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TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM Dc 1p — Tir do — Hanh  phiic 

S: '1t/  /QD-HDQT Ha Ni, ngày5 tháng S nàm 2020 

QUYETBINH 
V/v: Ban hành Chtro'ng trinh thirc hành tiêt kim, 

chông lang phi nãm 2020 cüa Tong cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 

HQI BONG QUAN Till TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM 

Can ccr Lut Thrc hành ti& kim chng lang phi so 44/2013/QH13 ngày 
26/11/2013; 

Can cü Nghj djnh s 84/2014/ND-CP ngày 8/9/2014 cüa ChinE. phü quy 
dnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Thçrc hành tiêt kirn chông lang phi; 

Can cü Quyet djnh so 96/QD-BXD ngày 23/2/2017 cüa Bô tru&ng B Xây 
d%mg ban hành Chuang trInh tong the ye thirc hành tiêt kim chông lang phi cüa 
B Xây drng giai don 20 16-2020; 

Can cu Diéu 1 to chirc và ho.t dng cüa Tong cong ty Lap may Vit Nam - 
CTCP. 

QUYET B!NH 

Diu 1: Ban hành kern theo Quyt dnh nay "Chtro'ng trInh th'c hành tiêt 
kim, chông lang phi nãm 2020 cüa Tong cong ty Lap may Vit Nam - 
CTCP". 

Diu 2: Quyêtdjnh nay có hiu 1irc tr ngày k. 

Ditu 3: Thành viên Hi dng quãn trj, Tong giám dé,c, các phó Tng giám 
dôc, Kê toán tru&ng, Tru&ng các phông, ban, dan vj tr1rc thuc Lilama; Ng'txè'i 
dai din quãn l von cüa Tong cong ty Lap may Vit Nam — CTCP ti doanh 
nghip khác, to chirc và các nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt 
djnh nay. 

No'i nhn: 
- B Xáy dy'ng (b/c) 
- Nhic Diêu 3 
- Ban kiêm soát TCT 
- Website. TCT 
- Ltcu HDQT, PCTD 



BO xAY DUNG CONG HOA xA HOI CHIJ NGHTA V[T NAM 
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM- CTCP Dc l.p — Tr do — Hanh phüc 

CHUNG TRWII TH1TC 1JAN11 
TIET KIM, CHONG LANG PH! NAM 2020 CUA 
TONG CONG TY LAP MAY V11T NAM - CTCP 

(Ban hành kern theo Quye't djnh so' /QD-HDQT ngày. tháng oc 
nárn 2020 cza Hç3i dóng quán trj Tong cOng ty Lap may Vit Narn - CTCP) 

I. MIJC DICH 
- Nâng cao thüc, trách nhim cüa CBCNV trong thirc hành tiêt kim, 

chông lang phi; xây drng di ngU CBCNV có phâm chat, dto dire, lôi song lành 
manh, tao bithc chuyên bin trong trong xay drng tO chirc, dan vj vüng manh. 

- Xác djnh cong tác thrc hành tiêt kim, chông lang phi là nhim v quan 
tr9ng cap bach, can thire hin thuimg xuyên, lien tiic; lay xây dirng, phông nguxa 
1 chInh, hen quyêt xir l nghiêm minh các Ca nhân, dan v Co hành vi tham 
nhüng, tiêu c1rc, lang phi, nhüng nhiu trong khi lam vie. 

II. NQI DUNG 
1. Cong tác tuyên truyn phá 1ut 
- To chirc phô biên tuyên truyên các chinh sách cüa Dng, Nhà nuóc, van 

bn huOng dan cüa B Xây dirng ye côngtác thirc hành tiêt kim chông lang phi: 
+ Lut Thirc hành tiêt kim chông lang phi so 44/2013/QH13 ngày 

26/11/2013; 
+ Nghj djnh s 84/20 14TND-CP ngày 8/9/2014 quy dnh chi tiêt mt s6 diu 

cüa Lut Thirc hành tiêt kim chông lang phi; 
+ Quyêt dnh so 96/QD-BXD ngày 23/2/20 17 cüa Bt tru&ng B Xây dirng 

ban hành Chuang trInh tong the ye thrc hành tiêt kim chong lang phi cüa B 
Xây dirng giai doan  20 16-2020; 

