
coNG TY Cp DUgC HaU G|ANG CQNG

56: 004/2017/BB.DHDCD

HOA XA HQr CHU NGHIA VrFT NAM
DQc lip - Tp do - Hqnh phric

C6n Tho, ngdy 28 thdng 07 ndm 2017

BIEN BAN KIEM PHIEU
oat HQt DoNG C0 sono BANG VAN AIN NAM 2017

cONG TY cO PHAN Duqc HAU ctANG

Cdn c0 LuQt Doanh nghiQp s6 68/2014/QH13 ngdy 26/112.014, c6 hieu tw kA tir
ngAy 01/07/2015;

Cdn c0 Di6u le t6 ch(rc vd hoqt dQng cha COng ty C6 phdn Duv. c Hau Giang ban
hAnh ngdy 09/06/2017;

Cdn c(t Quy6t dinh s6 B3/2017/QD.HDQT ngity 12/07/2017 c,a HQi d6ng qudn tr!

C6ng ty C6 phAn Drwc H€u Giang vd viQc th6ng qua bQ titi li€u trinh DHDCD bdng
vdn bdn ndm 2017;

Cdn cu C6ng vdn s6 gS1tZ,tI-OHGNSD-DK ngdy 07/07/2017 cla Trung t^m luu
k! chung khodn Vi,Qt Nam CN Tp HCM vd danh sdch t6ng hEp nguoi sd hhu
chung kho6n ch6t ngdy 05/072017;

Cdn c0 Phi6u tAy !, ki6n bi6u quy1t cia cdc c6 d6ng gii thu vd COng ty,

Hdm nay, vdro lrlc 16 gid 30 ph0t ngdry 28 th6ng 07 ndm 2017,tai tru sd chinh C0ng ty
C6 phdn Duqc H?u Giang tt5 ti6n hdrnh ki6m phi6u "Phi6u l5y f ki6n bi6u quy6t" nqi

dung xin ! ki6n c6 ddng bdng vdn bAn nem2017, cu th6 nhu sau:

I. THANH PHAN THAM GIA KIEM PHIEU, GIAM SAT KIEM PHIEU VA BAN
KIEM PHIEU

- Dqi di€n HDQT: 6ng Hodng Nguydn Hpc - Chtl tich HDQT

- Dai dien C6ng ty: bd Pham Thi Viet Nga - Thdrnh vi6n HDQT, T6ng Gi6m d6c'

Ngudi dai diQn theo ph6p luQt.

- Gi6m s6t ki6m phi6u: 6ng TrAn Qu6c Hung - Tru&ng Ban Ki6m sodt

- Ban ki6m phi6u gdm:

+ Bd LE Thi Hdng Nhung - Thu kf HDQT - Trudng Ban Ki6m phi6u

+ 8d Ducrng Kim Loan - Thdnh vi6n T6 thu k! HDQT - Thirnh vi€n

II. THONG TIN CHUNG VE TO CHOC LAY V KIEN

coNG TY cO PHAN Dugc HAU GIANG
(DHG PHARMA)

T6n C6ng ty:
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ilt.

GiSy ch0ng nhfn DKDN: 1800156801 c6p lAn dAu ngdry 15tOgl2OO4, thay d6i
lAn th0 23 ngdy 2810712017 do Sd K6 hoach vri DAu

tu Tp. CAn Tho c6p.

Dia chi trg sd chinh: 288 Bis Nguy6n Vdn Cu, P. An Hoa, Q. Ninh Kidu,

To. CAn Tho

MUc oicH vA cAc vAN oE cAN LAY Y rtEru

HQi ddng qudn tri C6ng ty C6 phdn Dusc Hiu Giang t6 chuc cuOc hqp DHDCD

bAt thudng ndm 20'17 dudi hinh th0c l6y ! ki6n bdng vdn bdn d6 th6ng qua:

- VAn dd 1: N6ng gi6i han ti le sd hou crla nhi dAu tu nudc ngodi tqi C6ng ty

C6 phAn DuEc Hiu Giang l€n'100%.

- VAn dA 2: Di6u chinh ngdnh nghA kinh doanh c0a C6ng ty C6 phAn Duqc Hiu
Giang.

- Vdn dd 3: Srla d6i, b6 sung Di6u l€ COng ty C6 phAn Duqc HAu Giang.

NGUYCN TAc VA KET OUA KIEM PHIEU

Nguy6n tic ki6m phi6u:

- Phi6u duqc xem ld hqp l0 trong c6c trudng hEp sau :

+ Ld Phi6u l6y ! ki6n do Ban T6 chOc ph6t ra, c6 ddng thoi cho kf cria Chri

tich HOi ddng qudn tr1 vd T6ng Gi6m d6c cia COng ty C6 phAn Duqc Hiu
Giang, c6 d6ng d6u cria COng ty C6 phAn DuEc HQu Giang.

+ Duoc c6 d6ng ho{c ngudi dai diQn/ngudi duqc rly quydn/ngudi dai di€n

theo ph6p luQt c0a t6 chuc nhQn iy quyAn cOa c6 d6ng kV x6c nhdn.

+ Chi d6nh dAu chsn duy nh6t mQt (01) trong ba (03) tinh trang bi6u quy6t

"t6n thAnh", "khong t6n thdnh" hoic "kh6ng c6 y ki6n" d6i vdi tirng nqi

dung l6y ! ki6n.

+ Phi6u l6y f ki6n kh6ng bi r6ch, t5y x6a, cqo sOa.

+ Phi6u l5y ! ki6n phdi duqc gOi d6n Cdng ty C6 phAn Dusc HQu Giang

trudc 16h00 ngdy 28107t2017, tinh tai thdi di6m C6ng ty C6 phAn Duqc

HQu Giang nhin tluqc thu dr,rng Phi6u bi6u quy6t c0a c6 dong

+ Phi6u bi6u quy6t cria c6 tl6ng phdi dugc tl\rng trong phong bi d6n kin.

Phi6u kh6ng hEp lQ la phi6u khdng dring theo c6c quy dinh c0a phi6u hqp le:

+ Ld Phi6u l5y I ki6n kh6ng phdi do Ban T6 chrlc ph6t ra, kh6ng c6 d6ng

thdi cho kf cOa Chr] tich Hqi ddng qudn tri vd T6ng GiSm d6c cia COng ty
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C6 phAn Dusc Hdu Giang, khdng c6 d6ng d6u c0a Cdng ty C6 phAn

Duqc H?u Giang.

+ Phi6u l6y ! ki6n kh6ng c6 ch0 k! cria c6 dOng ho{c ngudi dai di€n/nguoi
dugc rly quy6n/ngudi dai diQn theo ph6p luat crla t6 chrlc nhQn 0y quydn

c0a c6 dong.

+ Phi6u 6y ! ki6n kh6ng cho ! ki6n bi6u quy6t.

+ Phi6u 6y I ki6n bi r6ch, tAy x6a, cqo srla.

+ Phi6u grli vA C6ng ty sau 16h00 ngAy 28107t2017, tinh tqi thdi di6m COng

ty nhQn thu.

+ Phi6u 6y f ki6n kh6ng duqc ilyng trong phong bi d6n kin.

+ Phong bi dgng phi6u l6y 1i ki6n da bi md.

Cdc quy6t tlinh crla Dqi hQi ddng c6 d6ng duqc th6ng qua duoi hinh th0c l6y

f ki6n bi6u quy6t bang vdn bdn n6u clugc s6 c6 d6ng clai dign cho it nh6t 65%
t6ng s6 phi6u bi6u quy6t tan thanh.

C6c thdrnh vi6n HQi d6ng quin tri, Ban ki6m phi6u vd ngucri Gi6m s6t ki6m
phi6u li6n doi chlu tr6ch nhiQm vA tinh trung thqc, chinh x6c crla bi€n bin
ki6m phi6u; li6n ddi chiu h6ch nhi€m vA c6c thi€t hqi ph6t sinh tir c6c quy6t

tlinh tlugc th6ng qua do ki6m phi6u kh6ng trung thr,rc, kh6ng chinh xdc.

KGt qui ki6m phi6u:

- Phi6u lAy ! ki6n bi6u quy6t (phu luc l) sau khi duqc ki6m tra, t6ng hsp theo

ba (03) tinh trqng bi6u quy6t: Ten thitnh - Kh6ng tdn thdnh - Khdng c6 1i ki6n

vA iluqc tinh theo phAn trdm (%) ldm tron cl6n hai (02) s6 tnap phAn. C6c
phi6u chqn tinh trgng Kh6ng c6 i ki6n, phi6u kh6ng hqp lQ vd c6c phi6u

kh6ng duqc g0i vA dugc t6ng hqp chung vdo tinh trqng Kh6ng c6 y ki6n.

- T6ng s6 phi6u theo danh s6ch c6 d6ng ch6t ngdy 05107t2017: 4.991 phi6u,

tuong r?ng '130.746.071 c6 phAn, chi6m t! lC 100% c6 phAn c6 quyAn bi6u

quy6t.

- T6ng s6 phi6u tham gia bi6u quy6t: 781 phi6u, tuong ung 116.029.610 c6

phAn, chi6m ti lC 88,74% s6 c6 phAn dusc quy6n bi6u quy6t.

Trong d6:

+ 56 phi6u thu vd hgp le:728 phi6u, tuong r?ng 115.805.619 c6 phAn, chi6m

ti le 88,57% s6 c6 phAn duqc quy6n bi6u quy6t.

+ 56 phi6u thu vd khdng hqp l€: 53 phi6u, tuong r?ng 223.991 c6 phAn,

chi6m $ lC 0,17% s6 c6 phAn dusc quydn bi6u quy6t.

- 56 phi6u c6 dOng kh6ng phdn hdi vA DHG Pharma: 4.210 phi6u, tuong Ong

14.716.461 c6 phAn, chi6m t! lC'11,260/0 s6 c6 phAn duqc quyAn bi6u quy6t.
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K6t qui ki6m phi6u nhu sau:
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Vdn cl6 1: NAng gioi hqn t! 19

sd h0u cOa nhd dAu tu nu6c
ngodi (ndi room) tai C6ng ty C6
phAn Duqc HQu Giang l6n

10oo/o.

1't5.642.278 88,45% 68.329 0,05% 15.035.464 11 ,500/0

Vin d6 2: Di€u chinh ngAnh

nghA rinh doanh crla C6ng ty
C6 phAn DuEc Hiu ciang ke tt.t
ngity 01101t2018 vd srla d6i
khodn 1 Didu 5 OiAu lQ C6ng ty
tuong Ong vdi cac nQi dung
di6u chinh (nQi dung chinh sfya
theo phU lUc lldinh kdm).

115.563.859 88,39% 2.010 0,00% 15.180.202 11 ,61Y0

VAn cl6 3: Srla d6i, b6 sung
Didu lQ C6ng ty C6 phAn Duqc
HQu Giang (nQi dung chinh sira
theo bing tham chi6u tqi phq

lqc lll Clinh kem).

1 15.55't .693 88,38% 1.878 0,00% 1s.'1 92.500 11,620/o:

(Dinh kdn danh s6ch c6 d1ng tham gia bi6u quy6t tqi Phu tuc IV)

V. KET aUA LAY Y KIEN BIEU QUYET BANG VAN BAN cUA oHDcD

Cdn cu Di6u le t6 chrlc ve hoqt dQng cOa C6ng ty C6 phAn Duqc HAu Giang, d6i

voi hinh th0c l6y ! ki6n c6 ddng bing van ban dugc thdng qua khi c6 it nh6t

65% t6ng s6 phi6u c6 quyAn bi6u quy6t chSp thu6n.

Nhu vQy, c6c v6n dd xin f ki6n c6 ddng bdng ven ban nem 2017 (tir ngdy

13t07t2017 d6n ngdry 28t07t2017) dA tluqc th6ng qua vi c6 tr€n 65% t6ng s6

phi6u c6 quy6n bi6u quy6t ch6p thu€n.

