ĐIỀU 6: Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT 

6.1. Biểu quyết việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT: 

Đại hội thực hiện phương thức biểu quyết bằng phiếu. 

6.2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT: 

- Ứng cử, đề cử: 

Theo Điều 24.3 Điều lệ EEMC: “Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết 
trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng liên tục có quyền gộp số quyền biểu quyết 
của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười) đến dưới 20% (hai mươi) tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% (hai mươi) đến dưới 30% (ba 
mươi) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% (ba mươi) đến dưới 40% (bốn mươi) 
được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% (bốn mươi) đến dưới 50% (năm mươi) được 
đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% (năm mươi) đến dưới 60% (sáu mươi) được đề 
cử tối đa 05 (năm) ứng viên”; 

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 
số lượng cần thiết thì thực hiện theo Khoản 4 Điều 24 của Điều lệ EEMC. 

- Phương thức bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT. 

Số lượng Thành viên HĐQT được Đại hội bầu bổ sung để tổng số Thành viên HĐQT 
của Tổng Công ty là 05. 

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Quy chế quản trị hiện hành của Tổng Công ty, việc 
bầu Thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ 
đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số Thành 
viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 
một hoặc một số ứng cử viên. 

Ví dụ: 

- Trường hợp số ứng viên là 02 (A, B), số Thành viên được bầu bổ sung của HĐQT là 
01. Cổ đông E sở hữu 10.000 CP, theo đó cổ đông E sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương 
ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số Thành viên được bầu là: 10.000 CP x 2 = 
20.000 CP. Cổ đông E có các phương án bầu như sau: 

+ Bầu dồn hết cho 01 ứng viên A = 20.000 CP, ứng viên B = 0. 

+ Bầu đều hoặc không đều cho từng ứng viên mà mình tín nhiệm, song tổng số phiếu 
biểu quyết của 02 ứng viên không được vượt 20.000 CP. 
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- Trường hợp số ứng viên là 01, số Thành viên được bầu bổ sung là 01. Cổ đông E sở 
hữu 10.000 CP, theo đó cổ đông E sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ 
phần sở hữu nhân với số Thành viên được bầu là: 10.000 CP x 1 = 10.000 CP. Cổ đông E 
bầu cho ứng viên tổng số phiếu không được vượt 10.000 CP. 

 

ĐIỀU 7: Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên 
Ban Kiểm soát. 

7.1. Biểu quyết việc miễn nhiệm Thành viên BKS: 

Đại hội thực hiện phương thức biểu quyết bằng phiếu. 

7.2. Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát 

- Ứng cử, đề cử: 

Theo Điều 35 Điều lệ EEMC: “Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của 
từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ 
đông nắm giữ từ 10% (mười) đến dưới 20% (hai mươi) tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% (hai mươi) đến dưới 30% (ba mươi) được 
đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% (ba mươi) đến dưới 40% (bốn mươi) được đề cử 
tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% (bốn mươi) đến dưới 50% (năm mươi) được đề cử tối 
đa bốn (04) ứng viên; từ 50% (năm mươi) đến dưới 60% (sáu mươi) được đề cử tối đa 
năm (05) ứng viên”;  

- Phương thức bầu cử bổ sung Thành viên BKS: 

Việc bầu Thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như 
phương thức bầu dồn phiếu đối với bầu bổ sung Thành viên HĐQT quy định tại Điều 6 của 
Quy chế này. 

ĐIỀU 8: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 

8.1. Ban Kiểm phiếu 

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm: Thông qua Quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và 
phát phiếu bầu; Tiến hành kiểm phiếu; Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội. 

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử 
vào Thành viên HĐQT; 

8.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 

- Ban Kiểm phiếu công khai thùng phiếu trước sự chứng kiến của Đại hội;  

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi 
cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; 

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; 

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công 
bố trước Đại hội.  

ĐIỀU 9: Nguyên tắc được miễn nhiệm và trúng cử Thành viên HĐQT, Thành 
viên BKS 

-  Thành viên HĐQT, Thành viên BKS miễn nhiệm nếu tỷ lệ thông qua khi có từ 51% 
trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại 
Đại hội. 
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- Người trúng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS được xác định theo số phiếu 
bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, và tỷ lệ thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu 
bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp tại Đại hội. 