+ Các van bàn khác ye tiêt kim chông lang phi. 
- Triên khai thc hin "Ngày pháp lut" trong Tong cong ty dê can b CNV 

có diêu kin hçc tap, tim hiêu pháp lut ye thc hành tiêt kim chông lang phi. 
- Các hlnh thirc tuyên truyên phO biên Lut Thirc hành tiêt kim nhu: 
+ Tren website Tong cong ty và các phuang tin thông tin dai  chüng. 
+ To chirc hçc t.p tp trung các van bàn pháp lust,  eó báo cáo viên pháp 

lut tham gia giâi thiu. 
+ Su'u tam tài lieu  tçr nghiên ciru (sách, báo, t gap pháp 1ut...) 
+ Tça dam, giao luu, trao dôi thão lun ye các ni dung pháp 1u.t. 
+ Các hInh thirc phü hqp khác. 
- PhOi hçip v9i Cong doàn Ca quan, Cong doàn Tong cOng ty tiêp tçic day 

mnh hoat dng ttx van pháp 1ut ye tiêt kim chong lang phi cho doàn viên, 
ngui lao dng. 

2. Cong tc chI dao 
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- Phân cong mOt  dng chI länh dao  chi do, theo dôi cong tác thçrc hành ti& 
kim chông lang phi; phân cong &n vj lam dâu môi dê tiêp nhn thông tin, báo 
cáo và tong kêt cOng tác tiêt kim, chOng lang phi theo djnh ks'. 

- To chirc phát dng, khuyen khIch dng viên can b CNV tIch circ thçrc 
hành tiêt kim chông lang phi. Kjp th?yi biêu duang các tp the, cá nhân có thành 
tIch dâu tranh chông tham nhng, lang phi. 

3.Công tác xây drng các quy ché, quy dnh 
To chirc rà soát h thông quy chê, quy djnh quãn l ni b; các chê d, djnh 

müc, tiêu chuân; xir 1 trách nhim nêu xãy ra các vi vic vi phm ye ché d, 
djnh müc, tiêu chuân. 

4. Cong tác t chfrc can b 
- Thirc hin các quy djnh ye cong tác to chi'rc can b duqc quy djnh ti các 

quy ché ni b da ban hành: 
+ "Quy chê bô nhim, bô nhim li, diêu .dng, tCr chüc, mien nhim chüc 

vi dôi vâi can b cüa Tong cOng ty Lap may Vit Nam - CTCP" ban hành kern 
theo Quyêt djnh s 247/TCT-HDQT ngày 10/8/2016 cüa Hi dông quán trj Tong 
cong ty. 

± "Quy ch v ch d tuyn ding, scr dçing lao dng và mt s vn d lien 
quan cüa Tong cOng ty Lap may Vit Nam — CTCP" ban hành kern theo Quyêt 
djnh so 75 5/TCT-TCNS ngày 28/7/2016 cüa Tong giárn dOc Tong cOng ty. 

- Rà soát các tiêu chuân ye tuyên dung lao dng, xác djnh các vj trI chirc 
danh cong vic dam báo sir dçing lao dng có hiu qua. 

- Sap xêp ca câu can b quán l' chü chôt dam bão gQn nhç, có hiu qua. 
- Dam bâo cOng khai, dan chü ye tuyên dçmg, bô nhim can b; chi tuyên 

d'çing them lao dng, bô nhim can b khi thrc s11 có nhu câu. 
- Thirc hin cOng tác quy ho.ch can b. 
- Xây dimg dan giá tiên 1ucing phü hqp vOi kêt qua san xuât kinh doanh. 
- Xir l k 1ut, min nhim ho.c châm dirt hçip dông lao dng dôi vi 

nhu'ng can b có hành vi gay lang phi. 

5. Cong tác dâu tir, mua sam 
- Thirc hin các quy djnh ye dâu tu, mua sam theo các Quy chê ni b: 
+ "Quy djnh ye quy trInh xác djnh djnh müc Kinh tê - K thu.t quãn l dir 

an và trInhtir k) ket và thrc hin hcip dông cüa Tong cOng ty Lap may Vit Nam 
— CTCP" ban hành kern theo Quyêt dnh sO 914/TCT-KTKT ngày 24/8/2016 cüa 
TOng giám dôc Tong cOng ty. 

+ "Quy chê giao khoán và quán l chi phi hot dng Ban dir an thuc Tong 
cOng ty Lap may Vit Narn — CTCP" ban hành kern theo Quyet dnh sO 314/QD-
HDQT ngày 20/9/2019 cña Hôi dOng qun trj Tong cong ty.,  

+ "Quy chê phân cap va quãn l dir an dâu ta cüa TOng cOng ty Lap may 
Vit Nam — CTCP" ban hành kern theo Quyêt dnh so 269/QD-HDQT ngày 
8/9/2016 cüa Hi dông quân tr Tong cong ty 
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- Th'çrc hin du tu phü hçip vâi ngành ngh kinh doanh chInh cüa Tng 
cong ty, không dau tu dan trài; 1oi bO, cat giâm nhüng dir an kern hiu qua. 

