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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TỒN CÂY 

THUỐC NAM VÀ TRỒNG CÂY GỖ QUÝ VIỆT NAM 

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Công ty cổ phần Bảo tồn cây thuốc nam & Trồng cây gỗ quý 

Việt Nam 

1.1. Công ty cổ phần Bảo tồn cây thuốc nam & Trồng cây gỗ quý Việt Nam 

là doanh nghiệp xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận được thành lập theo 

quy định của pháp luật nhằm: 

- Trồng các loại cây dược liệu để bảo tồn; Nghiên cứu khoa học phục vụ việc 

bảo tồn, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; 

- Trồng các loại cây gỗ quý. 

Theo Điều 10 luật doanh nghiệp năm 2020, Doanh nghiệp xã hội là doanh 

nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp, có mục tiêu 

hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng; sử dụng 

100% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện 

mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký. 

Doanh nghiệp xã hội không vì mục tiêu lợi nhuận do các nhà hoạt động xã 

hội sáng lập với sứ mệnh xã hội được công bố rõ ràng, xác định rõ sự kết hợp bền 

vững giữa sứ mệnh xã hội với mục tiêu kinh tế, trong đó mục tiêu kinh tế là 

phương tiện để đạt mục tiêu tối cao là phát triển xã hội; lợi nhuận thu được để sử 

dụng tái đầu tư hoặc mở rộng tác động xã hội của doanh nghiệp. 

Theo Điều 4 Nghị định số: 47/2021/NĐ-CP, Doanh nghiệp xã hội được tiếp 

nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài; nhận tài trợ bằng tài sản, tài chính và hỗ 

trợ kỹ thuật từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước. 

1.2. Công ty cổ phần Bảo tồn cây thuốc nam & Trồng cây gỗ quý Việt Nam 

đặt tại Suối Cái, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội; nơi đây có hệ 

sinh thái tự nhiên đa dạng, khí hậu thuận lợi cho việc trồng, bảo tồn các loài cây 

dược liệu và cây gỗ quý; được nhân dân cả nước biết đến là vùng đất thờ Đức 

thánh Tản Viên, vị thánh hàng đệ nhất trong Tứ Bất tử của Việt Nam. 

Công ty cổ phần Bảo tồn cây thuốc nam & Trồng cây gỗ quý Việt Nam ra 

đời bằng tâm huyết của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp; sự đóng góp và hỗ trợ của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Vườn Quốc gia Ba Vì, Viện 

Dược liệu Trung ương, Trường Đại học Lâm nghiệp, Các trường đại học, cao 

đẳng, trung cấp ngành y dược, Hội Đông y thành phố Hà Nội, Sở Công Thương 

Hà Nội và các Sở Công Thương khắp cả nước. 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

BẢO TỒN CÂY THUỐC NAM & 

TRỒNG CÂY GỖ QUÝ VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Hà Nội, ngày  tháng 10 năm 2021 



2  

Điều 2. Sứ mệnh và tầm nhìn 

2.1 Sứ mệnh: Công ty cổ phần Bảo tồn cây thuốc nam & Trồng cây gỗ quý 

Việt Nam tiếp nhận, trồng, chăm sóc, bảo tồn và nghiên cứu khoa học các loài cây 

dược liệu các loài cây gỗ quý của cả nước và trên thế giới nhằm mục đích mang 

những tinh hoa y dược và sinh thái đến cộng đồng. 

2.2 Tầm nhìn: Công ty cổ phần Bảo tồn cây thuốc nam & Trồng cây gỗ 

quý Việt Nam phát triển thành trung tâm bảo tồn lớn của quốc gia về dược liệu 

(trên 1000 loài dược liệu) và về gỗ quý (trên 100 loài gỗ quý); Là trung tâm nghiên 

cứu khoa học về cây dược liệu, cây gỗ quý, bài thuốc nam uy tín của cả nước và 

thế giới để các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các trường đại học, cao đẳng, 

trung cấp y dược, các doanh nghiệp y dược, các lương y, các nhà hảo tâm, và 

người dân trong và ngoài nước đến làm việc, học tập, tham quan. 

Chương  II: CỔ ĐÔNG CÔNG TY 

Điều 3. Định nghĩa 

3.1 Cổ đông sáng lập: Là các nhà hoạt động xã hội tích cực, các doanh 

nghiệp tham gia vận động để hình thành Công ty cổ phần Bảo tồn cây thuốc nam 

& Trồng cây gỗ quý Việt Nam. Cổ đông sáng lập được lưu danh trong suốt quá 

trình hoạt động của công ty.  