Bi6n bdn ki6m phi6u ndry lir ccr sd phdrp l),' dd Chr] tich Hai ddng qudn tri nhan
danh vA thay mit Dai hoi ddng c6 dong ban hdnh quy6t dinh vA vi€c:

- NAng gioi hqn ti le sd h0u cOa nhir dAu tu nuoc ngodi (ndi room) tai C6ng ty

C6 phAn Duqc HQu Giang kin 100%.

- Didu chinh ngdrnh nghd kinh doanh c0a C6ng ty C6 phAn Duqc Hiu Giang k6

tu ngdy 0110112018 vdr s0a d6i khoin 1 Di6u 5 Di6u p C6ng ty tuong ring voi
c6c nQi dung diAu chinh. (Phu luc ll dinh kem)
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- S0a d6i, b6 sung Didu lQ Cdng ty C6 phAn DuEc Hiu Giang (theo bdng tham

chi6u tqi Phq lqc lll tlinh kdm).

Bi6n bin duqc l6p thdnh 04 (b6n) bin, m6i ban 05 (ndm) trang, c6 dAy dn noi

dung vd gi6 tri ph6p l1i nhu nhau. Ban ki6m phi6u gi0 01 (mqt) bdn, Gi6m s6t
ki6m phi6u gi0 01 (mQt) bdn vA 02 (hai) bin luu gio t4i vdn phdng Tru s& chinh
C6ng ty Cd phAn Duqc HAu Giang.

OAIDTEN CONG TY

plY
He vdr ten: HOANG NGUYEN HQC

Chuc vu: CHU TICH HOOT

DAIDIEN G|AM SAT CUABffi'ffi-soAT-

/,. I!.

Ho vd t€n: TRAN QU6C HUNG
ChI}c vu: TRLTdNG BAN KIEM SOAT

He vd t6n: PHAM TH!VIET NGA

ChOc vu: THANH VIEN HOQT,

ToNG G|AM ooc - NGLrdrDAt DIEN
THEO PHAP LUAT

BAN KIEM PHIEU
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//

Hg Vd t€N: LE TH! HONG NHUNG

Chrlc vu: THt/ KY HOQT-

TRLTONG BAN KIEM PHIEU

J.^y:-

Hg vd t6n: DUONG KIM LOAN

chrlc vu: THANH vlEN T0 THl..l' Ki
THANH VIEN BAN KIEM PHIEU
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BANG oE
CONG w co

NGH!OrEU CHiNH
PHAN DI.POC HAU

NGANH NGHC
GIANG KE TU

KINH DOANH
NGAY O1/01/2018

stt T6n nqinh nqhC hiCn hanh Tcn nqenh nqhC sau dicu chinh Ma ngenh Cc' s& Clieu chinh
1. Sdn xu6t thu6c, h6a duoc vir duoc li6u Sdn xu6t thu6c, h6a duqc vir duqc liCu

Chi ti6t: San xu5t thu6c, nguyCn liCu lam
thu6c, h6a duEc vd duoc li€u

2100 (chinh) Do Luat duoc nAm 105/2016/QH-13
quy_ dinh thu6c va nguydn liQu ldm
thu6c ri€ng, kh6ng nhu luat duo. c
ndm 2005 quy dlnh thu6c bao gdm
thu6c thanh.pham, lguyen lieu lam
thu6c n6n d6 ngh! b6 sung sin xuit
nguy6n li€u lam thu6c

2. ln 5n
Chi ti6t: In bao bi

Loai, kh6ng kinh doanh tai Cty me

a Kinh do_anh bdt clQng sdn, quy6n st}
dung dat thuoc chrl sd hou, chri sr]
dung hoSc di thue

ilat thu^c chi s& h(n , chi sir dung hodc
6810 Thuc hi6n theo C6ng ven 4930

/BKHDT-OTNN ngAy 161612O17.

di thu6. bao odm:

(i) ThuG nhd. c6no tinh xAv drmo iI6
cho thuO hi:

(ii) Dlu tu xdv dtmo nhdt & d6 cho thu6:
deu tu xev drmo nhe. cdnq tinh xav
d.mo kh6no phei h nha & iI6 ban.
cho thu6, cho thu6 mua tr6n it6t

(ii0

&rce Nha nt'6.e cho thue:

NhEn chuvdn nhtpnq toeln bO hoicffi@
tfinh xev dtmq dA ben. cho thu6, cho
thue mua:

DAu tu xiv dtmo nhdt d d6 bdn, cho
thu6, cho thuG mua tran dAt dLeE

4. Bdn bu6n dO diJng khec cho gia dinh
chi ti6t:
Kinh doanh duo_ c:

Ben bu6n dO ding khac cho gia dinh
Chi ti6t: Krnh doanh d.ffi phim do chinhconotvffi

4649 Thuc hien theo C6ng vin 4930
/BKHDT-DTNN ngay 1616hO17.
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stt Tcn nqanh nqhC hien hanh TGn nqinh nqhc sau alicu chinh M6 nqinh Co s& diGu chinh
XuAt khdu duqc lieu, dugc pham lheo
quy ttinh crla BO Y t5: .
tlnqp tniu thdnh phSm dugc phdm,

my pnam;
Kinh doanh xuit nh?p khau cac mat
hdnq mV ph5m

dugc ph6m theo quy dlnh cna B0 Y rc: NhAp
khdu thdnh phim dtmc phdm. mi' phdm:
Kinh doanh xudt nh?p kh5u cac mat hang my
Dnam

Sdn xu6t thuc ph6m khec chua duo. c
ohan vao dau.
Chi ti6t: San xu6t c5c mat hang thqc
oham ch0c ndnq

Sdn xu6t thqc pham khdc chua dugc phan
vao dau.
Chi ti6t: Sen xuSt c6c mit hdng thr.rc phdm
chOc ndnq

1079

o. Dich vu h6 li6n quan d6n qudng b6 vi
t6 ch0c tua du lich

Dich vu h6 lien quan d6n qudng b5 vd t6
choc tua du lich
chi ti6t: Dich vu clai Ii fb hdnh vd iIi6u

7920

hdnh tua du lich (trtj' dich vu dai l'fr l0

Bdn buOn th\rc pham
Chi ti6t: Nhap khSu thuc ph5m chrlc
n5lg; Xuat khau cec mat hang thuc
phAm ch€ bi6n; Kinh doanh xuAt nh4p
khdu c6c mAt hang thuc ph5m chuc
neng; Kinh doanh xuSt nh?p khdu thiy
san:

Ben buOn thLPc pham
chi ti6t: Nhap khSu thuc phAm chr?c ndng;
XuAt kheu c6c mat hang thrrc phem ch6 bi6n;
Kinh doanh xuat nhap khdu c6c m{t hdng
thgc phdm choc ndng; Kinh doanh xuSt nnap
kh5u thiy sdn;

4632

8. Vdn tdi hdng h6a beng duong.b0
Chi ti6t: Vin tdi hdng h6a beng 6 to
trang b! h€ th6ng-lirm lanh tld bdo qudn
hang h6a tuoi s6ng; Van tei hang h6a
beng 6 t0 chuyen dung chd h6a chA;

V6n tdi hdno h6a bdno dttunq b6ffisooa6 4933 Thqc hien theo COng vdn 4930
/BKHDT-DTNN ngey 161611017.

-onuc 

vu noat oono san n doaii
cia cano hl

o Kho bii vir luu gi[' hang h6a
Chi ti6t Kho chfa hang h6a thong
thudng kho d6ng lqnh

Kho b5i vir luu gift hang h6a
Chi ti6t: Kho ch0a hang h6a th6ng thudng
kho d6ng lanh

5210

10. T0 chr?c gi6i thiQu vir x0c ti€n thuong
mai
Chi ti6t: Viec t6 chfc, xric ti6n va/hodc
qu6n lf-c6c sU kiQn nhu kinh doanh
hoac trien lam, gi6i thiCu, hoi nghi, co
hoec khOnq c6 qudn lV vir cunq c5o

T6 chuc gidi thiCu vd xric ti6n thuong mqi
Chi ti6t: Viec t6 chrlc, x0c ti6n vir/hoic qudn
ly cac su kiCn nhu kinh doanh hoic tri€n l5m,
gidi thi€u, hoi nghi, c6 ho{c kh6ng c6 quin
lli.va culg c6p nh6n vi6n dim nhin nh0ng
van ate t6 choc.
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sft TCn nqanh nohe hien hanh TCn nqinh nqhC sau diCu chinh Ma nqanh Cs sO aliCu chinh
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nhan viCn cldm nhqn nh0ng van de to
chuc.

11. Qudng c6o
Chi_ ti6t: Sang t?o va thrrc hien cec
chien dlch qudng c5o; sang tao va dat
qu6ng c6o trong b6o, t?p chi, dei phat
thanh, truy6n hinh, internet ve c6c
phuong tien truyCn thong khec; dAt
quang cao ngodi troi nhu: bang l6n,
pan6, bang tin, crla s6, phdng trung
bay, 6 tO con va 6 t6 buft; ldm cac
chien dich quang cao va nh&ng dich vu
quing cao kh6c c6 muc dich thu hft va
duy tri khSch h2rng nhu: khuy6ch
trudng qudng cao; marketing tfi6m
b6n; quang c6o thu tn?c tuy6n; tu v5n
marketing;

Qudng c5o
Chi tiet: Sang tao va thuc hien c6c chi6n dich
qudng c5o; sang tao va dat qudng c6o trong
beo, tap chi, dei phAt thanh, truyCn hinh,
internet vdr cac phuong tiQn truySn thdng
kh6c; dat quang ceo ngoai trdi nhu: bang
lon, pan6, bing tin, cDa s6, phdng trr.png bay,
6 t6 con va 6 tO bulit; ldm cac chi€n dich
qudng c6o vi nhfng dich vq qudng cao kh6c
c6 muc dich thu h0t vd duy tri kh6ch hdng
nhu: khuy€ch truong qudng c6o; marketing
di6m b6n; qudng c5o thu trrJc tuy6n; tu v6n
marketing ftr(r qudnq c6o thu6c !61

7310

12. Cho thuC xe c6 dong co
Chi tiCt: Cho thue xe chd kh5ch (Kh6ng
c6 ldi xe di kem): cho thuC xe te

Cho thuC xe c6 d6ng co
Chi ti6t: Cho thuC xe chd khach (Kh6ng c6 l6i
xe di kem); cho thuC xe tai

7710

1'4, B6n bu6n may m6c, thiCt bi va phu tung
mey khdc
Chi ti6t: Nhap kh6u rhi6t bi sdn xu6t
thu6c, duoc liQu, duqc phdm theo quy
dlhh crla BO Y t6; Nhap kh6u truc ti6p
hang thiCt bi y t6; Kinh doanh, xu5t
nh6p khdu thi6t bi san xuAt thu6c tu
chc tao tai c6ng ty

Bdn buon mey m6c, thiet bi va phr,J tirng m6y
khec
Chi ti6t: Nhap khau thi6t bi san xu6t thu6c,
dugc li€u, duqc ph5m theo quy dihh cria BQ
Y t6: Nhdp khdu truc ti6p.trang. thi6t bi y t6;
Kinh doanh, xuSt nhap fhAu thiet b! san xu6t
thu6c tr3 ch6 tao tai c6ng ty

4659

14. Lip t$t hQ th6ng tliQn
Chi ti6t: Lip ttdt, s0a chii'a hC diCn

Lep clat he thong dien
Chi tiCt: Ldp d5t, s0a ch0a he diCn

4321

1E L5p <$t hQ th6ng cap, tho5t nu6c, ld
suai va di6u hda kh6ng khi
Chi ti6t: L5p dat soa chfta dien lanh

