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- Sở Giao dịch Chửng khoán thành phố Hồ Chí Minh
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Mã chứng khoán: VAF
Địa chỉ trụ sở chính: Đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nôi 
Điện thoại: 043 6884489 
Fax: 043 6884277
Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Văn Tại-Tổng giám đốc 

Nội dung báo cáo và công bố thông tin (*):

Ngày 22/11/2016, Hội đông quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển đã 
ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Quyết định số 128/QĐ-HĐQT (thay 
thê cho Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành ngay 19/5/2014).
CônểẰ ty cô phần Phân lân nung chảy Văn Điển xin trân trọng bảo cáo và công bố thông 
tin vê Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nêu trên. " *

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tô của Công ty tại đường dẫn 
vandienfmp.vn-quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết thông tin được báo cáo và công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã báo cáo va công bố.

Tài liêu đính kèm:

Quy chê nội bộ vê quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển.

CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIÉN



CÔNG TY CỔ PHẦN 
PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc iập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: M ĩ  /QĐ-HĐQT Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

QUYÉT ĐỊNH
(Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị 

Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LAN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài
chính;

Căn cứ Thông báo số 2463/ƯBCK-QLCB ngày 11 tháng 5 năm 2016 của ủ y  Ban 
Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển được Đại hội đồng 
cô đông thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2016, được sửa đổi ngày 29 tháng 8 năm 2016-

Sau khi lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị tại văn bản số 124/YK- 
HĐQT ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân • 
nung chảy Văn Điển,

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 
cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 
34/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2014 của Hội đông quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung 
chảy Văn Điển về việc ban hành “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Phân lân 
nung chảy Văn Điển”.

Đieu 3. Thanh viên Hội đông quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các 
đơn vị, cá nhân liên quan chịu ừách nhiệm thi hành Quyết định này./.

QUYÉT ĐỊNH:



QUY CHÉ NỘI B ộ  VỀ QUẢN TRỊ 
CỒNG TY CỔ PHẦN PHAN LAN NUNG CHAY VĂN ĐIỂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số ì l  £ /QĐ-HĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2016 
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phan Phân lân nung chảy Van Điển)

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

, Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty để bảo vệ 
quyên và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức 
nghê nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và 
các cán bộ quản lý của Công ty.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Trong quy ehế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. ‘ Quản tri Công ty’ là hệ thông các quy tăc để đảm bảo cho Công ty được định 
hương đieu hanh va được kiêm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và 
những người liên quan đến Công ty. Các nguyên tắc quản trị Công ty bao gồm: Ậị

a. Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;

e. Minh bạch trong hoạt động của Công ty

f. Họi đong quan tri, Ban kiêm soát, lãnh đạo và kiêm soát Công ty có hiệu quả.

2. “Công ty” là Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển, địa chỉ: Đường 
Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp số 0100103143 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà NỘI cấp; đang ký 
lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11 tháng 10 năm 
2016.

3. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4
Luật Doanh nghiệp và khoản 34, Điều 6 Luật Chứng khoán.

4. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là thành viên Hội đồng quản ừị 
không phải là Tông Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản ly 
khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

 ̂5. “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng 
các yêu cầu sau:

b. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông;

c. Đối xử công bằng giữa các cổ đông;

d. Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty;
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a. 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 các cán bộ quản lý khảc

. được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

b. Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó 
Giám đôc (Phó Tông Giám đốc) của các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty do Công ty 
nắm quyền kiểm soát;

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

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

e. 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 trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị 
hàng hóa, dịch vụ mua vào của Công ty trong 02 (hai) năm gần nhất.

6. “Cán bộ quản lý” là Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, 
Giám đốc Chi nhánh, Trưởng Phòng, Quản đốc Phân xưởng và chức danh tương đương 
được Hội đồng quản trị phê chuẩn.

7. Trong quy chế này có một số điều khoản tham chiếu tới một số văn bản quy 
phạm pháp luật. Nếu văn bản quy phạm pháp luật này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 
thì các điều khoản đó sẽ được điều chỉnh theo.

