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QUY CHE NQI BQ vt QUAN TRJ CONG TY
CONG TY cO PHAN CO DIN LiNH
(Ban hành kern theo Nghj quye't s 02/2021/NQ-DJ-JDCD/REE
ngày 3 0/03/202 1 ctha Dgi Hi dóng Co dOng Cong ty CO phOn Ccr Din Lgnh,)

CHIXONG I: QUY D!NH CHUNG
Diu 1. Pham vi diu chinh
1. QCNB v QTCT cüa Cong ty C phn Ca Din Lnh thrçc xây dmg cAn cr theo các vAn bàn
phAp lut niw sau;
-

Lust Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngAy 17 thang 06 nAm 2020;
Lut Chrng khoAn s 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 nAm 2019;
Nghj djnh s 155/2020/ND-CP ngày 31 thAng 12 nAm 2020 quy djnh chi ti& thi hành mt
s diu cüa Lut Chü'ng khoAn;
Thông ti.r s 11 6/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 nAm 2020 huàng dn mt so diêu ye
quàn trj cong ty Ap diing di vOi Cong ty di chüng ti Nghj djnh so 155/2020/ND-CP ngày
31 tháng 12 nAm 2020 cüa ChInh phU quy djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lust Chirng
khoán;
Thông tu s 96/2020/TT-BTC ngày 16 thAng 11 nam 2020 hi.ràng dn cong bô thông tin
trén thj truâng chUng khoán;
Diu l t chic và hot dng cüa Cong ty C phAn Co Din Lnh.

2. QCNB ye QTCT duoc ban hành phü hçp vth ca câu to chüc quAn i Cong ty theo Diem b
KhoAn 1 Diêu 137 Lu.t Doanh nghip bao gôm DHDCD, HDQT và TGD.
3. QCNB v QTCT áp ding cho các di tuçmg nhu sau:
-

Cong ty C phAn Ca Din Lanh;
C dông Cong ty vA t chirc, CA nhân là ngiiäi có lien quan cüa c dOng;
Thành viên HDQT, thành viên UBKT (tr%rc thuc HDQT), nguOi diu hành doanh nghip
cüa cong ty di chüng vA to chrc, cA nhân là ngl1i có lien quan cüa các dOi tuclng nay;

-

T clitrc và cA nhân có quyn 1çi lien quan dn Cong ty.

Diu 2. Giãi thIch thut ngü
1.

"Quán trj cong ty" là h th6ng cAc nguyen tic, bao gm:

-

DArn bAn ca c.0 quAn tr hçip l;

-

DAm bAo hiu quA hoat dng cüa HDQT (bao gm cA UBKT);

-

DArn bAo quyn igi cUa c dOng vA nhUng ngu?:ii Co lien quan;
DAm bão di xü cong bang giia cAc c dOng;
Cong khai minh bach mi hot dng cüa cong ty.

2.

"Ce dOng /On" là c dông duçc quy dinh ti KhoAn 18 Diu 4 Lust Chrng khoán;
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3. "Ngu'ô'i quán 1j5 doanh nghip" là Chü tjch HDQT, thành viên HDQT, TGD và cá nhân gicr
chUc danh quãn 19 khác có thâm quyên nhân danh cong ty k9 kêt giao dch cüa cong ty theo
Khoàn 24 Diêu 4 Lust Doanh nghip và các quy djnh c'i the tai Diêu l Cong ty.
4.

"Ngwöi diu hành doanh nghip" là TGD, PhO TGD, K toán truâng và nhung ngirii diêu
hành khác theo quyêt djnh cüa HDQT trên Ca sâ dê nghj cUa TGD;

5. "Thành viên HDQT khong diu hành" (sau day gçi là Thành viên không diu hành) là
thành vien HDQT nhung khong phài là TGD, Phó TGD, Kê toán truâng vã nhüng ngrii diêu
hành khác theo các quy djnh pháp Iut và Diêu l Cong ty;
6. "T/thnh viên d?3c 41p HDQT" (sau day gi là TI:ành viên dic 4p) là thành viên thrçc quy
djnh ti Khoân 2 Diêu 155 Lut Doanh nghip;

7. "Uy ban kièm todn" là môt ban truc thuc HDQT dtrcyc thành lap theo Dim b Khoàn 1 Diêu
137 Lut Doanh nghip;
8. "Tiu ban Nhân sy và Iwong thung", "Tilu ban chiin lwçrcphát trin ", "Tiu ban quñn lj
rüi ro" là cac tiêu ban trrc thuc HDQT duc thành 1p theo chAp thun cüa DHDCD;
9. "Ngwôiphy trách quán trj cong ty" là nguäi có trách nhim và quyn han thrçc quy djnh tai
Diêu 281 Nghj dnh sO 155/2020/ND-CP;
10. "Ngwôi có lien quan" là cá nhân, t chi'rc thrçic quy djnh tai Khoãn 23 Diu 4 Lust Doanh
nghip, Khoán 46 Diêu 4 Lust Chtng khoán.
CHUONG II: TR!NH TI, THU TIJC yE TRIU TJP VA BIEU QUYET
TA! DHDCD
Diu 3. Thông báo v vic cht danh sách ci dông có quyn tham thy hQp DHDCD
Cong ty phài cong b thông tin v vic 1p danh sách c dông có quyn tham dir hp DHDCD ti
thiêu hai mi.rai (20) ngày triOc ngày dang k9 cuôi cling theo các quy dnh tai Diêu l COng ty và
cac quy djnh cüa Lut Chüng khoán áp diing cho các cong ty niêm yet.
Diu 4. Thông báo triu tp DHDCD
1.

Thông báo hop DHDCD dtrçc gri cho tAt cà các c dong bang phuong thüc bão dam tâi dja
chi dã dãng k9 cüa cO dông hotc toi dja chi do cô dOng cung cap dê phc vi vic gcri thông
tin, dOng th?i cong bO trén trang thông tin din tr cüa Cong ty và Uy ban Chimg khoán Nhà
ntrâc, S giao djch chirng khoán noi cO phiêu cüa COng ty niêrn yet hoc dang k9 giao djch.
Ngi.ritriu t.p hp DHDCD phâi gui thông báo mi hp den tat cà các cO dOng trong Danh
sách cO dOng có quyên d%r hop chm nhât hai mi.rai môt (21) ngày tnrOc ngày khai mac cuc
hop DHDCD (tinh tir ngày ma thông báo thrqc gri hoc chuyén di mt cách hp l, duc trã
ci.râc phi hoc thrc bO vào hOrn thu). Chirang trInh hop DHDCD, các tài lieu lien quan den
các van dé duc biêu quyêt t?i dai hi thrc gi1i cho cac co dông hoc/và dang trên trang
thông tin din tcr cüa Cong ty. Trong tri.rOng hçip tài lieu khOng dixc gi:ri kern thông báo hop
DHDCD, thông báo rnOi hop phãi nêu rO duOng dn den toàn b tài lieu hop dê các cô dOng
có the tiêp c.n, bao gôm:
Chucing trinh hçp, cac tài 1iu sü dung trong cuc hop;
Danh sách và thông tin chi tit cüa cac üng vién trong triring hcip bu thành viên HDQT.
-

Phiu biu quyt;
Dir thâo nghj quyt di vOi t1rng vAn d trong chucmg trInh hçp.
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Diu 5. Cách thüc däng k tham dr DHDCL)
Tri.rOc khi thai mc cuc hop, Cong ty phái tin hành thu t%lc dang k c dông dir hop DHDCD.
Diu 6. Cách thuc ho phiu biu quyt trong DHDCD
1. Khi tiên hành dãng k' cô dông, Cong ty cp cho tirng cô dông hoäc di din duc üy quyên
có quyên biêu quyêt mt the biêu quyêt, trén do ghi so däng k, h và ten cüa Co dOng, h9 Va
ten di din duçc iiy quyên vã so phiêu biêu quyêt cUa cô dông do. CO dông tiên hành biêu
quyêt các van dé tai Di hi bang cách gio the biêu quyêt khi Chü ta di hi dê nghj các CO
dông biêu quyêt tan thành, thông tan thành hay kiên khác.
2. Cách thrc bö phiu biu quyt b.0 thành viên HDQT:
Viêc biêu quyêt bâu thanh viên HDQT phai thixc hiên theo phtrang thuc bâu don phiêu theo
do mi cO ctông có tong so phiêu biêu quyêt tuang üng vi tong so cô phân so hthi nhãn vOi
so thành viên duçic bâu cUa HDQT và cô dông cO quyên don hêt hoc mt phân tong so phiêu
bâu cüa mInh cho mt hoc mt so irng cO vién.
3. C dông hoc di din duçc üy quyn dn sau khi cuc hop d thai mic có quyn dang k
ngay và sau do có quyên tham gia và biêu quyêt tidi hi ngay sau khi dang k. Chü tça
thông có trách nhirn drng di hi dé cho cô dông den muon dng k và hiu 1rc cüa nhüng
ni dung dä ducc biéu quyêt truOc do khOng thay dôi.
Diu 7. Cách thüc kim phiu
1. Di hQi phê chun nhUng ngithi chju trách nhim kim phiu hoc giám sat kim phiu theo
dê nghi cUa Chü t9a. So thành viên cUa ban kiem phiêu do DHDCD quyêt djnh can c dé nghj
cUa Chü tça cuc hop nhung không It han 03 (ba) ngui,
2

Khi tiên hanh biêu quyêt tai dai hOi, so the tan thanh nghi quyêt duoc kiêm truoc, so the phan
dôi nghj quyêt duc kiêm sau, cuOi cing dêm tong sO phiêu tan thành hay phãn dôi dê quyêt
dnh. Tong so phiêu tan thành, phãn dôi, bO phiêu trAng hoc thông hgp 1 theo tirng van dê
thrçic Chu t9a thông báo ngay sau khi tiên hành biêu quyêt van dê do.

3. Tnthng hçip bu thành viên HDQT:
Ban Kim phiu tin hành kim tra thCing phiu truOc sir chüng kin cüa các c dOng;
Vic bO phiu ducc bt dAu khi vic phát phiu bu cr hoàn tt va kt thüc thi c dông
cuOi cUng bO phiéu bâu vào thüng phiéu;
Vic kim phiu phãi di.rçc tin hành ngay sau khi vic bO phiu kt thüc;
Kt qua kim phiu duçic 1p thãnh van ban và duçic Trithng Ban kim phiu cOng b
truOc Dai hôi.
NguOi trüng cir thành viên I-IDQT duc xác dnh theo s phiu bu tInh tCr cao xung
thâp, bat dâu 'r 1rng cü viên cO so phiêu bâu cao nhât cho den khi dü so thanh viên quy
dinh ti Diêu 1 Cong ty. Tru&ng hçxp Co tr 02 ing cir viên trO len dt cüng so phiêu bâu
thu nhau cho thành viên cuoi cüng cüa HDQT thI s tiên hânh bâu li trong sO các ng
cCr viên có so phiêu bâu ngang nhau hoc lira chçn thea tiêu chI quy chê bâu cü hoc Diêu
1 Cong ty.
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Diêu 8. Thông báo kt qua kiêm phi&i
1. D6i vai cac vn d biu quyt bng the biu quyt: thng s phiu tan thành, phán d6i, bó phiu
trn hoc không hçTp 1 theo tirng vn dê duçic Chi t9a thông báo ngay sau khi tiên hành biêu
quyêt van de do. Ci the:
Cac quy& djnh cüa DHDCD v cac v.n d sau day sê dugc thông qua khi có trên 50%
tong so phiêu bâu cüa cac cô dông có quyên biêu quyêt CO mt trrc tiêp hoc thông qua
dai din duçvc üy quyên Co mt tai DHDCD:
•
•
•
•

Thông qua báo cáo tài chinh hang nàm;
Kê hoach phát triên ngän và dài han cUa cong ty;
BAi nhiêrn vàmiên nhiêm thãnh viên HDQT;
Va các van dê khác.