-  Trường hợp các ứng cử viên đạt số phiếu bầu bằng nhau (đạt tỷ lệ trúng cử) thì 
Đoàn Chủ tịch cho Đại hội tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu bằng nhau đó để 
chọn người có số phiếu cao hơn trúng cử. 

ĐIỀU 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu 

Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu (bao gồm nội dung biểu quyết thông 
qua việc miễn nhiệm và Biên bản kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS 
riêng).  

Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số 
cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với 
tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), 
số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho 
từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS. 

ĐIỀU 11: Giải quyết khiếu nại 

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Đoàn Chủ tịch giải quyết và được 
ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.  

Quy chế này gồm có 11 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để 
biểu quyết thông qua ./. 

 
                                       HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
TỔNG CÔNG TY  

THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH 

 

Số:   377  /BC-EEMC-BKS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 02  tháng 4 năm 2018 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
V/v: Báo cáo thẩm định báo cáo tình hình hoạt động SXKD, báo cáo và đánh 

giá công tác quản lý của HĐQT năm 2017 
 
 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 
26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2016; 

Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty 
Thiết bị điện Đông Anh ban hành theo Quyết định số 37/EEMC-HĐQT ngày 
17/01/2014 của Hội đồng quản trị; 

Ban Kiểm soát Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh báo cáo ĐHCĐ về tình 
hình kiểm soát các mặt hoạt động SXKD, ĐTXD của  Tổng Công ty năm 2017 và 
công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về thực 
hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau: 

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát 

Các thành viên của Ban Kiểm soát từ thời điểm ĐHĐCĐ năm 2017 đến ĐHĐCĐ 
năm 2018 bao gồm: 

      Họ và tên              Chức vụ  
Bà Nguyễn Thị Hiếu Trưởng ban    

Ông Phạm Ngọc Kha Thành viên   

Bà Trần Thị Việt Hà Thành viên   

Trong thời gian trên, Ban Kiểm soát đã có các hoạt động sau: 

- Từ ngày 15/08/2017 đến hết  ngày 18/08/2017: Thực hiện kiểm soát hoạt 
động 6 tháng đầu năm 2017 tại Trụ sở Tổng Công ty. Nội dung kiểm soát:  

+ Xem xét BCTC 6 tháng đầu năm 2017;  

+ Việc xây dựng các quy định quản lý nội bộ; 

+ Về chấp hành Điều lệ, Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và thực hiện các quy chế nội bộ; 

+ Công tác SXKD; ĐTXD; Tổ chức, lao động, tiền lương; TCKT và các công tác 
khác. 
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- Từ 01/11/2017 đến hết  ngày 04/11/2017: Xem xét BCTC 9 tháng đầu năm 
2017; Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính, kế hoạch 
XDCB năm 2017; Công tác SXKD, ĐTXD, Tổ chức, lao động, tiền lương, TCKT, 
kế hoạch mua sắm, quản lý vật tư và các công tác khác. 

- Từ 01/02/2018 đến hết ngày 07/02/2018 và từ ngày 12/03/2018 đến hết ngày 
14/03/2018: Thẩm định báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 đã được kiểm toán; 
Việc thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính, kế hoạch XDCB năm 2017; 
Đánh giá hiệu quả công tác quản lý của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành năm 
2017. 

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp khác và thực hiện 
các chức năng nhiệm vụ khác của Ban Kiểm soát theo quy định. 

- Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát năm 2017 là: 42,0 triệu   

Các cuộc họp của Ban kiểm soát: 

- Từ thời điểm ĐHĐCĐ năm 2017 đến ĐHĐCĐ năm 2018 Ban kiểm soát họp 
4 lần: 

+ Họp Ban kiểm soát lần thứ nhất vào ngày: 03/07/2017 

+ Họp Ban kiểm soát lần thứ 2 vào ngày: 21/08/2017 

+ Họp Ban kiểm soát lần thứ 3 vào ngày: 06/11/2017 

+ Họp Ban kiểm soát lần thứ 4 vào ngày: 19/03/2018 

II. Đặc điểm tình hình chung  

- Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần được thành lập 

theo Quyết định số 140/2004/QĐBCN ngày 22/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Công 

nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100101322  

do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp đăng ký lần đầu ngày 01/6/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 

02/11/2017. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 14 ngày 02/11/2017, 

Tổng Công ty có vốn điều lệ là 282.580.490.000 VND, chia thành 28.258.049 cổ 

phần với mệnh giá 10.000 VND/cổ phần.  

