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PHAN M1 DAU
Diu 1 Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP dugc xây dmg theo quy
djnh cña Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Ngh djnh s
155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa Chinh phü, Thông tu 1 16/2020/TT-BTC
ngày 3 1/12/2020 cUa Bt Tài chinh hrnrng dn v quân trj Cong ty áp d%lng di vth
cong ty di cháng và các van bàn pháp 1ut khác có lien quan;
Diu i nay quy djnh t ch'Lrc, hoat dng và là cci sâ pháp l cho các hot
dng san xut kinh doanh cüa Tng Cong ty Lp may Vit Nam — CTCP. Các phii
1iic, van bàn si:ra dôi Diêu 1 (neu co) là mt phãn không th tách rM cüa Diêu 1
nay.
Diu i nay duçic Dii hi dng c dông thung niên 2021 Tng cong ty Lap
may Vit Nim - CTCP thông qua theo Nghi. quy& sO o41.iNQ-DUDCD ngày
29/6/2021.
CmrcNG L DINH NGHIA CAC THUAT NG TRONG DIEU LE
Diu 1. Giãi thich thut ngu
1. Trong Diu 1 nay, nhüng thut ngtr duói day ducic hiu nhi.r sau:
a) LILAMA ho.c Tdng cong ty, tày ti'.rng ngEt crnb., ducrc hik là Tng cOng
ty Lap may Vit Nam - CTCP.
b) Vn diu l 1àtng mnh giá c6 phn dä bàn hoc ducc ding k mua khi
th?rnh l.p cOng ty cô phàn và theo quy dnh ti Diêu 6 Diêu i nay;
c) VO'n Co quyn biJu quylt là vn c phn, theo do nguôi sô hffi.i có quyn
biêu quyêt ye nhftng van dê thuOc thãm quyên quyêt djnh cüa Di hi dông cô
dông;
d)Lu2t Doanh nghip là Lu.t Doanh nghip s6 59/2020/QH14 dugc Quc
hi nuOc Cong hOa Xã hi Chü ngjhTa Vit Nam thông qua ngày 17 tháng 6 näm
2020;
d)Lu2t Chi'ng khoán là LuQt ChCmg khoán s 54/2019/QH14 dugc Quc hi
nixâc Cong hOa Xä hi Chü nghia Vit Nam thông qua ngày 26 tháng 11 nàm 2019;
e) Vit Nam là nLrâc Cong hoà Xã hi Chü nghia Vit Nam;
g) Ngày thành 4p là ngày Tng cong ty L.p may Vit Nam—CTCP ducic cp
Gi.y ch(rng nhn däng k doanh nghip ln du;
h)Ngzr&i diu hành doanh nghip là Tng giàm dc, Phó thng giám d6c, K
toán tnthng LILAMA;
i) Ngu'ài quán i doanh nghip là ng'±i quàn l LII AMA,, hao gim Chi tich
Hi dông quail trj, Thành viên Hi dông quàn tn, Tng giàm d6c, Phó tng giàm
dôc, Kê toán tniâng LILAMA;

k)Ngwô'i có lien quan là Ca nhân, t chc diiçic quy djnh ti khoãn 23 Diu 4
Lut Doanh nghip, khoân46 Diêu 4 Lut Chirng khoán;
1) Cd a'ông là cá nhãn, t chrc sâ hüu It nMt mt c phn cüa cong ty c
phãn;
m) Cd dông láii là c dOng duqc quy djnh tai khoàn 18 Diu 4 Li4t Chirng
khoán;
n)Thai hgn hogt dóng là thii gian hot dng cüa LILAMA duçic quy djnh ti
khoãn 5 Diêu 2 Diêu 1 nay;
o)Só' giao d/ch chz'ng khoán là Sâ giao djch chirng khoán Vit Nam và các
cong ty con;
p) Cong ty mc là Tng cong ty Lp may Vit Nam — CTCP d6i vài cong ty
khác thuc mOt trong các tnrng hçrp sau:
p.1. S& httu tren 50% vn diu l hoc thng s c phn ph thông cüa cong
tycló;
p.2. Các tnring hcip chi ph& theo thOa thun gifta LILAMA và cOng ty
khác di.rcic ghi vào Diêu l cOng ty ma LILAMA chi phi;
p.3. Các trtthng hqp khác theo quy djnh cUa pháp lut.
q) COng ly con là các doanh nghip thuc mOt trong các doanh nghip quy
djnh tai diem p Diêu nay, &rçlc tO chirc dual hInh thirc cOng ty trách nhim hftu h?n
mt thành vien, cong ty c phn, cong ty trách nhim hftu h?n hai thành viên trâ
len, cOng ty lien danh, cong ty thành 1p a nuâc ngoài.
r) COng ty lien kit là doanh nghip ma LILAMA si hu bing hoc dual 50%
von diêu l hoc tong s cO ph&n ph thông cUa doanh nghip do. Cong ty lien k&
duçic to chüc, hoat dng theo Lut Doanh nghip;
s) Doanh nghip khác là doanh nghip có c phn, vn gop cUa LILAMA;
o. Don vj thành vien là cOng ty con, cong ty lien kt; chi nhánh, vn phOng
dai din LILAMA;
p. Ngwôi dgi din là ngual duçic LILAMA Uy quyn bang van bàn thirc hin
các quyên, trách nhim và nghia vii cüa LILAMA tai doanh nghip khác theo quy
djnh cüa pháp 14t và Diu l nay.
q. Cd t&c là khoãn lçii nhun rang ducic trà cho mi c phn bang tin mt
hoc bang tâi san khác.
2. Trong Diu l nay, cac tham chiu tOi mt ho.c mt s quy djnh hoc van
bàn khác bao gOm Ca nhftng sfta dOi, bO sung hoc van bàn thay the.
3. Các tiêu d (Chtrong, Diu cCia Diu 1 nay) &rcc sCr ding rihâm thi4n tin
cho vic hiêu ni dung và không ãnh huang tài nQi dung cüa Diëu 1 nay.
5

CIIIT(NG II. TEN, HINII TIIUC, TRV sO, Cm NHANH, VAN PHONG
041 DIN, D!A DIEM KJNU DOANH, THOI ILN bAT BONG VA
NGU'fl 041 DIN TIIEO PHAP LUJLT CUA LILAMA
Biu 2. Ten, hInh thfrc, fru s&, chi nhánh, van phông di din, dja dim kinh
doanh và thM hn ho3t dng cüa LILAMA
1.Ten doanh nghip:
- Ten vi& bang tikg Vit: TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM CTCP
- Ten vi& bng ting Anh: VIETNAM MACHINERY INSTALLATION
CORPORATION - JSC
- Ten vi& tat: LILAMA
- Logo cUa LILAMA: Logo cüa LILAMA di.rçic Ciic si hru trI tu - B
Khoa hçc và Cong ngh cap Giây chrng nhn ding k nhn hiu hang hóa theo
Quyt djnh s A4626/QD-DK ngày 2 1/7/2004, nhtr sau:

&/IAMA
Mo tá: Logo cüa LILAMA là Qua dja cu hinh Elip, nn màu xanh lam, có
các duàng kinh tuyn và vT tuyn, & gicta có chit LILAMA màu do trên nn trâng in
nglilêng.
2. LIILAMA là cong ty c phn có tu cách pháp nhn phü hcip vOi pháp luat
hiên hành cüa Viêt Nam.
3. Trii s& ding k cUaLILAMA:
- Dja chi tri1. sâ chinh:124 Minh Khai, phu&ng Minh Khai, qun Hai Ba
Trirng, thành ph Ha Ni
- Din thoi: 0243.863 7747
- Fax: 0243.8638 104
- E-mail: info@lilama.com.vn
- Website: www.lilama.com.vn
4. Tng cong ty Co th thãnh l.p chi nhnh, vn phOng dai din ti dja ban
kinh doanh dê thirc hin các mic tiêu hot dn cüa LILAMA phü hçip vài quyêt
djnh cUa HOi dng qun tn và trong phm vi 1u.t pháp cho phép.
5. Trü khi chm dirt hoat dng tnrâc th&i hn quy djnh tai khoãn 1 Diu 62
6

k

Diu 1 nay, thii hn hoat dng cüa LILAMA là vo thii hn k tr ngày thành lap.
Diu 3. Ngtrôi di din theo pháp mat cüa LILAMA
1. LILAMA Co 01 (met) nguôi di din theo pháp lut. Tng giám dc là
nguOi dai din theo pháp lust cUa LILAMA.
2. Ngu?i dai din theo pháp 1i4t cO trách nhim theo quy djnh tai Diu 13
Lust Doanh nghip.
3. Quyn han va nghia vi cüa ngui dai din theo pháp lust quy djnh tai
Diu 38 Diêu lê nay.
4. Ngu&i dai din theo pháp lu.t phái cu till ti Vit Nam, khi xut cánh khOi
Vit Nam phái üy quyên bg van bàn cho nguii khác th%rc hin quyên và nghia vii
cüa nguài dai din theo pháp lut. Trong trurng hçip nay, ngu&i dai din theo pháp
1ut van phâi chiu trách nhim ye vic thc hin quyên và nghTa vi dâ üy quyên.
CHU'ONG ifi. MIJC T1EU, PH4M VI KENH DOANH
VA flOAT DQNG CUA LILAMA
Diu 4. Ngành ngh kinh doanh, mlic tiêu hoit ttng cüa LILAMA
1. Ngành ngh kinh doanh:
T
T

A

Ten nganh nghe

Ma
nganh

Xây drng cong trInh k5' thut dan diing khác
Chi ti&:
1

Du tu va xay dimg các Cong trInh, bao gm: cong nghip (thüy din,
nhi@ din, xi mäng, hóa du, gi.y và thép), dan d%ing, giao thông, thUy
lçii, cp thoát nuâc và ha tng k thi4t do thj

4290

Tng thu EPC xay dmg các cOng trmnh dan diing, cong nghip, giao
thông thUy lçri, biru din, cOng trInh k5 th4t ha tang do thj và khu
cong ghip, các cOng trInh ~~~~~~ day tr?m bin th din
Hoat dng kik true và tir v.n k5 thut có lien quan
2

7110

Chi ti&: Tu vn xây dirng, t6ng thu toãn b hoc mt phn cUa d%r an
dâu tx các COng tdnh cong ngMp, dan d1ing và ha tng k th4t nhu:
1p dr an, thi& k và 1p tng dir toán, tti v.n giám sat, quân l d1r an
Lp dt may moe va thit bj cong nghip
Chi tit: San xut kinh doanh xây dirng theo quy heath, k beach phát
triên ngành xay dirng cüa nhà nuâc, bao gm các lTnh viic thi cOng lap
7

3320

dt thi& bj may móc
Dóng tàu và cu kin ni
4

Chi ti&: Dóng mâi các
biên

loai

tàu, thuyn vn tái du&ng song và dumg

3011

Gia cong co khI; xi'r 1 và tráng phü kim 1oi
5

Chi tit: Ch tao thit bj và gia cong k& c.0 thép cho các cOng trinh
cOng nghip, dn dng

2592

Kim tra và phân tIch k5 th4t
6

7

Chi tit: Kim tra, thl nghim, hiu chinh thit bj din, h thng diu
khin tr dng, h thng nhit cho các day chuyn cong ngh; giám sat,
kim tra cht luçing các môi han và tInh chat co 1 cüa 4t 1iu

7120

Ban buôn may móc, thi& bj và phii tüng may khác

4659

Chi ti&: Kinh doanh 4t tix, may móc, thi& bj, ph%i tüng, tLr 1iu san
xuAt, ti.x 1iu tiêu dung, nguyen phi 1iu san xuât, tiêu dung, day
chuyn cOng ngh - tir dng boa, hang tiêu dung, phuong tin In tâi
Cung cp thit bj cOng ngh và diu khin tr dng
4610

Dai 1, mOi giOi, du giá
8

Chi ti&: Lam dai 1 tiêu thii cho các ngành trong và ngoài nurc các
mt hang phiic vi san xut và tiêu dang theo quy djnh cüa pháp h4t
Hoat dng djch vii h trçc kinh doanh khác cOn 1i chiia ducic phân vào
dâu
Chi ti&: Xu.t khu vt tu, may móc, thi& bj, phii tung, lii hu San XUat,
ttr 1iu tiêu diing, nguyen ph%i 1iu san xut, tiêu diing, day chuyên cong
ngh - tr dng hóa, hang tiêu dung, phucing tin vn tãi

8299

Xut khu vt tu, thMt bj, cOng nghip v 1p may và xây dirng
Vn tãi hang hóa b&ng duOng b
10 Clii tik Kinh doanh In tãi, hang
tr9ng

11

boa,

các thit bj siêu trut':rng siêu

Hoat dng chuyên mOn, khoa h9c và cong ngh khác chua dugc phan
vào dâu
Chi ti&: Djch thut cac tiêu chun và tài 1iu chuyên ngành v linh vtrc
ch tao và 1p dt thi& b, cac day chuyn cong ngh mâi
8

7490

Giáo diic ngh nghip
12 Chi tit: Dào t.o cong nhân k5 thu,t các ngành ngh dê p1c V%1 nhu
câu san xuât cho Tong cong ty và ngoài xA hi; dào tao nng cao và
cap chirng chi cho thci han

8532

Cung 1mg Va quãn 1 ngun lao dng
13 Chi tit: Dào tao và th%rc hin vic dua ngui lao dng Vit Nam di
lam vic có thii hn tai nuâc ngoài XuAt khau lao dng

7830

Slra chcta va bâo duàng phimong tin vn tãi (tth ô to, mô to, xe may và
xe có dng co khac)
14

Chi ti&: Slra chüa các ba1 tàu, thuyn vn tái dung sOng và du&ng

3315

bi&i
Hoat dng thit k chuyên ditng
15 Chi tit: Thit k thit bj k& cu thép cho các cong trInh cOng nghip,
dan ding

7410

Kinh doanh Mt dng san, quyn sIr diing dt thuc chU sâ h'Ctu, chIt si:r
ding hoc di thuê
16

6810

ChitMt:KinhdoanhMtdngsan
Kinh doanh phát trin nhà

17

18

19

20

21

Tu vn, môi giói du giá Mt dng san, du giá quyn scm diing dat
Chi tit: quán l 4n hành nhà chung Cu
Dich vu h trci lien quan dn quãng bá và t chlrc ma du lich
,
Chi tiêt: Kinh doanh du lich lit hành
Dich vu km trü ngn ngày

6820

7920

5510

Chi tiêt: Kinh doanh khách san
Nhà hang và các djch vi an ung phiic vi km dng

5610

Chi tit: Kinh doanh nhà hang
Hoat d,ng vui chth giãi tn khác chua duçic phân vào dâu
Chi ti&: Kinh doanh khu vui choi giâi trI

22 Cho thuê may móc, thit b và d dung hüu ifinli khãc
9

9329
7730

Chi tit: Cho thuê thit bj thi cong và vn tâi
23

24

San xu.t khác chuxa duac phán vào dau
Chi tiêt: San xuât vt

lieu

3290

xây drng

Ban buôn vat lieu, thi& hi 1.p dat khác trong xây drng
Chi tiêt: Kinh doanh 4t

lieu

xây dimg

4663

2. Mic tiêu hoat dng cüa LILAMA:
a. Kinh doanh có lãi, báo toãn và phát trin vn cüa các c dông dàu tir ti
LILAMA; hoàn thành các chi tiêu theo ngh quyt cUa Dai hi dng c dông;
b. Phát trin LILAMA có trInh d cong ngh, quãn l và chuyên mon boa cao;
kinh doanh các ngãnh ngh ma pháp 1u.t không cm, g.n kt ch.t chë gitta san xut
kinh doanh vOi khoa h9c Cong ngh;
c. Nang cao chit krcing quán 1 và hiu qua d.0 tu, ma rng lien doanh lien
kêt, nãng cao uy tIn và khâ nàng c?nh tranh trên thj trumg trong nrn9c Va quôc tê;
d. Nãng cao dô'i sng ngixäi lao dng, phát buy truyn tMng van boa doanh
nghip;
e. Xây d%rng, duy tn quan h hcip tác, phát trin di tác chin ltrcic bn vftng
giüa LILAMA vai cong ty con, cong ty lien k& và doanh nghip lien quan khác.
.A
Then
5. Phm vi kinh doanh va hot d9ng cua LILAMA
A
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1. LIILAMA duçic phép 1p k hoach và tin hành hot dng san xut kinh
doanh theo các ngành ngh dä dang k, ducic quy dnh t.i Diêu 1 nay và thông báo
thay dOi ni dung dang k vói co quan clang k kinh doanh dâ ducic cOng bô trên
cong thông tin clang k doanh nghip quôc gia.
2. LILAMA có th hoat dng kinh doanh các ngành ngh khác sau khi dä Co
kiên dng bng van bn cüa co quan di din chü si h&u Nba nuâc näm cô
phãn, von gop chi phôi và ducic Dai hOi dông cô dông thông qua theo dung trInh tir
quy djnh cüa pháp lust;
CHU'€NG IV. VON DIEU L, CO PIIAN,
cO PHIEU, TRAI PHIEU
Diu 6. Von diu 1, cli phân
1. Vlin diu l
a) Vn diu l ccia LILAMA là 797.261.040.000 dling (Bng chU: Bay tram
chin bay t5' hai tram sáu nuroi mlit triu không tram blin muoi nghin dling). Tng
sli vlin diu l cüa LILAMA &rçrc chia thãnh 79.726.104 cli phn vâi mnh giá là
10.000 dling/ci phn.
10
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b) Vn diu 1 do các c dông tier nguyen gop bang tin hoc tài san hcip pháp
cüa minh.
c) LIIJAMA có th thay di vn diu 1 khi ducic Dti hi dng c dông
thông qua và phit hçip vài các quy djnh cüa pháp 1ut.
2.Cph&n
a) Các C6 phAn cüa LILAMA vào ngày thông qua Diu 1 nay là c6 phn ph6
thông, là doanh nghip nhà nuâc C6 phn hóa nén LILAMA không có C6 dông sang
lip. Co dông Va sâ hfiu cô phãn cUa cô dông duçic ciii the t?i So däng k co dông
cüa LILAMA, quyên và nghia vi cüa c6 dông ph6 thông quy djnh ti Diu 13,
Diu 14 Diu 1 nay.
b) LILAMA có th6 phát hãnh các 1o.i C6 ph.n uu dãi sau khi có sir chip
thun cUa Dai hi dông C6 dông và phU hçip vth các quy djnh cüa pháp lut.
c)C6 phn ph6 thông phâi &rçic uu tiên chao ban cho các C6 dông hin htru
theo t) 1 ttxclng frng vâi t) l sâ hCru cô phân phô thông cüa h9 trong LILAMA, tr1i
tru?mg hcp Dai hi dôn cô dông quyêt djnh khác, so cô phân cô dông không dang
mua hêt sê do Hi dông quãn trj cüa LILAMA quyêt dnh Hi dông quãn trj có
the phân phôi so cô phãn do cho cô dông và nguài khác vâi diêu kin không thun
lcri hon so vâi nhttng diêu kin dã chào ban cho các cô dOng hin htu triI truàng
hqp Dai hi dông cô dông Co chap thun khác.
d) LILAMA có th mua C6 phn do chInh LILAMA dã phát hành theo nhttng
cách thüc duçic quy djnh trong Diêu i nay và pháp lut hin hành.
d) LILAMA có th phát hành các ba1 chmg khoán khác phü hçp vài quy
djnh cUa pháp lut.
Diêu 7. Chfrng nhn c6 phiêu
1.C6 dông cüa LILAMA ducrc cp chrng nhn c6 phi&t tuong üng vâi s6 C6
phân và boai cô phân sr hüu.
2. C6 phiu là boai chfrngkhoán xac nhn quyn vàlcii ich hcip phá cüa
nguiM si hfru dôi v&i mt phãn vOn cô phân cüa LILAMA, cô phiêu phãi có day dü
các ni dung theo quy djnh ti khoãn 1 Diêu 121 Lut Doanh nghip.
3. Trong thii hn 30 ngày k tir ngày np dy dU h6 so d6 ng chuyn
quyên si hUu CO phãn hotc th?ñ hn khác theo diêu khoán phát hành quy djnh kê tir
ngày thanh toan day dü tiên mua c6 phãn theo nhu quy djnh tai phuong an phát
hành c6 phiu cUa LILAMA, ngi.thi sâ hCtu s6 C6 ph.n &TcYC Cap chirng nhn CO
phiu. Ngu?.i sâ httu cô phn khOng phãi trà cho LIILAMA chi phi in chng nhn
CO phiêu.
4. TruOng hcip C6 phi6u bj rnt, bj htr hông hoc bj hUy hoai duâi hmnh thc
khác thI cô dông dxgc LILAMA cap !ai CO phiêu theo dé nghj cüa cô dông do. Dê
nghj cüa c6 dOng phài bao gôm các ni dung sau day:
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a) Thông tin v c phik dã bj mit, bj hu hông hoc bj hüy hoti duâi hInh
thirc khác;
b) Cam kt chju trách nhim v nh&ng tranh chip phát sinh tr vic cp lai c
phiêu mói.
Diu 8. S däng k c dông
1. LILAMA phài 1p và luu gift s dng k) c dông ti'r khi dugc cp Giy
chCrng nhn dng k doanh nghip. s6 däng k c dông có th là van ban, t.p dtr
lieu din ttr ho.c cá hai 1oi nay ghi nhn thông tin v sô hftu c ph.n cUa các c
dông LILAMA. Ni dung s6 däng k c dông theo Khoan 2 Diu 122 Lut Doanh
nghip.
2. S däng k c dông d'irçic li.ru gi ti Trung tm km k chirng khoán theo
üy quyn quãn 1 c dông cUa LILAMA. C dông có quyn kim tra, tra cfru hoc
trIch 1iic, sao chép ni dung s däng k) c dông trong gii lam vic cüa Tning tam
liru k chirng khoán.
3. Trrrng hçrp c dông có thay di dja clii lien lac hoc gi.y to tt1y than, thi
phái thông báo kjp thoi vOi Trung tam luu k cht'rng khoán ducic LILAMA üy
quyn dê cp nht vào so dang k cô dông. LILAMA không chju trách nhim ye
vic không lien lac duçc vâi c dông do không dugc thông báo thay d& dja chi lien
lac ciia cô dông.
4. Theo üy quyn cüa LILAMA. Trung tam hru k chrng khoán phâi cp
nht kjp thOi thay di c dông trong s dang k cô dông theo yêu cu cüa cô dông
có lien quan theo quy djnh ti Diêu 1 nay.
Diu 9. Chung chi chfrng khoán khác
1. Chirng clii trái phik ho.c chüng clii chfrng khoán khác cüa LILAMA
duçic phát hành theo quy djnh cüa pháp lut và Diêu 1 nay, có chtt k cUa nguOi
dti din theo pháp lu.t và dâu cüa LILAMA.
2. Hi dMg quãn trj có quyn quyt djnh loi trái phiu, tng giá tn trái
phiêu và thOi diem phát hành, nhimg phài báo cáo Di hi dông cô dông ti cuc
h9p gãn nhât. Báo cáo phái kern theo tài lieu và ho so giái trInh quyêt djnh cüa Hi
dông quân tn ye phát hành trái phiêu.
Diu 10. Chào ban c phn
1. Chào bn c phn là vic LILAMA tang them s hrcing c phn, lOai c
phn di.rçic quyn chào bn d tang vn diu 1.
2. Chào ban c phn có th thc hin theo các hInh thirc sau day:
a) Chào ban c ph.n cho c dông hin hftu theo quy djnh ti Diu 124 Lust
Doanh nghip;
b) Chào ban c phn riêng lé;
12

c) Châo ban c phn ra cong chiing.
3. Vic chào ban c phn cüa LILAMA thrc hin theo quy djnh cüa pháp 14t
v ching khoán.
4. LILAMA thirc hin dàng k) thay di vn diu l trong thM hm 10 ngày k
t ngày hoàn thành dcit ban c phn.
Biu 11. Chuyn nhirçrng c phn