Cácquyt djnh cüa DHDCD lien quan dn vic sira di và b sung Diu l, Loi c ph.n
và tong so cO phân cüa tirng loai, to chüc lai và giái the Cong ty, Thay di co câu to chüc
quãn 1' cong ty, Thành 1p các tiêu ban trirc thuc HDQT, Thay dOi ngãnh ngh và linh
vrc kinh doanh, Dr an dau tii hoc ban tâi san cO giá frj bang hoc Ian horn 35% tong giá
trjtài san cUa Cong ty va các chi nhánh cia Cong ty tInh theo so sách kê toán dA thrçic
kiêm toan gãn nhat s chi &rçlc thông qua khi cO tü 65% trô len tong so phiêu cüa các cô
dông CO quyên biêu quyêt cO mt tn,rc tiêp hoc thông qua dai din dixcic u5' quyên cO mt
tai DHDCD.
2. D6i vâi bu thành vien HDQT: kt qua kim phiu duçc 1p thành van bàn và duqc Thrâng
Ban kiém hiêu cong bô trtrcic Dai hi Ngum trung cu thanh viên HDQT ducic xác drnh theo
so phiêu bâu tInh tir cao xuông thâp, bat dâu tir thig Cu viên CO 5Ô phiêu bâu cao nhât cho den
khi dü so thành viên quy djIIh tai Diêu 1 Cong ty. TruOng hcip có t~ 02 frng ci'r viên trâ len
dt cüng so phiu bAu nhu nhau cho thành viên cuôi cUng cüa HDQT thI s tin hành bu Iai
trong sO các iirng cü viên có sO phiêu bâu ngang nhau hoäc lira ch9n theo tiêu chI quy ché bâu
cuhocDieuI Côngty
Diu 9. Cách thirc phãn d6i quyt dnh cüa DHDCD
1. C6 dOng bMu quyt phãn d6i phãn d6i nghj quy& v vic th chirc lai cong ty hoc thay d6i
quyn, nghta vi cüa cô dông quy djnh tai Diêu l Cong ty CO quyn yêu câu cOng ty mua lai
c6 phn cüa minh. Yêu cu phâi bang van bàn, trong dO nêu rO ten, dja chi cüa cô dông, so
lucmg cô phàn tfrng loi, giá d djnh bàn, 1 do yêu câu cong ty mua iai. Yêu câu phái di.rçic
gui den cong ty trong th&i han muii (10) ngày, kê tCr ngày DHDCD thông qua nghj quyt v
các van dê quy djnh tai khoãn nay.
2. Cong ty phài mua lai c phn theo yêu cu cüa c dOng quy djnh t?i Khoán 1 Diu nay vâi
giá thj truäng hoc giá dtrc tinh theo nguyen täc quy djnh tai Diêu I Cong ty trong thai han
chin muon (90) ngày, kê tr ngày nhn duçc yêu cau. Tru&ng hçp khOng thOa thun duqc ye
giá thI các ben cO the yêu câu rnt to chic thãm djnh giá chuyên nghip djnh giá. Cong ty giài
thiu It nhât ba (03) tO chüc thâm djnh giá chuyên nghip de cô dOng lra chçn và l%ra ch9n dO
là quyêt djnh cu6i cüng.
Diu 10. Lap biên bàn hyp DHDCI)
1. Cuc h9p DHDCD phái duçic ghi biên bàn và cO th ghi am hoc ghi và liru gift dixth hinh
thüc din tCr khác. Biên bàn phái duçic ip bang tiêng Vit, cO the 1p them bang tiêng Anh và
có các ni dung chü yêu nhu sau:
-

Ten, dja chi tri sâ chInh, m s doanh nghip;
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Thai gian và dja dim hp DHDCD;
Chuang trInh hp và ni dung cuc hop;
Hp, ten chci tpa và thu k;
-

Tom tt din bin cuc hpp và các kin phát biu tai cuOc hpp DHDCD Ye trng van dê
trong chucing trinh hpp;

-

S c dông va thng s phiu biu quyt cüa các c dOng dr hpp, phii 1c danh sách dang
k cô dong, dai din cô dông dir hpp vài so cô phãn va so phiêu bâu tuong ing;

-

Ting s phiu biu quyt di vâi tirng vAn d biu quy&, trong do ghi rO phuong thtrc
biêu quyêt, tong so phiêu hcp 1, không hçip l, tan thành, không tan thành và không có '
kiên; t) le tixcvng img trén tong so phiêu biêu quyêt cUa cô dong dir hpp;
Các vri d dà dugc thông qua và t' 1 phiu biêu quyt thông qua tuong i.'rng;
ChU k' cüa chü tpa và thu ks'. Trurng hçp chU tpa va thu ky' tr chi k biên bàn hop thi
biên bàn nay có hiu Iirc nêu duçic tat cà thành viên khác cüa HDQT tham dir hpp k' và
có dày dü nOi dung theo quy djnh ti khoãn nay. Biên bàn hop ghi rO vic chü tpa, thu k'
tir chôi k' bién bàn hop.

Biên bàn duc 1p b.ng ting Vit và ting Anh du cO hiu 1irc pháp l nhu nhau. TruOng
hçp có sr khac nhau ye ni dung biên bàn tiêng Vit và tiêng Anh thI ni dung trong biên bàn
tiêng Vit có hiu lrc áp ding.
2. Biên bàn hpp DHDCD phài duc l.p xong và thông qua truOc khi kt thüc cuc hop. ChU tpa
Va thu k cuc hop ho.c ngui khác k' ten trong biên ban hpp phài chju trách nhim lien di
ye tinh trung thrc, chInh xác cUa ni dung biên bàn.
3. Biên bàn hop DHDCD phái duçic cong b trên trang thông tin din tfr cüa Cong ty trong thi
hn 24 (hai miroi bôn) gi kê tü khi kêt tht'ic cuc hpp.
4.

Biên bàn hop DHDCD duçc coi là bang chthig xác th%rc v nhUng cOng vic dã duçic tin hành
ti cuc hop DHDCD trir khi có kiên phàn dôi ye ni dung biên bàn duqc dua ra theo dung
thu tiic quy dnh trong vOng 10 (muôi) ngày kê tr khi biên bàn duc cong bô trên trang thông
tin din tir cüa Cong ty.

5. Biên bàn hpp DHDCD, phii 1c danh sách c dông däng k' dr hop kern ch k' cüa c dOng,
van bàn üy quyên tham d%r hop và tài 1iu có lien quan phài duçic km giu tai tr si chInh cUa
Cong ty.
Diu 11. Cong b Ngh quyt DHDCD
Nghj quyt DHDCD phài duçic cong b thông tin theo quy dnh ti Diu l Cong ty và các quy
dlnh cüa pháp Lut Chmg khoán.
Diu 12. Vic DHDCD thông qua ngh quyt bang hInh thü'c lAy ' kin bang van ban
1. HDQT có quyn lAy ' kin c dOng b.ng van bàn d thông qua quyt djnh cüa DHDCD khi
xét thAy can thit vi Ioi Ich cüa Cong ty, tru truO'ng hçip quy djnh ti khoán 2 Diu 147 Lut
Doanh nghip;
2. HDQT phãi chuAn bj phiu lAy ' kin, dir thào nghj quyt DHDCD và các tài 1iu giâi trinh
dir thâo nghj quyêt. HDQT phãi dam bào gui, cong bo tài 1iu cho các cO dông trong mt thai
gian h?p 1 dê xem xét biêu quyêt và phâi gui It nhât 15 (mui lam) ngày truOc ngày hêt hn
nhn phiêu lay kien. Yêu cau và cách thuc gui phiêu lay kiên và tài lieu kern theo duqc
thrc hin theo quy djnh ti Diêu 21 cüa Diêu 1 Cong ty.
3. Phiu lAy kin phài cO các nOi dung chCi yu nhu sau:
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Ten, da chi trçi th chInh, ma s doanh nghip;
Miic dich thy ' kin;
HQ, ten, dja chi thu6ng trü, quc tjch, s The can cuOc cong dan, Gthy chixng minh nhãn
dan, H chiêu hoc cht'rng thrc cá nhân hçp pháp khác cüa cô dông là cá nhân; ten, ma
so doanh nghip hoc sO quyêt djnh thành lap, dja chi tri sà chInh cüa cô dOng là to chi.'rc
hoäc ho, ten, dia chi thu&ng trü, quôc tjch, so The can cixâc cong dan, Giây chUng minh
nhân dan, Ho chiêu hoac chisng thuc ca nhân hop phap khac cua dai diên theo uy quyên
cüa cô dông là to chirc; so hrcing cô phân cüa ti'.rng loi và so phiêu biêu quyêt cüa cô
dông;
Vn d cAn My kin d thông qua quyt djnh;
Phuang an biu quyt bao gm tan thành, không tan thành và không có kin di vài
trng van dê lay ' kiên;
Thi hn phãi gCri v Cong ty phiu thy kin dâ duçc trâ 1i;
Hç, ten, chü k' cUa Chü tjch HDQT và ngtr?ii di din theo pháp lu.t cUa Cong ty.
4.

Phiu thy ' kin da duçc trã ku phài cO cht k cüa c dong là cá nhán, hoc ngui di din
theo pháp lust cüa cô dông là to chrc hoc Ca nhân, ngui di din theo pháp lut cüa to chc
duçic Uy quyên.

5. Phiu lAy ' kin có th duçuc giri v Cong ty theo các hInh thc nhu sau:
Giri thu: Phiu thy kin giri v Côngty phái dirçuc drng trong phong bi dan kin và không
ai duc quyên ma trtrOc khi kiêm phiêu;
Gi:ri fax hoc thu din t1r: Phiu thy ' kin giri v Cong ty qua fax hoc thu din tcr phãi
dirçuc giü bI mt den thai diem kiêm phiêu.
Các phiu lAy kin Cong ty nh.n dixc sau thai hn da xác djnh tai ni dung phiu lAy ' kin
hoac dà bj ma trong trträng hçip gui thu hoc duçuc Cong bO truOc thai diem kiêm phiêu trong
trwung hçip gui fax, thu din t1r là không hçup l. Phiéu lay ' kiên không duqc giri ye duqc coi
là phiêu không tham gia biêu quyêt.
6. HDQT kim phiu va 1p biên bàn kim phiu duài sr chimg kin cUa UBKT hoc cüa c
dOng không phài là nguai diêu hành doanh nghip. Biên bàn kiêm phiêu phãi có các ni dung
chU yêu nhu sau:
Ten, dja chi tri sâ chinh, mA s doanh nghip;
Mc dIch và cac vAn d cAn JAy kin d thông qua nghj quyt;
S c dông vai tng s phiu biu quyt da tham gia biu quyt, trong dO phân bit s
phiêu biêu quyêt hçp l và sO biêu quyêt không hçup l và phuang thrc gcri phiéu biêu
quyet, kern theo phi 1iic danh sách cô dOng tham gia biêu quyêt;
Tng s phiu tan thành, không tan thành và không có y" kin d6i vâi tCmg van dê;
Các vAn d da duçic thông qua và t' l biu quyt thông qua tuong üng;
H9, ten, chtt k cüa Chü tjch HDQT, nguai di din theo pháp lust cüa Cong ty, nguai
kiêm phieu vã nguäi giam sat kiem phiêu.
Các thành vién HDQT, nguai kim phiu va nguai giám sat kim phiu phai lien dâi chju
trách nhim ye tinh trung thirc, chinh xác cüa biên bàn kiêm phieu; lien dài chju trách nhim
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v các thit hai phát sinh tr các quyt djnh di.rçc thông qua do kim phiu khong trung thirc,
không chinh xác.
7. Biên ban kim phiu phãi duçc gui dn các c dông trong vông 15 (muii lam) ngày, k tr
ngày kêt thuc kiêrn phiêu. Tru?ing hcip Cong ty CO trang thông tin din tu, vic gui biên bàn
kiêm phiêu cO the thay the bang vic dang tâi trên trang thông tin din tr cUa Cong ty trong
vông 24 (hai muai tu) gir, ké tir thui diem kêt thüc kiêm phiêu.
8. Phiu Iy kin cIA di.rçic trà Ru, biên bàn kim phiu, nghj quyt cIA dixçic thông qua và tài lieu
có lien quan gui kern theo phiêu lay kin dêu phâi duçuc lixu gii ti tri,i sâ chInh cüa Cong
ty.
9. Nghi quyt duçuc thông qua theo hInh thirc thy kin c dông bang van bàn phài dtrçuc s c
don dai din trên 50% tong so cO phãn CO quyên biêu quyêt chap thun và CO giá tn nht.r ngh
quyêt &rçuc thông qua ti cuc hçp DHDCD.
Diu 13. Vic DHDCD thông qua nghj quyt bang hInh thirc hi nghj tric tuyn
DHDCD thtrrng niên cO th ducuc t chirc trrc tuyn qua
C dông cO th dang k tham dr
dai hGi vA thrc hin quyên biêu quyêt cüa minh dôi vâi các van dê tai cuOc hQp thông qua mng
mOt cách thun tin và hiu qua.