- Tổng số CBCNV đến 31/12/2017 là 924 người, trong đó có trình độ trên Đại 

học 7 người (0,75%), Đại học và Cao đẳng 219 người (23,7%), Trung cấp 47 người 

(5,0%),Công nhân Kỹ thuật 651 người (70,55%). 

- Cơ cấu tổ chức khối Cơ quan Tổng Công ty gồm: 11 Phòng, Ban (Văn 

Phòng, Ban: TCLĐ, Kinh doanh, TCKT, Thiết kế, Công nghệ, Quản lý chất lượng, 

Sản xuất, Vật tư, Bảo vệ - Pháp chế, Tổng hợp), 07 Nhà máy, Xí nghiệp (Nhà máy 

lắp ráp máy biến áp, Nhà máy Chế tạo bối dây, Nhà máy chế tạo mạch từ, Nhà máy 
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kết cấu thép, Nhà máy cơ khí, Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật điện, Xí nghiệp Cơ điện, 

02 Công ty TNHH MTV (Công ty TNHH MTV Thiết bị Lưới điện và Công ty 

TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo Thiết bị điện) và Trường Mầm non tư thục Thiết 

bị điện 

- Thực hiện giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM Sở GDCK Hà Nội ngày 
15/10/2014, mã chứng khoán TBD. 

III.  Tình hình thực hiện NQ ĐHCĐ và công tác chỉ đạo, điều hành của 
HĐQT, Ban TGĐ năm 2017 

 Trong năm 2017, Tổng Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (01 lần) vào 

ngày 29/06/2017 và qua đó thông qua nghị quyết số 1118/NQ-EEMC ngày 

24/06/2017. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu như sau:  

TT Các chỉ tiêu chính 
KH 2017 theo  

NQ ĐHCĐ (tr.đ) 
Thực hiện 

(tr.đ) 
Tỷ lệ 
(%) 

1 Các chỉ tiêu KTKT    

a Tổng doanh thu  2.386.000 2.509.898 105% 

b LN trước thuế 135.000 139.437 103% 

c LN sau thuế 108.000 105.184 97% 

d 
Cổ tức (%) - Số thực hiện tạm tính trước 
ĐHCĐ 2017 

12,5% 12,5% 100% 

e ĐTXD, SCL 192.745 95.506 50% 

2 Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 

Công ty TNHH 
Kiểm toán và tư 
vấn RSM Việt 

Nam - chi nhánh 
Hà Nội 

Công ty TNHH 
Kiểm toán và 
tư vấn RSM 

Việt Nam - chi 
nhánh Hà Nội 

 

3 Phân phối lợi nhuận 2016 123.842 123.842  

 - Quỹ ĐTPT    

 - Khen thưởng Ban ĐH, HĐQT, BKS 500 500 100% 

 - Quỹ KT, PL 54.311 53.562 98.5% 

 - Cổ tức 12% 18.839 18.839 100% 

 - LN để lại tăng vốn 50.192 50.941 101.5% 

4 
Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần 
từ vốn chủ sở hữu 

124.907 Đã thực hiện 100% 

5 Thay đổi Điều lệ  Đã thực hiện 100% 

 

Năm 2017, HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt vai trò định hướng, 
quản lý về các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo đúng 
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thông qua. Đồng thời HĐQT 
và Ban Tổng giám đốc đã đưa ra những biện pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả, tuân 
thủ đúng pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch, 
nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết đại hội đồng thường niên 2017 đã thông qua.  
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- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế đạt 105% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 
97% kế hoạch. (Nguyên nhân: Ngày 24/02/2017, Chính phủ ban hành nghị định 
20/2017/NĐ-CP quy định về thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 
EEMC sẽ không được tính vào chi phí hợp lý khoản chi phí tiền vay vượt quy định. 
Không những vậy, năm 2017 EEMC chưa đạt yêu cầu về tỷ trọng doanh thu tiêu thụ 
máy biến áp 220kv nên chưa thực hiện ghi nhận khoản ưu đãi thuế. Do vậy, chi phí 
thuế TNDN năm 2017 tăng cao dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm và không đạt kế 
hoạch). Các khoản chi phí tăng, giảm so với năm 2016 tương ứng số tăng tuyệt đối 
và tương đối như sau: 