- Thirc hin cOng khai ye dâu tu, rnua sam, dâu thâu. 
- Dánh giá hiu qua dâu tu gop von ti các cong ty con, cong ty lien ket. 
- Tang cuèng kiêm tra giám sat dâu tu. 

6. Cong tác quãn 1 tài chInh 
- Thc hin các quy djnh ye quân 1 tài chInh theo các Quy ché ni b: 
+ "Quy ché quãn 1 tài chInh cüa Tong cong ty Lap may Vit Narn — 

CTCP" ban hành kern theo Quyet dnh so 206/QD-HDQT ngày 19/7/2016 cüa 
Hi dông quân trj TOng cong ty. 

+ "Quy che giám sat tài chInh, dánh giá hiu qua hoat dng di vi doanh 
nghip có phân von gop cUa Tong cOng ty Lap may Vit Nam — CTCP" ban hành 
kern theo Quyêt djnh so 142/QD-HDQT ngày 13/4/2017 cüa Hi dông quàn trj 
Tong cong ty. 

+ "Quy chê quãn 1 nq cña Tong cong ty Lap may Vit Nam — CTCP" ban 
hànhkèm theo Quyet djnh so 142/QD-FDQT ngày 13/4/20 17 cüa Hi dông quân 
trj Tong cOng ty. 

-Quán 1 ch.t chê các khoân cong nq, theo döi và có bin pháp xir 1 kjp 
th?ñ dôi vth cac khoân cOng ng qua hn. 

- Thu xêp huy dng von dam bão hot dung cüa Tong cOng ty. 
- L.p ke hoach sü diing von theo chiên lugc phát triên cüa Tong cong ty; tO 

chüc quân l, theo dOi sCr d'çing cac nguôn von, tài san cüa Tong cong ty. 
- Tiêp tiic thoái vOn dâ dâu tu vào các cong ty lam an không hiu qua phü 

hqp vói các quy djnh cüa pháp 1u.t. 
- Thc hin cong khai tài chinh hong 11am. 

7. Cong tác kê khai tài san thu nhp 
- Hang näm, l.p và phê duyt danh sách ngithi có nghTa v  kê khai tài san 
- Vic kê khai dam báo di'ing theo trInh tr, thu tçtc quy dnh: kê khai dung 

mu, dCing th?i han, kê khai day dñ các thông tin can kê khai, lu'u gii ban kê khai 
vàohôscicánbô... 

- Báo cáo dày dü kêt qua kê khai tài san thu nhp ye B Xây dirng. 

8. Cong tác xây diyng, ban hènli và thçrc hin ch d, tiêu chuân, dnh 
mti'c hành chInh. 

- Thirc hin theo các quy chê ni b ye quãn l hành chInh nhu: quy che sü 
diing din thoai, Quy chê sir diing xe ô to, Quy chê van thu lixu tr1t... 

- Sap xep, sir ditng quãn 1 tri s& Van phông Tong cOng ty hgp 1, hiu qua. 
- Thc hin che d khoán van phông phâm theo dnh muc; khoán cong tac 

phi theo djnh rnirc cüa nhà nuâc. 
- Han chê vic to chüc hi nghj, ky" h?p  dOng ngoài tr s& TOng cong ty. 
- Kiêin soát dam bâo vic cu can b di nuc ngoài dung dOi tugng, dung 

cOng vic. 
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9. Cong tác kim tra, giám sat và giãi quyt don khiu t 
- Thuc hiên các kêt luân thanh tra, kiêm tra, kiêm toán cüa Ca quan quail i 

nba rnrôc. 
- Xây drng kê hoach kiêm tra, giám sat tai  dan vj và các dan vj thành viên; 
- Giãi quyêt dan khiêu nai,  to cáo theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

III. NHIM VU CU THE 
1. Phông Tài chInh k toán 
-Quán 1 ch.t chê các khoân cong nq, theo dOi và có bin pháp xi:r 1 kjp 

thai dôi vó'i cac khoân cong nçi qua han. 
- Thu xêp huy dng von dam báo boat dng cña Tong cong ty. 
- Lp kê hoach si:r dung von theo chiên lugc phát triên cüa Tong cong ty; tO 

chüc quán 1, theo döi si:r ding các nguôn vOn, tài san cüa Tong cOng ty. 
- Tham muu cho Länh dao  các giãi pháp và 1 trInh thoái von dâu tu tai  các 

cong ty lam an không hiu qua phU hcTp vâi quy djnh cüa pháp 1ut. 
- Thrc hin cong khai tài chInh hang näm. 