C6 dông tham d và bô phiu trIc tuyn ciing duçic coi nhu c dông dO tham d Di hi trrc tip.
Do do, cac cô dong khi dang nhp vào h thông hQp/bO phiêu tri,rc tuyên cUa Cong ty thi thrc coi
là cô dông trrc tiêp tham dr va kêt qua bO phiêu cüng cO giá trj nhir cô dông bO phiêu trrc tiêp ti
Dai hi.

i.
ii.
iii.

iv.
v.

c6 dông thi,rc hin tham dr Dai hi thông qua hInh thuc dng mA dang nhp do Ban to
chuc Di hi cung cp d dAng nhp vào h th6ng khi Di hOi dtrçrc tin hành.
MA dang nhp cia c dông duçuc Ban t chüc quy djnh phü hqp vâi yêu cu cUa don vi
cung cp djch vli tri,rc tuyn ti thai dim t chrc Dai hi.
Sau khi c dông (hoc nguui thrcuc Uy quyn) dang nhp vAo h th6ng t chrc Dai hi trrc
tuyn, cO dông cO th th%rc hin các quyn cüa mInh theo quy dnh cüa Diu l và Lust
Doanh nghip.
Trithng hcp c dông thay di thông tin cá nhãn thi lien h vài Thânh vien hru k5' ncui c
dong ma tài khoãn d cp nht truâc ngày ch6t danh sách c dông tham dir Di hi.
Cong ty ban hânh Quy ch DHDCD trrc tuyn phü hçirp tai mi k' di hi (nu co).
CHUONG III: THANH VIEN HDQT

Diêu 14. Thành phân và nhim kS' cüa thAnh viên HDQT
S 1trng thành viên HDQT là 07 (bay) ngräi. Nhim k5' cia HDQT là (05) nAm nàm. Nhim k'
cüa thãnh viên HDQT khOng qua 05 (nam) nàm; thành viên HDQT cO the duc bâu 1i vài so
nhim k không hn chê. Tong so thành vien dc 1p HDQT phãi dam bào it nhât 02 (hai) thành
vien HDQT dc Ip. MOt cá nhãn chi duçuc bâu lam thãnh viên HDQT dc 1p cüa Cong ty không
qua 02 nhim k' lien tiic.
Tng s thânh viên HDQT không diu hârth phãi chim it nhát mt ph.n ba (1/3) tng s6 thành
vien HDQT. So h.rçmg tôi thiêu thành viên HDQT không diu hành duçuc xác djnh theo phuong
thüc lam trôn xuOng.
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Diêu 15. Tiêu chuân thành viên HDQT
Thành viên I-IDQT phãi Co CáC tiêu chun và diu kin nhu sau:
1. Co näng lirc hành vi dan sir dÀy dU, không thuc d6i flrçing không duçc quàn l' doanh nghip
theo quy djnh ti Khoàn 2 Diêu 17 cUa Lut Doanh nghip;
2. Cótrinh do chuyen môn, kinh nghim trong quán 1' kinh doanh cUa cong ty và không nhât
thiêt phãi là cô dông cüa cong ty, trr truOng hap Diéu 1 Cong ty quy djnh khác.
3. Thành vién HDQT cO th dng thôi là thành viên HDQT cüa nhiu cong ty khác. Ké tr ngày
01 tháng 08 närn 2019, thành vién HDQT cüa Cong ty së không di.rçic dông thai là thành vien
HDQT ti qua näm (05) cong ty khác.
Diu 16. Cách thü'c cô dông, nhóm c dông ü'ng cu, d cii' ngtrô'i vào vj trI thành viên
HDQT
Các c dông nm gi& c phÀn ph thông có quyn gp s quy&n biu quyt d d ci'r cac u'ng viên
HDQT. Co dông hoc nhóm cO dông näm giU' tr 5% den duci 10% tong so cô phân cO quyên biêu
quyêt thrcic dê cr 01 (met) i.'rng viên; tir 10% den du6i 30% dirge dé cir tôi da 02 (hai) rng viên;
tCr 30% den di.râi 40% diiqc de ci:r tôi da 03 (ba) 1mg viên; tr 40% den duOi 50% di.rçic dê cir tôi da
04 (bôn) Ung viên; tir 50% den duài 60% di.rç'c de cr tOi da 05 (nàrn) rng viên; tr 60% den d.râi
70% diiçc dê cir tOi da 06 (sau) üng vién; tr 70% den 80% duçc de cCr tôi da 07 (bay) üng viên;
và tr 80% den duii 90% di.rçrc dê cir tôi da 08 (tam) üng viên.
Trung hap so hrçing cac img viên HDQT. thành viên dc lap HDQT thông qua dê cir và irng cir
van khong dU sO lircing can thiêt, HDQT diiang nhim co the dê ci~ them rng ccr viên hoc to chirc
dê cCr theo mt ca chê do Cong ty quy dnh. Vic Hi dông quãn trj giâi thiu them üng viên phãi
dLrçYc cong bô rO rang tnrâc khi DHDCD biêu quyêt bâu thành viên HDQT.
Diu 17. Các trirong hçrp min nhim, bäi nhim thành viên HDQT
1.

Thành viên HDQT không cOn tu cách thành viên HDQT trong các trir&ng hap nhu sau:
Khong dU tu cách lam thành viên HDQT theo quy dnh ciia Lust Doanh nghip hoc bj
1ut pháp cam không duçrc lam thành viên HDQT;
Co don tü chi.irc và dirge chap thu.n;
Bj ri loan tam thAn va thành viên khác cüa HDQT CO nhU'ng bAng chirng chuyên mon
chirng to ngi.ri do không cOn näng lirc hành vi;
-

KhOng tham du các cuc hçp cüa HDQT trong vOng 06 (sáu) tháng lien tic (trlr tru?Yng
hap bat khã khang) mà khong CO sr chap thun cUa HDQT;
Theo quyt dinh cüa DHDCD.

Diêu 18. Thông báo v vic bAn, min nhim, bãi nhim thành viên HDQT
Thông báo v vic bâu, min nhiëm, bài nhim thành viên HDQT theo quy dnh tai Diêu 1 Cong
ty.
Diêu 19. Val trO và quyên h3n cua HDQT
1. Hot dng kinh doanh và các cong vic cüa Cong ty phãi chju sir quân 1 hoc chi do thirc
hin cüa HDQT. HDQT là co quan có dày dü quyên han dé thirc hin tat cã các quyên nhân
danh Cong ty tth nhtrng thâm quyên thuc ye DHDCD.
-10-

2. Quyn và nghra vi cUa HDQT do 1ut pháp, Diu 1, các quy ch ni b cUa Cong ty và quyt
djnh cüa DHDCD quy djnh. C%1 the, HDQT có nhüng quyên hn vâ nhim v',i sau:
a. Quy& djnh chin luçic, k hoch phát trMn trung han và k hoch kinh doanh hang nm;
b. Kin nghj 1oi c ph.n và t6ng s6 c phn thrçic quyn chào ban cUa trng loi;
c. Quy& djnh ban c phn chixa ban trong phm vi s6 e phn duçc quyn chào ban cUa trng
loai; quy& djnh huy dng them von theo hmnh thirc khác;
d. Quyt djnh giá ban c ph.n và trái phiu cUa Cong ty;
e. Quyt djnh phucing an dAu tir và d%r an d&u tu trong thm quyn và giii hn theo quy djnh
cüa pháp 1ut;
f. Quyt djnh giâi pháp phát trin thj tru?mg, tip thi và cong ngh;
g. Thông qua hqp dng mua, ban, vay, cho vay và hçp dng, giao djch khác có giá frj tr 35%
tong giá trj tài san trâ len duçic ghi trong báo cáo tái chInh gãn nhât cia Cong ty trr hçip
dng, giao djch thuOc thâm quyên quy& djnh cüa Di hOi dông cô dông theo quy djnh ti
diem d khoãn 2 Diêu 138, khoân 1 và khoân 3 Diêu 167 Lust Doanh nghip;
h. Bu, min nhim, bai nhim Chü tjch HDQT; b nhim, min nhim, k hçip dng, chm
düt hcip dong doi vài Tong Giám dôc. Quyt djnh bô nhim, min nhim, khen thuâng, k'
1ut, müc lirong va cac 1ci Ich khác cUa Phó TGD, Kê toán truOng, phi trách các dan vj
tWc thuc trên co s0 d xuât cüa Tng Giám dOe. Cii nguäi di din theo Uy quyên tham
gia Hôi ding thành viên hoäc E)ai hi dông cô dông a cOng ty khác, quyêt djnh mi'rc thU
lao và quyn lçii khác cUa nhUng nguäi do;
i. Giám sat, chi do Giám dc (T6ng giám d6c) và ngithi quán l khác trong diu hành cong
vic kinh doanh hang ngày cUa Cong ty;
j. Quyt djnh Co cAu t6 chrc cUa Cong ty, b nhim trirOng tiu ban trirc thuOc HDQT; vic
thành 1p cong ty con, 1p chi nhánh, van phông di din và vic gop von, mua c ph.n cUa
doanh nghip khác;
k. Vic mua hoc bthi c ph.n cUa nhtthg cong ty khác di.rçxc thãnh 1p ô Vit Nam hay nuOc
ngoài;
1. Vic djnh giá các tài san gop vào Cong ty không phãi bang tin lien quan dn vic phát
hành cô phiêu hoc trái phiêu cUa Cong ty, bao gôm yang, quyên sU ding dat, quyên so
hitu tn tue, cong ngh vâ bI quyêt cong ngh;
m. TrongPham vi quy djnh t.i Diu 153.2 cUa Lust Doanh nghip và trr truOng hçirp quy djnh
ti Diêu 138.2 và Diêu 167.3 Lut Doanh nhip, HDQT tUy trng thri diem quyêt djnh
vic th%rc hin, scra dOi và hUy bO các hçxp dong iOn cUa Cong ty (bao gOm các hcip dOng
mua, ban, sap nhp, thâu tOrn cong ty và lien doanh);
n. Vic vay nçi, và vic th%rc hin các khoân th chAp, bâo dam, bão lành và bi thuOng cUa
Cong ty;
o. Duyt chxang trinh, ni dung tai lieu phic vi h9p DHDCD, triu tp h9p DHDCD hoc
lay ' kiên dê DHDCD thông qua nghj quyêt;
p. Trinh báo cáo tài chInh hang nàm dã duçic kim toán len DHDCD;
q. Kin nghj mUc C6 tUe hang näm va xác djnh mUc c6 tmrc tm thOi; t6 chUc vic clii trã c6
tUc;
r. Kin nghj vic tái co cAu li hoc giãi th COng ty; yêu can phá sAn Cong ty.
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s. Quyt djnh ban hãnh Quy ch hot dng HDQT, Quy ch ni b v quàn trj Cong ty sau
khi dirçic DHDCD thông qua; quyêt djnh ban hành Quy chê hoat dng cüa UBKT trijc
thuc HDQT, Quy chê ye cong bô thông tin cüa Cong ty;
t. HDQT phài báo cáo DHDCD kt qua hot dng cüa HDQT theo quy djnh tai Diu 280
Nghj djnh so 155/2020/ND-CP.
Diu 20. Thu lao, thirông và lçvi Ich khIc cüa thành viên HDQT
1. Thãnh viên HDQT (khong tInh các di din duçic i'iy quyn thay th) dixçic hixông thu lao cong
vic và thuông. Thu lao cong vic duçic tInh theo so ngày cOng c.n thit hoàn thành nhim vii
cüa thành viên HDQT và mirc thu lao mi ngày, HDQT dir tInh mic thu lao cho tü'ng thành
viên theo nguyen thc nhAt tn. TOng mirc thu lao và thirâng cUa HDQT do DHDCD quyêt djnh
ti cuc hQp thung niên. Khoán thu lao nay së d!xcsc chia cho các thành viên HDQT theo thoá
thun trong HDQT hoc chia du trong tni?mg hcrp không thoá thun chrçic.
2. TOng sO tin trà thu lao cho các thành viên HDQT và sO tin thu lao cho timg thành viên phài
ducic ghi chi ti& trong báo cáo thu&ng niên cüa Cong ty. Thu lao cüa trng thành viên HDQT
thiçic tInh vao chi phi kinh doanh cüa Cong ty theo quy djnh cüa pháp luat v thud thu nhâp
doanh nghip, thrçic th hin thành miic riêng trong báo cáo tài chinh hang näm cUa Cong ty
và phâi báo cáo DHDCD ti cuc h9p thumg niên.
3. Thãnh viên HDQT nm giü chüc vi diu hành (bao gOm ca chüc vi Chi:i tjch hoc Phó Chü
tjch), hoc thành viên HF)QT lam vic tai cac tiu ban cUa HDQT, hoäc thc hin nhthig cong
vic khác ma theo quan dim cüa HDQT là n.m ngoài phim vi nhim vii thông thu?ing cüa
mt thânh vien HDQT, có th dtrçic trã them tin thu lao dtrài dng mt khoàn tin cong tr9n
gói theo tfrng ian, ivang, hoa hOng, phan trAm Iqi nhun, hoc dual hInh thuc khác theo quyOt
djnh cüa HDQT.
4. Thãnh viên HDQT có quyn duçic thanh toán tat ca các chi phi di li, an, a và các khoãn chi
phi hçrp l khác ma hQ dA phai chi trã khi th%rc hin trách nhim thành viên HDQT cüa minh,
bao gOm ca các chi phI phát sinh trong vic tal tham d các cuôc h9p cüa HDQT, hoc các tiêu
ban cUa HDQT hoc DHDCD.
5. Thânh vien HDQT Co th dugc Cong ty mua báo hMm trách nhim sau khi có sr chap thun
cüa DHDCD. Báo him nay khong bao gOm báo him cho nh0ng trách nhim cüa thành viên
HDQT lien quan dn viêc yj phm pháp 1ut và Diu l Cong ty.
Diu 21. Cách thfrc giói thiu ü'ng viên thành viên HDQT
Truang hçvp cIa xác djnh duçic truOc rng viên, thông tin lien quan dn các rng viên HDQT duçic
dua vào tài lieu h9p DHDCD và cong bO tOi thiêu 10 (mi.reii) ngày truOc ngày khai mc cuc h9p
DHDCD trên trang thông tin din tCr cüa Cong ty dê cô cong có the tim hiêu ye các trng vien nay
trtxOc khi bô phiêu, üng viên HDQT phái cO cam két bAng vAn bàn ye tInh trung thc, chInh xác
và hçip l cUa các thông tin cá nhân duçirc cOng bO và phai cam kêt th%rc hin nhim vi mt cách
trung thirc nêu dirçic bu lam thãnh viên HDQT. Thông tin lien quan den üng viên HDQT dixçc
cong bO bao gôm các ni dung tôi thiêu nhu sau:
Hç ten, ngày, tháng, nAm sinh;
Trinh d hçc van;
Trinh d chuyên môn;
Qua trinh cong tác;
Các cong ty ma irng viên clang nm giü chirc vi thành viên HDQT va các ch(ic danh quân 1'
khác;
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Các 1çi Ich có lien quan tâi Cong ty (nu có);