Chương II

TRÌNH T ự  THỦ TỤC TRIỆU TẬP 
VÀ BIẾU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỎNG CỞ ĐÔNG 

Điều 3: Trình tự, thủ tục triệu tập, thể thức tiến hành họp và biểu quyết; Biên 
bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Lưu đồ trình tự, thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông
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• Thủ tục phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ



2. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông

a. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.

b. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên mỗi năm 
một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 (bốn) tháng, kể từ 
ngày kết thúc năm tài chính; Đại hội đồng cổ đông được gia hạn không quá. 06 (sáu) tháng 
kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp.

c. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các 
trường họp sau:

- Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

- Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo 06 (sáu) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm 
toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất lÁ (một nửa) so với số đầu kỳ;

- Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiếm soát ít hon số thành viên mà 
luật pháp quy định hoặc ít hơn Vi (một nửa) số thành viên quy định trong Điều lệ Công ty;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết trong thời hạn liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ 
đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích

’ cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành 
nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu 01 (một) cổ đông có liên quan;

- Ban kiểm soát yêu cầu ừiệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng 
rằng các thành viên Hội đòng quản trị hoặc cán bộ quản lý vi phạm nghiêm trọng các nghĩa 
vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý

' định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

d. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ừong thời hạn 30 (ba 
■ mươi) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại hoặc nhận

được yêu cầu như quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3 của Quy chế này;

- Trường họp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất 
thường như trển thì trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay 
thế Hội đồng quản ừị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136

. Luật Doanh nghiệp;

- Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 
như trên thì trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu 
như quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3 của Quy chế này có quyền thay thế Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều

,136 Luật doanh nghiệp.

Trong trường hơp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến 
hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và
tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm '/
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e. Thong bao họp Đại hội đông cô đông được gửi đên tất cả các cổ đông trong danh
sách cố đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc.
Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chi
thường trú của cô đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dư 
họp.

Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên hệ của cổ 
đong; đong thơi đăng trên phương tiện điện tử của Công ty và đăng báo hàng ngày cua 

, Trung ương hoặc địa phương.

Thông báo mời họp phải được gửi kèm các tài liệu theo khoản 3 Điều 3 của Quy
chế.

Viẹc gưi tai liệu họp theo thông báo mời họp có thể thay thế bằng đăng tải trên trang 
thong tin điện tử của Công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách 

’ thức tải tài liệu và Công ty phải gửi tài liệu theo phương thức bảo đảm nếu có yêu cầu bằng 
văn bản từ phía cổ đông.

3. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông

Cơ quan triệu tập Đại hội đòng cổ đông chuẩn bị chương trình nghị sự và tài liệu
họp Đại hội đồng cổ đông. Các tài liệu có bản bao gồm:

STT Tên tài liệu
1 Thông báo. (giây mời) họp Đại hội đồng cổ đông
2 Nội dung, Chương trình họp Đại hội đồng.cổ đông
3 Quy chê làm việc của Đại hội đồng cổ đông
4 Giấy ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông
5 Các văn bản (báo cáo, tờ trình) báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông
6 Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
7 Mâu Giây đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
8 Thẻ biểu quyết

9 Phiêu bâu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

4. Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

a. Công ty không hạn chế cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, luôn tạo điều 
kiện cho cô̂  đông thực hiện việc ủy quyền đại diện tham gia họp Đại hội đồng cổ đông 
hoặc bỏ phiếu bằng thư bảo đảm khi co đông có yêu cầu;

, b' Vào ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng 
ký cô đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có 
mặt đăng ký hết;



c. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện 
được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết. Trên thẻ, có ghi số đăng ký kinh 
doanh (Chứng minh nhân dân/hộ chiếu), họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên đại diện 
được ủy quyền, số phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đó;

d. Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau 
đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội.

5. Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

a. Cách thức biểu quyết: cổ  đông dự họp có quyền biểu quyết các nội dung báo cáo 
tại Đại hội thông qua thẻ biểu quyết. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông có 
quyền biểu quyết táu thành, phản đối, có ý kiến khác với từng nội dung đã được báo cáo tại 
Đại hội;

b. Cách thức kiểm phiếu: số thẻ biểu quyết tán thành được thu trước, số thẻ biểu 
quyết phản đối, số thẻ có ý kiến khác được thu sau (trừ trường họp Đại hội có phương án 
khác), sau đó đếm số phiếu tán thành, số phiếu phản đối, số phiếu có ý kiến khác để quyết 
định. Số phiếu tán thành, phản đối, có ý kiến khác đối với từng nội dung sẽ được Chủ tọa 
thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết nội dung đó;

c. Thông báo kết quả biểu quyết:

Sau khi Ban kiểm phiếu đã hoàn thành việc kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu sẽ 
thông báo kết quả số phiếu tán thành (tương ứng với %), số phiếu phản đối (tương ứng %), 
số phiếu có ý kiến khác (tưong ứng %) đối với tòng nội dung đã được báo cáo tại Đại hội.

d. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi họp pháp của mình. Trong trường họp Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông vi phạm pháp luật hoặc vi phạm những quyền lợi cơ bản 
của cổ đông theo quy định của pháp luật, cổ đông có quyền đề nghị không thực hiện các 
quyết định đó theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Trường hợp các quyết định vi phạm 
pháp luật nêu trên gây tổn hại cho cổ đông thì cổ đông có quyền yêu cầu Công ty bồi 
thường theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

6. Kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu

a. Chủ tọa đề cử trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc 
giám sát kiểm phiếu để Đại hội thông qua. số thành viên của ban kiểm phiếu không quá 03 
(ba) người;

7. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

a. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội 
ghi vào biên bản Đại hội;

b. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những 
công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội 
dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng 10 (mười) ngày kể từ khi 
gửi biên bản. Biên bản được lập bằng tiếng Việt, có chữ kỷ xác nhận của Chủ tọa và Thư 
ký Đại hội, và được lập theo quy định của Luật doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty. Các



bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự 
phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

8. Thông báo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông ra công chúng:

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố, đồng thời 
báo cáo Uy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán trong vòng 24 (hai 
mươi bôn) giờ và gửi cho các cô đông trong vòng 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày Đại hội 
đồng cổ đông kết thúc.

9. Thủ tục phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội 
đông cô đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, 
thành viên Hội đông quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu 
tòa án hoặc trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết đinh của Đại hội đồng cổ đông ừong các 
trường hợp sau đây:

a. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo 
quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

b. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc 
Điều lệ Công ty.

c. Trường hợp cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại 
hội đông cô đông theo khoản 1,2 Điều này, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành 
chọ đên khi Tòa án hoặc Trọng tài có quyêt định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp 
khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

d. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết đinh của 
Toà án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ có thể 
xem xét tô chức lại Đại hội đông cổ đông ữong vòng 30 (ba mươi) ngày theo trình tự, thủ 
tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Chương III
TRÌNH T ự  VÀ THỦ TỤC ĐÈ c ử , ỨNG c ử , MIẺN NHIỆM 

VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 4. Trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

a. Thành phần Hội đồng quản trị: số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 
(năm) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên 
Hội đông quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu 
lại với sô nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải 
chiêm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. số lượng tối thiểu 
thành viên độc lập Hội đông quản trị được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

b. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị:

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

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng
quản trị của công ty khác; /I lỵ



- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ 
đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em một, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu 
của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác, không được là người có liên quan của người 
quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

a. Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 
sáu (06) 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 sở hữu từ 5% đến dưới 10% 
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử .một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% 
được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề eử tối đa ba (03) ứng 
viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% ừở lên được đề 
cử tối đa năm (05) ứng viên.