1.Tt Ca CC c phn ducic tr do chuyn nhuqng trr khi Diu i nay và pháp
1ut có quy djnh khác, cô phiêu niêm yet, däng k giao djch trên Sâ giao djch
chrng khoán duçvc chuyên nhuqng theo các quy djnh cUa pháp lut ye chirng khoan
và thi tnrông chixng khoán.
2. C phn chua duçic thanh toán cty dü không duçic chuyn nhuqng và
huOng các quyên lçii lien quan thu quyên nhn cô tüc, quyên nhn cô phiêu phát
hành dê tang von cô phân ti nguôn vn chU s& hftu, quyên mua cô phiêu mài chào
ban và các quyên lqi khác theo quy djnh cüa pháp lut.

3. Ngtthi lao dng duçic mua them c ph.n uu dãi theo quy djnh tti Khoãn 2
Diu 48 Nghj Dinh 59/201 1/ND-CP ngày 18/7/2011 ciXa Chmnh phü ye chuyên
doanh nghip 100% von nhà nuóc thành cong ty cô phán chi ducrc chuyên nhuqng
theo quy djnh cUa pháp lut v mua c phn ixu dâi khi cO phân hóa doanh nghip.
4. Vic thi~a k, tng, cho c phn thirc hin theo quy dnh cüa pháp lut.
CHU'GNG V. C CAU TO CII(SC, QUAN TRI VA KIEM SOAT
Diu 12. Co cu t chfrc, quail trl và kim soát

Co cu t chiXc quãn l, quãn trj và kim soát cUa LILAMA bao gôm:
1.Di hi dng c dông;
2. Hi dng quán trj;

3. Ban kim soát;
4. Tng giám dc.
CIIUNGVI. CO BONG VABI HQI BONG CO BONG
Biu 13. Quyên cüa Co dông
1. C dông ph thông có các quyn sau:

a) Tham digr, phát biu trong cuc hçp Dti hi dng c dông va thic hin
quyên biêu quyêt trirc tiêp hoc thông cjua nguii di din theo üy quyênhoc hinh
thirc khác do pháp lust quy djnh. Mi cô phãn phô thông có mt phiêu biêu quyêt;
b)Nhn cô trc vâi mirc theo quyt djnh cüa Dai hi dng c dông;
c) IJu tiên mua c phn mdii tiicing frng vâi t) 1 sâ hitu c phn ph6 thông
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cUa tirng c dông trong LILAMA;
d)Tr do chuyn nhuçing c phn cüa mInh cho ngix?ii khác, trr tnr?ing hçip
quy djnh ti khoãn 3 Dieu 11 Diêu 1 nay, khoân 3 Diêu 120, khoãn 1 Diêu 127
L4t Doanh nghip và quy djnh khác cUa pháp 14t có lien quan;
d) Xem xét, tra clru và trIch 1%lc thông tin v ten và dja chi lien lac trong danh
sách cô dông có quyên biêu quyêt; yêu câu sira dôi thông tin không chinh xác cüa
mInh;
e) Xem xét, tra clru, trIch 1iic hoc sao chiip Diu 1 LILAMA, biên ban hçp
Di hi dông cô dông và Nghj quyêt Dai hi dông cô dông;
g)Khi LILAMA giâi th hoc phá san, duçic nhn mt ph.n tài san con 1i
tucmg 1mg vói t9 l sâ hthi cô phãn ti LILAMA;
h) Yêu cu LILAMA mua lai c ph.n trong các truOng hçip quy djnh ti Diu
132 Lut Doanh nghip;
i) Dirge déd th bInh dng. Mi cè, phn cüa cimg mt loi du to cho c
dông sr htru các quyên, nghia vii và lcii Ich ngang nhau. Tnxng hgp LILAMA có
các loai cô phàn uu dãi, các quyên và nghia vi gàn lien vói các loi cô phàn iru dãi
phâi dirge Di hi dông cô dông thông qua và cong bô day dü cho cô dông;
k) Dirge tip en dy dü thông tin djnh k' và thông tin bt thithng do
LILAMA Cong bô theo quy djnh cüa pháp lu.t;
1) Dirge bâo v các quyn, lçii Ich hqp pháp cUa minh; d ngh dInh chi, hüy
bO nghI quyêt, quyêt djnh cUa Di hi dông cô dông, Hi dông quàn tn theo quy
djnh cUa Lut Doanh nghip;
m) Các quyn khác theo quy djnh clia pháp lut và Diu 1 nay.
2. C dông hotc nhóm c dông so hftu tir 05% thng s6 c ph.n phi thông trO
len Co the quyên sau:
a) Yêu ctu Hi dng quàn tn thirc hin vic triu tp hçp Di hi dng c
dông theo các quy djnh tai khoàn 3 Diêu 115 và Diêu 140 Lut Doanh nghip;
b) Xem xét, tra clru, trIch liic s biên bàn và nghj quy&, quy& djnh cüa Hi
dông uàn trj, báo cáo tài chfnh ban niên và hang näm, báo cáo cüa Ban kiêm soát,
hçrp dông, iao djch phãi thông qua Hi dông quân trj và tài lieu khác, tth tai lieu
lien quan den bI mt thucing m.i, bI mt kinh doanh cüa LILAMA;
c) Yêu cu Ban kim soát kim tra ttrng vn d cii th lien 9uan dn quàn l,
diu hãnh hoat dng cüa LILAMA khi xét thây can thiêt. Yêu câu phái bang van
bàn và phâi bao gôm các ni dung sau day: hç, ten, dja chi lien 1c, quôc tjch, so
giy tO pháp l cüa cá nhãn dôi vOi cô dông là cá nhãn; ten, ma so doanh nghip
hoác so giay to phap ly cua to chirc, dia chi tru so chinh dOi vcn CO dOng la tO chuc,
s !1rclng cô phãn và thOi diem dàng k Co phar1 cüa tang Co dOng, tOng so Co ,phàn
cUa cá nhóm c dOng và t) 1 sO hi1u trong tong so cô phân cUa LILAMA; van dê
can kiêm tra, miic dIch kiem tra;
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d)Kin nghj vn d dua vào chtrang trmnh h9p Di hi dông c dông. Kin
nghj phài bang van ban va duçcc gi'ri den LILAMA chm nhât là 03 ngày lam vic
truâc ngày khai mac; hen ngh phài ghi rô ten cô dông, so hrçing ti'xng loui cô phãn
cüa cô dông, van dê kiên nghj duxa vào chuang trInh h9p;
ci) Các quyn khác theo quy dinh cüa pháp 1i4t và Diu l nay.
3. C dông hoc nhóm c dông sr hftu tir 10% tngs c phn ph thông tth
len có quyên dê c'Cr ngtthi vào Hi clông quãn frj, Ban hem soát theo quy djnh ti
khoãn 2 Diêu 28 Diêu 1 nà.y. Vic dê cir nguM vào Hi dông quãn trj và Ban kiêm
soát thuc hin nhu sau:
a) Các c dông ph thông hcip thành nhóm d d cr ngu&i vào Hi dng
quãn tn và Ban kiêm soát phái thông báo ye vic h9p nhóm cho LILAMA và các
Co dông di,r hçp biêt truóc ba (03) ngày lam vic trtiâc khi khai mac Dai hi dông
Co dOng;
b) Can cir s krçing thãnh viên HOi dng quãn frj và Ban kim soát, c dông
hoc nhóm cô dông quy djnh tai khoân nay &rçlc quyên d cir mt hoc mt so
nguii theo quy djnh tai Dieu l nay lam 1rng clr vien Hi dông quãn fri. và Ban
kiêm soát. Trixing hqp so üng Cu Well ducic cO dông hoc nhóm cô dông dê cr thai?
hcin so irn cir viên ma hç duçic quyên dê ci theo quyêt djnh cUa Dai hi dOng cô
dOng thI so frng viên con laj do Hi dông quãn trj, Ban kiêm soát và các cO dông
khác dê cir.
Diu 14. Nghia viii cüa ci) dông
Ci) dông phi) thông có cac ngliia vii sau:
1.Thanh toán dii và cuing thM hmn si) ci) phn cam k& mua.
2. Không duçic nit vi)n cia gop bang ci) phn phi) thông ra khOi LILAMA
duâi mci hInh thi'rc, tnt trithng hçip ducic LII.JAMA hoc ngu?i khac mua lai cO
phân. Tnthng hqp CO Co dông nt mt phan hoc toàn b von cô phan cia gop tnái
vOi quy djnh tai khoãn nay thI cô dong do va nguOi có ici Ich lien quan trong
LILAMA phãi cuing lien dài chiu trách nhimvê các khoãn nçi và nghia vi tài san
khác cUa LILAMA trong phm vi giá trj cô phãn cia bj nuit và các thit hai xày ra.
3. Tuân thU Diu 1 LILAMA và Quy ch quán l ni b cUa LILAMA.
4. Chp hành Nghj quyt, quyi)t djnh ciia Dai hi cuing ci) dông, Hi cuing
quãntrj.
5. Bào m.t các thông tin duçic LILAMA cung cp theo quy djnh tai Diêu l
LILAMA và pháp 14t; chi sir ding thông tin duçic cung cap de thrc hin và báo v
quyên và lqi Ich hcip pháp ciia mInh; nghiem cam phát tan hoc sao, gri thông tin
ducic COng ty cung cap cho to ch(rc, cá nhan khac.
6. Tham dir cuc hp Dai hi cuing ci) dông và thirc hin quyn hiM quy&
thông qua các hInh thuic sau:
a) Tham d và biu quy& trrc tip tti cuc hçp;
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b)Uy quyn cho cá nhán, th chirc khác tham d và biu quy& ti cuOc h9p;
c) Tham diii và biu quy& thông qua hi nghj trrc tuyn, bô phiu din tü
hoc hinh thirc din tü khác;
d)Gih phik biu quyt dn cuOc hop thông qua thu, fax, thu din ti:r;
7. Chiu trách thim cá nhãn khi nhãn danh LILAMA duâi mci hinh thirc d
thc hin mt trong các hành vi sau day:
a) Vi phm pháp h4t;
b) Tin hãnh kinh doanh và các giao djch khác d tu lçii hoc phiic vii lçii Ich
cüa to chüc, cá nhãn khác;
c) Thanh ton các khon nci chi.ra dn hn truâc các rüi ro tài chInh d& v&i
LILAMA.
8. Hoàn thành các nghia vi khác theo quy djnh cüa pháp lut hin hành.
•

A

A

A

A

Dieu 15. Di hi dong co dong
1.Di hi dng c dOng gm tht Ca c dông có quyn biu quyt, là Co quan
quyêt djnh cao nhât cüa LILAMA. Dai hi dOng cô dông hçp thuông niên môi näm
rnt lan và trong thôi hn bôn (04) tháng kê tr ngày kêt thiic n.m tài chInh. Hi
dOng quãn tn quyêt djnh gia hn hp Dai hi dông cô dông thinmg niên trong
trumg hcp can thiêt, nhimg không qua 06 tháng kê tr ngày kêt thác näm tài chInh.
Noài cuc hp thuông niên, Dai hOi dong cO dông có the hçp bat thu?mg. Dja
diem hçp Di hi dông cô dông duçic xác djnh là ncii chü tça tham dçr hçp và phãi
tren lânh thô Vit Nam.

a

2. Hi dng quãn tij triu tp hçp Di hi dng c dông thi.ring niên và lra
chçn dja diem phü hqp. Di hi dOng cO dOng thuông niên quyêt djnh nhflng van
d theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diêu l LILAMA, d.c bit thông qua báo cáo tài
chiinh nm ducic kiêm toán. Tnthng hçcp Báo cáo hem toán báo cáo tài chmnh nàm
cüa LILAMA có các khoân ngoi trir trçng yêu, kiên kiêm toán trái ngixcic hoc
tr chi, LILAMA phâi mèi dai din tO chüc kiêm toán duçic chap thiin th%rc hin
kiêm toán báo cáo tài chInh cüa LILAMA dir hçp Dti hi dOng cô dOng thu&ng
niên và dai din to chi'rc kiêm toán duqc chap thun nêu trên cO trách nhim tham
dir hçp Di hOi dong cô dOng thu?mg niên cüa LILAMA.
3. Hi dng quãn trj phái triu tp hçp Dii hi dng c dông b.t thu?mg
trong các tru?:rng hçip sau:
ich cUa L]ILAMA;
a) HOi dng quân trj xét th.y cAn thi& vi
lcii

b) S luçing thành viên Hi dng quán trj, Ban kim soát cOn li It hcrn s
luqng thành viên tOi thiêu theo quy djnh ciia pháp lut;
c) Theo
An cCia c dông hoc nhórn c dông quy djnh ti khoãn 2 iêu
hi dông cO dông phâi duqc the hin bang
1 nay; yêu câu triu tp hp
13
van ban, trong do nêu rO l do và mi1c dIch cuc hop, có dU chtt k cüa các cô dông
lien quan hoc van bàn yêu câu duqc 1p thành nhiêu ban và tp hcrp dU chU k cüa
yeu