-

H, ten cüa c dông hoac nhóm c dông d cr irng viên do (nu có);
Các thông tin khác (nu co).

-

CHIXONG IV: HQP HDQT
iu 22. Thông báo hçp HDQT
1. ChU tjch có th triu tp hp bt k' khi nao thy cn thit, nhung it nht là mi qu' phãi hp
môt Ian.
2. Thông báo hop HDQT phài duc gui cho cac thành viên HDQT it nht 05 (nàm) ngày lam
viêc tnrc ngày hop. Thành viên HDQT Co the tir chOi thông báo mi hop bang van bàn, vic
tr chôi nay cO the thrçic thay dôi ho.c hüy bO bang van bàn cüa thành viên HDQT do. Thông
báo h9p HDQT phài duc lam bang van bàn tiêng Vit và phãi thông báo day dU thai gian,
dja diem hçp, chuong trinh, nOi dung các van dê thâo lun, kern theo tài lieu can thiêt ye nhüng
van dê di.rcic thão 1un va biêu quyêt tai cuc hop và phiêu biêu quyêt cüa thành viên.
3. Thông báo mi hp duçc gui b&ng thu, fax, thu din tü hoc phuong tin khác, nhimg phái
bào dam den dixgc dja chi lien lac cña tmg thành viên HDQT duçic däng k' tai Cong ty.
4.

.A

Dia dim hop: Các cuc hop HDQT së duqc tin hành & dja chi dã däng k cüa Cong ty hoc
nhung dja chi khác a Vit Nam ho.c a ntrOc ngoài theo quyêt djnh cUa ChU tjch HDQT và
duoc su nhât trI cüa HDQT.
.

.

Dieu 23. Dieu kiçn to chtrc hçp HDQT
1. Các cuc hop cüa HDQT duc tin hành khi cO It nhAt 3/4 (ba phAn tu) tng s thành vien
HDQT có m.t trrc tiêp hoc thông qua nguii dai din (nguii thrçic Uy quyên) nêu duqc da so
thành viên HDQT chap thun.
2. Trirang hçp thông dCi s thành viên dir hop theo quy djnh, cuc hop phái duc triu tp lan
thü hai trong thai han 07 (bay) ngày ké tr ngày dr djnh hop lan thu nhât. Cuc hop triu tp
lan thir hai dirnc tiên hành nêu có hon mt 1/2 (ntra) so thãnh viên HDQT dir hop.
3.

Các cuc hop b.t thuang. Chü tjch phai triu t.p hp HDQT, không dirçic tn hoãn nu thông
1 do chInh dáng, khi mt trong so các dôi tugng duài dày dé nghj bang van bàn trInh bay
muc dich cuôc hop và các van d can bàn:
a. Co d nghj cüa thành viên HDQT dc lip;
b. Co d nghj cüa Tng Giám dc Cong ty hoc It nht 05 (nam) can b quãn l' khác;
c. Co d nghj cüa It nht 02 (hai) thânh viên diu hành cüa HDQT.

4. Chü tch HDQT phài triu tp hop HDQT trong th&i han 07 ngãy lam vic, k tu ngày nh.n
duc de ngh quy dnh tai Khoãn 3 Diêu nay. Truang h?p Chü tjch không triutp hop HDQT
theo dê nghj thI Chü tjch phài chu trách nhim ye nhng thit hai xãy ra dôi vai Cong ty;
nguai dê ngh có quyên thay the HDQT triu tp hop HDQT.
5.

Trung hçip có yeu cu cüa kim toán viên dc lip, Chü tjch HDQT phài triu tp hop HDQT
dê bàn ye báo cáo kiêm toán và tinh hInh Cong ty.

-13-

Diu 24. Cách thuc biu quyh
1. Trir quy djnhti Dirn b Khoán 9 Diu 28 Diu 1 Cong ty, rn6i thành viên HDQT hoc ngui
dtrçc Uy quyên theo quy dinh tai Khoãn 1 Diu 23 Quy chê nay trirc tiêp có mt vOi tu cách
cá nhân ti cuc h9p HDQT có mt (01) phiéu biêu quyêt.
2. Thành viên HDQT không duçvc biu quyt v các hqp dng, cãc giao djch hoc dê xuât ma
thành viên do hoc nguM lien quan t6i thành viên do có lçii Ich và lçi Ich do mâu thun hoäc
có the mâu thuân vâi lqi Ich cüa Cong ty. Thành viên HDQT khong ducc tInh vào tr 1 thành
vien tôi thiêu có mat de cO the to chirc cuc hop HDQT ye nhting quyêt djnh ma thành viên
do khong cO quyën biêu quyêt;
3. Theo quy dnh ti Dim d Khoán 9 Diu 28 Diu 1 Cong ty, khi có van dê phát sinh ti cuc
hop lien quan den li Ich hoc quyên biêu quyêt cüa thành viên HDQT ma thành viên do
khong tçr nguyen tir bO quyên biêu quyêt, phán quyêt cüa chü tça là quyêt djnh cuôi cüng, trü
trithng hçp tinh chat ho.c phim vi lçxi Ich cüa thành viên HDQT lien quan chi.ra duçvc cong bô
dày dü.
4.

Thành viên HDQT hi.ring 1çi tir mt hçip dng dtrçic quy djnh tai Diem a và Diem b Khoãn 5
Diêu 40 Diêu l Cong ty duçvc coi là có lçii Ich dáng ké trong hop dong do.

5. Cong khai 1çi Ich: Thành viên HDQT trrc tip hoc gián tip duçc hi.iô'ng Içi tü mt hop dng
hoc giao djch d dirçic k kêt hoc dang dr kiên k' kêt vói Cong ty và biêt là minh cO lçi Ich
trong dO, së phài cong khai bàn chat, ni dung cüa quyên lçi dO trong cuc hp ma HDQT Ian
dau tiên xem xét van dê k k& hap dông hoc giao dch nay. Hoc thành viên nay có the cong
khai diêu do tai cuc hop dâu tiên cüa HDQT duc to chüc sau khi thành viên nay biêt rang
minh cO li Ich hoc sê có 1i Ich trong giao djch hoc hop dông lien quan.
6. Thành viên cUa UBKT có quyn dii cuc hop, có quyn thão lun nhung không duç'c biu
quyêt.
Diêu 25. Cách thuc thông qua ngh quyt cüa HDQT
1. HDQT thông qua các quyt djnh và ra nghj quyt trên co sâ da s thành viên HDQT dir hop
tan thành. Tnrng hop sO phiêu tan thành và phãn dôi ngang bang nhau, phiêu biêu quyêt cUa
Chü tjch HDQT là phiêu quyêt djnh.
2. Nghj quyt theo hmnh thüc 1y ' kin bang vAn ban duçic thông qua trên co s& ' kiên tan thành
cUa da so thành viên HDQT có quyên biêu quyêt. Nghj quyêt nay có hiu brc và giá trj nhu
nghj quyêt dtrqc thông qua ti cuOc hop.
Diu 26. Ghi biên ban h9p HDQT
1.

lu'u giCt duii hInh
Các cuôc hop cüa 1-IDQT phãi duçxc ghi biên bàn và cO th ghi m, ghi
thrc din t1r khác. Bien bàn phãi 1p bAng tiêng Vit và cO the 1p them bang tiêng ni.rOc ngoài,
cO cAc ni dung chü yêu sau dày:
a.

Ten, dia chi tru sâ chInh, mA s doanh nghip

b.

Mçic dIch, chuang trInh và ni dung hçp;

c.

Thai gian, dja dim hop;

d. HO, ten tCrng thành vien dir hp hoc ngthi duc üy quyn di,r hop vã cách thic dir hop;
h, ten các thành viên khOng dir hop và 1' do;
e.

Các v.n d thrçc tháo lun và biu quyt ti cuc hop;

f.

TOm tat phát biu kin cUa tfrng thành viên dir hp theo trInh tir din bin cüa cuc hçp;
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g. Kt qua biu quyt trong dO ghi rO nhüng thành viên tan thành, khong tan thành và thông
cókiên;
h. Các vAn d dã ducc thông qua và t' 1 biu quyt thông qua tirong 1rng;
i.