b. Trường hợp 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 đề cử thêm ứng viên hoặc tổ 
chức đề cử. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên 
Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng cổ đồng thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị:

Trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên, các ứng viên sẽ được công 
bố tối thiểu 07 (bẩy) ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ừên trang thông 
tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

, Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu gồm:

- Họ và 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 chức danh quản lý khác;

- Các lợi ích có liên quan đến Công ty đó (nếu có);

- Các thông tin khác (nếu có);

4. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:

a. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn
phiếu; theo đó, mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân 
với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết số phiếu 
bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên;

b. Sau khi trúng cử, Hội đồng quản trị bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị và thông
báo trước Đại hội đồng cổ đông;

c. Điều kiện trúng cử: số phiếu bầu hợp lệ tương ứng từ 65% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội trở lên và được nhiều phiếu hơn theo thứ tự số phiếu 
đạt từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định; trường hợp đạt được số



phiếu bằng nhau thì Chủ tọa Đại hội quyết định bầu lại đối với riêng những người đó hoậc 
. lựa chọn theo tiêu chí Quy chế bầu cử.

d. Công bố kết quả kiểm phiếu: Ban kiểm phiéu lập biên bản kiểm phiếu. Trưởng 
ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Chủ tọa tuyên bố những ứng 
viên trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 5. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp
sau:

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

b. Công ty nhận được đơn xin từ chức của thành viên đó;

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có
những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;

d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên 
' tục trong vòng sáu tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng

quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống;

e. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ
đông.

2. Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

a. Trường họp thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm; Hội đồng
quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy 
định tại Điều lệ Công ty. Việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị thay thế phải được 
thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

b. Trường họp số thành viên Hội đồng quản.trị bị giảm quá 1/2 (một phần hai) so 
với số quy định tại Điều lệ Công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng 
cổ đông trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá 1/2 (một 
phần hai) để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

c. Các trường hợp khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Chương IV

TRÌNH T ự  VÀ THỦ TỤC HỌP HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ 

Điều 6. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị

1. Chuẩn bị cho cuộc họp Hội đòng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người chịu trách nhiệm tổ chức cuộc họp trừ khi giao 
trách nhiệm này cho người khác. Người chịu trách nhiệm phải chuẩn bị các công việc sau;



a. Chuẩn bị họp: Chuẩn bị danh sách các thành viên tham dự: Bao gồm tất cả những 
người theo luật định có quyền hợp pháp được dự họp. Mỗi thành viên dự họp sẽ nhận được 
thông báo họp bằng văn bản;

b. Thông báo họp bằng văn bản gửi cho thành viên Hội đồng quản trị được gửi bằng 
bưu điện hoặc fax hoặc thư điện tử ... để biết thời gian và địa điểm cuộc họp. Thời gian gửi 
thông báo ít nhât là 05 (năm) ngày trước khi tổ chức. Thông báo họp phải "đầy đủ chương 
trình, thời gian, địa điểm họp và kèm theo những tài liệu cần thiết về vấn đề sẽ được bàn 
bạc, biêu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và các phiếu bầu cho những thành viên Hội 
đồng quản trị không thể đến dự họp;

c. Chương trình họp: Là các vấn đề sẽ được quyết định thông qua tại cuộc họp sẽ 
gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị, được gửi cùng lúc với thông báo họp. Các thành 
viên Hội đông quản trị có thể kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp và chương trình 
họp sẽ được điêu chỉnh lại theo kiến nghị và được gửi lại. Các vấn đề được quyết định 
thông qua phảị được thông báo trong chương trình họp trừ khi 100% thành viên đồng ý 
thông qua;

 ̂d. Tài liệu cuộc họp: Là những thông tin cần thiết cho các thành viên tham dự cuộc 
họp đê có thê đưa ra quyết định dựa trên thông tin đầy đủ về mỗi vấn đề trong chương trình 
họp;

e. Tổ chức hậu cần và sắp xếp địa điểm cho cuộc họp.