 

Chỉ tiêu 2016 2017 Tăng Giảm 

Chi phí dịch vụ đồ dùng văn phòng       2,674,259,382  2.200.350.169   18% 

Thuế và các khoản lệ phí      6,431,305,970  8.561.708.187 33%   

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi  48.171.629.488  51,517,508,595  7% 
 

Chi phí vận chuyển    88,074,885,692  49,361,923,386 
 

 44% 

Chi phí nhân viên quản lý 107,969,839,996  81,088,778,622 
 

 25% 

Chi phí khác 
   

  

Phí ngân hàng           4,897,974,438  5,014,540,765 2% 
 

Hoa hồng môi giới         25,749,054,494  23,913,587,213 
 

7% 

Chi phí đối ngoại           3,535,550,000  2,740,020,000 
 

23% 

Lãi tiền vay 48,785,823,449 67,481,749,329 38% 
 

Tiền phạt nộp thuế, điều chỉnh thuế 253,056,781 4,416,685,984 1,645%  

- Chỉ tiêu đầu tư XDCB đạt 50% kế hoạch. 

- Hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ điều hành và các bộ phận quản lý khác: 
thực hiện đúng theo chức trách nhiệm vụ được phân công. 

IV. Kết quả giám sát hoạt động tài chính (BCTC) năm 2017 (hợp nhất) 

1. Số liệu BCTC năm 2017 đã kiểm toán của EEMC như sau: 

- Báo cáo tài chính năm 2017 được trình bày bằng Đồng Việt Nam, theo 
nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ 
Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc 
lập và trình bày Báo cáo tài chính. 

- Các báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm 
toán & tư vấn RSM Việt Nam. 

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tổng công ty đã phản ánh trung 
thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của 
Nhóm Công ty tại ngày 31/12/2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh 
hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 
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cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán 
doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và 
trình bày Báo cáo tài chính. 

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 
   Tại ngày 31/12/2017 
 

Đơn vị tính: VND 

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1.715.068.535.787 1.597.569.349.272 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4.1 74.057.411.537 97.512.963.638 

   1. Tiền 111 74.057.411.537 97.512.963.638 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 108.000.000 121.500.000 

   1. Chứng khoán kinh doanh 121 603.000.000 603.000.000 

   2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 (495.000.000) (481.500.000)

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 504.625.019.598 425.021.088.820 

   1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 4.2 474.772.563.117 352.072.286.325 

   2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 4.3 76.090.368.631 115.890.244.533 

   3. Phải thu ngắn hạn khác 136 4.4 5.279.596.445 5.230.187.450 

   4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 4.5 (51.517.508.595) (48.171.629.488)

IV. Hàng tồn kho 140 4.6 1.127.768.450.089 1.071.459.416.372 

   1. Hàng tồn kho 141 1.127.768.450.089 1.071.459.416.372 

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 8.509.654.563 3.454.380.442 

   1. Thuế GTGT được khấu trừ 152 4.11 6.654.966.326 836.978.046 

   2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 4.11 1.854.688.237 2.617.402.396 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 184.409.001.532 121.333.486.290 

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 176.824.829 33.000.000 

   1. Phải thu dài hạn khác 216 176.824.829 33.000.000 

II. Tài sản cố định 220 180.769.586.919 117.840.728.741 

   1. Tài sản cố định hữu hình 221 4.7 179.798.152.384 117.819.031.769 

       Nguyên giá 222 386.789.423.048 305.037.800.463 

       Giá trị hao mòn lũy kế 223 (206.991.270.664) (187.218.768.694)