Ldp dit hQ th6ng cAp, tho6t nu6c, ld sudi vd
di6u hda kh6ng khi
Chi tiet: Lep dAt soa ch0a dien l?nh
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stt TCn nginh nghe hiCn hanh Ten nqinh nqhe sau di6u chinh Ma nqanh Co sd dieu chinh
't 6. Sin xuAt khec chua duqc ph6n vio

alau
Chi ti6t: oia c6no dien. diCn lanh

Sdn xuAt khac chua dugc phin vdo dAu
Chi ti6t: gia c6ng alien, afiCn lanh

3290

17. Sdn x_u6t may chuyC_n dung kh6c
chi tiet: Sen xu6t thi6t bi san xu5t thu6c
tu ch6 tao tai c6nq tv

Sdn xuAt m5y chuyen_dung khSc
chi ti6t: sen xuAt thi6t bi sin xudt thu6c trr
ch6 tao tai c6nq tv

2829

18. Sdn xu6t m! pham, xa phdng, chat tay
rrla, lirm b6ng vd ch6 phim v€ sinh
Chi ti6t: san xudt mV phdm

Sdn xu6t m! ph6m,-xd phdng, chat tay r&a,
ldm b6ng vd ch6 phAm v-Q sinh
Chi tiCt: san xuat mV Dham

2023

,to B6n bu6n chuy6n doanh khac chua
duEc ph6n vdo cliu
chi ti6t: Kinh doanh, xudt nhip khau
nguy€n liQu thu6c th0 !; Kinh doanh
xu6t nhOp kh6u nguyGn li€u, phU li€u
dirng ldm thu6c cho ngudi; Kinh
doanh, xudt nhip khdu cac loai bao bi
sin xuSt trong linh vr.?c y, duEc, thlrc
ohdm. mV ph6m:

B6n bu6n chuy€n doanh kh6c chua tluqc
phdn vAo dau, Chi ti'6t: Kinh doanh, xuSt
nhdp khdu nguyCn lieu thuoc th0 )i; Krnh
doanh, xudt nh4p khdu nouvan li6u. ohu

4669

li€u dino litm thu6c cho nq.fui: Kinh
ffiisan
xu5t trong linh vqc y, duqc, thlpc phdm, mi
onam:

20. Ben bu6n n6ng, lam sdn nguyen liQu
(tru 96, tre, nua) va dOng-vat s6ng
Chi ti6t: Kinh doanh, xuit nh6p khAu
th0c an gia s0c, gia cim; Kinh doanh,
xu6t nhQp kh6u nguyEn liQu ldm thfc
en cho oia s0c. oia cam va thrlv sdn:

B6n bu6n n6ng, hm sdn nguyen liQu (tri 96,
tre, nfa) va dong vat s6ng
Chi ti6t: Kinh doanh, xuSt nhap khdu thuc 5n
gia sric, gia cam; Kinh doanh, xu5t nhap kheu
nguy6n liQu ldm tht?c in cho gia suc, gia cam
va th0v san:

4620

2'.1. Lao trinh mav vi tinh Lap trinh mav vi tinh 6201
22. Tu vAn mdy vi tinh va quan tri hC th6ng

m6v vi tinh
Tu van mey vi tinh vd qudn tri he th6ng may
vi tinh

6202

23. Hoat dong dich vu c6ng nghe th6ng tin
va dich vu khec liCn quan den mav tinh

Hoat atong dich vq c6ng_ nghe th6ng tin va
dich vu kh6c li€n ouan tlCn m6v tinh

6209

24. Sira ch0'a m6y vi tinh va thiet bi ngo?i
vi

S[ra ch0a m6y vi tinh vi thi€t bi ngoai vi 9511

25. Xuat ban phAn m6m XuAt bdn phAn m6m 5820

zo. Hoat dong chuyCn mOn, khoa hec vd
c6ng nghg khec chua phan vao dau
Chi tiet: Chuyen giao c6ng nghe va
dich vq chuydn giao c6ng nghQ

Hoat dong chuyen m6n, khoa hec va cong
nghQ kh6c chua phdn vdo ddu
Chi ti6t: Chuydn giao c6ng nghe va dich vu
chuy€n giao c6ng nghQ

7490



stt Tcn nqanh nqhe hien hanh TCn nqanh nqhe sau dieu chinh Me nqanh Co sd di6u chinh
Sin xudt tl6 u6ng kh6ng c6n, nu6c
kho6ng
Chi ti6t San xuAt nu6c tinh khi6t d6n9
chai

Sdn xuAt d6 u6ng kh6ng c6n, nu6c khodng
chi ti6t: Sin xu5t nudc tinh khi6t al6no chai

1104

28. Ban buon d0 uono
Chi ti6t: B6n buln nu6c tinh khi6t
nu6c d6nq chai

Bdn bu6n dd u6no
Chi ti6t: Ben bu6rinu6c tinh khi6t nudc d6no
chai

4633

29. B6n 16 d6 u6ng trong c6c cira hdng
chuyen doanh
chi ti6t: Ben td nudc tinh khi6t d6no
chai

Ban 16 d6 u6ng trong cdc c0a hdng chuy€n
doanh
Chi ti6t: B6n 16 nudc tinh khi6t d6nq chai

4723

30. Kiem tra ve phen tlch ky thuat
Chi ti6t: Dich vU ki6m nghiem nguyen
lieu, bao bi, thanh phdm duoc phdm,
thuc pham choc neng

Ki6m tra vA phAn tictr kV thu6t
Chi ti6t: Dich vr,r-ki6m nghiQm nguy€n li6u,
bao bi, thanh ph6m duqc ph6m, thr,rc phAm
chOc ndno

7120

.rl^ \c.z/ coNG rY \lCONG TY

c6'pgeN

Cdn Tho, ngdy 12 thdng 07 ndm 2017

TRI/ONG PHONG PHAP CH€

J,A94
V6 Hodng Tdm
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BẢNG THAM CHIẾU 

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2017 

 

I. Căn cứ sửa đổi, bổ sung 

1. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 có hiệu ngày 01/07/2015 (trong bảng tham chiếu này viết tắt là LDN 
2014); 

2. Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 có hiệu lực ngày 01/08/2017 (trong bảng tham chiếu này viết tắt là NĐ 71). Bãi 
bỏ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các 
công ty đại chúng (trong bảng tham chiếu này viết tắt là Thông tư 121/2010). 

 

II. Hướng dẫn tham chiếu 

1. Chữ đậm in nghiêng: nội dung sửa đổi, bổ sung mới. 

2. Chữ gạch ngang: nội dung được sửa đổi bổ sung. 

3. Chữ nghiêng: nội dung điều chuyển giữa các điều cho tiện tra cứu. 

 

III. Nội dung tham chiếu sửa đổi 

Nội dung Điều lệ hiện hành ngày 09/06/2017 Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Giải trình sửa đổi, bổ sung 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

Bản Điều lệ này là văn kiện cơ bản quy định về các 
vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động 
của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Các cổ 
đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, 
Tổng Giám đốc, và những người quản lý khác, cùng 
toàn thể người lao động của Công ty Cổ phần Dược 
Hậu Giang phải có trách nhiệm tôn trọng và thực 

Bản Điều lệ này là văn kiện cơ bản quy định về các vấn 
đề liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của DHG 
PHARMA (theo định nghĩa tại điều 2 dưới đây). Các 
cổ đông,  Người quản lý, Người điều hành (theo định 
nghĩa tại điều 2 dưới đây), cùng toàn thể người lao 
động của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang phải có 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=121/2012/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Nội dung Điều lệ hiện hành ngày 09/06/2017 Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Giải trình sửa đổi, bổ sung 

hiện Điều lệ này. trách nhiệm tôn trọng và thực hiện Điều lệ này. 

Điều 2.Giải thích một số thuật ngữ Điều 2. Giải thích một số thuật ngữ  

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

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

 

 m. “Người quản lý” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, 
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá 
nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền 
nhân danh DHG PHARMA ký kết giao dịch của DHG 
PHARMA theo Điều lệ này hoặc theo quyết định của 
Đại hội đồng Cổ đông hoặc Hội đồng Quản trị của 
DHG PHARMA tùy từng thời điểm (nếu có). 

Khoản 4 điều 2 NĐ 71 quy định: Người 
quản lý doanh nghiệp được quy định 
tại khoản 18 Điều 4 LDN. 

Khoản 18 điều 4 LDN 2014 quy định: 
Người quản lý công ty là chủ doanh 
nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, 
Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành 
viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch 
công ty, chủ tịch Hội đồng quản trị, 
thành viên Hội đồng quản trị, Giám 
đốc, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ 
chức danh quản lý khác có thẩm quyền 
nhân danh công ty ký kết giao dịch của 
công ty theo quy định tại Điều lệ công 
ty. 

Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông 
tư 121 quy định cán bộ quản lý không 
bao gồm những người quy định tại 
khoản 18 điều 4 LDN 2014. 

Hiện nay, NĐ 71 đã tích hợp với LDN 
2014 nhằm đảm bảo phân định rõ ràng 
các chức danh quản lý và điều hành 
của công ty. 
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Nội dung Điều lệ hiện hành ngày 09/06/2017 Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Giải trình sửa đổi, bổ sung 

m. "Cán bộ quản lý" là Tổng giám đốc, Phó Tổng 
giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác 
của DHG PHARMA được Hội đồng quản trị phê 
chuẩn. 

n. “Người điều hành” là Tổng giám đốc, Phó Tổng 
giám đốc, Kế toán trưởng, các giám đốc chức năng 
và các chức danh khác thuộc thẩm quyền bổ nhiệm 
của Hội đồng quản trị. 

Sửa đổi theo khoản 5 điều 2 NĐ 71 
theo đó: Người điều hành doanh 
nghiệp là Giám đốc (Tổng giám đốc), 
Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế 
toán trưởng và người điều hành khác 
theo quy định của Điều lệ công ty. 

Do trước đây, Điều lệ mẫu ban hành 
kèm theo Thông tư 121/2010/TT-BTC 
quy định cán bộ quản lý là Giám đốc 
(Tổng giám đốc) điều hành, Phó giám 
đốc (Phó tổng giám đốc), Kế toán 
trưởng, và các vị trí quản lý khác trong 
Công ty được Hội đồng quản trị phê 
chuẩn. 

Như vậy, cán bộ quản lý theo Thông tư 
121/2010 được NĐ 71 quy định là 
Người điều hành chứ không phải là 
người quản lý doanh nghiệp theo 
khoản 18 điều 4 LDN 2014. 

Hiện tại, Ban điều hành của DHG 
PHARMA gồm Ban Tổng giám đốc, Kế 
toán trưởng và cán bộ quản lý khác là 
các giám đốc chức năng. 

Do vậy, việc điều chỉnh thuật ngữ "Cán 
bộ quản lý" thành "Người điều hành" 
vừa phù hợp với NĐ 71 và tình hình 
quản trị thực tế của DHG PHARMA 
hiện nay và không trái với LND 2014. 

n. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức có 
quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến DHG PHARMA 
trong các trường hợp được quy định tại Khoản 17 
Điều 4 của Luật Doanh nghiệp. 

o. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức có quan 
hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến DHG PHARMA trong các 
trường hợp được quy định tại Khoản 17 Điều 4 của LDN 
2014 và khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán. 