2. Đại biểu ủy quyền và thư ủy quyền

Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp có thể chỉ định cho 
người khác biểu quyết thay mình tại cuộc họp. Thành viên Hội đồng quản trị không thể 
tham dự họp phải viêt thư ủy quyền gửi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trước buổi họp, 
theo đó ủy quyền cho một đại diện thay mặt mình tại cuộc họp đó.

3. Điều kiện tiến hành họp

Xác định số thành viên tham dự cuộc họp tối thiểu: Các cuộc họp của Hội đồng 
quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất % số thành viên Hội 
đông quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế.

4. Tổ chức cuộc họp:

 ̂ a. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì cuộc họp theo chương trình họp cho đến khi 
các vấn đề trong chương trình được thảo luận hết;

b. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc mất khả năng thực 
hiện nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho một thành viên 
Hội đông quản trị chủ trì cuộc họp. Nếu không có người được ủy quyền, các thành viển 

. Hội đông quản trị còn lại sẽ chọn một ngưới trong số họ tạm thời chủ trì cuộc họp.

5. Thông qua nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị:

Mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền tham dự họp sẽ có một 
phiêu biêu quyết. Quyết định tại cuộc họp Hội đồng quản trị được thông qua nếu được <Ja 
sô thành viên châp thuận. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang nhau, phiếu 

’ biêu quyêt của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.
/•Ải 
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Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc 
cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong Biên bản họp của tất cả thành 
viên Hội đông quản trị tham dự.

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

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

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

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại
• hoặc băng phương tiện liên lạc thông tin khác (kề cậ việc sử dụng phương tiện này diễn ra 
vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức 
này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như yậy được coi là “có mặt” tại 
cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm 
thành viên Hội đồng quản trị đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, 
là địa điểm mà Chủ tọa cuộc họp hiện diện.

Các quyết định được thông qua ừong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và 
tiên hành một cách hợp thức sẽ có hiêu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được 
khăng định bằng chữ ký trong Biên bản họp của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham 
dự cuộc họp này.

7. Biên bản họp Hội đồng quản trị:

a. Thư ký Công ty chịu trách nhiệm ghi biên bản họp;

b. Nội dung biên bản: Mô tả rõ ràng về quyết định được thông qua trong cuộc họp, 
tóm tắt những vấn đề đã thảo luận;

c. Ký biên bản: Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có 
chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc biên bản được 
lập thành nhiều bản và mỗi Biên bản có chữ ký ít nhất 01 (một), thành viên Hội đồng quản 
trị tham gia cuộc họp.

8. Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị soạn thảo 
ra Nghị quyết cuộc họp. Nghị quyết này chỉ cần chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và 
con dấu của Công ty và được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 
thành viên Ban kiểm soát trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họD.

9. Nghị quyết Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến các thành viên bằng văn 
bản: Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở tán 
thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết có hiệu lực 
và giá trị như Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp 
được triệu tập và tổ chức theo thông lệ. Nghị quyết được gửi cho các thành viên Hội đồng 
quản trị Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát trong vòng 10 ngày kể từ ngày ra Nghi 
quyết.



Chương V

TRÌNH Tự, THỦ TỤC LựA CHỌN,
BỔ NHIỆM,BÃI NHIỆM, MIỄN NHIỆM CÁN B ộ QUẢN LÝ

Điều 7. Các tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ quản lý

1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu 
ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

2. Tổng giám đốc không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ
này.

3. Cán bộ quản lý đáp ứng được các tiêu chuẩn cụ thể của vị trí bổ nhiệm, có năng 
lực thực hiện và sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được 
các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Điều 8. Việc bổ nhiệm, bãi nhiệm và miện nhiệm cán bộ quản lý

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên của Hội đồng quản trị hoặc một người 
khác làm Tổng giám đốc.

2. Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm:-Các Phó Tổng giám đốc, Kế 
toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Ban quản lý dự án theo đề nghị của Tổng 
giám đốc.