Dieu

Dai
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các c dông có lien quan;
d) Theo yêu c.0 cUa Ban kim soát;
d. Các tnx?mg hçip khác theo quy djnh cüa pháp li4t và Diu 1 nay.
4. Triu tp h9p Dai hi dng c dông Mt thix?ng
a) Hi dng quân frj phãi triu tp hçp D?i hOi dng C6 dông trong thii hn
30 ngày kê tr ngày so thành viên Hi dông quân trj hoc thành viên Ban Kiêm soát
con 1i nhtr quy djnh tai diem b khoân 3 Diêu nay ho.c nhn &rçic yêu câu quy djnh
ti diem c và diem d khoân 3 Diêu nay;
b)Tnrng hccp Hi d6ng quân tn không triu t.p hçp Dti hi d6ng c6 dông
theo quy djnh ti diem a khoãn 4 Diêu nay thI trong thai h?n 30 ngày tiêp theo, Ban
kiêm soát thay the Hi dông quân trj triu tp h9p Dai hi dông cô dông theo quy
djnh ti khoán 3 Diêu 140 Lut Doanh nghip;
c) TriI?ng hcrp Ban kim soát không triu tp hçp Dai hi d6ng c6 dông theo
quy dnh tai diem b khoãn 4 Diêu nay thI cô dông hoc nhóm cô dông quy djnh ti
diem c khoan 3 Dieu nay có quyên yeu câu di din LILAMA triu tp h9p Di hi
dông cô dông theo quy djnh ti L4t Doanh nghip;
Trong tni?Yng hçip nay, c6 dông hoc nhóm c6 dông triu tp h9p Dai hi
dông cô dông có the dê ngh Co quan däng k kinh doanli giám sat trmnh tir, thu tijc
triu tQp, tiên hãnh hçp va ra quyêt djnh cüa Dti hOi dông cô dông. Tat Ca chi phi
cho vic triu t.p và tiên hành hçp Dii hi dông cô dông duçic LILAMA hoãn 1ti.
Chi phI nay khâng bao gôm nhEtng chi phi do cô dông chi tiêu khi tham d%r cuc
hçp Di hi dông cô dông, kê Ca chi phi an i và di 1i.
d) ThU t1ic d t6 chirc hçp Di hi d6ng c6 dông theo quy djnh ti khoãn 5
Diêu 140 Lust Doanh nghiêp.
Diu 16. Quyn và nghia vu cüa Di hi dng c6 dông
1. Di hi d6ng c6 dông Co quyn và nghia vi sau:
a) Thông qua djnh huàng phát trin cUa LILAMA;
b)Quy& djnh 1oi c6 phn và t6ng s6 c6 ph&n cUa 11mg 1oti ducic quyn châo
ban; quyêt djnh mirc cô tirc hang nam cUa 11mg 1oti cô phân;
c) Bu, min nhiêm, bâi nhim thành viên Hi d6ng quãn tn, thãnh viên Ban
kiêm soát;
d)Quy6t djnh d.0 tu hoc ban s6 tài san co giá trj 11r 35% t6ng giá trj tài san
trâ len ducic ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât cUa LILAMA;
d) Quy6t djnh sUa d6i, b6 sung Diu 1 LILAMA;
e) Thông qua báo cáo tài chinh hang näm;
g) Quy6t djnh mua lai trên 10% tong sO cO phn dã ban cUa mi l°ai;
h)Xem xét, xcr 1 vi phm cUa thãnh viên HOi d6ng quãn tn, thành viên Ban
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kim soát gay thit h.i cho LILAMA và c dông LILAMA;
i) Quyt djnh t chcrc iai giâi th LILAMA;
k)Quyt djnh ngán sách hoc thng mirc thu lao, thtrOng Va igi Ich khác cho
Hi dông quãn tn, Ban kiêm soát;
1) Phê duyt Quy ch qu5n tn ni b; Quy ch hoat dng Hi dng qun trj,
Ban kiêm soát
m) Phê duyt danh sách cong ty kim toán dugc chp thun; quy& djnh
cong ty kiêm toán duçic chap thun thirc hin kiêm tra hoat dng cüa LILAMA, bâi
mien kiêm toán viên dirgc chap thun khi xét thy cn thit;
n) Quyn và nghia vt khác theo quy djnh pháp li4t và Diu l nay.
2. Dii hi ding c dông thào lun và thông qua các v.n d sau:
a) K hoch khih doanh hang näm cüa LILAMA;
b) Báo cáo tài chInh hang näm dã dugc kim toán;
c) Báo cáo cüa Hi dng quân trj v quân tn và kt qua hoat dng cUa Hi
dông quân trj và tfrng thành viên Hi dOng quán trj;
d) Báo cáo ciia Ban kim soát v kt qua kinh doanh cüa LILAMA, k& qua
hoat dng cüa Hi dông quân tn, Tong giám dOc;
d) Báo cáo tir dánh giá kt qua hoat dng cUa Ban kim soát và thành viên
Ban kiêm soát;
e) Mirc c ttrc di vi mi c phn cüa trng loai phü hccp vOi Lut Doanh
nghip, các quyn gn 1in vâi loai cO phn do và kt qua kinh doanh cüa
LILAMA. Mirc c trc nay không cao hcm müc ma Hi dng quãn trj dê nghj sau
khi dâ tham khão kin các c dông tai cuc hçp Dai hOi dng c dông;
g) S hrqng thành viên Hi dng quan trj, Ban kim soát;
h) Bu, min nhim, bãi nhim thành viên Hi dng quãn tn, thânh viên Ban
kiêm soát;
i) Quy& djnh ngãn sach hoc tMg müc thi lao, thuâng và lgi Ich khác di
vOi Hi dông quân tn, Ban kiêm soát;
k) Quy& djnh lira chpn dmi vj kim toán ho.c phê duyt danh sách côngty
hem toán vaUy quyên cho Hi dông quán tn lira ch911; quyêt djnh cong ty kiêrn
toán duccc chap thun thirc hin kiêm tra các boat dng cua LILAMA khi xét thây
can thiêt;
1) B sung vá sua di Diu l LILAMA;
m) Loi c phn vá s6 lugng c phn mâi dugc phát hânh d6i vài mi loai c6
phãn;
n) Chia, tách, hcip nh.t, sap nhp hoc chuyn d6i LILAMA;
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o) T chirc lai va giãi th (thanh 1) LILAMA và clii d!nh ngu&i thanh 1;
p)Quytdjnh dAutiihoàc ban s tài sãncó giátrj tr 35% t6ng giátrj tài san
trâ len duqc ghi trong Báo cáo tài cbmnh gãn nhât cUa LILAMA;
q) Quyt djnh mua lai tren 10% thng s c phn dA ban cüa mi loai;
r) LILAMA k kt hop dng, giao djch vci nhng d6i tirçing ducic quy djnh
tai khoãn 1 Dieu 167 Lut Doanh nghip vOi giá trj bang hoc lan hm 35% tong
giá trj tài san. cüa LILAMA duçic ghi trong báo cáo tài chinh gân nhât;
s) Chip thun các giao djch quy djnh tai khoân 4 Diu 293 Nghj djnh s
155120201N1D-CP ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa Chinh phü quy dinh chi tiêt thi
hành mt so diêu cUa Lut Chirng khoan;
t) Phê duyt Quy ch n)i b v quán frj LII1AMA, Quy ch hoat dng Hi
dông quân trj, Quy chê boat dng Ban kiêm soát;
u) Xir 1 các vi phm cüa Hi dng quãn trj, Ban kim soát gay thit hai cho
LILAMA và cô dông;
v) T.iJy quyn cho Hi dng qun trj thi1rc hin các quyk và nghia vçi cüa Dai
Hi dông cô dông phü hop vói Diêu l nay và quy djnh cüa pháp lut;
x) Các vk d khác theo quy djnh cUa pháp 1ut và Diu 1 nay.
3. Tt Ca CC nghj quyêt Ya các vk d dã ducic dim vào chucmg trmnh h9p
phãi di.rçic dua ra thão lun và biêu quyêt tti cuOc h9p Dti hi dông cô dông.
Biu 17. Uy quyn tham dir hçp Di hi dng Co doug
1. C dông, ngu?ii dai din theo üy quyn cUa c dông là t6 chüc có th trc
tiêp tham d h9p boc üy quyên cho mt hotc mt so cá nhan, to cbüc khác dir hçp
hoc di hçp thông qua mt trong các hInh thic quy t1nh tai khoân 3 Diêu 144 Lust
Doanh nghip.
2. Vic üy quyn cho Ca nhán, t chüc dai din di hop Dai hi dng c dông
theo quy djrih tai khoãn 1 Diêu nay phãi 1p tbành van ban. van. ban Uy quyên theo
Mu cUa LILAMA và phãi nêu rô ten cô dông Uy quyên, ten ca nhân, to chirc dirge
Uy quyên, so li.rcing cô phãn dirge üy quyên, ni dung Uy quyen, phm vi üy quyên,
tb?i hn üy quyên, chU k cUa ben Uy quyên và ben duc üy quyên.
NgutM dirçic üy quyn dir h9p Dai hi dng c dông phãi nOp van ban üy
quyên khi dang k dir hop. Tnrmg hop Uy quyên lai thi ngithi tham d hop phài
xuât trInh them van ban üy quyen ban dâu cUa cô dông, ngrnci dai din tbeo iy
quyên cüa cO dông là to chüc (nêu tnxóc do chua däng k vâi LILAMA).
3. Phiu biu quy& cUa ngi.rii dtrçic üy quyn dir hçp trong phm vi dixcic üy
quyên van có hiu 1c khi xáy ra mt trong các truO'ng hop sau day:
a) Ngithi üy quyn d chit, bj h?n ch nang lrc harIb vi d s'çr hoc bj mat
nng lc hành vi dan sir;
b) Ngtrôi üy quyn dA buy bO vic chi djnh Uy quyn;
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c) Nguài üy quyn dâ bUy bO thm quyn cUa nguii thrc hin vic Uy quyn.
khoãn nay không ap diing trong trueing hcip LILAMA nhn ducic thôn
báo ye mt trong các s1r kin trên tnróc gRi khai mac cuc hçp Dai hi dông Co
dông hotc truic khi cuc hçp duçic triu t.p 1ti.
Diu 18. Thay &1 các quyn
* 1. Vic thay di hoc hUy bó các quyn dc bit g&n 1in vOi mt l°ai c
phân ru däi co hiu lirc khi diiçic cô dông dai din tr 65% tong so phiêu biêu quyêt
tth len cUa tat C Co dông dr hçp thông qua. Nghj qu'êt Dai hi dông Co dông ye
ni dung lam thay dôi bat lqi quyên và ngbia vi cUa cô dông s hftu cO phân ru dâi
chi ducic thông qua nêu dugc so cô dông iru dâi cUng loai dr hçp sâ hftu tir 75%
tong so cô phân mi dãi 1oi do trO len tan thành ho.c thrcic các cO dOng ru dâi cUng
loii sâ hfru ti'r 75% tôn sO cô phàn ru dâi loai do trâ len tan thành trong trumg
hçrp thông qua nghj quyêt duOi hInh thüc lay kiên bang van bàn.
2. Vic t chi'rc cuc h9p cUa các c dông nm gift mt 1oi c ph.n mi dãi
dê thông qua vic thay dOi quyen nêu trên clii có gia fri. khi có tOi thiêu 02 cô dông
(hoc dai din theo Uy quyên cUa hç) và näm gift tôi thiêu 1/3 giá trj mnh giá cUa
các cô phãn loai do dA phát hành. Trithng hçip không có dU so dai biêu nhu nêu trên
thI cuc hçp dmxccc to chirc lai trong thôi hn 30 ngày tiêp theo và nhCtng ngiRii nam
gift cô phãn thuc loai do (không phii thuc vào so luqng ngm.thi và so cô phân) có
mat truc tiêp hoäc thông qua dai diên theo uy quyên dêu ducic coi la du so 1uong
dai biêu yêu câu. Tii các cuc h9p cUa cO dông näm gift cO phàn mi dâi nêu trên,
nhCtng nguii nam gift cô phan thuc l°ai do có mitt tWc tiêp hoc qua nmthi dai
din có the yêu câu bO phieu kIn. Môi cô phân cUng loai có quyên biêu quyêt ngang
b&ng nhau tai các cuc h9p nêu trên.
3. ThU tVc tin hành các cuc hçp riêng bit nhu vây duçic thçrc hin tt.rcrng t'.r
vài các quy djnh tai Diêu 20,21 và 23 Diêu i nay.
4. Trtr khi các diu khoãn phát hành c phn quy djnh khac, các quyn dc
bit gän lien vài các loai cô phãn có quyên mi dãi dôi yth mQt sO hoäc tat cá các
van dê lien quan den vic phãn phôi lçii nhun hoc tâi san cUa LILAMA khOng bj
thay dOi khi LILAMA phát hành them các cô phân cing loai.
Diu 19. Triêu tp hQp, chirong trInh hQp và thông báo môi hQp Di hi dông
c dông
1. Hi dng quãn tn tniu tp hçp Dai hi dng c dông thu?mg niên và bt
thung. Hi dông quàn tn triu tp hçp Dai hi dông cô dông bat thuOng theo các
tru?yng hcip quy djnh t.i khoãn 3 Diêu 15 Diêu l nay.
2. Ngu?i triu tp h9p Dai hi dng c dông phãi thmrc hin các cong vic
sau day:
a) Chun bj danh sách c dông dU diu kin tham gia và biu quy& tal cuc
h9p Dai hi dông cô dông. Danh sách cô dông cO quyên dmr h9p Dai hi dong cô
dông duçic 1p khOng qua 10 ngày triróc ngày gUi thông báo m&i hçp 0ai hi dông
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c dông. LILAMA phãi cong b thông tin v vic 1p danh sách c6 dong Co quyn
tham dir h9p Di hi dông cO dông tôi thiêu 20 ngày truâc ngày däng k cuôi cing;
b) Chu.n bj chi.rang trinh, ni dung dai hi;
c) Chun bj tâi 1iu cho dai hi;
d)Dr thão ngh quyt Dai hi dng c dông theo ni dung dir kMn cUa cuc
hçp;
d) Xác djnh thôi gian va dja dim th chüc di hi;
e) Thông báo và giri thông báo hçp Di hi dng c dông cho tht câ các c
dông CO quyên d hpp;
g) Các cong vic khác phiic vi dai hi.
3. Thông báo miii h9p Dai hi dMg c dông duçic gCri cho tt câ các c dông
b.ng phixccng thirc dê bão dam den dixcic dja chi lien lac cüa cô dông, dông th&i
cong bô trén trang thông tin din tCr cUa LILAMA và Uy ban Chirng khon Nhà
nuOc, S& giao djch chirng khoán non cô phieu cUa LILAMA niêm yet hoc ding k
giao dich Ngucn tnêu tap hop Dai hôi dông cô dông phai gin thông bao mm hop
den tat ca các cô dông trong Danh sách cô dông cO quyên d h9p chm nhât 21
ngày truâc ngày khai mc cuc h9p tInh tr ngày ma thông báo dugc gri hoc
chuyên di rnt cáchhcip l). Chuonn trInh h9p Dai hi dông cô dông, các tài lieu
lien quan den các van dê së duçcc biêu quyêt tai Dai hi dtrçic gri cho các cô dông
hoc/và ding tren trang thông tin din tir cUa LILAMA. Trong trrnmg hcip tài lieu
không dtrcic giri kern thông báo hpp Dti hi dông Co dông, thông bao mi hçp phai
neu rO duing dan den toàn b tài lieu hçp dê các cô dOng có the tiêp cn, bao gôm:
a) Chuong trInh hçp, các tài lieu sir diing trong cuc hcp;
b)Danh sách và thông tin chi tit cUa cac rng viên trong trixO'ng hqp bu
thành viên Hi dOng quân trj, thãnh viên Ban kiêm soát;
c) Phiu biu quyt;
d)Di,r tháo ngh quyt di vài tirng vAn d trong chuonng trInh hçp.
4. C dông hoc nhom c dông theo quy djnh tai khoân 2 Diu 13 ?iu l
nay có quyên kien nghj van dê di.ra vào chuang trInh h9p Dai hi dOng cô dông.
Kiên nghj phâi bang van bàn và phâi ducic gui den LIIJAMA chm nhât 03 ngày
lam vic truOc ngày khai mac cuc h9p. Kiên ngh phâi ghi rO ten cO dOng, sO
hrcing ttrng l°ai cô phan cüa cO dông, van dê kiên ngh dua vào chuong trInh h9p.
5. NgixM triu tp h9p Dai hi dng c dông có quyn tr chi kiên nghj quy
djnh tai khoãn 4 Diêu nay nêu thuc mOt trong các truäng hcip sau:
a) Kin nghj dixcic gui dn không dng quy djnh tai khoàn 4 Diu nay;
b)Vào thM dim kin ng, c dông hoc thOrn C6 dông khon nm gi dü
tir 5% cô phãn phô thông tr& len theo quy djnh tai khoàn 2 Diu 13 Diêu 1 nay;
c) vAn d kin nghj không thuc phm vi thm quyn quyt djnh cüa Dai hi
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dông c dông;
d) Các tnrông hçip khác theo quy djnh cüa pháp 1uQt và Diu i nay.
6. Nguii triu t.ph9p Dti hOi dn c dông phâi chip nhn và dua kin ngh
quy djnh ti khoân 4 Diêu nay vào diii kiên chucrng trmnh và ni dung cuc h9p, trr
trumg hçrp quy djnh tai khoân 5 Diêu nay; kMn nghj dirge chinh thüe bô sung vào
chuang trInh và ni dung cuc hçp nêu dirge Di hi dông cô dông chap thu.n.
•A
A
Then 20. Cac then
kiçn lien hanh h9p Dti hçi dong
co dong
•A

A•

A A

1.Cuc h9p Di hi dng c dông dirge tin hành khi có s6 c dông d h9p
di din trên 50% tong so phiêu biêu quyêt.
2. Trithng hqp cue h9p 1.n thu nht không dU diu kin tin h?nh theo quy
djrih ti khoãn 1 Diêu nay th thông báo miii hçp lan thir hai dirge gi'ri trong th?xi
han 30 ngay, kê tu ngay dir dinh hop lan thu nhât Cuôc hop Dai hôi dông cô dông
lan thi'r hai dirge tiên hãnh khi có cô dông dir hçp di din tü 33% tong phiêu
biêu quyêt trâ len.
so

so

3. Trueing hçip cuc hçp ln thir hai không dü diu kin tin hành theo quy
dnh ti khoãn 2 Dieu nay thI thông báo mdii hçp lan thu ba phái ducrc gui trong
thai han 20 ngay kê tir ngay dir drnh hop lan thu hai Cuôc hop Dai hôi dông cô
dông lan thu ba dirge tiên hành không phii thuc vâo tong phiêu biêu quyêt cüa
các cô dông dir h9p.
A A
A ,
* •A
A
Then 21. The th,rc lien hanh hyp va bieu qnyet ti d119c h9p Di hçi dong co
dông
so

A

1. TruOc khi khai m.c cuc hçp, LILAMA phãi tin hành thu tiic dang k c
dông và phâi thirc hin vic dàng k cho den khi các cô dông có quyên dir h9p có
mt däng k hêt theo trInh tir sau:
a) Khi tin hành däng k c dông, LILAMA c.p cho timg c dông ho.c di
din theo üy quyên có quyên biêu quyêt mt the biêu quyêt, trên do ghi sO ding k,
hç và ten cUa cô dông, h9 và ten dai din theo üy quyên và phiêu biêu quyêt cUa
cô dông do. Dii hi dông cô dông tháo lun và biêu quyêt theo tfrng van dê trong
ni dung chuang trInh. Vice biêu quyêt dirge tiên hành bang biêu quyêt tan thãnh,
khOng tan thành và không CO kiên. Tai Dai hi, the tan thành nghj cuyet dirge
thu truâc, the không tim thành ngh quyêt dirge thu sau, cuoi cing dêm tong
phiêu tan thành hoe không tan thành dé quyêt djnh. Kêt qua kiêm phiêu dirge Chu
t9a cong bô ngay tnróe khi be mae cue h9p. Di hi bâu nhüng ngithi ehju tráeh
kiêrn phieu theo dê nhI cUa Chu tça. So thành
nhim kiêm phieu hotc giám
viên cüa ban kiêm phiêu do Di hi dông CO dông quyêt djnh can cü dê ngh eüa
ChU t9a eue hçp;
b) C d8ng, ngirM dai din theo üy quyn cUa e dông là th chüc ho.c nguäi
dirge ü' quyên den sau khi eue hçp dâ khai mac cO quyên dang k ngay và sau do
có quyên tham gia và biêu
tai dai hOi ngay sau khi dang k. Chu t9a không có
trách nhim drng dai hi dê eho cô dOng den muon dang k) và hiu hrc cüa nhttng
so

so

so

so

sat

quyet
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ni dung dã duçic biu quyt truâc do không thay di.
2. Vic Mu chü tça, thu k

va

ban kim phMu ducic quy dnh nhu sau:

a) Chü tjch Hi dng qun tn lam chü t9a hoc üy quyn cho thành viên Hi
dông quãn trj khác lam chü t9a cuc h9p Dai hi dông cô dông do Hi dông quân
trj triu tap. Trtr&ng hçip Chü tjch yang mt hoc tm th?ii mat khã nang lam vic
thI các thành viên Hi dông quãn tn. con li bâu mt ngu?ii trong so h9 lam chü t9a
cuc hçp theo nguyen täc cia so. Trithng hçip không bâu duccc nguM lam chU tc'a,
Tru&ng Ban kiêm soát diêu hành dê Di hi dông cô dôn bâu chü tça cuc h9p
trong so nhüng ngithi dir hçp và nguii có phiêu bâu cao nhât lam chU t9a cuOc h9p;
b) Trr trii?Yng hqp quy djnh ti dim a khoãn nay, nguii k ten triu tp hçp
Dai hi dông cô dông diêu hnh dê Di hi dOng cô dông bâu chii t9a cuc h9p Va
nguOi co so phiêu bâu cao nhât lam chU t9a cuc hçp;
c) ChU tça cir mOt hoc mt s ngui lam thu k) cuc hop;
d) Dai hi dng c dông Mu mt hoc mt s ngithi vào ban kim phMu
theo dê nghj cUa chU t9a cuc h9p.
3. Chucing trInh và ni dung cuc h9p phãi duçic Di hi dng c dông thông
qua trong phiên khai mac. Chuang tnmnh phãi xác djnh rO và chi tiêt th&i gian dôi
vâi trng van dê trong ni dung chuong trInh hop.
4. ChU tça dai hOi CO quyn thi1rc hin các bin pháp c.n thit và hçp 1 d
diêu hành cuOc h9p Dti hi dông cô dông mt cach có trt tir, dñng theo chucmg
trinh cia duçic thông qua và phãn ánh duçic mong muon cüa cia so ngiri d hçp.
a) B trI ch ngi tti dja dim h9p Di hi dng c dông;
b) Bâo dam an toãn cho mçi nguOi CO mt ti các dja dim hçp;
c) Tto diu kin cho c dông tham dir (hoc tip tic tham dr) ti.i hi. Nguôi
tniu tp hp Dai hi dông cô dOng Co toãn quyên thay dOi nhüng bin pháp nêu
trén vâ áp diing tat câ các bin pháp cn thiêt. Các bin pháp áp ding có the l cap
giây vào cira hoc sir diing nhtrng hmnh thirc 1a chçn khác.
5. Di hi dng c dOng thão lun và biu quy& theo &ng vnd trong ni
dung chucing trinh. Vic biêu quyêt duçic tiên hành bang biêu quyêt tan thãnh,
khOng tan thãnh và khOng có kiên. Kêt qua kiêm phiêu duçic thU tça cong bô
ngay truâc khi be mi.c cuc h9p.
6. C dông hoc nguii ducrcUy quyn dir hçp dn sau khi cuc h9p cia khai
mc van dugc clang k) va có quyên tham gia biêu quyêt ngay sau khi clang kb?;
trong tnring hçip nay, hiu lc cUa nh1tng ni dung cia ducic biêu quyêt truâc do
không thay dôi.
7. NguM triu tp h9p hoc chU t9a cuc h9p Dai hi dng c dông có quyn
U.4

&ay.

a) Yëu cu tht cã ngu?i dir hQp chiu sir kim tra hoc các bin pháp an ninh
hcp pháp, hqp 1 khác;
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b) Yêu cu Co quan có thm quyn duy tn tr.t tir cuc h9p; tric xuât nhtrng
nu?i không tun thU quyên diêu hành cUa chU tça, cô gay rôi trt tT, ngn can
tiên triên bmnh ththng cUa cuc h9p hotc không tuân thU các yêu câu ye kiêm tra an
ninh ra khOi cuc h9p Dai hi dông cô dông.
8. ChU tça Co quyn hoân cuc hçp Dai hi dn c dông dâ cO dU s ngi.räi
däng k d h9p tôi da không qua 03 ngày lam vic kê tir ngày cuc hçp dir djrjh
khai mac và chi ducrc hoän cuc hçp ho.c thay doi dja diem hp trong trung hqp
sau day:
a) Dja dim hçp không có dU ch ngM thun tin cho tht câ ngui dr hçp;
b) Phucrng tin thông tin ti dja dim hçp không bão dam cho c dông dir
hçp tham gia, thâo 1un và biêu quyêt;
c) Co ngithi dir hp can trâ, gay ri trt tir, có nguy Ca
không dirge tiên hành mt cách Cong bang và hcip pháp.