   2. Tài sản cố định vô hình 227 971.434.535 21.696.972 

       Nguyên giá 228 1.729.750.000 751.000.000 

       Giá trị hao mòn lũy kế 229 (758.315.465) (729.303.028)

III. Đầu tư tài chính dài hạn 250 4.8 3.096.114.000 3.096.114.000 

   1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 3.096.114.000 3.096.114.000 

IV. Tài sản dài hạn khác 260 366.475.784 363.643.549 

   1. Chi phí trả trước dài hạn 261 366.475.784 363.643.549 

V. Lợi thế thương mại 269                               -                               - 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 1.899.477.537.319 1.718.902.835.562 

TM
 Tại ngày

01/01/2017 
TÀI SẢN

Mã 

số

 Tại ngày

31/12/2017 
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BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP) 
Tại ngày 31/12/2017 

 
Đơn vị tính: VND 

A. NỢ PHẢI TRẢ 300 1.475.464.279.282 1.346.588.560.395 

I. Nợ ngắn hạn 310 1.456.013.779.122 1.346.588.560.395 

   1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 4.9 150.805.207.738 124.185.281.697 

   2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 4.10 100.009.677.655 163.036.441.620 

   3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 4.11 21.337.800.394 15.943.929.159 

   4. Phải trả người lao động 314 34.181.140.512 17.365.906.258 

   5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 757.817.847 600.921.174 

   6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 211.296.363 135.822.727 

   7. Phải trả ngắn hạn khác 319 4.12 28.011.931.780 22.408.025.952 

   8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 4.13 1.087.035.733.101 959.446.679.688 

   9. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 4.14 30.608.546.252 34.942.809.360 
  10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 3.054.627.480 8.522.742.760 

II. Nợ dài hạn 330 19.450.500.160                               - 

   1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 4.13 19.450.500.160                               - 

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 4.15 424.013.258.037 372.314.275.167 

I. Vốn chủ sở hữu 410 395.409.819.168 350.357.336.298 

   1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 282.580.490.000 157.677.670.000 

    - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 282.580.490.000 157.677.670.000 

   2. Thặng dư vốn cổ phần 412 11.534.860.000 20.284.860.000 

   3. Cổ phiếu quỹ 415 (1.360.000.000) (1.360.000.000)

   4. Quỹ đầu tư phát triển 418                               - 42.412.951.146 

   5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420                               - 24.097.697.280 

   6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 102.654.469.168 107.244.157.872 
    - LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước 421a                              - 4.502.904.959 
    - LNST chưa phân phối kỳ này 421b 102.654.469.168 102.741.252.913 

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 28.603.438.869 21.956.938.869 
   1. Nguồn kinh phí 431 28.603.438.869 21.956.938.869 

III. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 429                               -                               - 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 1.899.477.537.319 1.718.902.835.562 

Mã 

số
NGUỒN VỐN TM

 Tại ngày

01/01/2017 

 Tại ngày

31/12/2017 
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- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 

 
Đơn vị tính: VND 

CHỈ TIÊU
Mã

số
TM  Năm 2017 

 Năm 2016

(Trình bày lại) 

1. Doanh thu bán hàng và dịch vụ 01 5.1 2.509.898.409.802 2.337.903.241.206 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02                              -                              - 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ 10 2.509.898.409.802 2.337.903.241.206 

4. Giá vốn hàng bán 11 5.2 2.054.620.371.688 1.837.604.926.072 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ 20 455.278.038.114 500.298.315.134 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 2.941.845.891 768.385.802 

7. Chi phí tài chính 22 5.3 71.489.122.902 53.208.449.085 

     - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 67.481.749.329 48.785.823.449 

8. Phần (lãi) hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 24                              -                              - 

9. Chi phí bán hàng 25 5.4 88.308.536.602 111.209.315.478 

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 5.5 155.993.976.259 204.411.179.081 

11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 142.428.248.242 132.237.757.292 

12. Thu nhập khác 31 5.6 4.537.797.734 2.555.023.800 

13. Chi phí khác 32 5.7 7.528.742.188 1.065.007.643 

14. (Lỗ)/lợi nhuận khác 40 (2.990.944.454) 1.490.016.157 

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 139.437.303.788 133.727.773.449 

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 5.8 34.252.834.620 14.386.520.536 