3. Tổng giám đốc bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm: Các Trưởng Phòng, Quản đốc 
Phân xưởng và chức danh tương đương sau khi được Hội đồng quản trị chấp thuận.

4. Tổng giám đốc bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm: Các Phó Phòng, Phó quản đốc 
và các chức danh tương đương sau khi tham khảo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều chuyển cán bộ quản lý

1. Cán bộ quản lý sẽ bị miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm ừong các trường hợp sau:

a. Bị luật pháp cấm không được đảm nhiệm vị ừí quản lý, hay bị bệnh rối loạn tâm 
thần và Công ty có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực 
hành vi.

b. Gây ra sự cố gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài sản và lợi ích Công ty trong phạm 
vi trách nhiệm;

c. Đã gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc;

d. Vi phạm nội quy lao động ở mức áp dụng hình thức sa thải, cách chức;

e. Hết thời hạn hợp đồng lao động mà Công ty không gia hạn hoặc tái ký kết.

2. Hội đồng quản trị có quyền bãi miễn Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội 
đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng giám đốc mới 
thay thế.

Điều 10. Thông báo bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm hay điều chuyển cán bộ 
quản lý



1. Việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm hay điều chuyển cán bộ quản lý được 
thông báo cho người được bổ nhiệm, được miễn nhiệm, bị bãi nhiệm háy điều chuyển bằng 
cách trao trực tiếp quyết định cho người đó hoặc gửi thư bảo đảm đến địa chỉ của người đó 
đã đăng ký với Công ty.

2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm hay điều chuyển cán bộ quản lý được 
thông báo trong Công ty theo hình thức thích hợp'do người quyết định.lựa chọn.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm hay bãi nhiệm Tổng giám đốc và cán bộ quản lý 
được công bố thông tin theo pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Chương VI

QUY TRÌNH THỦ TỤC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
BAN KIẺM SOÁT VÀ BAN TỎNG GIÁM ĐỐC

Điều 11. Thù tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông 
báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và
các tài liệu kèm theo đến Trưởng Ban kiểm soát và Tổng giám đốc như đối với thành viên x
Hội đồng quản trị. Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc không phải là thành viên Hội ^
đồng quản trị có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng 
không được biểu quyết. - Jị

Trưởng Ban kiểm soát có thể trực tiếp hoặc cử thành viên khác của Ban kiểm soát ị/
tham dự cuộc họp của Hổi đồng quản trị. ' >

Tổng giám đốc có thể trực tiếp hoặc cử thành viên khác của Ban Tổng giám đốc 
tham dự các cúộc họp của Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo bằng văn bản về kết quả cuộc họp cho thành 
viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày kết thúc 
cuộc họp.

2. Khi cần thiết, Trưởng Ban kiểm soát có thể mời một số thành viên Hội đồng quản 
trị và thành viên Ban Tổng giám đốc tham gia cuộc họp của Ban kiểm soát để thảo luận 
những vấn đề liên quan. Thư mời phải có đầy đủ nội dung cần thiết, được chuyển đến 
người được mời ít nhất 05 (năm) ngày trước cuộc họp. Trưởng Ban kiểm soát thông báo 
bằng văn bản về kết quả cuộc họp cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong thời hạn 
10 (mười) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

3. Khi cần thiết, Tổng giám đốc có thể mời một số thành viên Hội đồng quản trị và 
Trưởng Ban kiểm soát tham dự cuộc họp của Ban Tổng giám đốc. Thư mời phải có đầy đủ

• nội dung cần thiết, được chuyển đến người được mời ít nhất 05 (năm) ngày trước cuộc 
họp. Tổng giám đốc sẽ thông báo bằng văn bản về kết quả cuộc họp cho Hội đồng quản trị 
và Trưởng Ban kiểm soát trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

Điều 12. Các trường hợp đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn
đề cần xin ý Idến Hội đồng quản trị



1. Chủ tịch Hội đông quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong 
các trường hợp sau đây:

a. Có đê nghị của Tông giám đôc hoặc ít nhất 05 (năm) cán bộ quản lý khác;

b. It nhất 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị;

c. Ban kiểm soát.