2. Phông To chü'c nhân s 
- Thirc hin cong tác quy hoach, bô nhim, bô nhim 'at,  diêu dng, luân 

chuyên, tuyên d1ing can b theo quy djnh cüa pháp 1ut và quy chê ni b cüa 
Tôngcôngty. 

- Hang näm 1p danh sách nhttng dôi tuçing phài kê khai tài san và to chüc 
kê khai day dü theo quy djnh cüa pháp 1ut. Báo cáo day dCi kêt qua kê khai tài 
san, thu nhp ye B Xây dimg. 

- Tham gia cOng tác kiêm tra, giám sat, xcr 1 ki 1ut vâi thtthg can b có 
hành vi gay lang phi, thit hai  tài san cüa Tong cong ty. 

3. Phông Kinh t K5 thut 
- Thirc hin day dü các quy djnh cüa pháp lut lien quan den cOng khai 

trong quán l dâu tu, dâu thâu, hçip dông, quán l dir an. 
- Rà soát, kiêrn tra các dir an dâu tu, tInh hiu qua cüa dçr an dâu tu trong 

toàn Tong cOng ty. 
- Rà soát tInh hInh sü ding dat cüa Tong cong ty và các cong ty con dê tharn 

rnuu cho lông cOng ty chi dao  Ngui  dai  din phân von tai  các cong ty con diêu 
chinh ke hoach dâu tu, sü dyng dat cho phü hgp vâi tlnh hInh sü diing dat cüa 
danvi. 

4. Phông Pháp chê thâm djnh 
- Tuyên truyên phô biên pháp lut ye thrc hành tiêt kim chông lang phI 

nêu tai Muc 1 Phân II nói trén. 
- Rà soát de xuât si:ra dôi bô sung các quy chê quy djnh quán l ni b cho 

phü h9p vOi tinh hinh mOi. 
- Chü trI, tOng hçxp vic thçrc hin các Ket 1u.n thanh tra cüa cap trén trInh 

Lãnh dao  Tong cong ty dê báo cáo theo quy djnh. 
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- Xây dimg K hoch kim tra, giám sat vic thirc hin pháp 1ut trong san 
xuât kinh doanh, phông chông tham nhüng và th%rc banE tiêt kim chông lang phi 
trInh lãnh dao Tong cong ty ban hành. DOng thai hixàng dan các dcm vj thành 
viên tr 1p Kê ho.ch và triên khai thc hin, báo cáo kêt qua ye Tong cOng ty 
theo quy dinh. 

- Thâm djnh các dir an dâu tu, hçTp dOng kinh tê phii hçrp vOi chê d chInh 
sách và các quy djnh hin hành cüa pháp 1ut. 

- Giái quyêt dan khiêu ni to cáo theo quy dnh cüa pháp 1ut. 

5. Ban kim toán nôi ho 
- Lp Kê hoach  cong tác kiêm ton ni b cita TOng cOng ty 
- To chüc kiêm tra, rà soát tInE hInh quãn san xuât kinh doanh ti các dan vi 

thành viên, qua do kiêm tra, giám sat tInE hinh thirc hin tiêt kim, chông lang 
phi. 

- Kiên ngh, dê xuât nhü'ng khó kiiãn, vucng mac vic thirc hin tiêt kim, 
chông lang phi tai  các dan vj. 

6. Van phông 
Quãn l viêc thrc hin chê do, tiêu chuân, dinb rnirc hành chInh nêu tai Mic 

8 Phân II nói trên. 

IV. TO CHlC THIXC HIN 
- Can cü Chuang trInh hành dng nay, các dan v thành viên xay dirng 

Chuang trInh hành dng cho phü hçp vâi tInh hInh cii the tai  dan vj, có phân 
cOng, phân nhim và tOng hçip báo cáo két qua thirc hin ye Tong cOng ty theo 
quy djnh. 

- Trueing các phông, ban, dan v Tong cOng ty có trách nhirn triên khai ci 
the tüng cOng vic, báo cáo lanE dao  Tong cong ty. 

- Giao PhOng Pháp chê thâm djnh lam dâu môi tOng hcp, don dôc, kiêm tra 
các dan v thirc hin Chucmg trInh nay, báo cáo LanE dao  Tong cOng ty. 

TM. HO ONG QUAN Till 
H 

Nguyen DInh Hãi 
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