17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52                              -                              - 

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 105.184.469.168 119.341.252.913 

19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 61 105.184.469.168 119.341.252.913 

20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát 62 -                            -                            

21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 4.15.4 3.642 2.287 

22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71 4.15.4 3.642 2.287 
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2. Các chỉ tiêu phân tích tài chính 

Chỉ tiêu ĐVT 2017 2016 

Cơ cấu tài sản %   

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản  10% 7% 

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản  90% 93% 

Cơ cấu nguồn vốn    

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 78% 79% 

- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 22% 22% 

- Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu Lần 3.48 3,62 

- Vay và nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu  Lần 2.56 2,58 

Khả năng thanh toán    

- Khả năng thanh toán nhanh (Tiền và các khoản 
tương đương tiền/Nợ ngắn hạn) 

Lần 0.05 0,07 

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài 
sản/Nợ ngắn hạn) 

Lần 1.30 1,28 

- Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài 
sản/Nợ phải trả) 

Lần 1.29 1,28 

Hiệu quả    

- Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA) % 6% 7% 

- Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu % 4% 5% 

- Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ SH (ROE) % 25% 32% 

- Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ % 37% 76% 

- Lãi cơ bản /CP  3.642 2.287 

Một số đánh giá, nhận xét về BCTC: 
- Các chỉ số về cơ cấu vốn: Chỉ tiêu Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu năm 2017 (3,48 

lần) thấp hơn năm 2016 (3,62 lần) cùng với chỉ tiêu Vay và nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 
năm 2017 (2,56 lần) thấp hơn năm 2016 (2,58 lần): Điều này cho thấy khả năng tự chủ 
về tài chính và khả năng bù đắp tổn thất bằng vốn chủ sở hữu của EEMC năm 2017 
cao hơn năm 2016.  

- Các chỉ số về khả năng thanh toán: Chỉ tiêu Khả năng thanh toán nhanh đạt 
thấp phản ánh thực tế cho thấy trong trường hợp rủi ro bất ngờ, khả năng huy động các 
nguồn vốn bằng tiền để trả nợ các khoản vay ngắn hạn trong thời gian gần như tức thời 
của EEMC nhiều khi gặp khó khăn do EEMC không phải là tổ chức tín dụng nhưng đang 
huy động vốn của CBCNV để tận dụng lãi suất và vốn, không có nguồn dự phòng. Tuy 
nhiên chỉ tiêu Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và Khả năng thanh toán hiện hành cho 
thấy EEMC có khả năng thanh toán đối với các nghĩa vụ phải trả. 

- Các chỉ số về hiệu quả: Năm 2017, Tổng Công ty đạt doanh thu cao nhất kể 
từ khi thành lập, đạt 2.509 tỷ và vượt KH giao (đạt 105% kế hoạch), lợi nhuận trước 
thuế đạt 103% kế hoạch, sau thuế đạt 97% kế hoạch. Tỷ lệ lãi cơ bản/CP là 
3.642đ/CP bằng 159% so với năm 2016 (2.287đ/CP). Các chỉ tiêu hiệu quả của 
EEMC tăng cao so với năm 2016. Chỉ số ROA và ROE năm 2017 cho thấy hiệu quả 
sử dụng tài sản cũng như từ nguồn vốn chủ sở hữu của EEMC so với năm 2016 là 
chưa cao. Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu năm 2017 (4%) so với năm 2016 



 9

(5%) cho thấy EEMC đã sử dụng tốt các yếu tố đầu vào để tạo được ra lợi nhuận tuy 
nhiên không được như kỳ vọng. 

- Các khoản tăng, giảm lớn so với đầu năm 2017: Phải thu khách hàng tăng 
122.700 triệu; dự phòng phải thu khó đòi tăng 3.345 triệu; trả trước người bán ngắn 
hạn giảm 39.799 triệu;  Hàng tồn kho tăng 56.309 triệu; vay nợ thuê tài chính ngắn 
hạn tăng 127.589 triệu; người mua trả tiền trước giảm 63.026 triệu; thuế và các 
khoản phải nộp nhà nước tăng 5.393 triệu; phải trả người lao động tăng 16.815 
triệu; dự phòng phải trả ngắn hạn giảm 4.334 triệu đồng. 