3.2 Cổ đông: Các cá nhân, doanh nghiệp tham gia góp vốn sau khi công ty 

được thành lập theo quy định pháp luật; Có đóng góp loài cây dược liệu, cây gỗ 

quý vào công ty không vì mục đích kinh doanh, sinh lời và bảo trợ liên tục cho 

một loài cây dược liệu, cây gỗ quý đó. 

3.3 Các công trình nghiên cứu khoa học cây dược liệu theo quy chế này 

được hiểu là các công trình khoa học do các chuyên gia, các nhà khoa học nghiên 

cứu để tìm ra các đặc tính, các hoạt tính, thành phần hoá học của các cây dược 

liệu; việc kết hợp theo tỷ lệ nhất định các đặc tính, hoạt tính và các thành phần 

cây dược liệu đó nhằm tạo ra các bài thuốc chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho con 

người. Các công trình nghiên cứu khoa học phải đạt được sự công nhận theo quy 

định của Việt Nam và Quốc tế. 

Điều 4. Quyền và trách nhiệm của các cổ đông 

4.1 Quyền lợi  

- Được tham gia quản lý, vận hành công ty theo quy chế này và theo quy định 

của pháp luật. 

- Được hưởng các quyền thăm quan, đưa khách đến thăm quan và giới thiệu về 

công ty. 

- Được ghi danh trong sổ ghi danh, trên website của công ty; Được nhắc danh 

tại các hội nghị của công ty; Được ghi danh trên các giấy tờ văn bản của công 

ty và của nhà nước, quốc tế (nếu có). 

- Thực hiện các hoạt động hữu ích nhằm trồng, chăm sóc, bảo tồn và nghiên 

cứu khoa học các loài cây dược liệu, cây gỗ quý theo quy chế của công ty. 
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- Được tham gia dự họp và biểu quyết tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định pháp luật và quy chế của công ty. 

4.2 Trách nhiệm của cổ đông  

- Thực hiện theo đúng các quy định pháp luật về doanh nghiệp xã hội. 

- Cổ đông có trách nhiệm tôn trọng và thực hiện quy chế này; trách nhiệm thực 

hiện theo đúng các quy định của pháp luật. 

- Cổ đông không được thu hồi, rút vốn trong mọi trường hợp; Cổ đông được 

chuyển nhượng cổ phần và các tài sản đã góp vào công ty. 

Chương  III: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 

Điều 5. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty 

Công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, 

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng ban. 

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông 

6.1 Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, mỗi 

cổ đông có 01 (một) lá phiếu biểu quyết và các lá phiếu có giá trị pháp lý, giá 

trị biểu quyết như nhau (không phụ thuộc vào tỷ lệ cổ phần sở hữu của cổ 

đông). 

6.2 Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập 

trên sổ đăng ký cổ đông của công ty có họ tên, địa chỉ, thông tin liên quan. 

6.3 Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 01 (một) năm một lần, vào 

tháng 01 (một) dương lịch. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông 

có thể được triệu tập họp bất thường khi có ít nhất 51% các cổ đông đồng ý tổ 

chức họp. Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi có ít nhất 

51% cổ đông biểu quyết tán thành. 

6.4  Các nội dung được thảo luận:  

- Đánh giá kết quả hoạt động của năm; Báo cáo tài chính hằng năm;  

- Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 

Giám đốc và các phòng ban;  

- Các nội dung thảo luận khác do Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đề 

xuất. 

6.5 Các nội dung được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: 

a) Thông qua định hướng phát triển, chiến lược phát triển của công ty; 

b) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.  

c) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế hoạt động của công ty; 

d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; Duyệt chi phí hoạt động thường 

xuyên hàng năm của công ty cho năm tài chính kế tiếp. 

e) Quyết định cổ đông rút khỏi công ty và quyết định bổ sung cổ đông mới 
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của công ty; 

f) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm sóat, Giám 

đốc gây thiệt hại cho công ty; 

g) Quyết định cơ cấu tổ chức của công ty, việc tổ chức lại, giải thể công ty; 

h) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế 

của công ty. 

6.6 Hình thức họp có thể thực hiện họp trực tiếp hoặc họp qua mạng; việc 

thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có thể thực hiện qua biểu quyết 

trực tiếp, xin ý kiến bằng phiếu hoặc qua mạng. 

6.7 Việc mời họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, điều kiện tiến 

hành họp, việc thực hiện quyền dự họp, quyền biểu quyết, biên bản họp và các 

nội dung khác tuân theo loại hình công ty cổ phần và doanh nghiệp xã hội hoạt 

động không vì mục tiêu lợi nhuận. 