lam

cho cuc hp

9. Trix?ing hçip chU tça hoân hoc tim dfrng hçp Dai hi dng c dông trái
vth quy djnh tai khoãn 8 Diêu nay, Dai hi dông cô dông bâu mt nguôi khac trong
nMng ngthi dir hçp dê thay the chU tça diêu hành cuc hop cho den lUc kêt
thiic; tat ng quyêt dirge thông qua tai cuc hp do dêu có hiu 1rc thi hành.
10. Trithng hcip LILAMA áp ding cong ngh hin dai d t chüc DaihOi
dông cô dông thông qua hç trirc tuyên, LILAMA có trách nhim dam bâo dê cô
dông tham dir, biêu quyêt bang hInh thrc bO phiêu din tCr hoc hmnh thUc din tCr
khác theo quy djnh tai Diêu 144 Lust Doanh nghip và pháp lut ye chirng khoán.
Diu 22. ffinh thtrc thông qua nghj quyêt Di hi dông cô dông
so

ca

1. Dai hi dng c dông thông qua nghj quy& thuc thm quyn bng hmnh
thrc biu quyt tai cuc hop hoc l.y kin b&ng van ban.
2. Ngh quyt Di hi dng c dông v các vn d sau day phâi dirge thông
qua b&ng hInh thic biu quyt tai cuc hop Dai hi dng cô dông:
a) SUa di, b sung ni dung cUa Diu l LILAMA;
b) E'jnh hircng phát tnin LILAMA;
c) Loai c phn yà thng sé c6 ph.n cUa trng loai;
d) Tang hoc giãm vn diu l LILAMA;
d) B.u, niln nhim, bãi nhim thành yiên Hi dng quãn trj và thành viên
Ban kim soát
e) Quyt djnh du tu ho.c ban s tài san có giá tn tr 35% tng giá trj tâi
trâ len dirge ghi trong báo cáo tài chinh g.n nht cUa LILAMA;
g) Thông qua báo cáo tài chInh h.ng nam;
giái the LILAMA.
h) TO chüc

san

'at,

•A

A
A
D.eu
23. Dieu kiçn de Ngh quyet cua Di hçi dong
co dong dirçrc thong qua
• A

A

•

• A
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1. Ngh quy& v ni dung sau day duçic thông qua nu duçic s6 c dông dii din
tir 65% tong so phi&i biêu quy& trô len cia tt cà c dông dr h9p tan thành, tth trueing
hcip quy djnh tti các khoãn 3,4 và 6 Diu nay:
a) Sa di, b sung ni dung cUa Dik 1 LILAMA;
b) Loü c phn và t6ng s6 c phn ci'ia ttrng loai;
c) Tng hoc giâm vn diu l LILAMA;
d) Thay d& ngành, ngh và lTnh virc kinh doanh;
d) Thay di Co c.0 t chirc quàn l LILAMA;
e)Dnduthocbaisancogiát35%tMggiátrjtaisantralên
duçic ghi trong báo cáo tài chInh gn nMt ciia LILAMA;
g) T6 chCrc 1i, giâi th LILAMA;
2. Các nghj quy& duccc thông qua khi duçic s6 c dông sâ httu trên 50% tng s
phi&i biu quyt ciia tAt Ca c dông dir hpp tan thnh, trtr truô'ng hçip quy djnh tai các
khoàn 1,3,4 và 6 Diu nay.
3. Vic bi&i quyt Mu thành viên Hi dMg quan frj và Ban kim soát phái thirc
hin theo phtrcing thirc Mu dM phi&i, theo do m& c dông Co tng so phik biêu quyt
ti.rong i'rng vOi tng s c phàn si hru nhãn vâi so thành viên duçic bâu ciia Hi dông
quàn trj hoc Ban kiêm soát và cô dông có quyên don hêt hoc mt phân tong so phieu
Mu ciia mirth cho mt hotc mt s6 mg cir viên. NguOi tnng c11 thành viên Hi dông
quàn trj hoc Kim soát viên di.rçic xác djnh theo so phiêu bâu tInh tir cao xuông thâp,
bat dAu ffr irng ci'r viên có s6 phiu Mu cao nhAt cho den khi dü so thành viên quy djnh
ti Di&u l LILAMA. Trtthng hçip cO tr 02 i.'rng cü viên trô len dt cüng s phiu Mu
nhr nhau cho thành viên cui cing ciba HOi dng quãn tn hotc Ban kiêm soát thI sê tiên
hành Mu li trong s các üng ci'r viên cO s phMu Mu ngang nhau hoc 1a ch9n theo
tiêu clii quy djnh ti quy chê bâu cü hoc Diêu l LILAMA.
4. Tnring hçrp thông qua nghj quyt duOi hmnh thüc lAy kin bng van bàn thi
ngh quy& Dti hi dng c dông duçic thông qua nu dixcTc s c dông sâ hüu trên 50%
tng s phiu biu quyt ci:ia tAt câ c dông cO quyn biu quyt tan thành.
5. Ng quyt Di hi dng c dông phai duçic thông báo dn C6 dông có quyn
dir hçp Di hi d6ng c6 dông trong thii hn 15 ngày k th ngày thông qua; vic gCri
ngh quyt cO th thay th bng vic däng tai len trang thông tin din t1r ciia LILAMA.
6. Nghj quyt Dti hi d6ng C6 dông v nti dung lam thay d6i bAt lçii quyn va
nghia vii ci'ia C6 dông sr httu c6 phn uu dãi clii ducic thông qua n&i ducic s6 C6 dông
ru dãi cong loai dr hçp si httu tir 75% t6ng s6 C6 phn uu Cfi loi do tth len tan thàrih
hoc &rçlc các C6 dông uu di cong loi si hüu tir 75% tong so cO phãn uu dai 1oti do
trâ len tan thành trong truOng hccp thông qua nghj quyt duci hinh thüc lay kiên bng
van bàn.
7. Cãc Nghj quyt Dti hOi dng c6 dong duçic thông qua bang 100% thng s6
cô phãn cO quyên biêu quy6t là hqp pháp và cO hiu hrc ngay Ca khi trI.nh tir, thu
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tiic triu tp hçp và thông qua nghj quy& do vi phm quy djnh cUa Lut Doanh
nghiêp và Diêu 1 LILAMA.
.A

A

•. A
Dieu 24. Tham quyen va theA thirc lay y kien
co dong bang van ban deA thong
qua quyt djnh cüa Di hi dung cu dông
A

A

Thm quyn Va th thüc thy kin cu dông b&ng vn bn d thông qua Nghj
quyêt cia Dai hi dông cô dông dugc thc hin theo quy djnh sau day:
1. Hi dng qun trj có quyn thy kin c dông bng van bn cM thông qua
ng quyêt cüa Dti hi dông cô dông khi xét thây can thiêt vi lcii Ich cüa LILAMA,
tnr trithng hcip quy djnh ti khoãn 2 Diêu 22 Diêu i nay.
2. Hi dng quân trj phãi chun bj phMu thy kin, dir thão ngh quy& Di
hi dông côdông, các tài
giái trmnh d thào nghj quyêt và gi'ri den tat Ca cô
dông có quyên biêu quyêt chm nhat 10 ngày triiOc thM h?n phài gii iai phiêu lay
kiên. Yêu câu và each thc gcri phiêu lay ' kiên và tài
kern theo duqc thrc hin
theo quy djnh ti khoãn 3 Diêu 19 Diêu l nay.
lieu

lieu

3. Phiu thy kin phâi CO CáC ni dung chü y& sau day:
a) Ten, dja chi tri sO chinh, ma s doanh nghip;
b) Mitc dIch thy kin;
c) Hç, ten, dja clii lien l.c, qu& tjch, su gthy to pháp l cña cá nhãn d& vOi
cô dông là cá nhãn; ten, ma so doanh nghip hoc so giây tO pháp l cüa to chirc,
dja chi tri sO chinh dôi vOi cô dOng là tO chrc hoc hç, ten, dja clii lien lac, quôc
tch, so giây tO pháp l cUa cá nhãn dôi vOi di din cüa cO dông là to chiic; so
hrqng cô phân c1ia timg 1oi và sO phieu biêu quyêt cUa cô dông;
d) Vn

cM cn thy kin cM thông qua quyt djnh;

d) Phi.rcing n biu quyt bao gum tan thành, không tan thành và không có
kiên dôi vOi t1rng van dê lay kiên;
e) ThOi hn phâi gCri v LILAMA phiu thy kMn dA ducic trá lOi;
g) HQ, ten, chft k$' cüa Chü tjch Hi dung quân trj.
4. C dông có th gCri phiu thy kin dã trã lOi cMn LILAMA bng hInh
thüc gui thu, fax ho.c thu din ti theo quy djnh sau day:
a) Trtthng hqp gui thu, phi&i thy kMn dä di.rqc trã lOi phài có chft k cüa
cô dông là cá nhân, cüa nguOi di dintheo üy quyên hoc nguOi di din theo
pháp 1ut cüa cô dông là tO chüc. Phiêu lay 5' kiên gi:ri ye LILAMA phâi ducic dirng
trong phong bI dan kin và không ai duçrc quyên mO truOc khi kiêm phiêu;
b) TruOng hcrp ri fax ho.c thu dintü, phMu thy
phãi duçcc gift bI rnt den thOi diem hem phiêu;

5' ki&i gi:ri v LILAMA

5'

c) Các phiu My kin gui v LILAMA sau thOi hn dã xác djnh tai ni
dung phiêu lay kiên hoc dä bj mO trong truOng hqp fti thuvà bj tiêt l trong
tnrOng hcip gi:ri fax, thu din tir là không hçrp l. Phiêu lay kiên không duçic gi:ri

5'

5'
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v duçic coi là phiu không tham gia biu quyt.
5. Hi dn quan tn kim phiu và 1p biên bàn kim phiu duâi sir ch(rng
kiên cUa Ban kiêm soát hoc cUa cô don g không nm giii chüc vi quãn 1
LILAMA. Biên bàn kiêm phieu phai có các ni dung chü yêu sau day:
a) Ten, dja chi tri sâ chInh, ma s doanh nghip;
b) Miic dIch và các vn d cn thy ki& d thông qua ngh quy&;
c) S c dOng vâi tMg s phiu biu quyt dâ tham gia biu quyt, trong do
phãn bit so phieu bieu quyêt hçp 1 và so biêu quyêt không hqp l vàphucing thüc
gl'ri phiêu biêu quyêt, kern theo phii 1%ic danh sách cô dông tham gia biêu quyêt;
d) Tng s phiu tan thành, không tan thành va không có kin di vth tfrng
van dê;
d) Vn d dã thrçic thông qua và t) l biu quyt thông qua ttrcing irng;
e) Hç, ten, ch k cüa Chü tjch Hi dng quân tn, nguii kim phiu và
nguM giám sat kiêm phieu.
Các thành viên HOi dng quàn tn, ngtrii kim phi&i và nguM giám sat kim
phieu phãi lien dói chju trách nhirn ye tInh trung thirc, chinh xác cüa biên bàn
kiêm phiêu; lien dài chju trách nhim ye các thit hi phát sinh ti.r các quyêt djnh
disçic thông qua do kiêm phiêu không trung thrc, không chInh xác.
6. Biên bàn kim phi&i và nghj quy& phái dugc giri dn các c dông trong
thii hn 15 ngày, ké tr ngày kêt thiic hem phiêu. Vic gCri biên bàn kiêm phiêu và
nghj quyêt có the thay the bang vic ding tái trên trans thông tin din tü cüa
LILAMA trong thôi hn 24 gii, kê ttr thai diem kêt thüc kiêm phiêu.
7. Phiu thy kin dâ &rçlc trâ lOi, biên bàn kirn phiu, nghj quyt dA ducic
thông qua và tài lieu có lien quan gi kern theo phiêu lay kiên dêu phái duçic liru
giü ti trii sO chInh cUa LILAMA.
8. Nglij quy& duçcc thông qua theo hInh thirc thy kin c dông b&ng van
bàn nêu duçic so cô dông sO hu trên 50% tong so phiêu biêu quyêt cüa tat câ cO
dông có quyên biêu quyêt tan thãnh va CO giá trj nhu nghj quyêt dtrcic thông qua tai
cuc hpp Dai hi dOng cO dông.
Diu 25. Nghj quyt, Biên ban hQp Di hi Mng c dông
1. Cuc h9p Dai hi dng c dông phâi dixçic gM biên bàn vàcO th ghi am
ho.c ghi và luu giü duth hInh thi'rc din tO khác. Biên bàn phãi 1p bang tieng Vit,
có the 1p them bang tiêng nuOc ngoài và có các ni dung chU yêu sau day:
a) Ten, dja chi trii sO chInh, ma s doanh nghip;
b) Thai gian và dja dim h9p Dai hi dng c dông;
c) Cnucnig tninla tiç)p Va nii clung cuc h9p;
d) HQ, ten chü tça va thu k;
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d) Tom t& din bin cuOc hpp và các kik phát biu ti cuc hçp Di hi
dông cô dông ye timg van dê trong chumg trInh hçp;
e) S c dông va tng s phiu biu quy& cüa các c dông dir hpp, phi liic
danh sách dng k cô dông, d.i din cô dông dir hçp vài so cô phãn và so phieu
bâu tuang 1rng;
g) Tng S6 phi&i biu quy& d6i vài tirng v&i d biu quy&, trong do ghi rô
phucrng thCic biêu quyêt, tong so phiêu hop 1, không hcip 1, tan thành, không tan
thành và không có kiên; tj 1 tinmg img trên tong so phiêu biêu quyêt cüa cô
dOng dr hçp;
h) Các vn d dã duçic thông qua và t' 1 phiu biu quy& thông qua tixcmg
üng;
i) Hç, ten và chft k cüa chiitçavàthu k. Trumg hop chü tça, thu k tr
choi ky bien ban hop tin bien ban nay co hiçu lirc neu duçic tat ca thanh vien khac
cüa Hi dOng quàn tn. tham d1r hop k và cO day dü ni dung theo quy djnh t,i
khoàn nay. Biên bàn hop ghi rô vic chü t9a, thu k tir chôi k biên bàn hop.
2. Biên bàn hop Dai hi d6ng C6 dông phâi duçrc 1.p xong và thông qua truOc
khi kêt thUc cuc hçp. Chii ta va thu k) cuc hp hoc nguäi khác k ten trong
biên bàn hop phâi lien dâi chju trách nhim ye tInh trung th%rc, chILnh xác cüa ni
dung biên bàn.
3.Biên bàn ducic 1p bang ting Vit và ting nuâc ngoài du có hiu 1irc
phap 1 nhu nhau. Tnrng hop có s1r khác nhau ye ni dung gifta biên bàn bang
tiêng Vit và bang tiêng nuóc ngoài tin ni dung trong biên bàn bang tiêng Vit
dirge áp d%lng.
4.Nghj quyt, Biên bàn hçp Dai hi d6ng c6 dông, phii hic danh sách C6
dông däng k dir hop kern chft k cüa cô dông, van bàn üy quyên tham d%r hçp, tat
Ca the tài lieu dInh kern Biên bàn (neu co) và tài 1iu cO lien quan kern theo thông
báo miii hop phâi dugc cOng bô thông tin theo quy djnh pháp 1u..t ye cOng bô thông
tin trên thi tru&ng chfrng khoán và phâi duçic hm gift ti trii sâ chinh cüa LILAMA.
Diu 26. Hiu 1ic cüa nghj quyt cüa Dii hi d6ng c6 dông
1.Ngh quyt Dai hi d6ng C6 dOng cO hiu 1irc k tr ngày dugc thông qua
hoc tfr thôi diem cO hiu lirc ghi ti nghj quyt do.
2. NghI quyt Dui hi d6ng c6 dOng duçic thông qua bang 100% t6ng s6 cô
phán có quyên biêu quyêt là hop pháp và cO hiu 1c ngay Ca kin trmnh tsr, thu tiic
triu tp hçp và thOng qua nghj quyet do vi phm quy djnh cUa Lut nay và Diu 1
LILAMA.
3. Trirmg hop cô c6 dOng, nhOm c6 dOng yêu cu TOa an hoc Trng tài hUy
bO ng quyt Dti hi d6ng c6 dOng theo quy djnh tti Diu 27 Diu i nay, nghj
quyêt do v.n cO hiu 1irc tin hành cho dn kin quy& djnh buy bO nghj quy& do cüa
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TOa an, TrQng tài có hiu 1irc, tri'r trithng hqp áp ding bin pháp khn cp ttm th?i
theo quyêt djnh cüa ccc quan có thm quyn.
Biêu 27. Yen cu hüy bô quyt djnh cüa Bi hi ding c dông
Trong thèi han 90 ngày k tü ngày nhn duqc nghj quy& hoc biên bàn h9p
Dai hi dông cô dông hoic biên bàn kêt qua kiêm phiêu lay kiên Dai hi dông cô
dôn, Co dông hoc nhóm Co dông quy djnh ti khoàn 2 Diêu 13 Diêu 1 nay có
quyên yêu câu Tôa an hoc Trçng tài xem xét, bUy bO nghj quyêt hoc mt phãn
ni dung nghj quyêt Dai hi dông cô dông trong cac truYng hcip sau day:
1. TrInh tir, thU tic triu tp hçp và ra quyt djnh cUa Dai hi dng c dông
vi phm nghiêm tr9ng quy djnh cUa Lut Doanh nghip vã Diêu 1 LILJAMA, trU
tnring hçip quy djnh ti khoãn 7 Diêu 23 Dieu i nay.
2.Ni dung nghj quyt vi phm pháp lu@ hoc Diu l nay.
CHU'(ING VII. 1101 BONG QUAN TRj
Biu 28. 11'ng cfr, d cfr thành viên Hi dông quail frj

1. Trtthng hqp dâ xác djnh d.rqc frng cir viên Hi dông quãii trj, LILAMA
phâi cong bô thông tin lien quan den các i'rng cir viên tôi thiêu 10 ngày tnthc ngày
khai mc hçp Dai hti dông cô dông trên trang thông tin din tCr cUa LILAMA dê cO
dông có the tIm hiêu ye các img ci'r viên nay truóc khi bô phiêu, img cft vien Hi
dông quãn tn phãi có cam kêt bang van bàn ye tInh trung thirc, chInh xác cUa các
thông tin cá nhãn ducrc cong bô và phái cam kêt thirc hin nhim vi mt cách trung
thi,rc, can trçng và vi lçii Ich cao nhât cUa LILAMA nêu di.rçic bâu lam thành viên
Hi dông quãn trj. Thông tin lien quan den irng cir viên Hi dOng quàn trj duçrc
cong bô bao gôm:
a)HQ ten, ngày, tháng, näm sinh;
b) TrInh d chuyên môn;
c) Qua trInh cOng tác;
d) Các chüc danh quân 1 khác (bao gm Ca chirc danh Hi dng quàn frj cUa
cOng ty khác);
d) Lcii Ich có lien quan tài LILAMA và các ben có lien quan cUa LILAMA;
e) Các thông tin khác (nk có);
g) LILAMA phái có trách nhim cong b6 thông tin v cac cong ty ma img cU
viên dang nam gift chüc vi thành viên Hi dOng quãn tn, các chüc danh quàn 1
khác va các lçii ich có lien quan tài cong ty cUa i'rng c1r viên Hi dông quãn tn. (neu
co).
2. C dông hoc nhóm c dông si hftu t'~ 10% tMg 6 c ph.r1 pM thông trâ
len có quyn d cU irng cU viên Hi dng quán trj theo quy djnh nhu sau: Co dOng
hoc nhóm cô dOng näm gift ttr 10% den duth 20% tong so cô phân có quyn biêu
29