- Đầu tư tài chính dài hạn không thay đổi (dư đầu kỳ bằng cuối kỳ: 3,096 tỷ 
đồng). 

V. Công tác xây dựng, ban hành các quy chế, quy định nội bộ  
Năm 2017 Tổng Công ty đã xây dựng và ban hành 3 Quy định, Quy chế quản 

lý nội bộ:  
- Quyết định số 154/QĐ-EEMC ngày 19/04/2017 về việc ban hành quy định 

quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Website;  
- Quyết định số 178/QĐ-EEMC ngày 08/05/2017 V/v: ban hành Quy chế phân 

phối tiền lương; 
- Quyết định số 324/QĐ-EEMC ngày 20/09/2017 V/v: ban hành Hệ thống 

thang bảng lương trong EEMC. 
Các quy chế, quy định cơ bản đã đáp ứng được cho công tác quản lý, điều 

hành SXKD của Tổng Công ty. Tổng Công ty đã bố trí bộ phận/người chuyên trách 
theo dõi công tác pháp chế, ban hành các quy chế, quy định nội bộ (thuộc Ban Bảo 
vệ - Pháp chế). 

VI. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban TGĐ 
điều hành và cổ đông. 

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong 
việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, 
giám sát theo quy định. 

HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để ban 
kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp các thông tin, tài liệu, cử 
các cán bộ phối hợp làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu. 

Ban kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc về kế hoạch, kiểm 
tra, kiểm soát trong năm. Ban kiểm soát đã phối hợp với các phòng, ban chức năng 
trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và thông báo kết 
quả cho HĐQT được biết. 

VII. Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2018 
Năm 2018 Ban kiểm soát Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát 

theo các Điều 165, 168, 170 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội 
thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông 
Anh và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

 Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2018: 
1. Thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 
2. Theo dõi năm tình hình hoạt động SXKD của Tổng Công ty, các CT 

TNHH MTV và Chi nhánh, Các Phòng, Ban, Nhà máy, Xí nghiệp của Tổng Công 
ty phục vụ công tác kiểm soát giúp hoạt động SXKD năm 2018 của Tổng Công ty 
đạt hiệu quả. 

3. Dự kiến kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát: 
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- Kiểm soát đợt 1: dự kiến thực hiện trong tháng 8/2018: 
 + Kiểm tra việc xây dựng quy chế quản trị nội bộ trong Tổng Công ty, đánh 
giá tiến độ thực hiện 
 + Những tồn tại của Ban kiểm soát cũ về các vấn đề điều chỉnh nội bộ 
 + Thực hiện công tác kiểm tra thẩm định kết quả hoạt động SXKD, thẩm định 
báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018. 

- Kiểm soát đợt 2: dự kiến thực hiện trong tháng 11/2018 
 + Xem xét kiểm soát kế hoạch mua sắm, quản lý vật tư, đấu thầu, doanh thu, 
chi phí, công nợ 

- Kiểm soát đợt 3: Dự kiến thực hiện trong tháng 2/2019 
 + Thẩm định báo cáo tài chính kiểm năm 2018 đã được kiểm toán. 
 +  Đánh giá hiệu quả công tác quản lý của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành. 
 - Lập báo cáo của Ban kiểm soát, trình bày báo cáo thẩm định kết quả hoạt 
động SXKD, đánh giá hiệu quả công tác quản lý của HĐQT, Tổng Giám đốc điều 
hành năm 2018 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 
 - Giới thiệu Kiểm toán báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên và toàn 
Tổng Công ty trong năm tài chính 2018 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết 
định. 
 Ngoài kế hoạch dự kiến thực hiện tùy theo tình hình thực tế sẽ được điều 
chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

 

VIII. Kiến nghị của Ban kiểm soát 

- Theo các quy định mới về công tác quản trị CTCP thay đổi, Tổng công ty cần 
rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ để ban hành và tổ chức thực 
hiện cho phù hợp với quy định hiện hành. 

 - Đề nghị HĐQT, Ban điều hành chỉ đạo quyết liệt công tác nghiệm thu, thanh 
quyết toán, tăng cường công tác thu hồi công nợ đặc biệt là công nợ phải thu khó 
đòi. 