Hç, ten, ch k chü t9a và nglxi ghi biên bàn trü trl.r?Yng hçxp quy dnh ti khoãn 2 Diu
nay.

2. Trithng hçxp chU t9a, nglxäi ghi biên bàn tü chi k biên bàn hop nhung nu dtrçic tAt ca thành
viên khác cüa HDQT tham dr hop k va có day dU ni dung theo quy djnh tai các diem a, b,
c, d, d, e, g va h khoàn I Diêu nay thI biên bàn nay CO hiu 1irc.
3. Chü ta, ngri ghi biên bàn và nh&ng nguii k ten trong biên bàn phài chju trách nhim ye
tInh trung thc và chInh xác cüa ni dung biên bàn hop HDQT.
4.

Biên bàn hp HDQT và tài 1iu sCr di1ng trong cuc hop phài duc hiu gi ti trV s6 chinh cUa
Cong ty.

5. Biên bàn 1p bang ting Vit và ting nixOc ngoài có hiu 1rc ngang nhau. Tnrng hcp có sir
khác nhau ye ni dung biên bàn tiêng Vit và tiêng nuc!ic ngoài thI ni dung trong biên bàn
tiêng Vit có hiu ltrc áp di,ng.
Diu 27. Thông báo Biên ban hQp HDQT
Biên bàn hp HDQT: Chü tjch HDQT có trách nhim chuyn bién bàn hop HDQT cho các thành
viên va nhUng biên bàn do sê phãi thrçc xem nhir nhung bang chirng xác th%rc ye cong vic dã
duqc tiên hành trong các cuc hop dO trr khi cO y' kiên phàn dôi ye ni dung biên bàn trong thi
hn 10 (mi.räi) ngày kê tir khi chuyên di. Biên bàn hp HDQT duçic ip bang tiêng Vit và phài có
chü k cüa tat cà cac thành viên HDQT tham dir cuc hpp.
Diu 28. HQp HDQT trén din tho3i hoc các hInh thuc khác
1. Cuc hop cüa HDQT cO th t chUc theo hinh thirc nghj sir giüa các thành vien cüa HDQT khi
tat ca hoc mt so thành viên dang a nhtng dja diem khác nhau vâi diêu kin là mi thành
viên tham gia hop dêu có the:
a. Nghe timg thành viên HDQT khác cüng tham gia phát biu trong cuc hop;
b. Nu mun, nguâi do có th phát biu vOi tAt ca càc thành viên tham dir khác mt each dng
thai.
Vic trao di gita các thành viên cO th thi,rc hin mt each trirc tip qua din thoi hoc b&ng
phuang tin lien 1c thông tin khác (kê Ca vic sü diing phuang tin nay din ra vào thai diem
thông qua Diêu lê hay sau nay) hoc là kêt hçp tat cá nhUng phuang thüc nay. Theo Diêu ! nay,
thanh vien HDQT tham gia cuôc hop nhu vây duc coi la "co mat" tal cuôc hop do Dia diem cuôc
hop duc tO chOc theo quy djnh nay là dja diem ma nhOm thành viên HDQT dOng nhât tp hp
li, hoc nêu thông có mt nhóm nhu vy, là dja diem ma Chü to cuc hop hin din.
Các quyt dnh dugc thông qua trong mt cuc hop qua din thoi thrçc t chc và tin hành mt
cách hgp thtrc së CO hiu hrc ngay khi kêt thüc cuc hop nh.rng phài dixgc khäng djnh bang các
ch k' trong biên bàn cüa tat cà thành viên HDQT tham dr cuc hop nay.
2. Nghi quyt bng van bàn: Nghj quyt bang van bàn phai Co ch[ k cüa tAt ca nh&ng thãnh viên
HDQT sau day:
a. Thành viên cO quyn biu quyt v nghj quyt tai cuOc hp HDQT;
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b. S6 lirçmg thành viên Co mt không thp hn s 1uçng thành viên ti thiu theo quy diTh d
tiên hành h9p HDQT.
Nghj quy& 1o.i nay có hiêu Ic và giá tn nhtr nghj quyM duçic cac thành viên HDQT thông qua
tai môt cuôc hpp dixçc triu tp va to chrc theo thông 1. Ngh quyêt cO the duc thông qua bang
cách sr dmg nhieu bàn sao cüa cüng mt van bàn nêu môi bàn sao do cO it nhât mOt ch k' cüa
thành viên.
CHI1ONG V: CAC TIEU BAN THUQC HDQT
Diêu 29. Các tiêu ban thuôc HDQT
1.

Trr trtrng hcip cüa UBKT chrçic quy dnh cii th theo Diu 31, Chixcmg VI duâi day, HDQT
có the thành 1p them mOt so tiêu ban tr%rc thuc HDQT phii trách ye các van dê nhi.r sau:
a. Tiu ban Chin lixçic phát trin;
b. Tiêu ban Quãn 1 rüi ro;
c. Tiêu ban Nhãn sir và hrcing thu&ng.

2. Vic thãnh 1p cac tiu ban phái ducic sir chp thun cüa DHDCD.
3.

S6 lucmg thành viên cUa tiu ban do HDQT quy& djnh. Trtr?ing hqp UBKT, s6 lucmg thành
viên duçic quy djnh ti Diêu 31, Chixong VI cüa Quy chê nay.

4.

HDQT quy djnh chi ti& v trãch nhim cüa tmg tiu ban, trách nhim cüa thãnh viên cüa tiu
ban hoc trách nhim cüa thãnh viên dc 1p duçic b nhim phi,i trách các tiéu ban nay.

5.

Hoat dông cUa tiu ban phãi tuân thu theo quy djnh cUa HDQT. Nghi quyt cüa tiu ban chi
có hiu lrc khi có da sO thành viên tham dr và biu quyêt thông qua tai cuOc h9p cia tiêu ban
là thành viên HDQT.

Diu 30. Nguyen tc hoot dng cüa các tiu ban
Vic thirc thi quyt dnh cUa HDQT, hoc cüa tiu ban trrc thuc HDQT, hoAc cUa nguñ CO ttr
each thành vien tiêu ban HDQT phãi phU hqp vài eác quy djnh pháp 1ut hin hành, các quy djnh
ti Diêu 1 Cong ty và Quy chê hot dng cüa tiêu ban.
CHU'1NG VI: UY BAN KIEM TOAN
Diu 31. lieu chun cüa thành viên UBKT
1.

Thành viên UBKT phai có dU các tiêu chun sau:
a. Nm vftng kin thrc v k toán, kim toán Va có bang dai h9c thuc mOt trong các chuyên
ngành lien quan nhu kinh tê, kê toán, tài chinh, ngân hang, 1ut và quãn frj kinh doanh.
Co sir hiêu biêt chung ye hoat dOng kinh doanh cüa Cong ty và các quy djnh pháp lut có
liênquan;
b. CO phâm chat cá nhãn phü hçirp và các k näng ye KTNB (nhtr thu thp, phân tich, dánh
giá và tong hap). Cam két tuãn thu cac nguyen tAc ph6 bién, các thi,rc hành tot nhât ye
KTNB va các chuãn mrc chuyên mon ye KTNB ("Chuân mvc");
c. CO thi gian ti 05 (näm) näm trâ len lam vic theo chuyên ngãnh dào tao.
va không thuc các trtring hcip sau:
a. Lam vic trong bO phn k toán, tài chInh cUa Cong ty;
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b. Là thành viên hay than viên cUa th chic kim toán dixçic chip thun thirc hin kMm toán
cac báo cáo tài chInh cüa Cong ty trong 03 (ba) nàm lien trtrâc do.
2. ChU tjch UBKT có dU các tiêu chu.n sau:
a. Hôi dü cac tiêu chu.n cüa thành viên UBKT thu tai Khoán 1 Diu 31 nêu trên;
b. Co them tr 03 (banAm trô len lam vic trong vai trô Iänh dao (tr cp phó trô len) tai mOt
phông hoc ban kiêm soát ni b, kiêm toán ni b, kiêm toán dc lap, thanh tra, nhung
không nên là ngtthi lam vic tai mt phong kê toán thuc Cong ty hoc tai cong ty KTDL
hiên hành trong thii gian 02 (hai) nm gân nhât;
c. Các tiêu chun b6 sung khac theo các quy djnh pháp 1u.t tüng thñ kS'.
Diu 32. Thành phn UBKT
1. UBKT có 03 (ba) thãnh vien, Chü tjch UBKT phái là thành viên dc 1p HDQT. Các thành
vien khác cüa UBKT phãi là cac thãnh viên HDQT không diu hânh do HDQT dê cr.
2. D có th tin hãnh cuc h9p cüa UBKT, c.n sJr cO mt t6i thiu cüa 2/3 (hai ph.n ba) s
thânh viên UBKT, trong do Co ChU tjch UBKT. Trixôrng hcrp Chü tjch UBKT không the dir
h9p, Chü tjch UBKT phái üy quyên cho thành viên HDQT con 1i dé có the tiên hành h9p.
3. UBKT thông qua quy& djnh bang biu quyt tai cuOc hQp, thy kin bang van bàn hoc hith
thüc khác do Diêu l Cong ty hoc quy chê hoat dng UBKT quy djnh. Mi thành viên UBKT
CO mt phiu biêu quyêt. Trr trixng hçp Diêu l Cong ty hoc quy chê hot dng UBKT cO
quy djnh t' l khác cao hen, quy& djnh ca UBKT dtrçc thông qua nu dtrçic da so thành viên
d%r hcp tan thành; trtl?mg hçip s6 phiêu ngang nhau thI quyêt djnh cuOi cng thuc ye phIa cO
kiên cüa Chü tjch UBKT.
4. Vic b nhim Chi:i tjch UBKT và các thành viên khác trong UBKT phãi dugc HDQT thông
qua ti cuc h9p HDQT.
5. Trong nhim k' cUa UBKT, nu CO thành viên UBKT tr chirc hay thôi vic, HDQT có th
can nhAc va chi djnh mOt ngtrii ben ngoài khác dê thay the. Thãnh viên thay the cOng phài hi
dOcac tiêu chuân và diêu kin cOa thành viên UBKT duçc quy djnh ti khoãn 1 Diêu 31 Quy
chê nay. Nhim k5' cOa thành viên thay the së bat dâu tir ngày thrqc HDQT chi djnh và s kêt
thüc dOng thii vi thim k' cOa các thânh viên UBKT ducmg nhiêm.
Diu 33. Quyn vA trách nhim cüa UBKT
1.

UBKT cO các quyén nhu sau:
a. Tip cn các tài lieu lien quan dn tinh hthh hoat dung cUa Cong ty, trao di vâi các thành
viên HDQT, TGD và can b quãn l khác. Các thông tin và tài 1iu duc phép tip cn và
thu thp thrçic mô tá tai Diêu 43 cüa Quy chê nay. TGD cO trách thim thu xêp dê cung
cap các tài lieu và thông tin thrqc UBKT yêu câu;
b. Tham d%r các cuc h9p cüa HDQT, TGE) và các ngu?ñ diu hãnh doanh nghip ye vic
xây dmg kê hoach chiên luçic, kê hoach dài hn và kê hoach kinh doanh hang näm cUa
Cong ty, trong do bao gôm vic phán tIch tOrn tat các loai rUi ro chO yêu (ye chiên lucic,
hot dng, tuán thU va tài chInh) cUa HDQT và TGD dê phiic vi vic 1p Kê hoach boat
dng hang näm cUa UBKT;
c. Yêu cu dai din t6 chUc kim toãn duqc chip thun tham d và trá Ru các v.n d lien
quan báo cáo tài chInh kiêm toán tai các cuc hçp cUa UBKT;
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d.

Sir ding djch vi1 tu vn pháp 1ut, k toán hoc các tu v.n khác ben ngoài khi cn thi&
bàngchi phi cüa Cong ty, chi djnh ben th ba ben ngoài hoc thuê ttr van dc 1p de diéu
tra ye bat kS' van dé trçng yéu nào thuOc phm vi trách nhim cüa HDQT và TGD, nhung
phãi thông báo trithc den HDQT, TGD và vic tuyên chQn phIa thi ba ben ngoài hoc
thuê ti.r van dc 1p phãi phü hqp vâi các diêu kin c,i the cUa Cong ty và phü hp vâi các
quy 1ut cnh tranh thj truông;

e.