quy& ducic d cr mt (01) lrng viên; ti'r 20% dn dirâi 30% ducic d cir ti da hai
(02) irng viên; tr 30% den duOi 40% ducic d cir t& da ba (03) rng viên; tir 40%
den di.rài 50% dugc d cir t& da bôn (04) irng viên; tr 50% dn duâi 60% ducic d
cir tôi da sáu (06) irng viên; tir 60% dn duói 70% duçic d ci thi da bay (07) üng
viên; ttr 70% dn duói 80% ducic d cir thi da tam (08) frng viên; tir 80% dn 90%
dtrcic d cir t& da chIn (09) rng viên; tren 90% duqc d cü t& da muñ mt (11)
irng viên.
3. Tru&ig hçip s krqng irng cir viên Hi dng quãn trj thông qua d cir và
üng c1r vn không dü so hrçng can thiêt theo quy djnh ti khoãn 3 Diêu 13 Diêu 1
nay, Hi dông quãn tn duccng nhim giói thiu them üng viên ho.c to chirc dê
Cu theo quy djnh t?i Diêu 1 nay, Quy chê ni b ye quãn tn LILAMA và Quy chê
hoat dông cua Hôi dOng quan tn Viêc Hôi dông quan tn duong nhiêm giai thiêu
them irng cir viên phãi ducic cong bô rO rang truâc khi Dai hi dông cô dông biêu
quyêt bâu thành viên Hi dông quãn tn theo quy djnh cüa pháp 1ut.
4. Thành viên Hi dng quàn trj phài dáp i.'rng các tiêu chun và diu kin
nhu sau:
a) Không thuc di tuçlng quy djnh ti khoân 2 Diu 17 cUa Lut Doanh
nghip;
b) Co trmnh d chuyên môn, kinh nghim quãn trj doanh nhip ho.c trong
111th c, ngành, nghe kinh doarih cüa LILAMA và không nhât thiêt phâi là cO dOng
cüa LILAMA;
c) Thành viên Hi dng quãn tn LILAMA có th dng thii là thành viên Hi
dông quân trj cüa cOng ty khác;
d) KhOng dugc là ngu?ñ có quan h gia dmnh cUa Tnggiám dc và ngwM
qun 19 khác cüa L1LAMA; cüa ngi.thi quãn 19, nguôi có tham quyên bô nhim
ngu?i quân 19 LILAMA.
Diu 29. Thành phân và nhim kr cüa thành viên Hi dông quãn trj
1. S lugng thành viên Hi dng quân tn It nht là nm (5) ngui và nhiu
nhAt là mu?ñ mt (11) ngir&i. S li.rcing cii the tthig nhim k' do Di hi dOng CO
dông quyt djnh.
2. Nhim kS' cüa thành viên Hi dng 9uan trj không qua 05 näm và có th
duccc bâu li vâi so nhim k9 không hn che. Trung hçip tat ca thành viên Hi
dông quãn tn cüng kêt thüc nhim k3 thi các thành vien do tiep t11c là thành vien
Hi dông quãn tn cho den khi có thành viên mài dugc bâu thay the và tiêp quân
cong vic.
3. Co c&u thành viên Hi dng quãn t4 nhii sau:
Co cu Hi dng quan trj cüa LILAIvIA phài dam bào t& thi&i 1/3 t& s6
thãnh vien Hi dôn quãn tn là thành viên không diêu hành. LILAMA hn chê thi
da thành viên Hi dOng quàn tn kiêm nhim chuc danh diêu hành cüa LILAMA de
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dam báo tInh dc 1p cüa HOi dng quãn fri.
4. Thãnh viên Hi dng quán tn không con tu each thãnh viên Hi dn
quãn tn trong tru?ing hcip bj Dai hi dông cô dông mien nhim, bäi nhim, thay the
theo quy djnh nhu sau:
4.1. Dai hi dng c dông min nhim thành viên Hi dng quãn trj trong
truOng hçip sau day:
a) Không có dü tiêu chu.n và dik kin theo quy dinh ti khoãn 4 Diu 28
Diêu i nay;
b) Co don tr chüc va ducic chp thun;
4.2. Dai hi dMg c dông bài nhim thành viên Hi dMg quãn trj trong
tru&ng hçip sau day:
a) Không tham gia các hoat dng cüa Hi d6ng quân tn trong 06 tháng lien
tic, tth trithng hçip bat khà kháng;
b) Tru?ing hçip khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu 1 nay.
4.3. Khi xét thy cn thit, Dti hi dng c dông quyt djnh thay th6 thành
viên Hi dng quân trj; min nhim, bäi nhim thành viên Hi d&ig quân tn ngoài
trueing hçip quy djnh ti dim 4.1 và 4.2 khoãn nay.
4.4. Hi dng quãn trj phâi triu tp hQp Dai hi dng c dông d bu b sung
thãnh viên Hi dng qun tn trong tru&ng hqp sau day:
a) S thành viên Hi dng quãn fri bj giãm qua mt phn ba so vài so quy
djnh ti Diu l LIIJAMA. Trueing hçip nay, Hi dng quân fri phái triu tp h9p
Di hi dng c dông trong thñ hmn 60 ngày k tir ngày so thãnh viên bj giám qua
mt phãn ba;
b) Tth trtthng hçip quy djnh ti dim a khoãn nay, Dti hi dMg c dông b&u
thãnh viên mói thay th thành viên Hi dng quãn tn dà bj min nhim, bäi nhim
ti cuc hçp g.n nht.
5. Vic b6 nhim thành viên Hi dng quãn tn phái ducic cong b thông tin
theo quy djnh pháp lut ye cong bô thông tin trên thj trung chirng khoán.
6. Thành viên Hi dng quãn trj không nht thi& phãi là c dông cüa
LILAMA.
Diu 30. Quyn han và nghia vu cüa Hi dng quail
1. Hi dn quãn trj là co quan cjuan 1 LILAMA, có toàn quyên nhân danh
LILAMA dê quyêt djnh, thc hin quyên và nghia v11 cüa LILAMA, trr các quyên
và nghTa vi thuc thãm quyên cüa Di hi dông cô dOng.
2. Quyn và nghia viii cüa Hi dông quãn tn do lut pháp, Diu 1 LILAMA
và Dai hi dông c6 dông quy dinh. Ci,i the, Hi dông quãn trj có nhi]ng quyên hn
và nghia vii sau:
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2.1. Quyt djnh chin krçic, k hoch phát trin trung hn và k hotch kinh
doanh hang nam cüa LILAMA;
2.2. Kin ngh 1oi c phn và tng s c phn &xçlc quyn chào ban cüa
tüng loai;
2.3. Quy& djnh ban c ph.n chua ban trong phm vi s c ph.n dirge quyn
chào ban cUa tüng loai; quyêt djnh huy dng them von theo hnh thüc khác;
2.4. Quyt djnh giá ban c ph.n và trái phiu cüa LIiLAMA;
2.5. Quyt djnh mua 1i c phn theo quy djnh tai khoãn 1 và khoán 2 Diu
133 Lut Doanh nghip;
2.6. Quy& djnh phucing an d,u tir và d an du tii trong thm quyn và giói
hn theo quy djnh cUa pháp lut;
2.7. Quy& djnh giái pháp phát trin thj tnthng, tip thj và cong ngh;
2.8. Thông qua hçip dMg mua, ban va hçip dng, giao djch khác có giá tn 1ón
han von diêu 1 cüa LILAMA, trü hcip dông, giao djeh thuc tham quyên quyêt
djnh cUa Dti hi dông cô dông theo quy djnh ti diem p khoan 2 Diêu 16 Diêu 1
nay, khoãn 1 và khoãn 3 Diêu 167 Lut Doanh nghip;
2.9. Quyt djnh ho.c üy quyn cho Tng giám dc quyt djnh d.0 tu hoc
ban tài san có giá tn nhO han 35% tng giá trj tài san dirge ghi trong báo cáo tài
chInh gãn nhât cüa LILAMA. Vic Uy quyên ciii th quy djrih t.i quy ch ni b
cüa LILJAMA hoc van ban riêng lê;
2.10. Bâu, min nhim, bãi nhim Chü tjch Hi dông quãn tn; bô nhim,
min nhim, k kêt hçip dông, chain dirt hçTp dông, khen thuâng, k' li4t dôi vâi
Tong giám doe, Phó tong giám doe, Kê toán trixng LILAMA và quyêt djnh tiên
mien
lucing, thà. lao, thuOng và lçii Ich khác cüa nh1tng nguii quãn 1 nay;
nhim, chain dirt ngithi dai din phãn von gop và ngu?ii dai din tham gia Ban kiêm
soát, giói thiu hç tham gia Dai hi dông cô dông và các chirc danh quan l t.i cac
doanh nghip khác, quyêt djnh müc thu lao và quyên lçii khác cUa nhüng nguôi do;
2.11. Giám sat, chi do Tng giám dc và nguñ quãn l' khác trong diu
hành cong vic kinh doanh hang ngày cUa LILAMA;
2.12. Quy& djnh ca cu th chüc; quy& djnh ban hành Quy ch ni b v
quãn tn LILAMA, quy ch hot dng cüa Hi dng quàn tn sau khi dirge f)i hi
dng c dông thông qua; quyt djnh hoc üy quyn cho Tng giám d& quy& djnh
cáe quy chê qun 1 khác cüa LILAMA theo quy djnh tai quy ch ni b cüa
LILAMA hoc mt quyt dinh riêng lé; quyt djnh thành 1p cong ty con, chi
nhánh, van phàng dai din và vic gop von, mua cô phn cüa doanh nghip khác;
thông qua phuang an thành 1p,tO chüc lai, giâi the các phôngfban theo d nghj cüa
Tong giám doe LILAMA.
2.13. Duyt chuang trinh, ni dung tài 1iu phiic vi1 hçp Di hi dng c
dông, tniu tp hQp Dti hi dong Co dông hoc lay kien dê Dai hi dong cô dOng
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thông qua ngh quy&;
2.14. TrInh báo cáo tài chinh hang näm dà duçic kim toán len Di hi dng
cô dông;
2.15. Kin nghj müc c tCrc duçic trâ; quyt djnh thai hn và thu tiic trá c
tüc hoc xi.r l lô phát sinh trong qua trmnh kinh doanh;
2.16. Kin nghj vic t chüc 1i, giãi th LILAMA; yêu cu phá san
LILAMA;
2.17. Kin nghj Di hi dng c6 dông si'ra di b sung Diu l, tang hoc
giãm von diêu l LILAMA;
2.18. D xut vic phát hãnh trái phiu chuyn d& và các chüng quyn cho
phép nguôi sâ htru mua cô phiu theo müc giá djnh tniâc;
2.19. Nhiing vn d sau dày phãi duccc Hi dng quân trj phê chun:
a) Các hçip dng, giao djch theo quy djnh ti khoân 2 Diu 167 Lut Doanh
nghip;
b) Vic vay ncr, cho vay; vic sir d%mg tài san cUa LILAMA d cm c6, th
chap, vay von; vic bão lanh cho doanh nghip khác vay v6n; vic bM thu?mg cUa
LILAMA;
c) Các khoãn du t.r không thuc k hoch kinh doanh và ngãn sách vuçlt
qua 20% giá tn kê hoach và ngân sách kinh doanh hang 11am;
d) Vic mua hoc ban cëi phn, phn vn gop ti các cong ty khác ducrc
thãnh 1p a Vit Nam hay niiOc ngoài;
d) Vic djnh giá tài san gop vào LILAMA không phãi bng tin trong dçit
phát hành cô phieu hotc trái phiu cüa LILAMA, bao gm yang, quyn sir diing
dat, quyên s, h1tu trI tue, cOng ngh và bI quyt cong ngh;
e) Vic mua 1ti hoc thu hi không qua 10% tng s c ph.n cUa tfrng loai
dä duçrc châo ban trong muai hai (12) tháng;
g) Quy6t djnh giá mua lai ho,c thu hi c phn cüa LILAMA;
h) Các vk d kinh doanh hoc giao djch ma Hi dng quân tn thy c.n thit
vi lçii Ich cUa LILAMA trong phm vi quyn h?n và trách thim cüa mInh.
2.20. Thrc hin các quyn và nghia vi khi di.rçic Dai Hi dng Co dông üy
quyên.
2.21. Quyn vá nghia vi khác theo quy djrih cüa Lu.t Doanh nghip, Lut
Chfrng khoán, quy djnh khác cua pháp lust và Dieu 1 LILAMA.
3. Hi dng quan tn phái Mo cáo Dai hi dng c dOng kt qua hot dng
cña Hi dng quân t4 theo quy dnh cüa Li4t Ching khoán và pháp lut lien quan.
Diu 31. Thu lao, tin hrong và l'i Ich khác cüa thành viên Hi dng quail trl
33