2. Đe nghị phải được lập thành văn bản, ừong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo 
luận và quyêt định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3. Chủ tịch Hội đông quản trị phải triệu tập họp họp Hội đồng quản trị trong thời 
hạn 07 (bây) ngày, kê từ ngày nhận được đề nghị quy định tại các Khoản 1,2 Điều 12 Quy 
chê này. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không triệu tập họp theo đề nghị thì Chu 
tịch Hội đồng quản ừị phải chịu ừách nhiệm về những thiệt hại xay ra đối vơi Công ty 
người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng qu iỉ 
trị.

Đieu 13. Phôi hợp hoạt động điêu hành, kiểm soát, giám sát giữa Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc

1-Nguyên tắc phối hợp chung:

a. Cac thanh viên Hội đông quản trị, Ban kiêm soát và Ban Tổng giám đốc phối hợp 
hoạt động theo tinh thần phát huy tốt nhất trách nhiệm cá nhân, đảm bao tính thong nhất 
trong quan ly va đieu hành Công ty; đam bảo đoàn kêt nội bộ và tăng cường hỗ trợ lẫn 
nhau trong lãnh đạo, chỉ đạo vì sự phát triển của Công ty theo đúng quy định cua pháp luật 
và Điều lệ Công ty;

b. Cac thành viên Hội đông quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc không can 
thiệp vào công việc điêu hành theo hệ thống chức năng nhiệm vu khác nhau của mỗi tổ 
chức;

, c- Trường hợp cấp bách, các thành viên Hội đồng quản tộ, Ban Kiểm soát, Ban 
Tong giám đốc có thể thông tin ngay (bằng gặp gỡ, điện thoại, email) cho Chủ tịch Hội 
đông quản trị hay Trưởng ban kiểm soát hay Tổng giám đốc hay cả ba người để được giải 
quyết hiệu quả.

2. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

a. Ban Tông giám đôc có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các Nghị quyết
Quyêt đinh của Hội đông quản ừị. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng của Ban Tổng
giám đôc và kêt quả hoạt động kinh doanh của tháng trước phải gửi cho Hội đồng quản trị
trong vòng 10 (mười) ngày làm việc đầu tháng. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội
đông quản trị các vân đê theo nhiệm vụ của Tổng giám đốc được quy đinh trong Điều lê 
Công ty;

b. Hội đông quản trị phôi họp cùng Ban Tổng giám đốc hoạch định chiến lược, kế 
hoạch, cơ câu đâu tư, phân bô hạn mức tín dụng.. .ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị 
là cơ sở để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề này-

 ̂c. Đôi với các vân đê thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tổng giám đốc, xét thấy vấn 
đê phức tạp và cần thiết, Tổng giám đốc có thể tham ¿lảo ý kiến các thành viên Hội đồng



quàn trị trước khi quyết định. Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm trợ giúp 
phôi hơp cùng Ban Tổng giám đốc để Tổng giám đốc có quyết định hơp lý nhất;

d. Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị không xử lý các 
công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành;

e. Hội đông quản trị tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật 
chất, trang thiết bị kỹ thuật và thiết lập hành lang pháp lý nội bộ giúp Ban Tổng giám đốc 
hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a. Hội đồng quản trị luôn hợp tác chặt chẽ với Ban kiểm soát, cung cấp tài liệu, 
thông tin cân thiêt cho Ban kiểm soat; tôn trọng tính khách quan, độc lập của Ban kiểm 
soát; Hội đông quản trị hỗ trợ Ban kiểm soát trong quá trình kiểm tra, kiểm toán các hoạt 
động kinh doanh, quản lý điều hành của Công ty;

b. Hội đồng quản trị có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo việc chấn chỉnh và xử lý các 
sai phạm theo kiên nghị của Ban kiểm soát, kể cả những sai sót của chính Hội đồng quản 
trị;

c. Trưởng Ban kiểm soát (hoặc người thay thế) có quyền tham dự tất cả các cuộc 
họp của Hội đồng quản trị với tư cách là quan sát viên.