 

Bổ sung theo khoản 9 điều 2 NĐ71 

 

q. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là r. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là Chỉnh theo khoản 6 điều 2 NĐ 71 
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Nội dung Điều lệ hiện hành ngày 09/06/2017 Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Giải trình sửa đổi, bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng 
Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và 
những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị 
bổ nhiệm. 

thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám 
đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những 
chức danh khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. 

r. “Thành viên Hội đồng quản trị độc lập” là thành 
viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau: 

s. “Thành viên Hội đồng quản trị độc lập” là thành 
viên Hội đồng quản trị có các tiêu chuẩn và điều kiện 
sau: 

Điều chỉnh theo khoản 7 điều 3 NĐ 71 
và khoản 2 điều 151 LDN 2014 

Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và 
không phải là người có liên quan với Tổng Giám 
đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những 
cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ 
nhiệm; 

i. Không phải là người đang làm việc cho chính 
DHG PHARMA, công ty con của DHG PHARMA; 
không phải là người đã từng làm việc cho DHG 
PHARMA, công ty con của DHG PHARMA ít nhất 
trong ba (03) năm liền trước đó. 

Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám 
đốc, Phó Giám đốc của các Công ty con, công ty 
liên kết, công ty do Công ty cổ phần Dược Hậu 
Giang nắm giữ từ 20% trở lên quyền biểu quyết; 

ii. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao 
từ DHG PHARMA, trừ các khoản phụ cấp mà 
thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo 
quy định; 

Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của 
cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông 
lớn Công ty; 

iii. Không phải là người có vợ, chồng, bố, mẹ và 
anh, chị em ruột là cổ đông lớn của DHG 
PHARMA; là Người Điều hành của DHG 
PHARMA hoặc công ty con của DHG PHARMA; 

Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư 
vấn pháp luật, kiểm toán cho Công ty cổ phần Dược 
Hậu Giang trong hai (02) năm gần nhất; 

iv. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở 
hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết của DHG PHARMA; 

Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối 
tác có giá trị giao dịch hàng năm với Công ty chiếm 
từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu 
hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của 
Công ty trong hai (02) năm gần nhất. 

v. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát của DHG PHARMA 
ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó. 

Điều 3. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn 
phòng đại diện và thời hạn hoạt động 

Điều 3. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng 
đại diện và thời hạn hoạt động 
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Nội dung Điều lệ hiện hành ngày 09/06/2017 Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Giải trình sửa đổi, bổ sung 

1. Tên Công ty: 1. Tên Công ty:  

- Tên giao dịch: DHG PHARMACEUTICAL JOINT-
STOCK COMPANY 

- Tên tiếng nước ngoài: DHG PHARMACEUTICAL 
JOINT-STOCK COMPANY 

Sửa đổi phù hợp với giấy đăng ký 
doanh nghiệp hiện hành. 

3. Trụ sở đăng ký của DHG PHARMA là: 3. Trụ sở đăng ký của DHG PHARMA là:  

- Điện thoại: (84 – 710) 3891 433 - Điện thoại: (+84 – 292) 3891 433 Cập nhật mã vùng mới của TP. Cần 
Thơ 

- Fax           : (84 – 710) 3895 209 - Fax           : (+84 – 292) 3895 209 

Điều 15. Quyền của cổ đông Điều 15. Quyền của cổ đông  

2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền 
sau: 

2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:  

 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; 

b. Quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và 
thông tin bất thường do DHG PHARMA công bố theo 
quy định của pháp luật; 

c. 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, quyết định 
của Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định 
của pháp luật hoặc Điều lệ gây thiệt hại cho DHG 
PHARMA, cổ đông có quyền đề nghị hủy hoặc đình 
chỉ quyết định đó theo quy định của Luật doanh 
nghiệp; 

Bổ sung theo điều 4 NĐ 71 

Điều 16. Nghĩa vụ của cổ đông Điều 16. Nghĩa vụ của cổ đông  

2. Tổ chức, cá nhân trở thành cổ đông lớn của DHG 
PHARMA, ngoài các nghĩa vụ nêu tại khoản 1 Điều 
này, còn phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo DHG 
PHARMA, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở 

2. Tổ chức, cá nhân trở thành cổ đông lớn của DHG 
PHARMA, ngoài các nghĩa vụ nêu tại khoản 1 Điều này 
và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, 
còn phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo DHG PHARMA, Ủy 

Bổ sung theo điều 5 khoản 2 NĐ71 
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Giao dịch Chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch 
Chứng khoán nơi cổ phiếu của DHG PHARMA 
được niêm yết trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày 
trở thành cổ đông lớn. Báo cáo về sở hữu của cổ 
đông lớn bao gồm các nội dung sau đây: 

ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng 
khoán nơi cổ phiếu của DHG PHARMA được niêm yết 
trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày trở thành cổ đông 
lớn. Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn bao gồm các 
nội dung sau đây: 

 4. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của 
mình gây ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích của 
DHG PHARMA và các cổ đông khác theo quy định 
của pháp luật và điều lệ DHG PHARMA. 

Bổ sung theo điều 5 khoản 1 NĐ71 

 

4. Quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này cũng áp 
dụng đối với nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% 
trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của DHG 
PHARMA. 

5. Quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này cũng áp 
dụng đối với nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở 
lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của DHG PHARMA. 

 

Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ 
đông 

Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng Cổ 
đông 

 

1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên phải được tổ 
chức ít nhất mỗi năm một lần và  không được tổ 
chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Đại 
hội đồng Cổ đông thường niên có quyền thảo luận 
và thông qua: 

1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên phải được tổ chức 
ít nhất mỗi năm một lần và không được tổ chức dưới 
hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đại hội đồng 
Cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: 

Bổ sung cho rõ nghĩa 

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

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

 

p. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động 
của Ban kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt 
động, tài chính Công ty; kết quả giám sát đối với 
thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và 
cán bộ quản lý khác, Báo cáo đánh giá sự phối hợp 
hoạt động giữa HĐQT, Tổng giám đốc điều hành và 
cán bộ quản lý khác; 

p. Báo cáo của Ban kiểm soát về: 

i. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; 

ii. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, tài chính DHG 
PHARMA; 

iii. kết quả giám sát đối với Người quản lý và Người 
điều hành; 

iv. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Hội 
đồng quản trị, Tổng giám đốc và Cổ đông; 

Sửa đổi, bổ sung theo Khoản 4, 5 điều 
10 NĐ 71 
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 t. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ DHG PHARMA; Bổ sung theo Khoản 1 điều 7 NĐ 71 

Điều 21. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông, 
chương trình họp, và thông báo họp Đại hội 
đồng Cổ đông 

Điều 21. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông, chương 
trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông 

 

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

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

 

 b. Công bố thông tin việc lập danh sách cổ đông có 
quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo điểm 
a khoản 2 điều này tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng 
ký cuối cùng; 

Bổ sung theo khoản 1 điều 8 NĐ71 

 

3. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải bao 
gồm: chương trình họp và các thông tin liên quan về 
các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại 
hội, phiếu biểu quyết và mẫu chỉ định đại diện theo 
ủy quyền dự họp. 

3. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải bao gồm: 
chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn 
đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội, phiếu 
biểu quyết và mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự 
họp. 

 

a. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm 
đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời 
đăng trên trang thông tin điện tử của công ty và 
đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa 
phương (nếu thấy cần thiết). 

Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức bảo 
đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông hoặc 
đăng trên trang thông tin điện tử (website) của DHG 
PHARMA. 

Sửa theo khoản 4 điều 139 LDN 2014 

4. Kiểm toán viên hoặc đại diện công ty kiểm toán 
có thể được mời dự họp Đại hội đồng Cổ đông để 
phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng Cổ đông về các vấn 
đề kiểm toán. 

4. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính 
năm của DHG PHARMA có các khoản ngoại trừ trọng 
yếu, thì DHG PHARMA có thể mời đại diện công ty 
kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông. 

Sửa đổi theo khoản 4 điều 8 NĐ 71 
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Điều 24. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại 
Đại hội đồng Cổ đông 

Điều 24. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại 
hội đồng Cổ đông 

 

1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông, DHG 
PHARMA phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và 
phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông 
có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. 

1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông, DHG 
PHARMA phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải 
thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có 
quyền dự họp đăng ký hết. 

 

Điều 25. Thông qua quyết định của Đại hội đồng 
Cổ đông 

Điều 25. Thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ 
đông 

 

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 
này, các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông về 
các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 
65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có 
quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua 
đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ 
đông: 

1. Các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được 
thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu 
quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết dự 
họp (theo hình thức trực tiếp hoặc ủy quyền) tán 
thành đối với các vấn đề sau đây: 

Cơ cấu lại nội dung từng vấn đề thông 
qua, đảm bảo phù hợp với điều 144.2 
LDN 2014 

 

a.Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; 

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của DHG 
PHARMA; 

c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội 
đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và báo cáo việc Hội 
đồng Quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành. 

d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội 
đồng Cổ đông mà không thuộc khoản 2 Điều này. 

a.    Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; 

b.   Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ 
phần phù hợp với Luật Doanh Nghiệp và các 
quyền gắn liền với loại cổ phần đó; 

c.   Tổng tiền thù lao của các thành viên Hội đồng 
quản trị và Ban Kiểm soát và báo cáo tiền thù 
lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

d.   Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản 
trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho DHG 
PHARMA và các cổ đông của DHG PHARMA; 
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 e.  Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 
của DHG PHARMA; 

f.    Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết 
quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng 
thành viên Hội đồng quản trị; 

g.   Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động 
của Ban kiểm soát; kết quả giám sát tình hình 
hoạt động, tài chính của DHG PHARM; kết quả 
giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, 
Ban tổng giám đốc và Người điều hành; báo cáo 
đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng 
quản trị, Tổng giám đốc và Cổ đông; và 

h.  Lựa chọn đơn vị kiểm toán. 

 

 

2. Các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông liên 
quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ 
phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp 
nhập, tái tổ chức và giải thể DHG PHARMA, giao 
dịch bán tài sản DHG PHARMA hoặc chi nhánh 
hoặc giao dịch mua do DHG PHARMA hoặc các chi 
nhánh thực hiện có giá trị từ 25% trở lên tổng giá trị 
tài sản của DHG PHARMA tính theo sổ sách kế toán 
đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua 
khi có từ 65% trở lên trên tổng số phiếu bầu các cổ 
đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc 
thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội 
đồng Cổ đông. 

2. Các Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được 
thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu 
quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết dự 
họp (theo hình thức trực tiếp hoặc ủy quyền) tán 
thành đối với các vấn đề sau: 

Cơ cấu lại nội dung từng vấn đề thông 
qua, đảm bảo phù hợp với điều 144.1 
LDN 2014 
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 a. Thông qua định hướng phát triển của DHG 
PHARMA; 

b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban 
Kiểm soát; 

c. Miễn nhiệm, bãi miễn và thay thế thành viên Hội 
đồng quản trị và Ban kiểm soát; 

d. Sửa đổi và bổ sung Điều Lệ; 

e. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được 
phát hành cho mỗi loại cổ phần; 

f. Tổ chức lại, giải thể và phá sản DHG PHARMA; 

g. Quyết định đầu tư các dự án, giao dịch bán tài 
sản của DHG PHARMA hoặc giao dịch mua có 
giá trị từ 25% trở lên tổng giá trị tài sản của DHG 
PHARMA được ghi trong báo cáo tài chính đã 
được kiểm toán gần nhất của DHG PHARMA; 

h. DHG PHARMA mua lại hơn 10% một loại cổ phần 
phát hành; 

i. DHG PHARMA hoặc các chi nhánh của DHG 
PHARMA ký kết hợp đồng với những người 
được quy định tại  Điều 162.1 của Luật Doanh 
Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 25% tổng 
giá trị tài sản của DHG PHARMA được ghi trong 
báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và 
các giao dịch quy định tại khoản 3, 4 điều 49 
Điều lệ này; 

j. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh; 

k. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của DHG 
PHARMA theo quy định tại Điều 134 Luật Doanh 
Nghiệp; và 

l. Các vấn đề khác (trừ các nội dung tại Khoản 1 và 
khoản 3 điều này) theo quy định của luật và/hoặc 
Điều Lệ cần có Đại hội đồng Cổ đông thông qua. 
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 3. Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông 
qua khi có từ 85% trở lên tổng số phiếu biểu 
quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết (có 
mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy 
quyền) dự họp tán thành đối với bất kỳ thay đổi 
nào về tên hiện tại của DHG PHARMA (bao gồm 
tên tiếng Việt, tên tiếng Anh và tên viết tắt), tên 
thương mại, tên miền, thương hiệu, nhãn hiệu, 
logo, thiết kế, các ký hiệu khác của DHG PHARMA 
hoặc bất kỳ biến thể nào của các điều trên (bao 
gồm nhưng không giới hạn, tên thương mại, tên 
miền, thương hiệu, nhãn hiệu hoặc logo sử dụng 
“DHG”, “DHG Pharma”)  

Cơ cấu lại nội dung từng vấn đề thông 
qua, đảm bảo phù hợp với điều 144.1 
LDN 2014, đồng thời đảm bảo duy trì 
và phát triển thương hiệu DHG. 