V

1.LILAMA có quyn trâ thu lao, thu&ng cho thành viên Hi dng quãn trj
theo kêt qua và hiu qua kinh doanh.
2. Thãnh viên Hi dng quãn tn di.rçic hithng thu lao cong vic và thuâng.
Thu lao cong vic dircic tInh theo s ngày cong cn thit hoàn thành nhim
vi cüa thành viên Hi dông quân ti-i và mi'rc thu lao rnôi ngày. Hi dông quãn trj dii
tInh müc thu lao cho t1r11g thành viên theo nguyen tàc nhât trI, thành viên Hi dôn
quàn trj chuyên trách dirge hithng hrcing theo ngch, bc và quy dinh lien quan ye
tiên hrcrng cUa LILAMA, thành viên Hi dông quãn tn khOng chuyên trách dirge
huOng thu lao, phi cap cho cong vic cüa ininh. Tong mirc thu lao và thu&ng cüa
Hi dông quãn trj do Dai hi dOng cô dOng quyêt djnh ti cuc hçp thi.rông niên.
3. Thu lao cüa tfrng thành viên Hi dng quãn trj dirge tInh vào chi phI kinh
doanh cüa LILAMA theo quy djnh cUa pháp lut ye thuê thu nhp doanh nghip,
duçrc the hin thành miic riêng trong báo cáo tài chinh hang nm cUa LILAMA vá
phái báo cáo Dai hi dông cô dông ti cuc hçp thuông niên.
4. Thành viên Hi dng quán tn nm giU chirc vi diu hành hoc thãnh viên
Hi dông quân tn lam vic hoc th1rc hin nhCtng cong vic khác ngoài phm vi
nhim vi thông thuàng cüa mt thành viên Hi dông quàri tnj, có the dirge trâ them
thu lao dirâi dng mt khoãn tiên cong frçn gói theo tirng lan, luang, hoa hông,
phân tram igi nhun hoc duói hmnh thirc khác theo quyêt djnh cUa Hi dông quãn
ti-i.
5. Thành viên Hi dng quãn trj có quyn dugc thanh toán t.t cã các chi phi
di l.i, an, a và cac khoãn chi phi hçcp l khác ma h dâ phái chi trâ khi thrc hin
trách nhim thành viên Hi dông quãn ti-i. cüa mInh, bao gOm cà các chi phi phát
sinh trong vic tài tham di các cuc hop Di hi dông cO dOng, Hi dông quãn trj.
6. Thành viên Hi dng quãn trj có th dirge LIILAMA mua bâo him trách
nhim sau khi có sir chap thun cüa Dai hi dOng cô dông. Bâo hiêm nay không
bao gOm bâo hiêm cho nhrng trách nhim cüa thành viên Hi dOng quân tn lien
quan den vic vi phm pháp lut và Diêu l LILAMA.
Diu 32. Chü tich Hi dng quãn trl
1.Chü tjch Hi dng quân tn do Hi dng quãn trj bu, min nhim., bâi
nhim trong sO các thành yiên Hi dOng qun tn.
2. Chü tjch Hi dMg quàn tn không dirge kiêm Tong giám doe.
3. Chü tjch Hi dng quãn tn có quyn và nghTa vi sau day:
a) Lp chucing trmnh, k hoach hoat dng cüa Hi dng quãn tn;
b) Chu.n bj chrnmg trinh, ni dung, tâi 1iu phic v1 cuc hop; triu tap, chü
tn và lam chü ta cuOc hçp H)i dng quân trj;
c) T chrc yiêc thông qua ngh quyt, quyêt dinh cüa Hi dông quail tij;
d) Giám sat qua trinh th chi'rc thirc hin các nghj quyt, quy& djnh cüa Hi
*
dOng quãn trj;
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d) Triu tp và chü tça cuc h9p Dai hi dông c dông;
e) T chüc thc hin các quyn và trách nhim cUa Hi dng quân trj;
f) Quyn và nghia vi khác theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip và Diu 1
LILAMA.
4. Trueing hçp Chü tjch HOi dng quãn trj có dan tr chi'rc hoc bj min
nhim,bài nhim, Hi dông qun trj phâi bâu nguài thay the trong thai han 10
ngày kê tr ngày nhn dan t chirc hoc bj min nhim, bãi nhim.
5. Trtthng hçip Chü tjch Hi dng qi.thn trj v&ig mt hoc không th thc
hin duçic thim vii cüa mInh thl phai üy quyên bang van ban cho mt thành viên
khác thirc hin quyên và nghia vi cüa Chü tjch Hi dông quãn tn. Tnthng hçip
không có ngithi dixcic Uy quyên hoc ChU tjch Hi dông quãn trj chét, mat tIch, bj
tam giam, dang chap hành hmnh pht tü, dang chap hành bin pháp xCr 1 hành chlnh
tai ca so cai nghin bat buc, ca sO giáo diic bat buc, trôn khói nth cu trü, bj han
chê hoc mat nãng lirc hành vi d s, có khó khän trong nhn thrc, lam chU hành
vi, bj Tôa an cam dam nhim chirc vi1, cam hành nghê hoc lam cong vic nhât
djnh thi cac thành viên con 'ai bâu mt ngiiOi trong so các thành viên git chüc Chü
tjch Hi dông quân tn theo nguyen täc da so thành viên cOn lal thn thành cho den
khi có quyêt djnh mOi cüa Hi dông quãn tn.
Diêu 33. Cuc h9p cüa Hi dông quãn tn
1. Chü tch Hi dng quãn tn duçic bu trong cuc h9p du tiên cüa Hi
dông quãn trj trong thOi hn 07 ngày lam vic kê tü ngày kêt thüc bâu cr Hi dOng
quãn trj do. Cuc hçp nay do thành viên có so phiêu bâu cao nhât hoc t) 1 phiêu
bâu cao nhât triu tp và chü tn. Trir?mg hcip có nhiêu han mt thành viên có so
phiêu bâu hoc t' 1 phieu bâu cao nhât và ngang nhau thi các thành viên bâu theo
nguyen täc da so dê ch9n 01 ngu&i trong so h9 triu tp hçp Hi dông quân tn.
2. Hi dng quân trj phái h9p It nht mi qu 01 1.n và có th h9p bt
thxOng.
3. ChU tjch Hi dng quàn trj triu tp h9p Hi dng quan tn trong trtrOng
hqp sau day:
a) Co d nghj cüa Ban kim soát;
b) Co d ngh cüa Tng giám dc hoc It nht 05 ngu&i quân 1 khác;
c) Co d ngh4 cüa It nht 02 thành viên Hi d&ig quãn trj;
d) Khi Chü tjch Hi dng quan frj thy cn thit.
4. D nghj quy djnh tai khoãn 3 Diu nay phãi ducic l.p thành van ban, trong
do nêu rO mic dIch, van dê can thão 1un và quyêt djnh thuc thãm quyn cüa Hi
dông quân tn.
5. ChU tjch Hôi dng quãn trj phái triêu tp hQp Hi dng quãn trj trong thai
han 07 ngày lam vic ké th ngày nhn ducic dê nghj quy djnh tai khoãn 3 Diêu nay.
Tru?ng hcip không triu tp h9p HOi dông quân tn theo dê ngh thi Chü tjch Hi
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dng quãn tn phâi chiu trách nhim v nhftng thit hai xây ra di vói LILAMA;
nguäi dê nghj Co quyên thay the Chü tjch Hi dng qtthn tn triu t.p hçp Hi dông
quãntrj.
6. ChU tjch Hi dMg quãn trj holtc nguôi triu tp hçp Hi dng quãn trj
phâi gi'ri thông báo m&i hop chm nhât là 05 ngày lam vic truóc ngày hçp. Thông
báo m?ñ hop phâi xác djnh c1 the th?ñ gian và dja diem hçp, chiscing trInh, các van
dê thâo lun và quyêt djnh. Thông báo mOi hop phài kern theo tài lieu sCr ding ti
cuc hop và phiêu biêu quyêt cUa thành viên.
Thông báo mcii hop Hi dng quân tn Co th gui bang giy m?yi, din thoai,
fax, phuang tin din tr hoc phucmg thüc khác và bào dam den dugc dja chi lien
lac cüa t&ng thành viên Hi dông quan trj duçic däng k tai LILAMA.
7. Chü tjch Hi dng quãn tn hoc nguôi triu tp gl'ri thông báo miii hop và
các tài lieu kern theo den các thành viên Ban Kiêm soát nhu dôi vâi các thành viên
Hi dông quan tn. Thành viên Ban Kiêm soát có quyên dii các cuc hop Hi dông
quãn trj; có quyên thào lun nhung không duçic biêu quyêt.
8. Cuc hop Hi dbng quãn tn duçic tin hành khi có tir 3/4 thng s thành
viên trâ len d%r hop. Tnrông hçip cuc hop dugc triu tp theo quy djnhtai khoan
nay không dü so thãnh viên dr hpp theo quy djnh thI di.rcic friu tp lan thir hai
trong thai hn 07 ngày kê ttr ngày dr djnh hop lan thu nhât. Truông hcip nay, cuc
hop duc tiên hành nêu có hmi mt nra so thành viên Hi dông quãn trj dir hop.
9. Thành viên Hi dng quân tn dirgc coi là tham dr và biêu quyêt tai cuc
hop trong tnthng hp sau day:
a) Tham dr và biu quyt tWc tip tai cuc hop;
b)Uy quyn cho ngtthi khác dn dii hop và biu quyt theo quy djnh tai
khoãn 12 Diêu nay;
c) Tham dir và biu quyt thông qua hi nghj trirc tuyn, bO phiu din tCr
hoäc hInh thüc diên t1r khác;
d)Gni phiu hiM quy& dn cuc hçp thông qua thu, fax, thu din tu;
10. Trtthng hçip giri phik bi&i quy& dn cuc hçp thông qua thu, phik biM
quyêt phãi dirng trong ,phong bI dan kin và phài duçic chuyen den ChÜ tjch Hi
dông quán tn chin nhât là 01 giä truâc khi khai mac. Phiêu biêu quyêt chi duçic
ma truOc sir chüng kiên cüa tat cá nhüng nguôi dir hop.
11. Trtthng hqp cuc hp cüa Hi dng quãn tn t chuc theo hmnh thüc hi
ngh trrc tuyen khi tt cà hoc rnt s thânh viên dang a nhtrng dja diem khác nhau
vài diM kin là mi thành viên tham gia hçp du có th:
a. Nghe tirng thành viên HOi dng quân tn khac cUng tham gia phát bi&i
trong cuOc hop;
b. Phát hiM vài tht cã các thành viên tham dir khác mt cách dng thôi. Vic
thâo 1un giüa các thành vien cO th thirc hin mt cách tnirc tip qua din thoai
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hoc bang phi.rcing tin lien 1c thông tin khac ho.c kt hçip các phucing thrc nay.
Thành viên Hi dông quàn trj tham gia cuc hçp nhix 4y ducic coi là "co mat" ti
cuôc hçp do. Dja diem cuc hçp duçic t chüc theo quy djnh nay là dja diem ma có
dông nhât thành viên Hi dng quãn trj, hoic là dja dim có mtt Chü t9a cuc h9p.
Các quy& djnh duçic thông qua trong cuc hpp qua din thoti dircic t chirc
và tiên hành mOt cách hqp thirc, có hiu l%rc ngay khi kêt thüc cuc hçp nhimg phái
di.rçic khäng djnh bang các chtt k trong biên bàn cUa tht ca thành viên Hi dông
quãn trj tham dir cuc hçp nay.
12. Thành vien phâi tham dir d&y dü các cuc h9p Hi dông quãn tn. Thàrih
viên duqc üy quyên cho ngi.rri khác dir h9p va biêu quyêt nêu &rcc da s thành
vien Hi dông quán trj chap thun.
13. Nghj quyt, quyt djrih cüa Hi dng 9uãn trj dixçic thông qua nu duçic
da so thành viên dr h9p tan thành; tru?mg hçrp so phiêu ngang nhau thi quyêt djnh
cuOi cüng thuc ye phIa có kiên cüa ChX tjch Hi dOng quãn tn.
Nghi. quyt theo hInh thüc l.y kin bang vn bàn ducic thông qua trên Ca
sâ kien tan thành cUa da s thành viên Hi d6ng quán tij có quyên biêu quyêt.
Nghj quy& nay có hiu lirc và giá tn nhu ngh quyt dl.rcfc thông qua ti cuc h9p.
14. Biên bàn hçp Hi dng quàn tn dtrcic 1p bang ting Vit và phãi Co cht
k cüa tht ca các thành viên HOi dng qun trj tham d cuc hçp hoic Biên bàn
ducic lap thành nhiêu bàn và mi biên bàn có chü k cüa It nhât mt (01) thành viên
Hti dông quàn tn tham gia h9p. Bien bàn hçp bao gm các ni dung quy djnh ti
Diu 158 Lut Doanh nghip, phãi có chft k cüa chü t9a và ngithi ghi biên bàn.
15. Thành vien Hi dng quàn trj tric tip hotc gián tip dirçic huOng lcii tr
mt hçip dng hoc giao djch dA duçic k,? kêt hoc dang dr kiên k ket vói
LILAMA và biêt bàn than là nguôi có lcri Ich trong do có trách nhim cong khai lcii
Ich nay ti cuc hçp dau tiên cüa Hi dng quãn trj thào lun ye vic k kêt hqp
dông ho.c giao djch nay. Tru?ing hçip thnh viên Hi dng quân trj khOng biêt bàn
than va ngu?ii lien quan cO lqi Ich vào thOi diem hqp dng, giao djch ducic k vi
LILAMA, thành viên Hi dng quàn trj nay phãi cong khai các lçii Ich lien quan tai
cuc hçp dâu tiên cUa Hi dng quàn trj duçic to chi'rc sau khi thành viên nay biêt
rang mInh CO lçii Ich hoc s CO lçci Ich trong giao djch ho.c hqp dông nêu trên.
Diu 34. Giüp vic Hi dng quãn trl, các tiu ban và ngirM phu trách quãn
trl LILAMA
1. Hi dMg quàn trj sir diing b may và con du cüa LILAMA d phiic vii
cong vic, ngoài ra Hi dng quàn trj có th thành 1p các b phn giüp vic vài cci
câu và biên che do Hi dng quàn trj quyt djnh.
2. Hi dng quãn trj Co th thành 1p tiu ban tric thuc d tham muu cho
HQi dng quân tn v chmnli sãch phát trin, nhân sir, lucing thu0ng, hem toàn ni
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b .... Chirc nng, nhim v11, s6 luqng thành viên cUa tiu ban do Hi dng quàn tn
quyt djnh.
3. Ngithi ph1i trách quân tn LILAMA
3.1. Hidng quân tn phâi b nhim It nht 01 ngtxñ phii trách quãn tn
LILAMA dê ho trçr cong tác quãn tn LILAMA. Nguôi phit trách quân trj LILAMA
có the kiêm nhim lam Thu k) LILAMA theo quy djnh t.i khoãn 5 Diêu 156 LuQit
Doanh nghip.
3.2. Nguñ phii trách quãn trj LILAMA không ducrc dng thai lam vic cho
to chüc kiêm toán di.rqc chap thun dang thirc hin kiêm toán các báo cáo tài chInh
cüa LILAMA.
3.3. Nguai phit trách qun tn LILAMA có quyn và nghia vi sau:
a) Tu v.n Hi dng quàn tn trong vic t chüc h9p Dai hi dng c dông
theo quy djnh và các cong vic lien quan gia LILAMA và cô dông;
b) Chun bj các cuc hçp Hi dng quãn trj, Ban kim soát và Dai hi dng
cô dông theo yêu câu cüa Hi dông quãn trj hoc Ban kiêm soát;
c) Tu vn v thu tçic cüa các cuôc hop;
d) Tham dir các cuc hçp;
d) Tu v.n thu ti1c l.p các ngh quy& cUa HOi dng quàn tn phü hcip vói quy
djnh cüa pháp 1u.t;
e) Cung cp các thông tin tài chInh ban sao biên bàn hçp Hi dng quântrj
và các thông tin khác cho thành viên Hi dông quãn frj và thành viên Ban kiêm
soát;
g) Giám sat và báo cáo Hi dng quàn trj v hot dng cong b thông tin cüa
LIILAMA;
h) Là du m'i lien lc vOl các ben có quyn lçri lien quail;
i) Bão mt thông tin theo các quy djnh cüa pháp 1u.t và Diu 1 cong ty;
k) Duqc huOng lucmg, ph%i cp theo quy djnh v tin hwng, ph1i cap cUa
LILAMA.
1) Các quyn và nghia vi khác theo quy djnh cüa pháp lust và Diu 1
LILAMA.
CHIJ'(NG VIII TONG GIAM DOC VA NGU'UI DLEU 1JAN11 KHAC
Diu 35. To chirc b may quãn 1
He thong quãn l ciia LILAMA phài dam bâo b may quãn l chju trách
nhim tnrOc Hi dng quãn tn và chiu s1r giám sat, chi dao cüa Hi dông quãn trj
trong cOng vic kinh doanh hang ngày cüa LILAMA. LILAMA có Tong giám dôc,
các Phó tng giam dc, K toán truOng Va CC chüc danh quãn l khác do Hi dng
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quãn trj b nhim. Vic b nhim, min nhim, bAi nhim các chirc danh nêu trên
phãi duçic thông qua bang nghj quyêt Hi ding quãn tn.
Diu 36. Ngurôi diu hành LILAMA
1 .Ngu&i diu hành LILAMA bao gm Tng giám dc, Phó Tong giám dôc,
Kê toán trtiàng.
2.Theo d nghj cUa Tng giám d& và duçic sir ch.p thun cüa Hi d6ng
quãn ti-j, LILAMA dirçic tuyên ding ngu?ii diêu hãnh khác vài so hrqng và tiêu
chuân phü hcip vâi co cau và quy chê quàn l cüa LILAMA do Hi dông quãn tn
quy dinh. Ngithi dieu hành doanh nghip phài Co trách nhim dê ho trcr LILAMA
dat duçic các m11c tiêu dê ra trong hoat dng và to chirc.
3.Tng giám dc di.rçic trâ luang và thrning. Tin luong và thuOng cUa Tong
giám doe do Hi dông quàn tn quyêt djnh.
4.Tin hrcing cUa ngu?ii diu hành do Hi dng quân t4 quyt djnh theo các
quy djnh ye lao dng, tiên luong cüa LILAMA, duçic tInh vào chi phi kinh doanh
cüa LILAMA theo quy djnh cüa pháp luât ye thuê thu nhp doanh nghip, dixccc the
hin thành miic riêng trong báo cáo tài chmnh hang nam cUa LILAMA và phãi báo
cáo Dai hi dông cO dông tai cuc hçp thu?rng niên.
Diu 37. B nhim, min nhim Tong giám dôc
1. Hi dng quán tn b nhim 01 thành viên Hi dng quãn tn hotc mt
nguii khác lam Tong giám dôc.
2. Tng giám d& là ngthi diu hành cong vic kinh doanh hng ngày cUa
LILAMA; chju si,r giám sat cUa Hi dông quãn tn; chiu trách nhim truOc Hi dông
quãn tn và truâc pháp li4t ye vic thirc hin quyên, nghia vi duçic giao.
3. Nhim kr c1ia T6ng giám dc không qua 05 näm và Co th dtrçic b nhim
lal vOi so nhim k' không hn ch& Tng giám dc phãi dáp irng các tiêu chuãn,
diêu kin sau day:
a) Không thuc di ttxclng quy djnh tai khoãn 2 Diu 17 cüa Lut Doanh
nghip
b) Không duçic là nguâi có quan h gia dinh cUa ngu?i quãn l doanh
nghip, Kim soát viên cUa LILAMA và ngithi dai din phân v,n nhà nuâc tai
LILAMA;
c) Co trinh d chuyên môn, kinh nghim quãn tn doanh nghip hoc trong
linh virc, ngành, ngh kinh doanh cüa LILAMA;
d) Tiêu chun va diu kin khác theo quy djnh cUa pháp 1i4t.
4. Hi dng quãn tnj có th min nhim Tng giám d6c khi da s thãnh viên
Hi dông quãn tn có quyên biêu quyêt dii h9p tan thành và bô nhim Tong giám
doe mOi thay the.
Diêu 38. Nhim vui và quyn han cüa Tong giám dc
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1. Tong giám dc có các quyn và nghia vt sau:
a) T ch(rc thirc hin, quyt djnh các v.n d lien quan dn cong vic kinh
doanh hang ngày cUa LILAMA ma không thuOc thm quyn cüa Hi dng quãn
trj; Dai din LILAMA k k& các hçip dMg tai chinh, thucing mai, dan sr;
b) T chüc thirc hin các nghj quyt, quyt djnh cUa Hi dng qun tn và Dai
hi dông cô dông,
c) T chirc th1rc hin k hoch kinh doanh va phucmg an d.0 tu cüa
LILAMA cia ducic Hi dông quãn trj vàDai hi dông cô dông thông qua hoc duçic
phân cap, üy quyên hoc theo thâm quyên;
d) Kin nghj Hi dng quân tn phuorng an ccr c,u t chcrc, quy ch quãn l
ni b cüa LILAMA;
ci) B nhim, min nhim, bâi nhim, khen thuâng, k lust các chüc danh
quãn l trong LILAMA, tri'r các chüc danh thuc tham quyên cüa Hi dông quàn
trj;
e) Quyt djnh ca ch tin lucmg vá lqi Ich khác d& vOi ngu?ii lao dng và
can b quart l trong LILAMA phü hçip vâi phê duyt, quy dnh cüa Hi dông quart
tij;
f) Quyt djnh thành l.p các phông, ban, chi nhánh, van phông d?i din
LILAMA san khi ducic Hi dông quart trj phê duyt;
g) Tuyn diing, k hcrp dng, chm dirt hçip dng lao dng vài ngithi lao
dng;
h) Kin nghj phrnmg an trâ c tirc hoc xt'r l l trong kinh doanh;
i. T chirc xây drng trmnh Hi dng quãn trj ho.c Di hi dng c dông phê
duyt: K hoch san xut kinh doanh hang näm, chin lucrc phát trin dài hon; k
hoch ph& hçip kinh doanh gitta LILAMA và các cong ty con, cong ty lien kit; các
dir an dâu tix; kê hoch phát triên ngun nhan 1irc; h thng clii tiêu cong ngh, tiêu
chuân san phârn, djnh mirc don giá tin luong; giái pháp tip thj, phát trin thj
truàng, i.'rng dpng cong ngh vào san xut; các phuong an ci phông rcii ro; cac
phucmg an buy dng và sir ding vn; các báo cáo djnh ks', báo cáo tMng kê, báo cáo
tài chfnh qu, 6 tháng và hang näm; các quy ch quy djnh quân l ni b cüa
LllAMA;
j. D ngh Hi dng quart tn cir Nguäi di din phn vn và ngucii di din
tham gia kiêm soát cUa LILAMA ti doanh nghip khác;
k. D nghj H i dng quân ftj b nhi, niin iThim, bãi nhim, k hen
thu&ng, k' lut, quyêt djnli mirc luangvà các quyn lqi khác d6i vOl các chiic danh
thuc thâm quyCri bO nhlm cüa Hi dông quãn trj;
1. Quyt djnh áp diing các bin pháp cn thit trong truông hcip khn cp và
phái báo cáo ngay vOl Hi dông quãn t4 và các co quan nhâ nixOc có thm quyn;
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rn. Kin nghj s hrccng và các loai can b quân 1 ma LIIJAMA cn tuyn
dimg dê Hi dông quãn frj bô nhim hoc min nhim nhm thc hin các hot
dng quãn l LILAMA tot nhât, tu vn d Hi dng quãn trj quyt djnh mirc
lucing, thU lao, các lçii Ich và các dieu khoãn khác cUa hçip dng lao dng vâi can
b quân l;
n. Trong tháng 12 hang nâm, Tng giám d& phài trmnh Hi dMg quãn tn
phé chuàn kê hoach kinh doanh chi tiêt cho näm tài chInh tip theo trên cci si dáp
frng các yêu câu cUa ngân sách phU hcip ciing nhu k hoach tài chInh nàm (05) nm;
o. Chun bj các bàn dir toán dài h?n, hang nIn và hang qu cUa LILAMA
(sau day gçi là bàn dr toán) phiic vi hoat dng quàn l dài han, hang nm và hang
qu cUa LILAMA theo kê hoch kinh doanh. Bàn di,r toán hang näm (bao gm câ
bang can doi kê toán, báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh và báo cáo hru chuyên
tiên t dir kien) cho tirng nàm tài chirih phãi duçic trinh dê Hi dông quãn trj thông
qua và phái bao gôm nhtrng thông tin quy djnh ti các quy ch cUa Tng cong ty;
p. Thrc hin tt câ các hoat dng khác theo quy djnh cUa Diu l nay, các
quy chê ni b khác, các nghj quy& cUa Hi dng quàn trj.
q. Các quyn và nghia vii khác theo ng quyt, quyt djnh, phãn cap, Uy
quyên cUa Hi dông quãn tn, Diêu 1 nay và quy djnh cUa pháp lut.
2. TMg giám dc chju trách nhim truâc Hi dng quàn trj, Dai hi dMg c
dông va pháp lust ye vic thc hin nhim vi và quyên hn duvc giao. Thc hin
chê d báo cáo theo quy djnh cUa LILAMA và pháp 1ut.
Diêu 39. Phó tng giám d6c, Kê toán tnrô'ng và b may giñp vic
1.GiUp vic Tng giám dc có các Phó thng giám dc; K toán tnr&ng và b
may giUp vic. Phó t6ng giám d&, K toán truâng do Hi dng quàn tn bô nhim,
min nhim, bâi nhim, khen thixâng, k 14t.
2. Các phông, ban, vn phôn dai din, dm vj khác duçic thành 1p d giUp
Hi dông quàn trj và Tong giám dOe thirc hin nhim vi quãn trj, diêu hành phát
triên san xuât kinh doanh cUa LILAMA. Chirc nng, nhim vii cUa b may giUp
vic ducic quy djnh cho &ng don vj, timg thii diem phU hqp.
CHU(1NG IX. BAN KIM SOAT
Diu 40. iTng cfr, d cfr thành viên Ban kim soát và thành phân Ban Kiêm
soát
1.Vic irng c, d cir thành viên Ban kim soát duçic thirc hin tuclng tir quy
djnh ti khoãn 1, khoàn 2 Diêu 28 Diu 1 nay. Tnu?mg hcip 1mg cr viên Ban kiêm
soát con thiêu thI Hi dOng quán trj, Ban kiêm soát dê c them; vic giài thiu
them l'rng viên phãi dirçic cong bô rO rang truâc khi DHDCE) tiên hành biêu quyêt
theo quy djnh pháp lut.
2. Thành phn Ban Kim soát
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2.1. S liiçing thãnh viên Ban kim soát cUa LILAMA có tü ha (03) dn näm
(05) Kiêm soát viên, so ltrcing ci the do Thai hi dông cô dông quyêt djnh và bâu.
Nhim kr cüa thành viên Ban kiêm soát không qua 05 nm và có the duçic bâu lai
vâi so nhim k) không hn chê.
2.2. Thãnh viên Ban kim soát phái dáp Crng các tiêu chu.n và diu kin sau:
a) Không thuc d& tiiçing theo quy djnh t.i khoãn 2 DiM 17 cüa Lust Doanh
nghip;
b) Co trinh d chuyên mon b.c dai hçc trà len thuc mt trong các chuyên
ngành v kinh tê, tài chmnh, k toán, kim toán, lu.t, quãn trj kinh doanh hoc
chuyên ngành phü hçp vOl hot dng kinh doanh cüa LILAMA;
c) Không phâi là ngthi có quan h gia dInh cüa thành viên Hi dMg quãn
trj, T&ig giám dc và ngu?i quãn l khác;
d) Không phái là ngtrOl có quan h gia dInh cUa ngithi dai din phn vM cUa
LILAMA, ngithi di din phn vén nhà nuOc tai LIILAMA.
d) KhOng phài là nguM quãn l cOng ty, không nht thit phài là c dOng
hotc nguOl lao dng cUa LILAMA;
e) Không duccc lam vic trong bO phn k toán, tài chinh cüa LILAMA;
f) Không duçic là thành viên hay nhán viên cüa t chirc kim ton duçic chap
thun thirc hin kim toán các báo cáo tài chInh cUa LIILAMA trong 03 nm lin
tnrOc do;
g) Co sirc khóe, phm chAt dao dirc tt, trung thirc và chAp hành t& cac quy
djnh cüa pháp 1ut;
h) Tiêu chuAn và diM kin khác theo quy djnh khác cüa pháp lust có lien
quan.
3. Thành viên Ban Kim soát bj min nhim trong các tnrmg hçip sau:
a) Không cOn dü tieu chuAn và diM kin lam thành viên Ban kim soát theo
quy djnh ti khoân 2 Diêu nay;
b) Co dan tr chüc và duqc chAp thun;
4. Thãnh vien Ban kim soát bj bãi nhim trong các thrOng hcip sau:
a) Không hoàn thành nhim vii, cong vic di.rçic phán công;
b)Khong thirc hin quyM và nghia vi cUa mInh trong 06 tháng lien t11c, trr
tru?mg hqp bat khá kháng;
c) Vi phm nhiM ln, vi phm nghiêm trc)ng nghia vi cUa thành viên Ban
nJ -i'u
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d) Trithng hçip khác theo nghj quyt Dai hi dMg c dông, quy djnh cUa
DiM 1 nay và pháp lust.
42

Diu 41. Trirô'ng Ban kim soát
1.Trtthng Ban kim soát do Ban kim soát bu trong s các thành viên Ban
kiêm soát; vic bâu, mien nhim, bäi nhim theo nguyen tãc cia so. Truâng Ban
kiêm soát phai có kinh nghim nghe nghip ye mt trong các chuyên ngành kinh tê,
tài chInh, kê toán, kiêm toán, 1ut, quân tn kinh doanh holtc chuyên ngành có lien
quan den hoat dng kinh doanh cüa LILAMA ti ba (03) näm tri len.
2. Quyn và nghia vii cUa Tnrng Ban kim soát:
a) Triu tp và chun bj chi.rcing trInh cuc hçp Ban kim soát;
b)Yêu cu Hi dng quãn trj, Tng giám dc và ngithi diu hành khác cung
cap các thông tin lien quan dê thirc hin nhim vii cüa Ban kiêm soát;
c) Thay mt Ban kim soát yeu cu Hi dng quân trj h9p bt thuông khi cn
thiêt dê thirc hin nhiêm vi cUa Ban kim soát;
d) Thay mt Ban kim soát triu tp, chü trI các cuc hQp bt thuing cüa Dai
hi dông cô dông, Hi dông quãn trj theo quy djnh pháp 1i4t vá Diêu i nay;
Chun bj k hoch lam vic và phãn cong nhim vi cii th cho các Kim
soát viên theo Quy chê hoat dng cüa Ban kim soát. Giám sat, chi do các Kim
soát viên trong vic thc hin nhttng cOng vic &rcic phãn cOng và các nhim vi,
quyên hn cüa Ban kiêm soát;
ci)