Điều 7. Hội đồng quản trị 

7.1 Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của công ty, có quyền nhân danh 

công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc 

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời là 

người đại diện theo pháp luật, có quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật và 

điều lệ, quy chế của công ty. 

7.2 Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Quyết định thành lập các phòng ban và bổ nhiệm lãnh đạo các phòng ban 

để thực hiện các hoạt động của công ty; Quyết định phương án tuyển dụng, 

chế độ của người lao động, quy chế của người đến làm việc, học tập, tham 

quan và giám sát, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động hằng ngày của công ty; 

b) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công 

việc hằng ngày của công ty; 

c) Ban hành Quy chế tài chính của công ty phù hợp pháp luật và quy chế này; 

d) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ 

đông thông qua quyết định; 

e) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông; 

f) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty; 

g) Quyết định các vấn đề phát sinh khác không thuộc phạm vi thẩm quyền 

của Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác trong hoạt động của công ty 

mà chưa phân cấp. 

h) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và quy 

chế của công ty. 

7.3 Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, 
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lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật. Mỗi 

thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

7.4 Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản 

trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông. Trong trường hợp nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua 

trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ, quy chế của công ty gây thiệt hại 

cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết đó phải cùng liên 

đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và phải đền bù thiệt hại cho công 

ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách 

nhiệm. 

7.5 Số lượng thành viên của Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông 

thông qua và không vượt quá 11 (mười một) thành viên; nhiệm kỳ của Hội 

đồng quản trị không quá 5 (năm) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được 

bầu lại không hạn chế số nhiệm kỳ.  

7.6 Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị và việc thông qua Biên bản họp 

Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định của Nhà nước và pháp luật 

doanh nghiệp. 

Điều 8. Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Các phòng, ban chuyên môn 

8.1 Ban Kiểm soát được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp  

luật doanh nghiệp, thực hiện việc kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị và 

Ban Giám đốc. Số lượng thành viên Ban kiểm soát tối đa là 05 (năm) người 

8.2 Ban Giám đốc công ty gồm 01 (một) Giám đốc và 02 (hai) Phó Giám 

đốc phụ trách hoạt động liên quan tới trồng, bảo tồn, nghiên cứu cây thuốc và 

cây gỗ quý của công ty. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật, có các 

quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quy chế 

hoạt động của công ty. Ban Giám đốc có nhiệm vụ điều hành mọi hoạt động 

hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng 

cổ đông và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc 

thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao. Quyền hạn và trách nhiệm của Giám 

đốc và Phó Giám đốc theo hợp đồng lao động, bản mô tả công việc đính kèm 

hợp đồng lao động và các quy định của pháp luật, quy chế của công ty. 

8.3 Các phòng, ban chuyên môn do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, 

giải thể trên cơ sở đề xuất của Giám đốc phù hợp với tình hình hoạt động thực tế 

của Công ty trong từng giai đoạn; Chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban chuyên 

môn do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, giải thể trên cơ sở đề xuất của 

Giám đốc nhằm đảm bảo mục tiêu hiệu quả hoạt động cao nhất của công ty. Số 

lượng phòng, ban trong công ty được thành lập không vượt quá 04 (bốn) phòng, 

ban. 

Điều 9. Nghĩa vụ của người quản lý công ty 

9.1 Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, các 

Phó Giám đốc và người quản lý khác có trách nhiệm sau đây: Thực hiện các quyền 
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và nghĩa vụ được giao theo đúng quy chế này, điều lệ, nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông, quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. 

9.2 Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn 

trọng, hiệu quả nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty; 

9.3 Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, 

bí quyết của công ty; sử dụng tài sản của công ty và lợi dụng chức vụ để tư lợi 

hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

Chương IV: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Điều 10: Quỹ nghiên cứu khoa học 

 Công ty lập Quỹ để tài trợ, quản lý, giám sát và thực hiện các hoạt động 

nghiên cứu khoa học theo quy định pháp luật và quy chế tổ chức của công ty. Mô 

hình tổ chức, hoạt động của Quỹ do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 

trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị.  

Điều 11: Hoạt động nghiên cứu khoa học 

11.1 Dự án nghiên cứu khoa học phải được Đại hội đồng cổ đông thẩm định, 

thông qua và quyết định theo quy chế của Quỹ và công ty. 

11.2 Danh sách các công trình nghiên cứu khoa học hàng năm được cấp vốn, 

công bố hoặc dừng thực hiện do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

11.3 Hội đồng quản trị trực tiếp quản lý, giám sát và phê duyệt kế hoạch chi 

thường xuyên của Quỹ theo quy chế của Quỹ và quy định của công ty. 