3. Phối họp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc:

a. Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm cung cấp tất cả thông tin, tài liệu và thực hiện 
các yêu câu của Ban kiểm soát trong quá trình kiểm tra, kiểm toán các hoạt động kính 
doanh, quản lý điều hành của Công ty;

b. Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Ban'kiểm
soát.

Chương VII 

CÁC TIỄU BAN CỦA HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ

Điều 14. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị thành lập các tiểu ban để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị, 
bao gôm tiêu ban chính sách phát triển, tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu 
ban đặc biệt khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Tiểu ban nhân sự và tiểu ban lương thưởng phải có ít nhất 01 (một) thành viên Hội 
đông quản trị độc lập làm trưởng ban.

Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập, trách nhiệm của các tiểu ban và 
trách nhiệm của từng thành viên.

2. Trường hợp không thành lập các tiểu ban thì Hội đồng quản trị cử thành viên Hội 
đồng quản trị độc lập phụ trách riêng về từng vấn đề như lương thưởng, nhân sự.



Chương VIII

QUY ĐỊNH VÈ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 
ĐÓI VỚI THÀNH VIỂN HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ, BAN KIẺM SOÁT,

BAN TÒNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN B ộ  QUẢN LÝ KHÁC

Điều 15. Đánh giá hoạt động đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác

1. Hang năm, Hội đông quản trị đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thàĩìh 
viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc căn cứ kết quả hoạt động của toàn Công ty và kết 
quả công việc của tòng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

2. Hang năm, Ban kiêm soát đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thành viên
Ban kiem soat can cư kêt quả hoạt động của toàn Công ty và kêt quả công viêc của từng 
thành viên. *

3. Hang năm, Tông giám đôc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cán bộ
quản lý khác gồm Phó Tổng giám đốc, Ke toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc 
Ban quan lý dự án, Trưởng Phòng, Quản đôc Phân xưởng, chức dành tương đương căn cứ 
ket qua hoạt động của từng bộ phận và kêt quả công việc của từng cán bộ quản lý; báo cáo 
Hội đông quản trị. ' *

Điều 16. Khen thưửng

1. Hàng năm, căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quyết định mức khen 
thưởng, Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng bằng tiền cho thành viên Hội đồng quản 
trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

2. Nguồn kinh phí khen thưởng:

- Đôi với thành viên Hội đông quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc: Được 
trích từ quỹ khen thưởng của Ban quản lý điều hành;

- Đối với cán bộ quản lý khác: Được trích từ quỹ khen thưởng của Công ty.

3. Mức khen thưởng: Căn cứ vào tình hình thực tế của tìmg năm để xây dựng mức
• khen thưởng cụ thể, phù hợp Điều lệ Công ty.

Điều 17. Xử lý vi phạm

1. Thành viên Hội đông quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ 
quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành 
nghĩa nhiệm của mình với sư cân trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách 
nhiệm vê những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. Thành viên Hội đông quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ 
quản lý khác khi thực hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật và quy 
định của Công ty, thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật,'xử phạt hành chính, 
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp gây thiệt hại 
đên lợi ích của Công ty, cô đông hoặc người khác thì phải bồi thường theo quy đinh của 
pháp luật.
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Chương IX

TỎ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Quy chế này bao gồm 9 chương 18 điều, đã được tất cả các thành viên Hội 
đông quản trị nhất trí thông qua. Trong quá trình thực hiện, có những vấn đề mới phát sinh 
mà xét thây cân phải sửa đôi, bô sung cho phù hơp với tổ chức hoạt động, quản lý điều 
hành và kiểm soát thì Hội đồng quản trị sẽ xem xét, quyết định

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.