Ltra chçn, dánh giá và kin nghj vâi DHDCD v vic b nhim cong ty KTDL d kim
toán các báo cáo tài chInh cüa COng ty; kiêm tra truOc các bàn de nghj cung cap cac djch
vi kiêm toán và phi kiêm toán cüa cong ty KTDL dê trInh HDQT xem xét và phê duyt
sr diving các djch vi cüa cong ty KTDL bão dam si,r toàn vçn ye dc lap, khách quan cüa
KTDL; giám sat qua tr'mh cong ty KTDL thrc hin nhim vi hang nm, bao gm giám
sat trong näm, dánh giá cu6i nàm và kiêm tra toàn din dnh kS' hoc khi có thay d6i quan
tr9ng trong ci câu hoat dng cüa Cong ty va báo cáo HDQT ye kêt qua giám sat cong ty
KTDL;

f.

Xây drng và trInh HDQT các chmnh sách phát hin và quãn l rüi ro; d xuAt vài HDQT
các giâi pháp xCr 1 rüi ro phát sinh trong hoat dng cCia Cong ty.

g.

Rà soát giao djch vâi ngu?yi có lien quan thuc thm quyn phê duyt cüa HDQT hoc
DHDCD va dira ra khuyen nghj v nhUng giao djch can có phê duyt cUa HDQT hoc
DHDCD;

h. Giám sat TOD va nhung ngu&i diu hành doanh nghip khác trong vic quãn l và diêu
hành hoat dng Cong ty; duçic tip cn vi các báo cáo thc hin kê hoach kinh doanh
hang thang cüa TGD dê phãn tIch tin dO th%rc hin và chat van ye các kt qua dat duçc;
i.

Lp báo cáo bang vAn ban gCri dn HDQT khi phát hin thành viên HDQT, TGf) và ngir?ñ
quãn l khac khOng thuc hin day dU trách nhim theo quy djnh tai Lut Doanh nghip
và Diu 1 Cong ty.

j.

Giám sat tinh trung th%rc cUa báo cáo tài chInh cüa Cong ty và cong b6 chinh thcrc lien
quan den kêt qua tài chlnh cüa COng ty;

k. Giám sat bO phn kim toán nOi bO cUa Cong ty;
1.

UBKT phãi hpp It nht 02 l.n trong mOt nAm. Biên bàn hQp UBKT dirçic 1p chi tit, rO
rang. Nguii ghi biên bàn và các thành viên UBKT tham dr h9p phãi k ten vào biên bàn
cuOc hçp. Các biên bàn hçp cUa UBKT phái duqc itru giü day dü.

m. Tuyn ch9n và kin nghj HDQT phê duyt hçp dng các lap dào tao, hun luyn chuyên
mOn lien tijc ben ngoài d cung cp cho tt cá các nhân viên KTNB theo kê hoach hoat
dng hang nAm cUa UBKT duçic HDQT phê duyt; dng vien va h trçi nhân viên KTNB
h9c yà du các kS' thi dê lay dtrcic si,r chng nhn quOc t v KTNB bAng chi phi cüa Cong
ty theo kê hoach dào tao, huân luyn chuyen mon hang nArn duc phê duyt bai HDQT.
n. Các quyn khác duçic cho phép bâi Lust Doanh nghip, Diu l Cong ty, QCHD cüa
UBKT và các nghj quyêt cüa DHDCD.
2.

UBKT cO các trách nhim nhu sau:
a.

Báo cáo tài chInh gita k' và cà nAm: Kim tra các báo cáo tài chinh gitia k' (hang qu',
6 tháng và 9 thang) và cà nAm, bao gOm các cong bO thông tin trong báo cáo thumg then
truâc khi trinh HDQT xem xét và thông qua. Trong qua trinh kim tra báo cáo tài chinh
(sau tháng và cã nAm), phài phOi hcip ci1ng vth cong ty KTDL d cüng cung cap sr bào
dam toàn din ye các báo cáo tâi chinh cüa Cong ty;
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b. Kim soát ni b: Kim tra tInh dy dU và hiu 1%rc cüa h th6ng kim soát nOi b cüa
Cong ty, bao gôm cá an ninh và kiêm soát cong ngh thông tin. Kiêm tra các khâu kiêm
soát nôi bô chü chôt lam nen tang dê 1p báo cáo tâi chinh; lam vic vOi cong ty KTDL
dê thu thp các báo cáo ye nhüng phát hin quan tr9ng và các kiên nghj cüng vth nhüng
nhüng hôi dap cüa TGD và các ngl.rii diêu hành khác có lien quan;
c. Kim toán ni b: Lp "K hoch hoat dng cUa chirc nàng KTNB hang näm" can cir vào
kê hoach chin hrçic và dài hn, kê hoach kinh doanh hang nm và vic phán tIch torn tat
các 1oi i-ui ro chü yu cüa HDQT và TGD dé trinh HDQT xem xét và phê duyt. Th%rc
hin cac cuc kiêrn toán djnh k' theo Kê hoach hoat dng KTNB hang näm dâ duqc duyt
va các cuc kiêm toán Mt thung hoc Mt ni theo yêu câu cüa HDQT. Báodãm duy tn
lien tiic mOt c chê theo dôi thi,rc hin các hoi dáp theo các kin nghj cUa kiêm toán dêu
dixcic thirc hin trong khung thi gian phü hcrp nhu dà thôa thun vth ban quãn l và ngixii
dieu hãnh doanh nghip co lien quan. Phôi hcp vâi các hoat dng cüa KTDL theo yêu
câu cüa cac chuân mrc kiêm toán. H trçl HDQT và TGD bang each thiêt 1p các chinh
sách do dirc cüa Cong ty và các thu tiic khiêu ni, to cáo phü hcip;
d. Tuãn thü: Dánh giá hiu qua cUa h thng giám sat tuân thii pháp lut và các quy djnh cüa
Cong ty (bao gôm cá chCrc nang pháp chê, các bô phn kim tra tuãn thu tai các dcrn vj),
cac kêt qua các cuc diu tra và vic theo dOi khãc phiic (bao gôm cà các trtthng hçip kS'
1ut) cüa ngu&i diêu hành doanh nghip d6i vài bat k5' trtrmg hçip không tuAn thu. Thông
báo kjp th?yi cho HDQT biêt ye nhün trtrYng hçvp khOng tuán thu dê HDQT CO nhthig
bin pháp bão v phU hcip, nêu can thiêt;
e. Trách nhim báo cáo: Thuông xuyên báo cáo vâi HDQT v các hoat dng, các v.n d Va
các kiên nghj lien quan cüa UBKT. Trách nhim báo cáo ci the duqc quy djnh chi tiét ti
QCHD cUa UBKT;
f.

Các trách nhirn khác: Các trách nhirn khac duçxc quy djnh bài pháp lut, Diu l Cong
ty yà QCHD cUa UBKT theo tmg thai ks'.

Diu 34. QCHD cüa UBKT
UBKT có trách nhim son tháo QCHD cUa UBKT trong do bao grn các quy djnh chi ti& v hoat
dng hçp, các nhim 'vii và trách nhim báo cáo cüng các van dé khác dê trinh HDQT thông qua
theo mâu huàng dan cüa B tnr&ng Bô Tài chInh v Quy chê hot dng cüa UBKT.
CHU'€NG VII: NCUI DIEU HANH DOANH NGHIP
Diêu 35. Cäc tiêu chun cüa ngirèi diu hành doanh nghip
1,

lieu chu.n cüa nguai diu hãnh doanh nghip phU hp Diu l Cong ty và Lut Doanh nghip.

2. H thng quãn 1 cUa Cong ty phãi dam báo b rnáy quán l' chu trách thim tniâc HDQT
va chju sr giám sat, chi dao cUa HDQT trong cong yiêe kinh doanh hang ngây cUa Cong ty.
Cong ty cO TOD, các Phó TOO, K toán tnr&ng và các chuc danh quãn l' khác do HDQT bô
nhim. Vic bô nhim min nhim, bi nhim các chuc danh néu trén phái duçic thông qua
bang nghj quyet HDQT.
3. Ngri diu hãnh doanh nghip phai cO trách nhiêm mn can dê h trci COng ty dt dtrqc các
m1c tiêu dé ra trong hot dng và. to chüc.
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Diu 36. Tong giám d6c
1. B nhim: HDQT së b nhim mt thành viên trong HOi dng hoc mt ngi.rôi khác lam TGD.
HDQT k hçip dOng lao dng vài TGD trong dO quy djnh thu lao, tiên h.rang và các diêu khoãn
lçri Ich khác lien quan den vic tuyên dung. Thu lao, tiên hwng vã igi Ich khác cüa TGD phãi
dirge báo cáo ti DHDCD thiing nien, du'gc the hin thành miic riêng trong Báo cáo tãi chInh
näm vã duçic nëu trong Báo cáo thi.rOng niên cüa Cong ty.
2. Nhirn k' cüa TGD không qua 05 (näm) näm và Co th dirge tái b nhim. Vic bô nhim có
the hêt hiu 1irc can cir vào các quy djnh ti hgp dông lao dng. TGD khong phái là ngirôi ma
pháp luat cam gii chirc vi nay và phài dáp ng cac tiêu chuân, diêu kin theo quy djnh cUa
pháp lust và Diêu l COng ty.
3.

TGD có các quyn Va nghTa V%i nhi.r sau:
a. Quyt djnh cac vAn d lien quan dn cong vic kinh doanh h&ng ngày cUa Cong ty ma
khOng thuc thAm quyn cUa HDQT;
b. Thirc hin các nghj quyt, quyt dinh cüa HDQT;
c. Të chirc thrc hin k hoch kinh doanh Va phircing an du tu cüa Cong ty;
d. Kin nghj phircrng an ccr cAu t chiirc, quy ch quán l ni b cUa Cong ty;
e. B nhiêrn, min nhiêm, bài nhim cac chrc danh quãn l trong Cong ty, trü eác chüc danh
thuc thâm quyên cüa HDQT;
f. Quyt djnh tin luGng Va igi Ich khác d6i vOi ngui lao dng trong Cong ty, k cã ngi.räi
quán 1' thuc thâm quyên bô nhim eUa Giám doe (Tong giám dOe);
g. Tuyn ding lao dng;
h. Kin nghj phuang an trã c tirc hoc xCr l l trong kinh doanh;
i. Thirc hin tAt cá các hot dng khác theo quy djnh cüa Diu l nay và các quy ch cüa
Cong ty, các nghj quyêt cUa HDQT và pháp 1ut;

4. Bai nhim: HDQT cO th min nhim TGD khi da s thành viên I-IDQT có quyn biu quyt
dir hçp tan thành và bô nhim mt TGD mi thay the.
Diu 37. Vic bô nhim ngtrOi diu hành doanh nghip khác
Theo dê nghj cüa TGD và dirge sr chap thun cUa HDQT, Cong ty dirqc tuyên diing ngiri diêu
hành khác vâi so luong và tiêu chuân phü hqp vâi Co câu và quy ché quãn 1 cüa Cong ty do
HDQT quy djnh.
Diêu 38. Ky hçrp dông Lao dng v&i ngtrOi diu hành doanh nghip
Cong ty k'hgp dng lao dng vri ngixäi diu hành doanh nghip theo quy djnh cUa pháp luat lao
dng và Diêu l Cong ty.
Diu 39. Các tru'bng hyp min nhim ngu'Oi diêu hành doanh nghip
NguOi diu hành doanh nghip bj min nhim trong the trung hgp dugc quy dnh ti Diu l
Cong ty và hgp dong lao dng dã k' kêt.
Diéu 40. Thông báo bô nhim, min nhim ngwri diu hành doanh nghip
Thông báo v viéc b nhiêm, min nhim ngithi diu hành doanh nghip thrc hin theo quy djnh
ti Diêu 1 Cong ty và quy djnh pháp lust.
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CHIIONG Viii: PHO! HP HOALT DQNG GIU'A HDQT, UBKT VA TONG
GIAM pOc
Diu 41. Phi hçrp hot dng giUa HDQT và UBKT
1,

Trách nhim cüa HDQT trong mi quan h phi hçip vâi UBKT:
a.