Điều 26. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản để thông qua quyết định của 
Đại hội đồng Cổ đông 

Điều 26. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội 
đồng Cổ đông 

 

Các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được 
thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 
nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng 
số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận. 

Các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông 
qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất: (i) vấn đề 
được quy định tại khoản 1 điều 25 điều lệlà 51%, (ii) 
vấn đề được quy định tại khoản 2 điều 25 điều lệ là 
65% và (iii) vấn đề được quy định tại khoản 3 điều 25 
điều lệ là 85% tổng số phiếu có quyền biểu quyết 
(theo hình thức trực tiếp hoặc ủy quyền) chấp thuận. 

Bổ sung cho rõ nghĩa 

       2. Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý 
kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông 
và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu 
lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu 
giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm 
đến được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc đã 
được đăng ký của từng cổ đông; 

Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu 
cho các cổ đông trong một thời gian ít nhất mười 
lăm (15) ngày trước ngày hết  hạn nhận phiếu lấy ý 

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, 
dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các tài 
liệu giải trình dự thảo quyết định và phải gửi đến tất 
cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 
ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. 
Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực 
hiện theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 21 Điều lệ 
này. Yêu cầu và các thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài 
liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại khoản 3 
điều 21 điều lệ này. 

Sửa theo khoản 2 điều 145 LDN 2014 
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kiến.  

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký 
của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy 
quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ 
đông là tổ chức. 

Phiếu lấy ý kiến gửi về DHG PHARMA phải được 
đựng trong phong bì dán kín và không ai được 
quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý 
kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại 
nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không 
hợp lệ. 

 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến 
DHG PHARMA theo một trong các hình thức sau 
đây: 

a) Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có 
chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện 
theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật 
của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công 
ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không 
ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

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

Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã 
xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị 
mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong 
trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. 
Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là 
phiếu không tham gia biểu quyết; 

Khoản 4 Điều 145 LDN 2014 

Điều 29. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng 
Quản trị 

Điều 29. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản 
trị 

 

 1. Hội đồng quản trị chịu trách nhiêm trước cổ đông 
về hoạt động của DHG PHARMA; đối xử bình đẳng 
đối với tất cả các cổ đông và tôn trọng lợi ích của 
người có quyền lợi liên quan đến DHG PHARMA. 
Đồng thời đảm bảo hoạt động của DHG PHARMA 
đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội 
bộ của DHG PHARMA. 

Bổ sung theo khoản 1, 2 và 3 Điều 15 
NĐ71 
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2. Các thành viên Hội đồng Quản trị và những người 
có liên quan khi thực hiện giao dịch mua hoặc bán 
cổ phần phải báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán/ Trung tâm 
Giao dịch chứng khoán và thực hiện công bố thông 
tin về giao dịch mua bán này theo quy định pháp 
luật. 

3. Các thành viên Hội đồng Quản trị và những người có 
liên quan khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của DHG 
PHARMA phải báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước, Sở Giao dịch chứng khoán và thực hiện công bố 
thông tin về giao dịch mua bán này theo quy định pháp 
luật. 

Sửa đổi theo điểm d khoản 2 điều 14 
NĐ71 

 

3. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng 
Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. 

 Bỏ nội khoản này vì trùng với điều 4.b.x 
điều 29 Điều lệ hiện hành 

4. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật 
pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của DHG 
PHARMA và quyết định của Đại hội đồng Cổ đông 
quy định. Cụ thể, Hội đồng Quản trị có những quyền 
hạn và nhiệm vụ sau: 

4. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật 
pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của DHG PHARMA và 
quyết định của Đại hội đồng Cổ đông quy định. Cụ thể, 
Hội đồng Quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: 

Bố trí lại cho dễ tra cứu 

 a. Quyền kiến nghị, đề xuất:  

 vii. Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị DHG 
PHARMA và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

Bổ sung theo khoản 4 điều 15 NĐ71 

 ix. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trước 
Đại hội đồng cổ đông; 

Bổ sung theo điều 15.5 NĐ17 

 b. Quyền quyết định:  

t. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và cán bộ quản 
lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng 
ngày của công ty; 

x. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và Người điều 
hành trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày 
của DHG PHARMA; 

Sửa đổi theo điểm k khoản 2 Điều 149 
LDN 2014 

 c. Quyền quyết định về nhân sự:  

p. Bầu, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp 
đồng đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc 
hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của DHG 
PHARMA khi Hội đồng Quản trị cho rằng đó là vì lợi 

i. Bầu, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với 
Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc hay Người điều 
hành khác hoặc người đại diện của DHG PHARMA khi 
Hội đồng Quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của 

Hiện tại Người điều hành khác của 
DHG là Giám đốc chức năng do HĐQT 
DHG bổ nhiệm, còn các chức danh 
Cán bộ quản lý khác do TGĐ bổ nhiệm. 
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ích tối cao của DHG PHARMA. Việc bãi nhiệm nói 
trên không được trái với các quyền theo hợp đồng 
của những người bị bãi nhiệm (nếu có); 

DHG PHARMA. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái 
với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi 
nhiệm (nếu có); 

j. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty 
theo đề nghị của Tổng Giám đốc và quyết định mức 
lương của họ; 

ii. Bổ nhiệm và bãi nhiệm Người điều hành theo đề nghị 
của Tổng Giám đốc và quyết định mức lương của họ; 

 iii. Yêu cầu Thành viên Hội đồng quản trị độc lập báo 
cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và 
báo cáo đánh giá này có thể được công bố tại cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; 

Bổ sung theo điều 16.3 NĐ 71. 

6. Hội đồng Quản trị phải báo cáo Đại hội đồng Cổ 
đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám 
sát của Hội đồng Quản trị đối với Tổng Giám đốc và 
những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Báo 
cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trình Đại hội 
đồng Cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau: 

5. Hội đồng Quản trị phải báo cáo Đại hội đồng Cổ 
đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát 
của Hội đồng Quản trị đối với Người điều hành trong 
năm tài chính. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản 
trị trình Đại hội đồng Cổ đông phải tối thiểu có các nội 
dung sau: 

Sửa đổi, bổ sung theo khoản 6,7 Điều 9 
NĐ 71 và định nghĩa Người điều hành 
theo K5 Điều 2 NĐ71 

- Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong 
năm tài chính; 

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; 

 

- Hoạt động của Hội đồng Quản trị; b. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và 
các quyết định của Hội đồng quản trị; 

 

 c. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội 
đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị 
(nếu có); 

 

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

 

- Kết quả giám sát đối với Giám đốc hoặc Tổng 
Giám đốc điều hành; 

e. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc;  



 15/37 

 

Nội dung Điều lệ hiện hành ngày 09/06/2017 Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Giải trình sửa đổi, bổ sung 

- Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý; f. Kết quả giám sát đối với Người điều hành;  

- Các kế hoạch dự kiến trong tương lai. g. Các kế hoạch trong tương lai.  

Điều 31. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên 
Hội đồng Quản trị 

Điều 31. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội 
đồng Quản trị 

 

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là 
năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) 
người. Trong đó, số thành viên Hội đồng Quản trị 
độc lập chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành 
viên Hội đồng Quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên 
Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo 
phương thức làm tròn xuống. 

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là năm 
(05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. 

Tách nội dung in nghiêng thành khoản 
2 cho dễ tra cứu. 

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo 
sự cân đối giữa các thành viên Hội đồng quản trị có 
kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính lĩnh 
vực hoạt động kinh doanh của DHG PHARMA và có 
xét yếu tố về giới. Đồng thời phải đảm bảo: (i) số 
thành viên Hội đồng Quản trị độc lập chiếm ít nhất 
một phần ba tổng số thành viên Hội đồng Quản trị và 
(ii) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không 
điều hành chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội 
đồng quản trị. 

Tách ra từ khoản 1 điều 31 điều lệ hiện 
hành cho dễ tra cứu và sửa đổi, bổ 
sung theo điều 13 NĐ 71 

Hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm 
nhiệm chức danh điều hành của DHG PHARMA để 
đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. 

Sửa đổi, bổ sung theo điều 13 NĐ 71 

Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập 
và thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được 
xác định theo phương thức làm tròn xuống. 

 

 Điều 32. Ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Tách thành điều riêng cho tiện việc tra 
cứu và tham chiếu. 

 1. Các cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền 
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng 
có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người 
lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 
dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được 

Chuyển khoản 3 điều 31 điều lệ hiện 
hành lên. 
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đề cử một (01) ứng cử viên; từ 10% đến dưới 30% 
được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến 
dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 
40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng 
viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm 
(05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối 
đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề 
cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% 
được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. 

 2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng Quản 
trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 
lượng cần thiết, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có 
thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử 
theo quy định của Điều lệ này và Quy chế quản trị 
nội bộ công ty của DHG PHARMA. Việc Hội đồng 
quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố 
rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 
bầu thành viên Hội đồng quản trị. 

Sửa đổi, bổ sung theo khoản 3 điều 11 
NĐ71 

 

 3. Trong trường hợp đã xác định được trước các 
ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội 
đồng quản trị được công bố tối thiểu mười (10) ngày 
trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên 
trang thông tin điện tử của DHG PHARMA để cổ 
đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi 
bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết 
bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý 
của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam 
kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung 
thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của DHG 
PHARMA nếu được bầu làm thành viên Hội đồng 
quản trị. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội 
đồng quản trị được công bố tối thiểu bao gồm: 

 

Sửa đổi theo khoản 1 điều 11 NĐ71 
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 - Họ tên, ngày tháng năm sinh; 

- Trình độ chuyên môn; 

- Quá trình công tác; 

- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức 
vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh 
quản lý khác; 

- Các lợi ích có liên quan tới DHG PHARMA (nếu có); 

- Các thông tin khác (nếu có). 

Sửa đổi theo khoản 1 điều 11 NĐ71 

 

Điều 32. Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền hạn và 
trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị 

Điều 33. Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền hạn và trách 
nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị 

 

1. Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu 
chuẩn và điều kiện sau đây: 

1. Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn 
và điều kiện sau đây: 

 

 c. Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là 
thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng 
không được làm thành viên Hội đồng Quản trị của 
quá 5 công ty khác kể từ ngày 01/08/2019. 

Bổ sung theo điều 151.1.c LDN 2014, 
đồng thời Điều 12.3, điều 36.2 và điều 
37.3 NĐ 71 quy định thành viên HĐQT 
không được đồng thời là thành viên 
của 5 công ty khác áp dụng kể từ ngày 
01/08/2019.  