- Tổng công ty cần nghiên cứu phương án tăng vốn điều lệ tại các thời điểm 
sao cho đáp ứng với quy mô phát triển, cũng như đảm bảo đủ nguồn vốn cho kế 
hoạch SXKD của Tổng công ty trình Đại hội cổ đông quyết định vào thời điểm 
thích hợp. 

- Đề nghị HĐQT tiếp tục Xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển dài 
hạn của Tổng công ty. 

- Đề nghị Đại Hội cổ đông thông qua BCTC hợp nhất năm 2017 của Tổng 
công ty đã được kiểm toán. 

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông./. 
 

Nơi nhận: 
- HĐQT, B.TGĐ; 
- ĐU, CĐ, B.TH; 
- Các Cty TNHH MTV; 
- Đại hội đồng cổ đông; 
- Lưu VT, BKS, “Hs.22b” 

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN  

 

 

 

   Nguyễn Thị Hiếu 
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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY 
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH 

 

Số:              /EEMC-BTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độclập – Tự do – Hạnhphúc 

 
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2018 

 

 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

 

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

-  Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phẩn; 

-  Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Tổng Công ty 
Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần ngày 26/5/2018; 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN 

 
QUYẾT NGHỊ 

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua nội dung các báo cáo: 

1. Báo cáo của HĐQT, TGĐ trình Đại hội về thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2017; 
Kế hoạch năm 2018. 

2. Báo cáo của TGĐ về thực hiện chỉ tiêu đầu tư - XDCB năm 2017; Kế hoạch đầu 
tư - XDCB năm 2018 với nội dung chi tiết kèm theo.  

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. 

Điều 2: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau: 

STT Chỉ tiêu Số tiền (đ)

1 Lợi nhuận sau thuế được phân phối 105,184,469,168

Trong đó:

- LNST của Cơ quan Tổng Công ty 98,069,201,144

- LNST của Công ty TNHH MTV Thiết bị Lưới điện-

EEMC
5,127,696,744

- LNST của Công ty TNHH MTV Thiết kế và Chế tạo 

TBĐ-EEMC
1,987,571,280

2 Phân phối lợi nhuận 105,184,469,168

Cổ tức (12,5% vốn điều lệ theo đúng nghị quyết 

ĐHĐCĐ năm 2017)
35,237,561,250

Quỹ đầu tư phát triển (30% LN được phân phối) 31,555,340,750

Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 37,891,567,168

Quỹ Ban Quản lý điều hành TCT 500,000,000

3 Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối 0  

(DỰ THẢO) 
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Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu SXKD, đầu tư XDCB, thù lao Hội đồng quản trị, 
Ban kiểm soát năm 2018: 

STT Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2018 (đ) 

1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh  
 -  Tổng Doanh thu 2.488.000.000.000 
 -  Lợi nhuận trước thuế TNDN 140.000.000.000 
 -  Chi trả cổ tức bằng tiền (%) 12,5% 
2 Đầu tư Xây dựng cơ bản 115.321.000.000 
3 Kinh phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát   
 -  Thù lao HĐQT và BKS 1.716.000.000.000 

Điều 4: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị công ty 
với nội dung chi tiết như tài liệu kèm theo. 

Điều 5: Thông qua Báo cáo lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017; Kế hoạch lương, 
thù lao HĐQT, BKS năm 2018. 

Điều 6:Thông qua miễn nhiệm, bầu nhân sự của EEMC. 

Điều 7: Thông qua Báo cáo của BKS. 

Điều 8: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty lựa chọn 
Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của EEMC trên cơ 
sở đề xuất của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

Điều 9: Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị 
quyết đã được Đại hội thông qua. 

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công 
ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần thông qua toàn văn kiện tại cuộc họp. 

 

Nơi nhận: 
- HĐQT, BKS, BTGĐ; 
- HĐTV EVN; 
- Ban Quản lý vốn EVN; 
- CBTT (VSD, HNX); 
- Website EEMC; 
- Lưu VThư, TH. 

 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
 
 
 
 
 

Trần Văn Quang 
 
 
 