Thông báo mñ h,p và các tài 1iu kern theo thrçic g1ri dn các thãnh viên HDQT và các
thành viên UBKT mt cách dông thai;

b. Các nghj quyt cüa HDQT di.rçic dng thOi gri dan UBKT vâi thi diam giri den TGD
trong thai han theo quy djnh tai Quy chê nay và Diêu I Cong ty;
c.

Khi UBKT d xut 1ra chçn va ba nhim cong ty KTDL da kiam toán các báo cáo tài
chInh cüa Cong ty, HDQT phái phãn hôi ' kiên theo quy dnh t?i Quy chê nay và Diêu 1
Cong ty; và

d. Các ni dung khác c.n 1y kian cüa UBKT phài dixçc gi:ri trong thai hn quy djnh và
UBKT có trách nhim phãn hôi theo dáng quy dnh ti Quy chê nay và Diêu 1 Cong ty.
2.

Trách nhim cüa UBKT trong mi quan h di vi HDQT:
a.

Thung xuyên thông báo vâi HDQT va kat qua hot dng, tham khão kin cüa HDQT
tri1ic khi trInh báo cáo, két 1un Va kiên nghj len DHDCD;

b. Trong các cuOc h9p cüa UBKT, UBKT có quyan yêu cAu thành viên HDQT, TGD và di
din cong ty kiêm toán vien dc 1p, khi can thiêt, tham di1 hçp chung và hçp riêng dê trá
lôi các van dê ma thãnh viên UBKT quan tam;
c.

Cuc kiam tra dinh ks', dot xut cUa UBKT phài có kat lu.n b.ng van bàn, nhtrng không
tr han 15 (mucYi lam) ngày lam vic kê tü ngày kêt thüc, glri cho HDQT dê có them cci
sôgiüp HDQT trong cong tác quán ly" Cong ty. Thy theo phm vi và kêt qua cUa cuc
kiêm tra trên, UBKT can phái bàn bc thông nhât vài HDQT, TGD truâc khi báo cáo
tri.roc DHDCD. TriiO'ng hap khong thông nhât quan diem thI UBKT duçic quyên báo 1uu
' kiên ghi vào biên bàn và Chü tjch UBKT có trách nhim báo cáo vOi DHDCD gân nhât;

d. TruOng hqp UBKT phát hin nhUng hành vi vi ph.rn pháp luat hoc vi phm Diêu l
Côngty cüa các thành viên HDQT, UBKT thông báo bang van bàn vâi HDQT trong vông
48 (bôn mi.rai tam) gi, yêu câu ngui có hành vi vi phm pháp lust châm düt vi pham và
co bin pháp khãc phic hu qua dông thai UBKT có trách nhim báo cáo tnràc DHDCD
dOng thi báo cáo, cong bô thông tin theo quy djnh cUa pháp 1ut hin hành;
e.

Dai vâi các kian ngh lien quan dan tInh hinh hoat dng và tài chmnh cUa cong ty thi UBKT
phãi gcri van bàn và tài lieu lien quan trithc It nhât 15 (mui lam) ngày lam vic so vói
ngày dr djnh nhn dtrqc phãn hôi; và

f.

Các ni dung khác cn xin kian cüa HDQT phái dtrçc gui truc It nhAt là 07 (bay) ngày
lam vic và HDQT sê xem xét và phán hôi trong vông 07 (bay) ngày lam vic.

Diêu 42. Phai hçrp hoit dng giu'a HDQT và TGD
1.

Tang Giám dac thrc hin các quyan và nhim vi,i quy djnh tai Diau l Cong ty và t?i Khoãn 3
Diêu 36 Quy chê nay.
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2. HDQT và cac thành viên HDQT không can thip vào hoat dng kinh doanh hang ngày và
cong tác thuc thâm quyên cUa Ban Diêu hãnh trr khi xét thây can thiêt.
3. HDQT thi& 1p hành lang pháp l' ni bO, to diu kin và h trçi d T6ng Giám dc hoàn
thãnh nhim vii di.rqc giao.
4. HDQT có th tham gia vào các cuc h9p giao ban hang tháng hoc các cuc h9p khác cüa
Ban Diêu hành.
5. HDQT th%rc hin giám sat thuông xuyên cong tác diu hânh cüa Tang Giám d6c và Tng
Giám dôc thirc hin ché d báo cáo theo quy djnh cüa HDQT.
6. Di vOi cong tác t6 chüc cuc hçp DHDCD thuing niên, HDQT phai thông báo cho TGD v
vic phôi hçip, sr d%Ing nguôn hrc trong thii h?n hcip 1 theo quy djnh ti Diêu 1 Cong ty.
Trong tnx1ng hçip cp thit, HDQT có quyên yêu cu TGD, ngi.r&i diêu hành khác trong cong
ty cung cp các thông tin ye hoat dng cUa cong ty. HDQT không dtrçic sir ding các thông tin
chua ducic phép cong bô cüa Cong ty hoc tiêt l cho nguii khác dê th%rc hin các giao djch
có lien quan.
7. Tng Giám d6c cF4u trách nhim truâc HDQT và DI-IDCD. Các v.n d thuOc thm quyn cüa
HDQT phê duyt theo quy djnh cüa Pháp 1ut vâ Diêu l Cong ty ma dtrqc TGD dê xuât phái
dtrc HDQT phãn hôi trong thi hn theo quy djnh cUa Diu l Cong ty.
8. HDQT quyt djnh khen thtring hoc k' lust d6i vâi vic hoàn thành hoc không hoàn thành
th%rc hin nghj quyêt và các van dê Uy quyên khác cUa HDQT dOi vâi TGD.
Diu 43. Tip cn thông tin
1. Khi cn tip cn thông tin cUa Cong ty, UBKT có nghia vi nêu l' do trong van ban yêu cu
cung cap và phâi bão mt tuyt dôi các thông tin và tài lieu thu th3p dixçic trong qua trinh giám
sat các hoat dng cUa Cong ty. Vic ti& l các thông tin và tài 1iu nay chi duçc phép thrc
hin khi có yéu câu cUa co quan có thm quyn nhung phãi thông báo cho HDQT trinrc khi
cung cap hoc cac trumg hcip khác theo các quy djnh pháp lust.
2. Các thông tin và tãi lieu dtxçie nêu trên bao gm:
a. Thông báo m?yi h9p cüng tâi lieu lien quan, phiu My kin thành viên HDQT;
b. Biên ban, Nghj quy& cUa HDQT;
c. BáocáocUaTGD;
d. H so, tài lieu lien quan dn hoat dng kinh doanh (bao gm kim soát ni b và quán l
rüi ro) và các báo cáo tài chinh cüa Cong ty (bao gôm cap Cong ty, cap b phn kinh
doanh, cap don v kinh doanh và cap cong ty con);
e. Báo cáo dánh giá cong tác quãn I cüa HDQT;
f.

Các tài lieu khác có lien quan.

Diu 44. Phii hqp h03t dng gifra UBKT và TGD
1. Trong các cuc hQp cUa UBKT, khi cAn thi&, UBKT có quyn yêu cAu TGD, thành viên
HDQT có lien quan, va dai din cong ty kiêm toán viên dc 1p tham du Va trã li các van dé
ma các thãnh viên UBKT quan tam.
2. Các cuc kim tra dinh
dOt xut cüa UBKT phãi có k& lun bang van ban, không tr hon
15 (mixii lam) ngày lam vic kê tr ngày ket thUc, giri cho TGD dé có them co sâ giüp TOD
trong cong tác quãn l COng ty. Thy theo müc dO và kêt qua cUa cuOc kiém tra trên, UBKT
can phâi bàn bc thông nhât vâi TGE) trtrâc khi báo cáo cho HDQT và DHDCD. Trung hqp
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không thông nhât quan diem thI duqc üy quyên báo hru ' kiên ghi vào biên bàn và Chü tjch

UBKT có trách nhirn báo cáo vài HDQT.
a.

Triing hçp UBKT phát hin nhung hành vi vi pham pháp lust hoc vi phm Diu 1
Cong ty cüa TGD, UBKT thông báo bAng van bàn vâi TGf) trong vông bôn mi.roi tam
(48) giO, yeu câu ngui có hành vi vi phim châm düt vi ph.m vaco giAi pháp khAc phiic
hu qua dông thi UBKT có trAch nhim bAo cáo vài HDQT, dông thôi Cong bô thông
tin theo quy dinh cUa pháp 1ut hin hành;

b. Thành viên UBKT có quyn yêu cAu TGD to diu kin tip cn h so, tài lieu tai Tru s&
chInh hoäc noi hru tr1r ho so;

c.Di vi thông tin, tài lieu v quãn 1', diu hành hot dng kinh doanh và báo cáo tInh
hInh kinh doanh, báo cáo tài chfnh, van bàn yêu câu cüa UBKT phAi &rqc g1ri den Cong
ty truOc It nhât 48 (bôn mi.rai tam) gi. UBKT khOng duçc sir diing các thông tin chua
duçc phép cong bô cüa Cong ty hoc tiêt l cho ngi.ri khác dé thrc hin cAc giao djch có
lien quan; Va
d. Các ni dung khác cAn lAy ' kin cüa TGD: phãi thrqc giri truóc It nhAt là 07 (bay) ngày
lam vic và TGD se xem xét và phán hôi trong vOng 07 (bay) ngày lam vic.
Diu 45. Phi hçrp gifra TGD và HDQT

1.TGD là ngi.thi thay m.t diu hành hot dng cüa Cong ty, dam bão Cong ty hot ding lien tiic
và hiu qua.

2.TGD chu trách nhim tnroc DHDCD và HDQT v vic thirc hin nhim vi và quyn hn và
phái báo cáo cho CáC cci quan nay theo djnh k' và khi di.rçic yêu câu.
3. Khi cO d xuAt các bin pháp nhm nâng cao hoat dng và quán l cüa Cong ty, TGD gri cho
HDQT sóm nhât cO the nhixng khong It hon 07 (bay) ngày trtróc ngày ni dung do can duc
quyêt dnh.

4.TGD phài l.p k hoach d HDQT thông qua các vAn d lien quan den vic tuyên dvng, cho
ngui lao dng thôi vic, hang, bão hiêm xA hi, phik igi, khen thu&ng và kS' lu.t dôi vOi
ngri lao dng và can b quàn 1.
5. Các ni dung khác cAn xin ' kin cüa HDQT phái d.rgc gui tn.râc it nhAt là 07 (bay) ngày lam
vic và HDQT së phàn hôi trong vOng 07 (bay) ngày.
CHIJONG IX: NGUfl PHV TRACH QUAN TRI CONG TY
Diu 46. Tiêu chuân cüa Ngu*i phu trách quãn trj Cong ty
Ngui phii trách quãn trj cong ty phãi dáp Ung các tieu chuAn nhu sau:
a.

CO hiu bitt v pháp lust;

b.

KhOng dugc dng thai lam vic cho Cong ty KTDL dang thrc hin kim toán các báo cáo tài
chinh cüa Cong ty; và

c.

Các tiêu chuAn khác theo quy djnh cüa pháp lut, Diu l Cong ty và quyt djnh cüa HDQT.
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Diu 47. Quyn và nghia Vii ella Nguôi phi) trách quãn tr! Cong ty
Ngri phii trách quãn tr cong ty có quyn và nghia

viTi

nhu sau:

a.

Ti.x vn HDQT trong vic t chüc h9p DHDCD theo quy djnh và các cong vic lien quan gifla
Cong ty và cô dông;

b.

Chuân bj các cuc hçp HDQT và DHDCD theo yêu câu cüa HDQT (bao gôm
UBKT);

c.

Tu v.n v thu tuc ella các cuOc hop;

ca

yêu câu cüa

d. Tham dir các cuc hop;
e.