2. Thành viên Hội đồng Quản trị có các quyền và 
nhiệm vụ sau: 

2. Thành viên Hội đồng Quản trị có các quyền và nhiệm 
vụ sau: 

 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản 
trị, biểu quyết, kiến nghị và có ý kiến rõ ràng tại các 
cuộc họp Hội đồng Quản trị để giải quyết các vấn đề 
thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị được đưa 
ra thảo luận. 

c. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản 
trị và có ý kiến rõ ràng các vấn đề  được đưa ra thảo 
luận. 

Sửa đổi theo điểm b khoản 2 điều 14 
NĐ 71 

 

 d. Báo cáo kịp thời và đầy đủ Hội đồng quản trị các 
khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, 
công ty liên kết và các tổ chức khác mà họ là người 
đại diện phần vốn của DHG PHARMA 

Bổ sung theo điểm c khoản 2 điều 14 
NĐ 71 
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- Có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám 
đốc, người quản lý các đơn vị trong DHG PHARMA 
cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, 
hoạt động kinh doanh của DHG PHARMA và của 
các đơn vị trong DHG PHARMA. Người quản lý 
được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và 
chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của 
thành viên Hội đồng Quản trị. 

e. Có quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo Điều 30 
Điều lệ này. 

Trùng nội dung với điều 30 Điều lệ hiện 
hành nên. 

- Các thành viên Hội đồng Quản trị và những người 
có liên quan khi thực hiện mua hay bán cổ phần 
của công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước, Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao 
dịch Chứng khoán và thực hiện công bố thông tin về 
việc mua bán này theo quy định của pháp luật. 

h. Các thành viên Hội đồng Quản trị và những 
người có liên quan khi thực hiện giao dịch cổ phiếu 
của DHG PHARMA phải báo cáo Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và 
thực hiện công bố thông tin về việc giao dịch này 
theo quy định của pháp luật. 

Sửa đổi theo điểm d khoản 2 điều 14 
NĐ 71. 

Điều 34. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị 

Điều 35. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị  

1. Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các 
thành viên Hội đồng Quản trị để bầu ra một Chủ tịch 
và một Phó Chủ tịch. 

1. Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành 
viên Hội đồng Quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một 
Phó Chủ tịch. 

 

Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ 
tịch Hội đồng Quản trị không kiêm nhiệm chức vụ 
Tổng Giám đốc. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị 
kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải 
được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng Cổ đông 
thường niên. 

Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, việc 
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng 
giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm 
tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên. 

Kề từ ngày 01/8/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị 
không được kiêm nhiệm Tổng giám đốc. 

Điều 12.2, điều 36.1 và điều 37.2 NĐ 
71 hạn chế việc Chủ tịch HĐQT kiêm 
nhiệm TGĐ công ty sau ngày 
01/08/2020.  

Đồng thời, điều chỉnh cho thông nhất 
với khoản 2 điều 41 điều lệ hiện hành 
(điều 42 điều lệ sửa đổi) 

Điều 35. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị Điều 36. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị  
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3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải triệu tập 
họp Hội đồng Quản trị, không được trì hoãn nếu 
không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối 
tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục 
đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: 

a. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm cán bộ quản lý; 

3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp 
Hội đồng Quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý 
do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây 
đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và 
các vấn đề cần bàn: 

a. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm Người Điều hành 
khác; 

Điểm b khoản 4 Điều 153 LND 2014 

7. Thông báo và chương trình họp: Thông báo họp 
Hội đồng Quản trị phải được gửi trước cho các 
thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất năm ngày trước 
khi tổ chức họp. Các thành viên Hội đồng có thể từ 
chối thông báo mời họp bằng văn bản. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7. Thông báo và chương trình họp: Thông báo họp Hội 
đồng Quản trị phải được gửi trước cho các thành viên 
Hội đồng Quản trị ít nhất ba ngày làm việc trước ngày 
họp. Các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo 
mời họp bằng văn bản. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sửa đổi theo khoản khoản 6 điều 153 
LDN 2014. 

13. Những người được mời họp dự thính: Người 
quản lý khác và các chuyên gia của một bên thứ ba 
có thể dự họp Hội đồng Quản trị theo lời mời của 
Hội đồng Quản trị nhưng không được biểu quyết trừ 
khi bản thân họ có quyền biểu quyết như thành viên 
Hội đồng Quản trị. 

14. Những người được mời họp dự thính: Người quản 
lý, Người điều hành, các chuyên gia của một bên thứ 
ba, và các tổ chức, cá nhân khác có thể dự họp Hội 
đồng Quản trị theo lời mời của Hội đồng Quản trị nhưng 
không được biểu quyết trừ khi bản thân họ có quyền 
biểu quyết như thành viên Hội đồng Quản trị. 

 

Điều 36. Biên bản họp Hội đồng Quản trị Điều 37. Biên bản họp Hội đồng Quản trị  

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị phải được 
ghi biên bản và có thể ghi âm và lưu giữ dưới hình 
thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng 
tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng nước ngoài, với 
các nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị phải được lập 
biên bản chi tiết, rõ ràng và có thể ghi âm và lưu giữ 
dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập 
bằng tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng nước ngoài, với 
các nội dung chủ yếu sau đây: 

Sửa theo khoản 2 điều 16 NĐ 71 
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i. Họ, tên, chữ ký của tất cả thành viên hoặc đại diện 
theo ủy quyền dự họp. 

i. Họ, tên, chữ ký của Chủ tọa cuộc họp và người ghi 
biên bản (Thư ký). 

Sửa theo khoản 2 điều 16 NĐ 71 

2. Chủ tọa và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính 
trung thực và chính xác của nội dung 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 mười ngày kể từ khi chuyển đi. 

2. Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản (thư ký) 
phải ký tên và chịu trách nhiệm về tính trung thực và 
chính xác của nội dung 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 mười ngày kể từ khi chuyển đi. 

Sửa theo khoản 2 điều 16 NĐ 71 

 

Điều 37. Các tiểu ban của Hội đồng Quản trị Điều 38. Các tiểu ban của Hội đồng Quản trị  

1. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng Quản trị có thể 
thành lập và ủy quyền hành động cho các tiểu ban 
trực thuộc để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng Quản 
trị. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc 
nhiều thành viên của Hội đồng Quản trị và một hoặc 
nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội 
đồng Quản trị. 

1. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng Quản trị có thể đề 
xuất Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thành lập các 
tiểu ban trực thuộc để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng 
Quản trị. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên 
độc lập Hội đồng quản trị làm Trưởng ban các tiểu 
ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng. Thành viên của 
tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội 
đồng Quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài 
theo quyết định của Hội đồng Quản trị. 

Sửa đổi theo điều 17.1 NĐ17 

 Trường hợp DHG PHARMA chưa hoặc không thành lập 
các tiểu ban nhân sự và tiểu ban lương thưởng thì 
Hội đồng Quản trị phân công thành viên độc lập Hội 
đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt 
động nhân sự, lương thưởng. 

Chuyển từ khoản 4 điều 37 điều lệ hiện 
hành lên và sửa theo khoản 2 điều 17 
NĐ71. 

 Điều 39 Người phụ trách quản trị DHG PHARMA Bổ sung thêm điều mới theo điều 18 
NĐ 71 

 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất 01 người làm 
các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị DHG 
PHARMA. Người phụ trách quản trị DHG PHARMA có 
thể kiêm nhiệm làm Thư ký DHG PHARMA theo quy 
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định tại điều 40 Điều lệ này. 

2. Người phụ trách quản trị DHG PHARMA 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 DHG 
PHARMA. 

3. Người phụ trách quản trị DHG PHARMA 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 DHG PHARMA 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 pháp luật; 

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

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt 
động công bố thông tin của DHG PHARMA; 

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

i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của 
pháp luật và Điều lệ. 

Điều 39. Tổ chức bộ máy điều hành Điều 41. Tổ chức bộ máy điều hành  

DHG PHARMA ban hành một hệ thống tổ chức 
quản lý điều hành mà theo đó ban điều hành sẽ chịu 

DHG PHARMA ban hành một hệ thống tổ chức quản lý 
điều hành mà theo đó ban điều hành sẽ chịu trách nhiệm 

Sửa đổi theo khoản 5 điều 2 NĐ 71 
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trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng 
Quản trị. Ban Điều hành của DHG PHARMA có một 
Tổng Giám đốc và một số Phó Tổng Giám đốc và 
một Kế toán trưởng do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. 
Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc có thể 
đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị, và được 
Hội đồng Quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một 
nghị quyết được thông qua một cách hợp thức. 

và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị. Ban 
Điều hành của DHG PHARMA có một Tổng Giám đốc, 
một số Phó Tổng Giám đốc, một Kế toán trưởng và 
những Người điều hành do Hội đồng Quản trị bổ 
nhiệm. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc có 
thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị, và được 
Hội đồng Quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị 
quyết được thông qua một cách hợp thức. 

Điều 40. Cán bộ quản lý Điều 42. Người Điều hành 
Sửa đổi theo khoản 5 điều 2 NĐ 71 

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự 
chấp thuận của Hội đồng quản trị, DHG PHARMA 
được sử dụng số lượng và loại cán bộ quản lý cần 
thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý 
DHG PHARMA 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 DHG 
PHARMA đạt được các mục tiêu đề ra. 

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

Sửa đổi theo khoản 5 điều 2 NĐ 71 

2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản 
khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám 
đốc 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. 

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

Sửa đổi theo khoản 5 điều 2 NĐ 71 

Điều 41. Tổng Giám đốc Điều 43. Tổng Giám đốc  

4. Quyền hạn và nhiệm vụ: Tổng Giám đốc có 
những quyền hạn và trách nhiệm sau: 

4. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách 
nhiệm sau: 

 

 a. Kiến nghị/đề xuất lên Hội đồng quản trị: Cơ cấu lại nội dung cho dễ tra cứu 

d. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà 
DHG PHARMA 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 

i. Kiến nghị số lượng và các loại Người Điều hành 
mà DHG PHARMA 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 
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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; 

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 
Người Điều hành  

 b. Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh 
doanh hằng ngày của DHG PHARMA mà không cần có 
quyền quyết định của Hội đồng quản trị: 

Cơ cấu lại nội dung cho dễ tra cứu 

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

ii. Thay mặt DHG PHARMA ký kết các hợp đồng tài 
chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động 
sản xuất kinh doanh thường nhật của DHG PHARMA 
theo những thông lệ quản lý tốt nhất; 

 

j. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định 
của Điều lệ này và các quy chế của DHG PHARMA, 
các nghị quyết của Hội đồng Quản trị, hợp đồng lao 
động của Tổng Giám đốc và theo quy định pháp 
luật; 

v. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của 
Điều lệ này và các quy chế của DHG PHARMA, các nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, 
hợp đồng lao động của Tổng Giám đốc và theo quy định 
pháp luật; 

 

Điều 42. Phó Tổng Giám đốc Điều 44. Phó Tổng Giám đốc  

2. Phó Tổng Giám đốc có các quyền và nhiệm vụ 
sau đây: 

2. Phó Tổng Giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau 
đây: 

 

e. Có quyền kiến nghị đến Tổng Giám đốc, Chủ tịch 
Hội đồng Quản trị thay đổi, tuyển dụng nhân sự, 
cách chức các cán bộ quản lý trưởng, phó các bộ 
phận, phòng ban trong Công ty; 

e. Có quyền kiến nghị đến Tổng Giám đốc, Chủ tịch 
Hội đồng Quản trị thay đổi, tuyển dụng nhân sự, 
cách chức Người điều hành, Người quản lý, trưởng, 
phó các bộ phận, phòng, ban và đơn vị trực thuộc 
trong DHG PHARMA; 

 

Điều 43. Kế toán trưởng Điều 45. Kế toán trưởng  

2. Kế toán trưởng có các nhiệm vụ và quyền sau 
đây: 

2. Kế toán trưởng có các nhiệm vụ và quyền sau đây:  

b. Tham mưu cho Phó Tổng Giám đốc Tài chính- b. Tham mưu cho Ban điều hành về chính sách tài Điều chỉnh cho phù hợp với chức 
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Đầu tư về chính sách tài chính, chế độ kế toán liên 
quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư 
của DHG PHARMA; 

chính, chế độ kế toán liên quan đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh, đầu tư của DHG PHARMA; 

năng của Kế toán trưởng 

Điều 44. Trách nhiệm cẩn trọng của Thành viên Hội 
đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý 

Điều 46. Trách nhiệm cẩn trọng của Thành viên Hội 
đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và 
Người Điều hành 

 

Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm 
soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý được uỷ 
thác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của 
mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên 
các tiểu ban của Hội đồng Quản trị, một cách trung 
thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao 
nhất của DHG PHARMA và với một mức độ cẩn 
trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm 
nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương 
tự. 

Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng 
Giám đốc và Người Điều hànhđược uỷ thác có trách 
nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những 
nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội 
đồng Quản trị, một cách trung thực và theo phương thức 
mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của DHG PHARMA và với 
một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng thường 
có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh 
tương tự. 

 

Điều 45. Trách nhiệm trung thực và tránh các 
xung đột về quyền lợi 

Điều 47. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung 
đột về quyền lợi của Người Điều hành 

Sửa đổi bổ sung theo điều 24 NĐ71, 
đồng thời tại điều 160 LDN 2014 cũng 
quy định trách nhiệm của người quản lý 
công ty. Thuật ngữ “cán bộ quản lý” 
trong điều này điều chỉnh tương ứng 
với “Người quản lý” theo LND 2014 và 
điều 24 NĐ 71. 

 1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 
Tổng giám đốc và Người Điều hành phải công khai 
các lợi ích liên quan theo quy định của Luật doanh 
nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. 

 

1. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban 
kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý không 
được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể 
mang lại lợi ích cho DHG PHARMA vì mục đích cá 
nhân; đồng thời không được sử dụng những thông 
tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân 
hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân 

2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng 
Giám đốc, Người Điều hành và những Người liên 
quan của các thành viên này không được phép sử 
dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích 
cho DHG PHARMA vì mục đích cá nhân; đồng thời 
không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức 
vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của 
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khác. tổ chức hoặc cá nhân khác. 

2. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban 
kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý có 
nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng Quản trị tất cả các 
lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của DHG 
PHARMA mà họ có thể được hưởng thông qua các 
pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. 
Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những 
cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng Quản trị 
không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy 
cứu vấn đề này. 

3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, 
Tổng Giám đốc và Người Điều hành có nghĩa vụ 
thông báo cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát các 
giao dịch giữa DHG PHARMA, Công ty con của DHG 
PHARMA, Công ty do DHG PHARMA nắm quyền 
kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với chính thành viên 
đó hoặc với những người liên quan của thành viên 
đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch 
của các đối tượng nêu trên do Đại hội đồng cổ đông 
hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, DHG PHARMA 
phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết 
này theo quy định của pháp luật chứng khoán về 
công bố thông tin. 

 

 4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu 
quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành 
viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó 
theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ. 

 

5. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban 
kiểm soát, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và 
những người có liên quan với các thành viên nêu 
trên không được sử dụng các thông tin chưa được 
phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người 
khác để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

5. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng 
giám đốc, Người Điều hành và những người có liên 
quan của các thành viên này không được sử dụng các 
thông tin chưa được phép công bố của DHG PHARMA 
hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có 
liên quan. 

 

 Điều 48. Giao dịch với Người có liên quan 

1. Khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, 
DHG PHARMA phải ký kết hợp đồng bằng văn bản 
theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. 

2. DHG PHARMA áp dụng các biện pháp cần thiết để 
ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào 
hoạt động của DHG PHARMA và gây tổn hại cho lợi 
ích của DHG PHARMA thông qua việc kiểm soát các 
giao dịch, mua bán, giá cả hàng hóa và dịch vụ của 

Bổ sung điều mới theo Điều 25 NĐ 71 
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DHG PHARMA. 

3. DHG PHARMA áp dụng các biện pháp cần thiết để 
ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan 
tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản 
hoặc các nguồn lực khác của DHG PHARMA. 

 Điều 49. Giao dịch với cổ đông, Người quản lý và 
Người có liên quan của các đối tượng này 

Sửa đổi, chuyển khoản 3, 4 điều 45 
điều lệ hiện hành và bổ sung theo điều 
26 NĐ71 thành điều riêng cho dễ tra 
cứu 

 1. DHG PHARMA không được cung cấp khoản vay 
hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và Người có 
liên quan của cổ đông đó là cá nhân. 

 

 2. DHG PHARMA không được cung cấp khoản vay 
hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và Người có 
liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ trường hợp 
Cổ đông là công ty con trong trường hợp công ty 
con là các công ty không có cổ phần, phần vốn góp 
nhà nước nắm giữ và đã thực hiện góp vốn, mua cổ 
phần DHG PHARMA trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 
theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 
96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
doanh nghiệp. 

 

 3. DHG PHARMA không được cung cấp khoản vay 
hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là 
tổ chức, trừ các trường hợp sau đây: 

a. DHG PHARMA và tổ chức là Người có liên quan 
của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc 
các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm 
công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao 
dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội 
đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại Điều lệ 
DHG PHARMA; 
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b. Trường hợp pháp luật có quy định khác. 

 4.  Trừ trường hợp các giao dịch được Đại hội đồng 
cổ đông chấp thuận, DHG PHARMA không được 
thực hiện giao dịch sau: 

 

 a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên 
Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, 
Người quản lý và những cá nhân, tổ chức có liên 
quan của các đối tượng này, trừ trường hợp DHG 
PHARMA và tổ chức có liên quan đến cổ đông là các 
công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt 
động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công 
ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành 
có quy định khác. 

 

 b. Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị 
từ 25% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài 
chính gần nhất của DHG PHARMA giữa DHG 
PHARMA với một trong các đối tượng sau: 

 

 i. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 
Tổng giám đốc, các Người quản lý và Người có 
liên quan của các đối tượng này; 

 

 ii. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông 
sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông 
của DHG PHARMA và Những người có liên 
quan của họ; 

 

 iii. Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng 
quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh 
nghiệp. 

 

 5. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao 
dịch tại điểm b khoản 3 Điều này có giá trị nhỏ hơn 
25% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần 
nhất của DHG PHARMA. 
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 Điều 50. Đảm bảo quyền hợp pháp của người có 
quyền lợi liên quan đến DHG PHARMA 

Bổ sung điều mới theo điều 27 NĐ 71 

 1. DHG PHARMA phải thực hiện trách nhiệm với 
cộng đồng và người có quyền lợi liên quan đến DHG 
PHARMA theo quy định của pháp luật hiện hành và 
Điều lệ. 

 

 2. DHG PHARMA phải tuân thủ các quy định pháp 
luật về lao động, môi trường và xã hội. 

 

Điều 46. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường Điều 51. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường  

1. Trách nhiệm về thiệt hại: Thành viên Hội đồng 
Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 
và cán bộ quản lý vi phạm nghĩa vụ hành động một 
cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của 
mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên 
môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do 
hành vi vi phạm của mình gây ra. 

1. Trách nhiệm về thiệt hại: Thành viên Hội đồng Quản 
trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Người quản lý và 
Người điều hành vi phạm nghĩa vụ hành động một cách 
trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự 
cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải 
chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm 
của mình gây ra. 

 

2. Bồi thường: DHG PHARMA sẽ bồi thường cho 
những người đã, đang và có nguy cơ trở thành một 
bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố 
đã, đang hoặc có thể sẽ được tiến hành cho dù đây 
là vụ việc dân sự, hành chính (mà không phải là việc 
kiện tụng do DHG PHARMA thực hiện hay thuộc 
quyền khởi xướng của DHG PHARMA) nếu người 
đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng Quản trị, 
cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện được 
DHG PHARMA (hay công ty con của DHG 
PHARMA) uỷ quyền, hoặc người đó đã hoặc đang 
làm theo yêu cầu của DHG PHARMA (hay công ty 
con của DHG PHARMA) với tư cách thành viên Hội 
đồng Quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại 
diện được uỷ quyền của một công ty, đối tác, liên 
doanh, tín thác hoặc pháp nhân khác. Những chi phí 
được bồi thường bao gồm: các chi phí phát sinh (kể 

2. Bồi thường: DHG PHARMA sẽ bồi thường cho những 
người đã, đang và có nguy cơ trở thành một bên liên 
quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, đang hoặc 
có thể sẽ được tiến hành cho dù đây là vụ việc dân sự, 
hành chính (mà không phải là việc kiện tụng do DHG 
PHARMA thực hiện hay thuộc quyền khởi xướng của 
DHG PHARMA) nếu người đó đã hoặc đang là thành 
viên Hội đồng Quản trị, Người quản lý và Người điều 
hành, nhân viên hoặc là đại diện được DHG PHARMA 
(hay công ty con của DHG PHARMA) uỷ quyền, hoặc 
người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của DHG 
PHARMA (hay công ty con của DHG PHARMA) với tư 
cách thành viên Hội đồng Quản trị, Người quản lý và 
Người điều hành, nhân viên hoặc đại diện được uỷ 
quyền của một công ty, đối tác, liên doanh, tín thác hoặc 
pháp nhân khác. Những chi phí được bồi thường bao 
gồm: các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi 
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cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản 
tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong 
thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết 
những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho 
phép, với điều kiện là người đó đã hành động trung 
thực, cẩn trọng, mẫn cán và với năng lực chuyên 
môn theo phương thức mà người đó tin tưởng rằng 
đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất 
của DHG PHARMA, trên cơ sở tuân thủ luật pháp 
và không có sự phát hiện hay xác nhận nào rằng 
người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. 
DHG PHARMA có quyền mua bảo hiểm cho những 
người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường 
nêu trên. 

phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải 
thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức 
hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ 
luật pháp cho phép, với điều kiện là người đó đã hành 
động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán và với năng lực 
chuyên môn theo phương thức mà người đó tin tưởng 
rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất 
của DHG PHARMA, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và 
không có sự phát hiện hay xác nhận nào rằng người đó 
đã vi phạm những trách nhiệm của mình. DHG PHARMA 
có quyền mua bảo hiểm cho những người đó để tránh 
những trách nhiệm bồi thường nêu trên. 

Điều 47. Ban Kiểm soát Điều 52. Ban Kiểm soát  

1. Ban Kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm như 
sau: 

1. Ban Kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm như sau:  

 a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê 
chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm 
toán Báo cáo tài chính của DHG PHARMA; 

Sửa đổi, bổ sung theo điều 22 NĐ 71 

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

 

 c. Giám sát tình hình tài chính DHG PHARMA, tính 
hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội 
đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người Điều hành, 
sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với 
Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông; 

Sửa đổi, bổ sung theo điều 22 NĐ 71 

 d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật 
hoặc vi phạm Điều lệ của thành viên Hội đồng 
quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành, 
phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản 
trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi 
phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc 

Chuyển từ điểm i khoản 1 và khoản 6 
điều 47 điều lệ hiện hành lên và sửa 
đổi, bổ sung theo điều 22 NĐ 71. 