Chương V: TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 

Điều 12. Hoạt động tài chính của doanh nghiệp  

12.1 Nguồn thu của công ty bao gồm các khoản thu sau: 

- Tiền và tài sản của cổ đông góp vốn vào công ty; Tiền, hiện vật do các nhà 

hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đóng góp, ủng hộ cho công 

ty;  

- Tiền, các giá trị tài sản tương đương tiền của các tổ chức trong và ngoài nước 

tài trợ, viện trợ; 

- Các khoản thu từ hoạt động tham quan, ủng hộ từ khách tham quan; 

- Các nguồn thu khác theo quy định pháp luật và quy chế của công ty. 

* Việc tiếp nhận tài trợ, viện trợ của Doanh nghiệp xã hội: Công ty có thể 

nhận tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân. Sau khi nhận viện trợ, tài trợ, công 

ty lập hồ sơ đầy đủ để làm căn cứ báo cáo tài chính. 

12.2 Chi tiêu của công ty bao gồm các khoản chi chính như sau: 

- Chi cho việc trồng, chăm sóc, bảo tồn cây thuốc, cây gỗ quý và hoạt động 

nghiên cứu khoa học để tìm ra các phương thuốc chữa bệnh, phòng bệnh, tăng 

cường sức khoẻ từ các loài cây dược liệu được ghi nhận trong danh sách cây 



7  

dược liệu của công ty; 

- Chi cho việc bảo dưỡng, duy trì cơ sở vật chất, trang thiết bị của công ty và 

trả lương thường xuyên cho người quản lý và người lao động; 

- Chi để thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, bảo hiểm xã hội cho người lao 

động, nộp các loại thuế và các trách nhiệm khác của doanh nghiệp với nhà 

nước; 

- Các khoản chi khác theo quy định pháp luật và quy chế hoạt động của công 

ty. 

12.3 Nguyên tắc thu – chi:  

 Hoạt động thu và chi phải đúng sứ mệnh và mục tiêu xã hội của công ty. Các 

nguồn thu – chi phải được lưu trữ theo quy định pháp luật về kế toán, thông báo 

công khai liên tục trên trang thông tin điện tử của công ty và cho Đại hội đồng cổ 

đông tại các cuộc họp thường niên hoặc bất thường. 

Điều 13. Tài sản và sử dụng tài sản 

13.1 Tài sản của công ty là tài sản chung của cộng đồng, được đóng góp bởi 

các cổ đông, các nhà hảo tâm (cá nhân, tổ chức) trong và ngoài nước, du khách 

thập phương; không thực hiện phân chia tài sản của công ty đối với các cổ đông 

hay bất cứ tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Tài sản của công ty bao gồm: Tiền, hiện vật, công trình xây dựng, quyền tài 

sản, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ từ kết quả nghiên cứu khoa học các 

loài cây dược liệu, các trang thiết bị và những tài sản khác; Quyền sở hữu các cây 

thuốc trong phạm vi hoạt động của công ty, quyền sở hữu trí tuệ với các phương 

thuốc, các quyền sở hữu trí tuệ khác phát sinh trong quá trình hoạt động của công 

ty, tài sản vô hình khác thuộc quyền lợi của công ty. 

13.2 Các nghiên cứu khoa học về tính năng của các loài cây dược liệu, các 

bài thuốc chữa bệnh, bảo vệ và tăng cường sức khoẻ được đăng tải trên website 

của công ty và trên các phương tiện đại chúng được coi là tài sản chung của cộng 

đồng xã hội; mọi cá nhân, tổ chức có thể sử dụng các nghiên cứu khoa học trên 

nhằm mục đích chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân sử dụng các nghiên cứu khoa học này nhằm mục đích sản xuất thuốc phòng 

và chữa bệnh, thực phẩm chức năng để kinh doanh hoặc nhằm tiếp tục phát triển 

các nghiên cứu của công ty phải có văn bản gửi đến công ty và được công ty chấp 

thuận bằng văn bản. 

Chương VI: HIỆU LỰC THI HÀNH 

Điều 14. Điều khoản thi hành 

14.1 Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ..../..../..... 

14.2 Các cổ đông của công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện 

quy chế kể từ ngày có hiệu lực. Quy chế có thể được Đại hội đồng cổ đông của 

công ty sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và pháp luật hiện hành. 
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14.3 Các quy định, quyết định, hành vi khác của Hội đồng quản trị, Ban giám 

đốc và các phòng, ban khác trong công ty vi phạm quy định tại Quy chế này đều 

bị vô hiệu. 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
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