Tu vn thu tiic 1p các nghj quyt dlla HDQT phll hçip vài quy djnh ella pháp lut;

f.

Cung c.p các thông tin tài chInh, bàn sao biên bàn hp HDQT va các thông tin khác cho các
thành viên dlla HDQT và UBKT;

g. Giám sat va bão cáo HDQT v hoat dng cong b thông tin dUa Cong ty.
h.

Là du mi lien lc vOi các ben có quyn 1çi lien quan;

i.

Bão mt thông tin theo các quy djnh ella pháp lut và Diéu 1 Cong ty; và

k.

Các quyn và nghla vi khác theo quy djnh dUa pháp 1ut và Diu 1 Cong ty.

Diu 48. Vic b nhim Ngir&i phi trách quãn trj Cong ty
HDQT chi djnh It nht 01 (met) nguäi lam Ngui phii trách quãn tr cong ty d h tr hot dng
quàn trj cong ty thrc tiên hành mt cách cO hiu qua. Nhim ki dlla Nguôi phi trách quàn trj Cong
ty do HDQT quyêt dnh, tOi da là 05 (nàm) näm và có the duçc bô nhiêm Iai.
Diu 49. Các trurng hqp min nhiêm Ngtrô'i phi) trách quãn tr Cong ty
HDQT có th bi nhim Ngu?i phii trãch quãn trj Cong ty khi c.n nhimg không trái vói các quy
lao dng. HDQT có the bô nhim nguäi trçl 1 cho Ngu?i phii trách
dinh pháp luât hiên hành
quán trj Cong ty tlly tmg thai diem.
ye

Diu 50. Thông báo bô nhim, min nhim Ngirri phi) trách quán trl Cong ty
Thông báo v vic b nhim, min nhim Ngui phi) trách quãn trj Cong ty theo quy djnh ti Diu
l Cong ty và quy djnh pháp Lust Chirng khoán.
CHU'€NG X: NGAN NGiJ'A XUNG DOT WI ICH
Diu 51. Trách nhim cn trQng
Thành viên HDQT, thành viên cáe tiu ban thuc HDQT, TGD và ngu6i diu hành khác Co trách
nhim thrc hiên các nhiêm vi1 ella rninh, ké cá nh&ng nhim vi) vi tu each thành viên các tiêu ban
dUa HDQT, mt cách trung thirc, can trQng vi lçi Ich ella Cong ty.
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Diêu 52. Trách nhim trung thijc vã tránh các xung dt v quyn hyi
1. Thânh viên HDQT, thành vien các tiu ban thuc HDQT, TGD và nguii diu hãnh khác phâi
tuân thu các quy djnh t.i Diéu 164 Lut Doanh ngbip và các quy djnh pháp 1ut khác ye cong
khai các 1ci Ich lien quan.
2. Thành vien HDQT, thành viên các tiu ban thuOc HDQT, TGE) và ngii&i diêu hành doanh
nghip khác không duçic phép sir ding nhng co hOi kinh doanh có the mang 1i lcii Ich cho
Cong ty vi mic cIIch cá nhân; dông thri không 1uçc sü d%ing nhtng thông tin có duçic nhä
chirc vi cüa mInh dê tu lçri cá nhân hay dé ph%ic vi1 lçii Ich cüa to chirc hoc cá nhán khác.
3. Thành viên HDQT, thành viên các tiu ban thuc HDQT, 101) và ngithi diu hành doanh
nghip khác có nghia vi thông báo cho HDQT tat ca các 1çi ich có the ây xung dt vâi lçii
Ich cüa Cong ty ma h9 Co the duçrc huâng thông qua các pháp nhân kinh té, các giao djch hoc
cánhânkhác.
4. Thành viên HDQT, thành viên UBKT, Tng giám d6c va ngixtii quãn 1 khãc có nghia vii
thông báo bang van bàn cho HDQT, UBKTvê các giao dch giüa Cong ty, cong ty con, cong
ty khác do COng ty dai chüng näm quyn kiêm soát trên 50% trO len vOn diêu 1 vói chinh dOi
tucing do hoc vOi nhüng ngi.räi Co lien quan cüa dOi tucmg do theo quy dnh cüa pháp 14t.
DOi vài các giao djch neu trên do DHDCD hoe HDQT chap thun, COng ty phãi thi,rc hin
cong bô thông tin ye các nghj quyêt nay theo quy djnh cüa pháp 1ut chüng khoán ye cong bô
thông tin.
5. Thành viên HDQT, thành viên UBKT, Tng giám dc, ngrxi quãn l khác và nhüng ngtthi
cO lien quan cUa các dOi tuçrng nay không duçc sr ding hoc tiêt l cho nguäi khác các thông
tin ni b de thrc hin các giao djch có lien quan.
6. Trir trueing hçp DHDCD cO quy& djnh khác, Cong ty khOng duçic cp các khoãn vay hoc
báo lành cho các thành viên HDQT, thành viên các tiêu ban thuc HDQT, 101), ngu?ñ diêu
hành doanh nghip khac va cac cá nhân, to chüc cO lien quan tài các thânh viên nêu trên hoc
pháp nhân ma nhttng nguii nay cO các lçi Ich tài chInh trr tnthng hcp cong ty di ching và
to chüc cO lien quan tâi thành viên nay là các cong ty trong cüng tap doàn hoc các cong ty
hot dng theo nhóm cOng ty, bao gôm cOng ty mc - cOng ty con, tp doàn kinh t và pháp
lust chuyên ngành có quy djnh khác.
7. Hçxp dng hoc giao djch gifla Cong ty vài mt hoc nhieu thành viên HDQT, thành viên the
tiêu ban thuc HDQT, TGD, ngtrii diêu hành doanh nghip khác và các cá nhãn, to chuc co
lien quan den hç hoc cong ty, dOi tác, hip hOi, hoc to chrc ma thành viên HDQT, thành
viên các tiêu ban thuc HDQT, TOD, ngu&i diêu hành khác hoc nhthig ngu?ii lien quan den
h là thành viên, hoc có lien quan lçii Ich tài chInh khOng bj vO hiu hoá trong các trithng hçp
nhtr sau:
a. D6i vâi hcip dng cO giá trj nhô hm hoc bAng 20% (hai muai phAn tram) t6ng giá trj tài
san duqc ghi trong báo cáo tài chinh gn nhât, nhUng ni dung quan trQng cUa hcip dong
hoäc giao djch cing nhi.r các mOi quan h và lçii Ich côa thành viên HDQT, thành vién các
tiêu ban thuc HDQT, TGD, nguii dieu hành khác dA duçic báo cáo t&i HDQT. DOng thii,
HDQT dä cho phép thirc hin hçip dông hoe giao djch do mt cách trung thirc bang da so
phiêu tan thành cüa nhting thành viên HDQT không CO lcii ich lien quan;
b. D6i vài nhUng hçip dng cO giá tr lan hon 20% (hai mi.rth phAn tram) thng giá trj tài san
duoc ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât, nhetng ni dung quan tr9ng cüa hçip dông hoc
giao djch nay cung nhu môi quan h và lçii Ich cüa thành vien HDQT, thành viên các tieu
ban thuOc HDQT, TGD, ngtr&i dieu hành khác dä di.rçxc cong bô cho các cO dOng không
có lçii ich lien quan cO quyên biêu quyêt ye van de do, và nhng cO dông do dA thông qua
hçip dOng hoAc giao djch nay;
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c. Hçip dng hoc giao djch do dtrc mt t chüc ttr vAn dc 1p cho là cOng bang và hcip 15'
xét trên m9i phi.rong din lien quan den các cô dông cüa Cong ty vào thi diem giao djch
hoc hqp dông nay dugc HDQT hoc DHDCD thông qua;
d. Thành viên HDQT, thành vien các tiu ban thuc HDQT, TOE), ngträi diu hành khác và
các to chüc, cá than cO lien quan tii các thành viên nêu trên không ducic sx diing các
thông tin chra dtrçic phép cong bô cUa Cong ty hoc tiêt l cho ngx&i khác dé thrc hin
các giao djch CO lien quan.
Diu 53. Trách nhim v thit hai và bii thtrô'ng
1. Thành viên HDQT, thành viên các tiu ban thuc HDQT, TOE) và nguñ diu hành khác vi
phm nghia vi, trách nhim trung th%rc và can trQng, không hoàn thành nghia vii cüa minh vâi
sr mn can và nang hrc chuyên mon phãi chju trách nhim ye nhung thit hai do hành vi vi
phm cUa mmnh gay ra.
2. Cong ty bi thu?mg cho nhng nguäi da, dang hoc cO th tth thành mOt ben lien quan trong
các vi khiêu nai, kin, khâi to (bao gôm các vi vic dan sir, hành chInh và không phái là các
vi kin do,Công ty là ngu&i kh&i kiin) nêu ngtrài do cIA hoc dang là thành viên HDQT, thãnh
viên các tiêu ban thu*c HDQT, TOE), ngu&i diêu hành khác, nhãn viên hoc là di din duçic
Cong ty üy quyn hoc nguôi do dA hoc dang lam theo yêu ctu cüa Cong ty vâi tir cách thành
viên HDQT, ngithi diêu hành doanh nghip, nhân viên ho.c dai din theo üy quyên cUa Cong
ty vâi diêu kin ngsäi do cIA hành dng trung th%rc, can trpng, mn can vi 1çi ich hoc không
máu thuãn vâi lcii ich cüa Cong ty, trén cci sO tuân thU lut pháp va không cO bang chCmg xác
nhn rang nguôi do dA vi phm nhng trách nhim cUa mInh.
3. Khi th%rc hin chirc nang, thim vi hoäc th%rc thi the cong vic theo Uy quyn cUa Cong ty,
thành viên HDQT, thành viên các tiu ban thuc HDQT, nthi diêu hành khác, than viên
hoc là dai din theo Uy quyên cUa COng ty duçic Cong ty bOi thii&ng khi trO thàrh mt ben
lien quan trong các vi khiêu nai, kin, khOi to (trir các vi kin do Cong ty là nguii kh&i kin)
trong các truOng hçrp nhtr sau:
a. DA hành dng trung th%rc, cAn trç)ng, mn can vi lçii ich va không mâu thun vOi lçii Ich
cUa Cong ty;
b. Tuân thu lut pháp và không có bang chmg xác nhn dã khong thirc hin trách nhim cüa
mirth.
4. Chi phi bi thuäng bao gm các chi phi phát sinh (k câ phi thue lust six), chi phi phán quyt,
các khoân tiên phat, các khoàn phái thanh toán phát sinh trong thirc t hoc dixçxc coi là hçip 15'
khi giãi quyet nhung vi vic nay trong khuôn khô lut pháp cho phép. Cong ty cO quyn mua
bâo hiêm cho nhing ngtthi nay dê tránh nhUng trách nhim bOi thithng nêu tren.
CHIJ'(IING XI: SIYA DOI QCNB YE QTCT
Diu 54. Sfra d61 QCNB v QTCT
1. Vic sCra di, b6 sung, thay th QCNB v QTCT sê do HDQT xem xét và kin nghi DHDCD
phe duyt.
2. Trong tnrOng hqp nhng quy djnh pháp lut cO lien quan dAn hot dng cUa cong ty chixa
duc dê cp trong bàn QCNB ye QTCT hoc trong trixng hp có nhUng quy djnh mOi khác
vOi nhtng diêu khoàn trong QCNB ye QTCT nay thi nhUng quy djnh mOi dO dixang nhiên
duçic áp diing va dieu chinh hoat dng cUa COng ty.
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CHUJNG XII: NGAY HIEU LIXC
Diu 55. Ngay hiu lyc
1. Quy ché nay gôm 12 chuo'ng và 55 diêu, duoc DHDCD thông qua ngày 30 thárig 03 nàm
2021.
2. Các bàn sao hoäctrIch luc Quy ch quãn tn Cong ty phãi có chir k cüa Chü tjch HDQT hoc
It nhât 1/2 tong so thãnh viên HDQT mi có giá trj.
TP. Hd

30 tháng 03 näm 2021

ce cw
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