Khoản 4 điều 22 NĐ 71không yêu cầu 
phảo báo cáo với UBCK sau 07 ngày 
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phục hậu quả; yêu cầu khắc phục. 

 e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định 
tại Điều 58 Điều lệ này. 

Sửa đổi, bổ sung theo điều 22 NĐ 71 

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại 
hội đồng Cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau: 

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội 
đồng Cổ đông phải tối thiểu có các nội dung sau: 

 

d. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng 
Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán 
bộ quản lý; 

d. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, 
thành viên Ban Tổng Giám đốc, Người quản lý và 
Người điều hành; 

 

Điều 48. Thành viên Ban Kiểm soát Điều 53. Kiểm soát viên  

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát phải có từ ba 
(03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban Kiểm soát 
phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc 
kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát không 
phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính 
của DHG PHARMA và không phải là thành viên hay 
nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực 
hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của DHG 
PHARMA. Ban Kiểm soát phải chỉ định một thành 
viên làm Trưởng ban. Trưởng Ban kiểm soát là 
người có chuyên môn về kế toán. Trưởng Ban Kiểm 
soát có các quyền và trách nhiệm sau: 

1. Số lượng kiểm soát viên ít nhất  từ ba (03) đến 
năm (05) người. Kiểm soát viên có thể không phải là 
cổ đông của DHG PHARMA. 

Sửa đổi theo khoản 1 điều 20 NĐ 71 

 2. Ban Kiểm soát bầu một trong số họ   làm Trưởng 
Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán 
viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm 
việc chuyên trách tại DHG PHARMA. Trưởng Ban 
Kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: 

Tách ra từ khoản 1 và Sửa đổi theo 
khoản 4 điều 20 NĐ 71 và sửa đổi theo 
khoản 2 điều 163 LDN 2014 

4. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện 
sau đây: 

4. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau 
đây: 

 

Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác 
của pháp luật có liên quan. 

d. Không thuộc các trường hợp sau: 

i. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của DHG 

Sửa đổi, bổ sung theo khoản 2 điều 20 
NĐ 71 và chuyển đoạn cuối khoản 1 
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PHARMA; 

ii. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán 
độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính 
của DHG PHARMA trong 03 năm liền trước đó. 

điều 48 điều lệ hiện hành xuống 

 Điều 54. Ứng cử, đề cử ứng viên Kiểm soát viên Tách thành điều riêng từ khoản 2 điều 
48 điều lệ hiện hành để dễ tra cứu, và 
sửu đổi, bổ sung theo điều 11, 19 
NĐ71. 

 1. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của 
từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Kiểm 
soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 
5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 10% đến 
dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 
30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 40% 
đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 
được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 
dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được 
đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 

Chuyển từ khoản 2 điều 48 điều lệ hiện 
hành xuống. 

 2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát 
thông qua đề cử và ứng cử như trên vẫn không đủ số 
lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể 
đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ 
chế quy định trong Quy chế quản trị DHG PHARMA. 

 

 3. Trong trường hợp đã xác định được trước các 
ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên 
Ban kiểm soát được công bố tối thiểu mười (10) 
ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ 
đông trên trang thông tin điện tử của DHG 
PHARMA để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng 
viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Ban kiểm 
soát phải có cam kết bằng văn bản về tình trung 
thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá 
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nhân được công bố và phải cam kết thực hiện 
nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn 
trọng và vì lợi ích cao nhất của DHG PHARMA 
nếu được bầu làm kiểm soát viên. Thông tin liên 
quan đến các ứng viên Ban kiểm soát được công 
bố tối thiểu bao gồm: 

- Họ tên, ngày tháng năm sinh; 

- Trình độ chuyên môn; 

- Quá trình công tác; 

- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ 
chức vụ kiểm soát viên và các chức danh quản lý 
khác; 

- Lợi ích có liên quan tới DHG PHARMA (nếu có); 

- Các thông tin khác (nếu có). 

 Điều 57. Cuộc họp của Ban kiểm soát Bổ sung mới theo điều 23 NĐ 71 

 1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một 
năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 
2/3 số Kiểm soát viên. Biên bản họp Ban kiểm 
soát được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các 
Kiểm soát viên tham dự họp phải ký tên vào các 
biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban 
kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách 
nhiệm của từng Kiểm soát viên. 

 

 2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội 
đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện công ty 
kiểm toán độc lập tham dự và trả lời các vấn đề 
mà các Kiểm soát viên quan tâm. 

 

 Điều 58. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại 
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Tách thành điều mới để dễ tra cứu trên 
cơ sở điểm d, đ khoản 2 Điều 136 LDN 
2014 và điều 10 NĐ71 
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 1. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội 
đồng cổ đông thường niên bao gồm: 

 

 a. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh 
của DHG PHARMA, về kết quả hoạt động của Hội 
đồng quản trị và Tổng Giám đốc 

b. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban 
kiểm soát và của từng kiểm soát viên; 

 

 2. Ngoài ra Báo cáo của Ban kiểm soát tại khoản 1 
điều này 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 Kiểm soát viên theo quy 
định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp và 
Điều lệ; 

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 DHG PHARMA; 

d. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng 
giám đốc, Người quản lý và Người điều hành; 

e. 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. 

 

Điều 51. Quyền tiếp cận thông tin và tính độc lập 
của thành viên Ban Kiểm soát 

Điều 59. Quyền tiếp cận thông tin và tính độc lập của 
Kiểm soát viên 

 

1. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền tiếp cận với 
tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình 
hoạt động của công ty. Cụ thể như sau: 

1. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận với tất cả các thông 
tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của DHG 
PHARMA. Cụ thể như sau: 
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Điều 57. Chế độ lưu giữ tài liệu Điều 65. Chế độ lưu giữ tài liệu  

1. Hội đồng Quản trị DHG PHARMA phải tổ chức 
việc lưu giữ các tài liệu sau đây: 

1. Hội đồng Quản trị DHG PHARMA phải tổ chức việc 
lưu giữ các tài liệu sau đây: 

 

b. Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh; văn bằng 
bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; Giấy Chứng 
nhận Đăng ký chất lượng sản phẩm; các giấy phép 
và giấy chứng nhận khác; 

b. Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp; văn bằng 
bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; Giấy Chứng nhận 
Đăng ký chất lượng sản phẩm; các giấy phép và giấy 
chứng nhận khác; 

 

Điều 58. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ Điều 66. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ  

2. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban 
Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ 
quản lý có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của 
DHG PHARMA, danh sách cổ đông và những sổ 
sách và hồ sơ khác của DHG PHARMA vì những 
mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều 
kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng 
Giám đốc, Người quản lý và Người điều hành có 
quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của DHG PHARMA, 
danh sách cổ đông và những sổ sách, hồ sơ khác của 
DHG PHARMA vì những mục đích liên quan tới chức vụ 
của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo 
mật. 

 

Điều 59. Công bố thông tin và thông báo ra công 
chúng 

Điều 67. Công bố thông tin và thông báo ra công 
chúng 

 

 2. Công bố thông tin về quản trị DHG PHARMA Bổ sung thêm khoản 2,3 và 4 theo điều 
30 NĐ 71 

 a. DHG PHARMA phải công bố thông tin về tình hình 
quản trị công ty tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông 
thường niên và trong Báo cáo thường niên của DHG 
PHARMA theo quy định của pháp luật chứng khoán 
về công bố thông tin. 

b. DHG PHARMA có nghĩa vụ báo cáo định kỳ 06 
tháng và công bố thông tin về tình hình quản trị DHG 
PHARMA theo quy định của pháp luật chứng khoán 
về công bố thông tin. 

 

 3. Công bố thông tin về thu nhập của Tổng giám đốc Bổ sung theo điều 31NĐ 71 
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Tiền lương của Tổng giám đốc và Người quản lý 
phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo 
tài chính hàng năm của DHG PHARMA và phải báo 
cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

 4. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của 
thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng 
giám đốc 

Bổ sung theo điều 32 NĐ 71 

 Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại Điều 47 Điều 
lệ này, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 
Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát trong các trường hợp sau: 

a. Các giao dịch giữa DHG PHARMA với công ty 
trong đó các thành viên nêu trên là thành viên sáng 
lập hoặc là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 
đốc trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm 
giao dịch; 

b. Các giao dịch giữa DHG PHARMA với công ty 
trong đó Người có liên quan của các thành viên nêu 
trên là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 
hoặc cổ đông lớn. 

 

 5. Tổ chức công bố thông tin 

.......... 

Nội dung này được chuyển từ khoản 2 
điều 59 điều lệ hiện hành, giữ nguyên 
nội dung 

Điều 63. Công ty con là công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên 

Điều 71. Công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên 

 

2. Hội đồng Quản trị DHG PHARMA thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ sau đây đối với các công ty con: 

2. Hội đồng Quản trị DHG PHARMA thực hiện các quyền 
và nghĩa vụ sau đây đối với các công ty con: 

 

d. Quyết định các dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc 
lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo 
cáo tài chính gần nhất của công ty con hoặc một tỷ 
lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty; 

d. Quyết định các dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn 
hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài 
chính gần nhất của công ty con; 

Bỏ nội dung “hoặc một tỷ lệ khác nhỏ 
hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty” 
vì không phù hợp. 
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e. Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty con; 
chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ 
công ty con cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển 
nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ thực 
hiện theo quy định của Điều lệ công ty; 

e. Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty con; chuyển 
nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ công ty con 
cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng một 
phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ thực hiện theo quy định 
của Điều lệ công ty con; 

Bổ sung cho rõ nghĩa 

 

g. Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn 
hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo 
tài chính gần nhất của công ty con hoặc một tỷ lệ 
khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty; 

g. Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 
50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 
gần nhất của công ty con; 

Bỏ nội dung “hoặc một tỷ lệ khác nhỏ 
hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty” 
vì không phù hợp. 

i. Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp 
đồng khác do Điều lệ công ty con quy định có giá trị 
bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi 
trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty con 
hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều 
lệ Công ty; 

i. Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng 
khác do Điều lệ công ty con quy định có giá trị bằng hoặc 
lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo 
tài chính gần nhất của công ty con; 

Bỏ nội dung “hoặc một tỷ lệ khác nhỏ 
hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty” 
vì không phù hợp. 

Điều 66. Trách nhiệm của DHG PHARMA đối với 
các công ty con, công ty liên kết trong DHG 
GROUP 

Điều 74. Trách nhiệm của DHG PHARMA đối với các 
công ty con, công ty liên kết trong DHG GROUP 

 

Đoạn cuối khoản 1: 

DHG PHARMA thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ 
đông, thành viên góp vốn thông qua người đại diện 
quản lý phần vốn góp của DHG PHARMA tại các 
công ty con, công ty liên kết để đảm bảo hiệu quả 
đầu tư vốn và thực hiện mục tiêu, chiến lược phát 
triển chung của DHG GROUP; 

Đoạn cuối khoản 1: 

DHG PHARMA thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở 
hữu, cổ đông, thành viên góp vốn thông qua người đại 
diện quản lý phần vốn góp của DHG PHARMA tại các 
công ty con, công ty liên kết để đảm bảo hiệu quả đầu tư 
vốn và thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển chung 
của DHG GROUP; 

Bổ sung vì DHG có thành lập các công 
ty con là công ty TNHH Một thành viên. 
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b. C6 d6ng v6i HOi d6ng Quan tri, Ban Ki6m sodt,
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1.b. C6 d6ng v6i HOi ddng Qudn tri, Ban Ki6m soit,
T6ng GiSm d6c hay Nqudli iti6u hilnh. No,fri ouin lt
DHG PHARMA.
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Phụ lục IV: 
 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2017 
 

(Không công bố danh sách chi tiết do tính bảo mật của cổ đông) 
 

 