e) Dam bão các Kim soát vien nhn duçic thông tin dy dü, khách quan,
chInh xác và dU thôi gian tôi thiêu can thiêt dê nghiên ciru, thâo lun các van dê ma
Ban kiêm soát phái xem xét;
g)Lp và k báo cáo cüa Ban kim soát sau khi d tham khão $T kin cüa Hi
dông quãn trj dê trInh Dai hi dông cô dông.
h) Các quyn h?n và nhim vi khác theo quy djnh pháp lust và Diu l nay;
Diu 42. Quyn và nghia viii cüa Ban kim soát
Ban kim soát có cac quyn, nghia vii theo quy djnh ti Diu 170 Lut
Doanh nghip và các quyen, nghia vii sau:
1. D xut, kin ngh Dti hi dng c dOng phê duyt danh sách t, chirc
kiern toan ducic chap thun thc hin kiêm toán Báo cáo tãi chInh cüa LILAMA;
quyet djnh to chixc kiêm toán duçic chap thun thrc hin kiêm tra hot dng cüa
LILAMA, bäi min kiêm toán viên ducrc chap thun khi xét thây can thiet.
2. Chju trách nhim truâc c dông v ho.t dng giám sat cüa mmnh.
3. Giám sat tinh hmnh tái chInh cUa LILAMA, vic tuãn thu pháp lut trong
hot dng cüa thành viên Hi dông quân trj, Tong giám dOc, ngii&i quãn l khác.
4, 1Mm báo ph6i hqp hot dng vói Hi dMg quan trj, Tng giám dc và cë
dông.
5. Ththng hçip phát hin hành vi vi phm pháp 14t holtc vi phm Diêu l
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LILAMA cüa thành viên Hi dng quãn trj, Tng giám dc và nguài diu hành
khác cüa LILAMA, Ban kiêrn soát phâi thông báo bang van ban cho Hi dông qun
tn trong vông 48 gii, yêu câu ngithi có h?'nh vi vi pham chám dirt vi phm và có
giài pháp khàc phiic hu qua.
6. Xây dimg Quy ch boat dng cCia Ban kim soát và trinh Dai hi dng c
dông thông qua.
7. Báo cáo tai Dai hi dng c dông theo quy dinh tai Diu 290 Nghj djnh s
15 5/2020/ND-C P ngày 31/12/2020 cüa Chmnh phü quy djnh chi tiêt thi hãnh mt so
diêu cUa Lu.t Chirng khoán.
8. Co quyn tip c.n h s, tài 1iu cüa LILAMA hru gift tai tri sâ chinh, chi
nhánh và dja diem khác; có quyên den dja diem lam vic ci'ia ng1.rôi quãn l)' Va
nhãn viên cüa LILAMA trong gi? lam vic.
9. Co quyn yêu cu Hi ding qun trj, thành viên Hi dng quãn trj, Tng
giám dc và ngtthi quãn 1 khác cung cap day dü, chInh xác, kjp thôi thông tin, tài
1iu v cong tác quán 1, diêu hành và boat dng kinh doanh cüa LILAMA.
10.Các quy&n và nghia vi khác theo quy djnh ciia pháp 14t và Diki 1 nay.
Diu 43. Trách nhim cüa Kim soát viên
1. Tuân thu dung pháp 1ut, Diu l LILAMA, ngh quy& Dai hi dng c
dông và dao dirc ngh nghip trong thrc hin quyn và nghia vii &rqc giao.
2. Thc hin quyn và nghTa vi dtrçrc giao mt cách trung thrc, cn tr9ng, tot
nht nhim bâo dam lçii Ich hçip pháp thi da cüa LILAMA.
3. Trung thành vâi lcri Ich cüa LILAMA và c dông; không 1m dimg dja vi,
chüc vt và sir dimg thông tin, bI quyêt, c hi kinh doanh, tái san khác cüa cong ty
ttx lçii hoc phi1c vii lçri Ich cüa t chirc, Ca nhn khác.
4. Kim soát, dánh giá mt cách dc lap, khách quan, thing thirc tInh hInh tài
chinh và boat dng san xut - kinh doanh, quân trj, diu hành cüa LILAMA trong
phim vi linh vrc di.rçic Trithng Ban kim soát phãn công, dam bão phü hçip quy
djnh cUa pháp 1u.t vá DiM 1 nay.
5. Tham dir các cuc hçp cUa Ban kim soát, tháo lun và bi&i quyt v tht ca
các van d thuc ni dung cüa cuc hçp, tth trtthng hqp không duçic biêu quyêt vi
xung dt igi Ich theo quy djnh cUa pháp h4t và DiM 1 nay.
6. Yêu c.0 Truâng Ban kim soát triu tp hçp Mt thithng Ban kim soát theo
quy djnh cüa pháp lut va DiM l nay.
7. Yêu cu Tng gim dc, nguii quan 1 khác và ngithi dai din theo Uy
quyM cüa LILAMA tai cong ty con, cOng ty lien k& cña LILAMA cung cp thông
tin, tái 1iu v tInh hInh tâi chmnh, hoat dng san xuât - kinh doanh cUa cong ty v
các dun vj có lien quan d th%rc hin nhim vi cüa m.Inh theo quy djnh tai DiM 42
DiM l nay.
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8. NghTa vi khác theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip và Diu 1 LILAMA.
9. Tnthng hcip Kim soát vien vi phun quy djnh tai các khoãn 1 dn khoàn 8
Diêu nay ma gay thit hai cho LILAMA hoc ngtthi khác thi Kim soát viên phãi
chju trách nhim cá nhân hoc lien dài bôi thithng thit hai do. Thu nhp và lcri Ich
khác ma Kiêm soát viên có duçic do vi phm phái hoàn trã cho LILAMA.
10.Trithng hçip phát hin cO Kim soát viên vi phm trong thc hin quyn và
nghTa vii duçic giao thI Hi dông quân tn phãi thông báo bng van bàn dn Ban
kiêm soát; yêu câu nguOi có hành vi vi ph.m chám dirt hành vi vi phni và kh&c
phiic hu qua.
Diu 44. Cuc h9p cüa Ban kiêm soát
1.Ban kim soát cO th h9p djnh kr hoc bt thixng nhung phài h9p It nhât
02 lan trong mt näm, so hrqng thành vién tham dr h9p It nhât là 2/3 sO thành viên
Ban kiêm soát. Quyêt djnh cüa Ban kiêm soát ducic thông qua nêu ducic da so Kiêm
soát viên d hçp Co quyên tham gia biêu quyêt tan thành. Biên bàn hçp Ban kiêm
soát dixcic 1p clii tiêt và rô rang. Ngthi ghi biên bàn và các thành viên Ban hem
soát tham d? hçp phài k ten vào biên bàn cuc h9p. Các biên bàn h9p cUa Ban
kiêm soát phài dugc km giO nham xác djnh trách nhim cüa trng thinh viên Ban
kiêm soát.
2. Ban kirn soát có quyn yêu cu thành viên Hi dng quãn trj, Tng giám
dôc và di din to chrc kiêm toán duçic chap thun tham dir và trã lôi các van dê
can duçrc lam rO.
3. Trtthng Ban kim soát phài triu tp h9p Ban kim soát trong thii h.n
nam (05) ngày k tr ngày nhtn duçrc d ngh sau:
a) Co d ngh cüa Chü tjch Hi dng qiin trj;
b) Co d ngh cüa It nht hai phn ba (%) s6 thành viên Hi dng quãn tn
hoc Ban kim soát;
c) Các trueing hçip khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu l nay;
Diêu 45. Tin lirong, thu lao, thtr&ng và lçii Ich khác cüa thành viên Ban kiêm
soát
1. Thành vien Ban kim soát dixçic trã tin himg, thu lao, thix&ng và iqi Ich
khác theo quyêt djnh cUa Di hi dông cô dông theo nguyen täc thành viên Ban
kiêm soát chuyên trách dirçic huâng krang theo ngch, bc và quy djnh lien quan ye
tiên hrcing cüa LILAMA, thành vien Ban kiem soát không chuyen trách duçic
huing thi lao, phii cap cho cOng vic cüa minh. Di hi dông cô dông quyêt djnh
tOng murc tiên hxang, thu lao, thuâng, lçri Ich khác và ngân sách hoat dng hang
nam cüa Ban kiêm soát.
2. Thành viOn Ban kim soát ducic thanh toàn clii phi an, ô, di li, chi phI sr
diing djch vi tr van dc 1p vOi mirc hçrp l. Tong mi.'rc thu lao và chi phi nay
không vuçlt qua tong ngàn sách hoat dng hang nam cUa Ban kiêm soát dA duçic
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Di hi dng c dông chip thun.
Tin lucrng và chi phI hott dng cüa Ban kim soát dirge tinh vào chi phi
kinh doanh cüa LILAMA theo quy djnh cUa pháp 1ut ye thuê thu nh.p doanh
nghip, quy djnh khác cüa pháp 1ut có lien quan và phái dirge l.p thành m%ic riêng
trong báo cáo tài chmnh hng nm cüa LILAMA.
CHUNG X. TRACH NHIM CUA THANH VIEN HQ! BONG QUAN TRI,
TIIANH VIEN BAN KIEM SOAT, TONG GIAM DOc VA NGTRI BIEU
HANTI KHAC
Thành viên Hi dng qun trj, Thành vien Ban kim soát, Tng giám dc và
ngix?i diêu hành khác Co trách nhim thc hin các nhim vii cüa mInh mt each
trung thrc, can trçng vi lcii Ich cUa LILAMA.
Biu 46. Trách nhim trung thuic và tránh các xung dt v quyn lqi
1.Thành vien Hi dng quan trj, thành viên Ban kim soát, Tng gim dc
va ngithi quãn 1 khác phãi cong khai các lçii Ich CO lien quan theo quy djnh cUa
Lust Doanh nghip và các van ban pháp 1ut lien quan.
2. Thành viên Hi dng quãn trj, thành viên Ban kim soát, Tng giám d6c,
ngithi quãn 1 khác và nhtmg nguii có lien quan cüa các thành viên nay chi dugc
sir diing nhftng thông tin có dirqc nh ch(rc vi cüa mInh dê phiic vii igi Ich cüa
LILAMA.
3. Thành viên Hi dng qun trj, thành viên Ban kim soát, Tng giám d&
và ngirôi qu.ãn l khác có ngliia vi thông báo bang van ban cho Hi dông quân trj,
Ban kiêm soát ye các giao djch giüa LILAMA, cong ty con, cong ty khác do
LILAMA näm quyên hem soát trên 50% trâ len von diêu l vOi chInh dôi tuqng do
hotc vài nhtng ngiz&i có lien quan cüa dôi tuqng do theo quy djnh cUa pháp lut.
Doi vii các giao djch nêu trên do Dii hi dông cô dông hoc Hi dông quãn tij
chap thi4n, L1ILAMA phãi thrc hin cong bô thông tin ye các nghj quyêt nay theo
quy djnh cUa pháp l chirng khoán ye cong bô thông tin.
4. Thành viên Hi dng quàn trj khOng dirge biu quyt d& vâi giao djch
mang lai lcii Ich cho thành viên do hoc ngu&i cO lien quan cUa thãnh viên dO theo
quy djnh cüa Lust Doanh nghip và Diêu l LILAMA.
5 Thârth yien Hi dng quân tn, thãnh viên Ban kim soát, Tng giám dc,

ngi.r&i quãn l khac và nhttng ngir&i có lien quan eüa cáe dôi tucrng nay khOng dirge
s1r ding hoc tiêt 1 cho ngir?ri khác các thông tin ni b dê thc hin các giao djch
có lien quan.
6. Giao djch giüa LILAMA v6i mt hoc nhiu thanh viên Hi dng quan tn,
thành vien Ban kiêrn soát, Tong giám dOe, nguii dieu hãnh khác và các Ca nhán, to
chüc cO lien quan den các dôi ti.rçrng nay không bj vô hiu trong các thxâng hçip sau
day:
a) Di vài giao djch có giá tn nhO hon hoc b.ng 35% tng giá trj tài san
46

ducic ghi trong báo cáo tài ciiInh gn nht, nhflng ni dung quan trçng cüa hçip
dông hoc giao djch cüng nhtr các môi quan h vá lçii Ich cüa thành viên Hi dông
quãn trj, thãnhviên Ban kiêm soát, Tong iám dôc, nguci diêu hành khác dã ducic
báo cáo Hi dông quãn trj và ducic Hi dông quán trj thông qua bang da so phiêu
tan thành cüa nhüng thành viên Hi dông quãn frj không có lcii Ich lien quan;
b) Di vth giao djch có giá trj lan hcm 35% hoc giao djch dn dn giá trj
giao djch phát sinh trong vông 12 tháng k tir ngày th%rc hin giao djch d&u tiên có
giá tn tir 35% trô len tong giá trj tài san duçic ghi trong báo cáo tài chInh gn nht,
nhtrng ni dung quan trçng cUa giao djch nay cüng nhu mi quan h và igi Ich cUa
thành viên Hi dông quãn trj, thánh viên Ban kiêm soát, Tong giám dôc, ngu?i diêu
hành khác dã duçic cong b cho cac c dông và ducic Di hi dng cô dông thông
qua bang phiêu biêu quy& cüa các c dông không có lqi Ich lien quan.
Diu 47. Trách nhim v thit hi va bi thurông, quyn khöi kiin di vói
thành viên Hi dng quaD tn và Tong giám dôc
1. Trách nhim v thit h.i và bi thuông
a)Thành viên Hi dng quãn trj, thnh viên Ban kim soát, T6ng giám dc
và ngiRri diêu hành khác vi phm nghTa vj, trách nhim trun th%rc Va can tr9ng,
không hoàn thành nghTa vi cUa mInh phài cMu trách nhim ye nMng thit hi do
hành vi vi phm cüa mmnh gay ra.
b) LILAMA bi thuing cho nhEtng ngu?i dä, dang hoc có th trô thành mt
ben lien quan trong các vi khiêu nai, kin, khi to (bao gôm các vi vic d sir,
hành chinh và không phâi là các vi kin do LILAMA là ngtthi khâi kin) nêu
nguii do cia hoc dang là thành viên Hi dOng quãn trj, thành viên Ban kiêm soát,
Tong giám dôc, ngui diêu hành khác, nhãn viên hoc di din &rçlc LILAMA Uy
quyên cia hoc clang thiic hin nhim vi theo Uy quyên cüa LILAMA, hãnh dng
trun th%rc, can tr9ng vi lçii Ich cUa LILAMA trên ccc sO tuãn thu lut pháp và không
có bang chirng xác nhn rang nguOi do d vi phm trách nhim cUa mInh.
c) Khi thrc hin chi'rc nang, nhim vi hoc thc thi các cong vic theo üy
quy&n cüa LILAMA, thành viên Hi dng quãn trj, Kim soát viên, nguäi di&i
hành khác, nhán viên hoc là di din theo Uy quyn cUa LILAMA duxcic LILAMA
b.M thuang khi trâ thành mt ben lien quan trong các vi khiu ni, kin, khâi t
(trr các vi kin do LILAMA là ngixôi khi kin) trong các trithng hcip sau:
- Dä hnh dng trung thrc, cn trçng, mk can vi lqi ich và không mâu thun
vOi lçii Ich cüa LILAMA;
- Tuãn thu 1i4t pháp và không có bang chCrng xác nhn cia không thc hin
trách nhiêm cUa minh.
d) Chi phi bi thi.thng bao gm chi phI phán quyt, các khoân tiM pht, các
khoan phái thanh toan phát sinh trong thirc tê (kê cá phI thuê lust six) khi giãi quyêt
nMng vi vic nay trong khuôn khô 1ut pháp cho phép. LILAMA có th mua bão
hiêm cho nhng ngu&i nay dê tránh nhting trách nhim bi thu0ng nêu trên.
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2. Quyn khâi kin d& vài thành viên Hi dng qu.n trj và Tng giám dc
a) C dông, nhóm c dông s hu It nht 01% thng s c phn ph thông có
quyn tir mmnh hoc nhân danh LILAMA khâi kiin trách nhim Ca nhãn, trách
nhim lien dOi di vâi các thãnh vien Hi dMg quãn trj, Tng giám doe dê yêu cau
hoàn trâ lçii Ich hoc bi thithng thit hi cho LILAMA ho.c ngu?i khác trong
trithng hcip sau day:
- Vi phm trách nhim cüa ngu?ñ quàn 1 L1LAMA theo quy djnh ti Diu
165 cüa Lust Doanh nghip;
- Không thc hin, thirc hin không d.y dü, thirc hin không kjp thô'i hoc
thirc hin trái vâi quy djnh cUa pháp lut hoc Diu l LILAMA, nghj quy&, quyêt
djnh cüa Hi dông quân frj dôi vth quyn và nghTa vi duçic giao;
- Lim ding dja vj, chüc vi và sir diing thông tin, bI quy&, co hi kinh doanh,
tài san khác cüa LILAMA d tu lçii hoc phiic vi lçii Ich cüa to chüc, cá nhãn khác;
- Trix?mg hçip khác theo quy djnh cüa pháp lut và Diu l LILAMA.
b) Trmnh tsr, thu tic khâi kin thc hin theo quy dnh cUa pháp lut v t6 timg
dan sr. Chi phi kh&i kin trong tnxàng hçip c dông, nhóm c dOng khâi kin than
danh LILAMA duçic tInh vào chi phI cUa LILAMA, trir trtthng hcip bj bác yêu câu
khOi kin.
c) C dông, nhóm c6 dông theo quy djnh t.i Diu nay có quyn xem xét, tra
cCru, trIch 1iic thông tin cn thi& theo quy& djnh cUa Tôa an, Tr9ng tài truôc hoc
trong qua trinh khâi kin.
CHNG XI. MOI QUAN I{ GIU'A LILAMA V(1I CAC
D3N V TRIJC TBIUQC, CONG TY CON, CONG TY LIEN KET
Diu 48. Quan h gifra LILAMA vó'i do'n vj tri1rc thuc
1.Don v trTc thuOc là các don vj hch toán phii thuc cüa LILAMA và hach
toán tp trung ti LILAMA; hoat dng không có vn và tài san riêng, dixOi hInh
thiic Chi nhánh, Van phông di din cüa LILAMA.
2. Dan vj trirc thuc LILAMA ducc k3 kt các Hcip dng kinh t& thrc hin
các hoat dng kinh doanh, hot dng tài chInh, to chirc nhân sir, phan cap, üy quyên
theo các quy chê, quy djnh riêng bit cüa LILAMA.
Diu 49. Quan h gifra LILAMA vói cong ty con
1. Quy& djnh vic gop vn, chuyn nhuqng vn cüa LILAMA d.0 ti.r ti
cOng ty con; thrc hin các quyn cua c dông, thành viên gop vn theo quy djnh
cüa pháp lut và Diu l cüa cong ty con; chju trách nhim v các khoãn no và
nghia vii tài san khác cüa doanh nghip trong phm vi s vén ma LILAMA dA gop
vào cong ty con.
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2. Chidinh Nguii dai din d thirc hin cac quyn cña c dông, thánh viên
gop von; mien nhim, khen thrning, kr 1ut Ngithi dti din; quyêt djnh khung tiên
hrcng, thuing, phii cap và cac lçii Ich khác cUa Ngubi di din; dánh giá di vth
Nguñ dai din. Kiêm tra, giám sat cong ty con theo quy djnh cüa pháp 1ut.
3. Yêu cu Nguiii dai din thirc hin các ni dung dä dirçic giao quy djnh tii
Khoàn 4 Diêunày báo cáo djnh k' hoc dt xuât tInh hInh dâu tii, tái chInh, hiu
qua sir dung von cüa LILAMA, kêt qua kinh doanh cüa cong ty con.
4. Sau khi Ngithi dai din báo cáo va dixçic sir chip thun cUa Hi dbng quãn
tn LILAMA, LILAMA giao nhim vi cho Ngui di din biêu quyêt ti Dai hi
dOng cô dôngfHi dông qun tn d quyt djnh các nOi dung sau cüa cOng ty con:
a. Miic tiêu, nhim vi và ngành, ngh kinh doanh; t chüc lai, giái th và yêu
câu phá san doanh nghip;
b. Diki 1, si'ra di va b sung diu 1 cüa doanh nghip;
c. Vic tang ho.c giãm vn diu l; thii dim và phirang thirc huy dng van;
loai cô phân và tong s c phn cüa tmg loai duçic quyn chào ban; vic mua li
trén 10% tOng sO cô phn dA ban cüa mi loi;
d. Vic d ci'r d bu, kin ngh min nhim, bâi nhim, khen thirâng, xCr 1
vi phm cUa thành viên Hi dng quãn trj, Chü tjch HOi dng quân trVHi dng
thánh vien, thành viên Ban kim soát. D cir d b nhim, kiên nghj min nhim,
k3' hçrp dông, chm dirt hcrp dng vài Tng giám dc (Giám dôc), Phó tong giám
d& (Phó giám dc), K toán trtrông doanh nghip. Khung tin lirong, thii lao, tin
thithng vá lcri Ich khác cUa các chirc danh nêu trên;
d. Chin hrcrc, k hoch san xutt kinh doanh và k ho.ch d&u tt.r phát trMn 5
näm cüa doanh nghip;
e. Chü tnrang gop vn, n.m gitr, thng, giãm vn cong ty du tu vào doanh
nghip khác; thãnh lip, t6 chirc lti, giài th chi nhánh, van phàng dti din và các
dan vj hach toán ph%1 thuc khác; vic tip nhn doanh nghip t nguyen tham gia
lam cong ty con, Cong ty lien kêt;
f. ChU truo'ng d.0 tu, mua/bán tài san, hçip dng vay/cho vay theo Quy ch
quãn 1 nguii dai din cUa LILAMA tai doanh nghip khác; chü truclng vay nq
nuóc ngoài cüa doanh nghip;
g. Báo cáo tài chinh, phãn phi lçii nhun, trIch 1p và sir diing các qu, mirc
c trc hang nam;
h. Chá d tuyn dung; ch d thu lao, tin hang, tin thuting cüa doanh
nghip.
5. Thirc hin giám sat, kiêm tra thumg xuyen, djnh k' theo quy djnh ciia
pháp lut và LILAMA v vic quân l, si'r diing, bão toãn và phát tniên von cUa
LILAMA ti doanh nghip; vic thrc hin chiên lucic, kê hoch; dánh giá vic thrc
49

hin mic tiêu, nhim vii dirçic giao, kt qua hot dng, hiu qua san xuAt kinh
doanh.
6. Các v&i d khác theo Quy ch quân 1 nguài d.i din cUa LILAMA ti
doanh nghiêp khác.
7. Vth tu cách pháp nhãn dc 1p trong qua trinh san xut kinh doanh,
LILAMA và cong ty con k) k& và thxc hin hqp dng, thôa thun, giao djch khác
theo ca chê thj tnräng dê hoàn thành m11c tiêu cüa mi ben.
Diêu 50. Quan h giu'a LILAMA vói cong ty lien kêt
1. Quyt djnh vic gop van, chuyn nhuçing vM cüa LILAMA d.0 tu t.i
cong ty lien kêt; thc hin các quyên cüa cO dông, thành viên gop von theo quy
djnh cüa pháp lut và Diu 1 cüa cong ty lien kêt; chju trách nhim ye các khoãn
nçivà nghia vi tài san khác cüa doanh nghip trong phm vi so von ma LlAMA dâ
gop vào cong ty lien kt.
2. Clii djnh Nguài dai din d thiic hin các quyn cUa c dông, thành viên
gop van; niin nhim khen thixâng, k) 1ut NguM di din tii cong ty lien kêt;
quyt dnh liicrng, thi.rO'ng, phii c.p và các lçri Ich khác cüa Ngixôi di din; dánh giá
d& vri Ngi.thi dui din.
3. Yêu cu Nguôi dai din thirc hin các nhim vi theo Quy ch quãn 1
nguôi d.i din cüa LILAMA ti doanh nghip khác.
4. Vói tu cách pháp nhán dc lQp trong qua trInh san xut kinh doanh,
LILAMA và cong ty lien k& k k& và thrc hin hçip dông, thôa thun., giao djch
khác theo Co ch thj tnthng dê hoàn thành m%ic tiêu cüa mi ben.
Diu 51. Cong ty tiy nguyen tham gia lien két vo'i LILAMA
Cong ty tir nguyen tham gia lien k& vài LILAMA duçrc thành 1p t chrc và
hott dng theo quy djnh cüa pháp 1ut chju s1T rang buc v quyên và nghTa vi vói
LILAMA theo Hçip dng hoc theo Thoã thun lien kêt giüa cong ty do vOi
LILAMA.
CHUCNG XII. QUYEN DIEU TRA sO SACH VA HO SCI LILAMA
Diêu 52. Quyên tra cfru s sách và h so'
1. C dông ph thông có quyn tra cüu s sách và h6 so, ci th nhu sau:
a) C dông ph thông có quyn xem xét, tra ciru và trIch hic thông tin v ten
và dja clii lien lac trong danh sách cO dông có quyên biêu quyêt; yêu câu sira dôi
thông tin khOng chinh xác cüa minh; xem xét, tra cfru, trIch hic hoc sao chiip DiOu
lê LILAMA, biên bàn h9p Dti hOi dông cô dông và nghj quyêt Di hi dông cô
dông;
b) C dông hoc nhóm c dông sO hru tr 05% thng s c ph.n ph thông trO
len Co quyen xem xét, tra cru, trIch 1iic so biên ban và nghj quyet, quyêt djnh cüa
so

Hi dng quãn trj, báo cáo tài chInh giüa nm và hng nm, báo cáo cUa Ban kMm
soát, hçip dông, giao djch phái thông qua Hi dông quãn frj và tài 1iu khác, trü tâi
lien quan den bI mt thucmg mi, bI mt kinh doanh cüa LILAMA.
2. Truông hcip dti din duçic Uy quyn cüa c dông và nhóm c dông yêu c.0
tra c1ru so sách và ho so thi phâi kern theo giây üy quyên cüa cô dông và nhóm cO
dông ma nguôi do dai din hoc bàn sao cong chirng cUa giây üy quyên nay.
lieu

3.Thành viên Hi dng quãn trj, thành viên Ban kim soát, Tng giám d6c
và nguOi diêu hành khác có quyên tra ci'ru s6 ding k cô dông cUa LILAMA, danh
sách cô dông, so sách va ho so khác cUa LILAMA vi nhüng m1ic dIch lien quan tài
chüc vii cüa minh vâi diêu kin các thông tin nay phái ducic báo met.
4.LILAMA phài liru gi1t Diu 1 nay và nhüng bàn sira dbi b sung Diu l,
Giây chi'rng nhn ding k doanh nghip, các quy chê, các tài 1iu chthig mirth
quyên sâ hftu tài san, nghj quyêt Dai hi dông cO dông và Hi dOng quàn trj, biên
bàn h9p Dai hi dông cO dông và Hi dông quàn trj, các báo cáo cüa Hi dOng
quàn trj, cac báo cáo cüa Ban kiêrn soát, báo cáo tài chmnh näm, sO sách kê toàn và
các tài
khác theo quy djnh cüa pháp lust tai trçi sr chInh hoc mOt noi khác vài
diêu kin là các cô dông va Co quan dng k) kinh doanh duçc thông báo ye dja
diem liru trr các tài lieu nay.
lieu

5.Diu l LILAMA phãi dixçic cOng b trên trang thông tin din tCr cüa
LILAMA.
CIIUNG Xffl. TO CH(J'C BANG, CONG BOAN VA CONG MIAN VIEN
A

A

A
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Dien 53. To chirc Bang, cong doan va cong nhan vien
1. T chüc Dãng cong san Vit Narn, t chirc Cong doàn và các th chirc
chInh trj xã hti khác trong LILAMA hoat dng theo khuôn khô Hiên pháp, pháp
lut và dieu l cüa timg tO chIrc phU hcp vài quy djnh cüa pháp lust.
2. LILAMA tao diM kin thun lqi Vê CO 5â 4t chat, th?ii gian và các diM
kin can thiêt khac dê thành viên t chirc Dàng cong san Vit Nam, to chrc Cong
doàn và các th chirc chmnh trj - xã hi khác lam vic tai LILAMA thirc hin day dü
chê d sinh boat theo diM l và ni quy cüa các chic nay.
to

3. TMg giám dc phái 1p k hoach d Hi dMg quàn tn thông qua các van
d lien quan dn vic tuyM dimg, cho nguài lao dng nghi vic, tiên luong, bâo
hiêrn xä hi, phi.'tc ic,i, khen thuing và k lust dOi vài nguii lao dng và nguOi diêu
hành doanh nghiêp.
4. Tng giám dc phâi 1p k hoach d Hi dMg quãn tn thông qua các vn
c1 lien quan dn quan h cüa LILAMA vài các to chirc cong doàn theo các chun
mvc, thông 1 và chInh sách quãn l t& nhât, nhtng thông l và chInh sách quy
djnh tai Diêu l nay, các quy ch cüa LILAMA và quy djnh pháp lut hin hành
CHUJNG XIV. PHAN PHOI Lçn N11U4N
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Diu 54. Phân phi lçri nhun
1. Dti hi dng c dông quy& djnh miIc chi trâ c tCrc và hInh thüc chi trâ c
tüc hang näm ti'r lçii thu.n &rçic gift li cUa LILAMA.
2. C tirc trà cho c ph.n ph thông ducc xác djnh cn cir vào s icr1 nhun
rông dä thiic hin và khoân clii trà cô trc di.rçrc trIch tü nguôn lcci nhun gift 'ai cüa
LILAMA. LILAMA clii ducic trã cô trc cUa cô phân phô thông khi có dU các diu
kin sau day:
a) LILAMA dâ hoàn thành nghia vi thu và các nghia vii tài chInh khác
theo quy djnh cUa pháp iut;
b) Dã trIch 1p các qu cüa LILAMA và bü dp dü i truóc do theo quy dnh
cüa pháp 14t và theo quy djnh cüa LILAMA;
c) Ngay sau khi trà hêt so cô tirc dä djnh, LILAMA vn bâo dam thanh toón
dü các khoãn ncr và nghia vit tài san khác dn hin.
3. LILAMA không thanh toán läi cho khoãn tin trâ c tirc hay khoãn tin
clii trâ lien quan tOi mt loai cô phiêu.
4. Hi dng quãn trj CO th kik ngh Di hi dng c dông thông qua vic
thanh ton toàn b ho.c mt phãn cô tue bang cô phiêu và Hi dông quãn tn là Co
quan thc thi quyêt djnh nay.
5. Tnxing hçrp c tirc hay nhftng khoãn tin khác lien quan tOi mt loai c
phiêu ducic clii trâ bang tiên mat, LILAIvIA phãi chi tra bang tiên dông Vit Nam.
Viêc chi tra có the thc hin tric tiêp hoc thông qua các ngân hang trên Co SO the
thông tin clii tiêt ye tài khoan ngan hang do cô dông cung cap. Trithng hçrp
LILAMA dã chuyên khoân theo ding các thông tin clii tiêt ye ngan hang do cô
dOng cung cap ma cô dông do không nhn duçrc tiên, LILAMA không phãi chju
trách nhim ye khoán tiên LILAMA dã chuyên cho cô dông nay. Vic thanh toan
cO tirc dôi vOi các cô phiêu niêm yêtldang k3 giao djch tai SO giao djch chirng
khoán có the ducic tiên hành thông qua cong ty chirng khoán hoc Tong Cong ty
km k và ha trr chi'rng khoán Vit Nam.
6. Can cir Lut Doanh nghip, Li4t Chirng khoán, Hi dng quãn tn thông
qua nghj quyêt, quyêt djnh xác dnh mt ngày ci the de chôt dnh sách cô dOng.
Can cir theo ngày do, nhftng nguOi dang k vOl tucáchcô dông hoc nguôi sO hftu
các ching khoan khác ducrc quyên nhn cô tOc bang tiên mt hoc cô phiêu, nhn
thông báo ho.c tài lieu khác.
7. Các vn d khác lien quan dn phân phi içri nhun duçic thrc hin theo
quy djnh cUa pháp lut.
CHUCFNG XV. TA! KHOAN NGAN HANG,
QU' DIJ' TRtT', NAM TAI CHIN!! VA CITE DQ ICE TOAN
Diu 55. Tài khoãn ngân hang
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1. LILAMA ma tâi khoãn ti cac ngãn hang Vit Nam hoc ti các ngãn
hang nixâc ngoài duçic phép hoat dng ti Vit Nam.
2. Theo sii ch.p thun trixóc cüa cci quan có thm quyn, trong tnr&ng hçip
can thiêt, LILAMA có the ma tài khoãn ngân hang ô nrnrc ngoài theo các quy djnh
cUa pháp lut.
3. LILAMA tin hành tht ca các khoãn thanh toán và giao djch k toán thông
qua các tài khoân tiên Vit Nam hoc ngoi t ti các ngãn hang ma LILAMA mô
tài khoãn.
Diu 56. Nãm tài chInh
Näm tài chInh cüa LILAMA bat du t ngày dAu tiên cüa tháng 01 hang nm và k&
thüc vào ngày 31 tháng 12 cüng näm. Näm tài chinh dâu tiên bat dâu tir ngày cap
Giây chirng nhn däng k doanh nghip và kêt thüc vào ngày 31 tháng 12 cüng
nm.
Diu 57. Ch d k toán
1.Ch d k toán LILAMA si'r ding là ch dO k toán doanh nghip hoc ch
dO kê toán dc thu duçic Co quan có thâm quyên ban hành, chap thun.
2. LILAMA l s sách k toán bng ting ViOt và luu gii h so k toán theo
quy djnh pháp lust ye ke toán và pháp lut lien quan. Nhüng ho so nay phâi chInh
xác, cp nht, có hO thông và phãi dü de chrng minh và giãi trInh các giao djch cUa
LILAMA.
3.LILAMA sir diing don vj tin t trong k toán là dng ViOt Nam. TruO'ng
hqp L[LAMA CO CáC nghip v%i kinh tê phát sinh chU yêu bang mOt loai ngoi ijO thI
duçic tr chçn ngoi t dO lam don vj tiên t trong kê toán, chju trách nhiOm ye 1a
ch911 do tnrâc pháp lut và thông báo cho co quan quàn l thuê trrc tiêp.
CHIJ'CING XVI. BAO CÁO TIIIY(FNG MEN,
BAO CÁO TAI ciliNil vA TRACH NHIM CONG BO THONG T1N
Diu 58. Báo cáo tài chInh 11am, ban niên và qu
1 .LILAMA phâi 1p báo cáo tài chinh näm va báo cáo tài chinh nam phãi
dugc kiêm toán theo quy djnh cUa pháp 14t. LILAMA cong bô báo cáo tài chInh
näm dA duçic kiêm toán theo quy djnh cUa pháp lut Vê Cong bô thông tin trên tM
tru&ng chthig khoán và np cho co quan nhà nuOc có thâm quyên.
2.Báo cáo tài chinh nam phái bao gm dy dü các báo cáo, phii l%ic, thuyt
minh theo quy djnh pháp 1i4t ye kê toán doanh nghip. Báo cáo tài chInh näm phái
phán ánh mOt cách trung thiic va khách quan tInh hinh hot dng cüa LILAMA.
3.LILAMA phái l.p và cong b các báo cáo tài chinh bn niên dâ soát xét và
bão cáo tài chinh qu theo quy djnh pháp 1ut ye cong bo thông tin trên thj trtthng
chfrng khoán và np cho co quan nhà nithc có thãm quyên.
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Diu 59. Báo cáo thtrông niên
LILAMA phài 1p va cong b Báo cáo thu?mg then theo các quy djnh cUa pháp 1ut
ye chi'rng khoán và thj tnrcng chfrng khoán.
CHISNG XVII. KIEM TOAN
Diu 60. Kim toán
1. Di hi dng c don chi dnh mt cong ty kim toán dc 1p hotc thông
qua danh sách các cong ty kiêm toán dc 1p và üy quyên cho Hi dông quân trj
quyêt djnh 1a ch9n mt trong sO các &Yn vj nay tiên hành kiêm toán báo cáo tâi
chInh cUa LILAMA cho nm tai chInh tiêp theo dira trên nhctng diêu khoãn và diêu
kin thôa thun vói Hi dOng quân tn.
2. Báo cáo kim toán duoc dInh kern báo cáo tài chIinh näm cüa LILAMA.
3. Cong ty kim toán dc l.p kim tra, xác nhn, l.p báo cáo kim toán và
trInh báo cáo do cho Hi dOng quân trj theo quy djnh pháp 1ut v kim toán và
hcrp dng vói LILAMA.
4. Kim ton viên dc 1p thixc hin vic kim toán báo cáo tài chinh cUa
LILAMA dixcic tham dr các cuc hçp Dai hi dông cô dông và duqc quyên nhn
các thông báo và các thông tin khác lien quan den cuc hçp D?i hi dông CO dOng
và duçrc phát biêu 9 kiên ti di hi ye các van de co lien quan den vic kiêm toán
báo cáo tài chinh cüa LILAMA.
CHU'1NG XVffl. DAU CUA LILAMA
.A

Then 61. Dau cua LILAMA
1. Dk bao gm du dtrcrc lam ti Ca s& khc du hoc du dtrói hInh thüc
chCt k9 so theo quy djnh cUa pháp 1u.t ye giao djch din tCr.
2. Hi dng quãn frj quyt djnh loai d.u, s krqng, hmnh thirc và ni dung
dâu cUa LILAMA, chi nhánh, vn phOng dai din cüa LILAMA.
3. Hi dng quãn trj, Tng giám dc s1r ding và quân 19 du theo quy djnh
cUa pháp 1ut hin hành.
CHIJ'ONG XLIX. GIAI TIlE VA TIIANB L' LILAMA
.A
.,.
Then 62. Giat the LILAMA
1. LILAMA có th bj giái th trong nhftng th10ng hcip sau:
a) Theo nghj quy&, quy& djnh cüa Di hi dng c dông;
b) Bj thu hi Giy chirng nhn däng k9 doanh nghip, trr tru&ng hqp Lust
Quãn 19 thuê có quy djnh khác;
c) Các tnnYng hqp khác theo quy djnh cUa pháp 1ut.
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2. Vic giài th LILAMA do Dti hi dng c dông quyt djnh, Hi dong
quãn tn th%rc hin. Quyêt djnh giâi the nay phãi duçic thông báo hoc phâi duçic
chap thun b&i co quan có thãm quyên theo quy dinh.
Diêu 63. Thanh 1
1. Ti thiu sáu (06) tháng tnrOc khi kt thüc th&i hn boat dng cüa
LIILAMA hoc sau khi Co mt quyêt djnh giái th LILAMA, Hi dông quãn trj phãi
thành 1p Ban thanh l gm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Dai hi
dông cô dông clii djnh và mt (01) thành viên do Hi dng quãn tn chi djrth tir mt
L[LAMA kiêm toán dc lap. Ban thanh l chun bj các quy chê hoat dng ci:ia
mInh. Các thành viên cUa Ban thanh l có th dirge lira chçn trong so nliân viên
LILAMA ho.c chuyên gia dc lap. Tat cã các chi phi lien quan den thanh l dirge
LILAMA iru tiên thanh toán tri.thc các khoân nçikhác cüa LILAMA.
2. Ban thanh l có trách nhim báo cáo cho cci quan däng k5' kinh doanh v
ngày thành 1p vâ ngày bat dâu boat dng. K tir th?ñ diem do, Ban thanh l thay
mt LILAMA trong tAt cá các cong vic lien quan dn thanh l LILAMA trtiâc Toà
an và các co quan hành chInh.
3. Tin thu duac tT viêc thanh l dtrçic thanh toán tbeo thu tr sau:
a) Các chi phi tbanh l;
b) Các khoãn nçi hrcrng, trçi cAp thôi vic, Mo bMm xä hi va các quyn lçn
khác cüa ngu&i lao dng theo tbóa uâc lao dng tp the và hgp dông lao dng dä
k kêt;
c) Na thu;
d) Các khoãn ncikhác cüa LILAMA;
d) Phn con lai sau khi dA tbanh toán tAt ca các khoãn nçc tü m11c (a) dk (d)
trên day duçrc chia cbo các cô dOng. Các cô phãn uu di dtrcic iru tiên thanh toán
tnuâc.
CH!1(5NG XX. GIAI QUYET TRAM! CHAP NO! BQ
Diu 64. Giãi quyt tranh chAp ni b
1. Tnthng hçip phát sinh tranh chAp, khi&i nai lien quan tâi boat dng cUa
LILAMA, quyên và nghia vi cüa các cô dông theo quy djnh tai L4t Doanh
nghiep, Diêu l LILAMA, các quy djnh pbáp lust khác hoc thOa thun giüa:
a) C dông vth L1LAMA;
b) Cë dông vci Hi ding quãn tn, Ban kMm soát, Tng giám d& hay nguii
diêu hành kbác;
Các ben lien quan c6 gng giâi quyt tnanh chAp do thông qua tbi.rong hrqng
và hoâ giâi. Tth trtthng hgp tranh chAp lien quan tôi HQi dng qun tn hoac ChU
tch Hi dong quân tij, CM tjch HQi dng quân trj cM fri vic giái quyêt tranh
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ch.p và yêu cu timg ben trinh bay các thông tin lien quan dn tranh chip trong
thii hn 60 ngày lam vic kê tr ngày tranh chap phát sinh. Tnthng hçip tranh chp
lien quan tâi HOi dông quãn trj hay ChU tjch Hi dng quàn trj, bt cü ben nào
efflig có the yeu cu Ban kim soát chi djnh mt chuyên gia dc l.p lam trung gian
hôa giãi cho qua trmnh giãi quy& tranh chip.
2. Tnthng hcp không dat duqc quyt djnh hoà giài trong vông sáu (06) tun
tr khi b&t dâu qua trmnh boa giài hoc nêu quyt djnh cüa trung gian boa giài không
duçic các ben chap nhn, mOt ben có the dua tranh chap do ra TOa an kinh t có
thám quyn.
3. Các ben tir chiu chi phI có lien quan tâi thU tiic thrnmg hrçmg và boa giài.
Vic thanh toán các chi phi cUa TOa an duçic thirc hin theo phán quyt cUa TOa an.
CHTX(NG XXI. BO SUNG VA SI5'A BOI BIEU L
Biu 65. Sfra di, b sung Biu 1 LLLAMA
1. Vic si'ra dM, b sung Diu i nay phâi di.rçic Di hOi dng c dông xem
xét, quyêt djnh.
2. Tnrting hçip pháp 1u.t có quy dnh lien quan dn hoat dng cUa LILAMA
chua duçic dê c.p trong bàn Diêu l nay hotc trtthng hqp Co quy djnh phap 1u.t mth
khác vOi diêu khoàn trong Diêu i nay thI áp ding nhfrng quy dnh do dê diêu chinh
hoat dng cUa LILAMA.
CHU'ONG XXII. NGAY lIEU LU'C
Biu 66. Ngày hiu 1u'c
1. Diu i nay gm 22 chuong, 66 diu duçic Dai hi dng c dông thu?mg
nien 2021 LILAMA nh.t trI thông qua và càng ch.p thun hiu lrc toàn van cUa
Diu i nay theo Ngh quyt s .ti.JNQ-DBDCD ngày 29/6/202 1. Di&u l nay
CO hiu 11rc tux ngày 29/6/2021 và thay the Diêu l LILAMA ngày 25/5/2018.
2. Di&u i nay &rcic l.p thành 10 bàn, có giá trj nhu nhau và phài ducic luu
gi1t tai trii sâ chInh cUa LILAMA.
3. Diu l nay là duy nht và chuinh thüc cUa LILAMA.
4. Các bàn sao ho.c trIch 11ic Di&u l LILAMA cO giá frj khi CO htt k cUa
ChU tjch Hi dng quàn trj hoc nguñ dai din theo pháp 1ut cU. LILAMA và
dóng du cUa LILAMA.
.I 0 PHAP LU

TIM. HQI BONG QUAN TRj

CHU TICH HO! DÔNG QUAN TRI
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