
BO XAY DVNG CONG HOA xA HQI Cll(J NGHIA V1T NAM 
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP Bc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

Ha N5i, ngày tháng 06 näm 2021 

QUY CHE BAU ci 

Thành viên Hi ctng quán tn và Ban kiém soát ti 
BHDCB thtrô'ng niên nàm 2021 Tong cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 

Can cir Lust  Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 näm 2020; 

Can cü Diu 1 Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP, 

Di hOi  dng c dông thiRng niên näm 2021 Tng Cong ty Lp may Vit Nam - 
CTCP (gQi tht là Dui hi) biu quyt thông qua Quy ch bu cü thành viên Hi dông quãn 
trj và Ban kim soát nhim k' 202 1-2026 nhu sau: 

11- G cU, BE CITHANH VIEN HO! BONG QUAN TR4 

Biu 1. Tiêu chun và diu kiin cüa thành viên Hi dng quail trj 

Thành vién Hi dng quãn trj phãi dáp 1rng các tiéu chun và diu kin sau: 

a) Không thuc di tung quy djnh tti khoán 2 Diu 17 cüa Lust  Doanh nghip; 

b) Co trinh d chuyên môn, kinh nghim quãn trj doanh nghip hotc trong linh 
virc, nganh, ngh kinh doanh cüa Tng cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP 
(g9i tt là Tng cOng ty) và không nhtt thit phãi là c dông cüa Tng cOng ty; 

c) Thành viên Hi dng quãn trj Ttng cOng ty có th dng thxi là thành viên Hi 
dông quän trj cüa cOng ty khac; 

d) Không duqc là ngu?ii cO quan h gia dmnh cüa T6ng giám d6c và ngu?ñ quãn l 
khác cüa Tng cong ty; cUa nguii quán 1, ngu?ñ Co thm quyn b nhim 
ngithi quãn l Tng cOng ty. 

e) Các diu kin khác theo quy djnh cUa pháp lut. 

Diu 2. Ung cfr, d cfr thành viên Hi dng quail tn 

1. C dông hoac nhórn c dông sâ hüu tiir 5% tng s c phn ph thông cO quyn 
biu quyt trâ Len cO quyn d cü, rng cir thành viên Hi dng quàn trj theo quy djnh 
nhi.r sau: 

Tü 5% dn duâi 10% duçic d cir mt (01) irng viên; 

Tir 10% dn duâi 30% duçic d cir t6i da hai (02) 1rng viên; 

Tü 30% dn drnri 40% duçc d cir thi da ba (03) iirng viên; 

Tir 40% dn duOi 50% duçic d cü ti da bn (04) üng viên; 

Ti'r 50% dn duâi 60% duqc d cir ti da nãm (05) 11ng viên; 

Tiir 60% dn du6i 70% duçic d cr t6i da sáu (06) üng viên; 

Tir 70% dn 80% thrçic d cir thi da bay (07) üng viên; 

Tilt 80% dn duâi 90% duçc d cü t& da tam (08) 1rng viên. 
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2. TrInh tir, thu ti,ic irng cir, d ci.'r theo Diu 1 Tng cong ty và quy djnh pháp 1ut. 

Diu 3. H so frng cfr, dé cfr thành viên Hi dông quãn frj 

DGn d ci'r, üng Cu thành viên Hi dng quãn trj (theo mu); 

S yu 1 ljch do lrng ci:r viên ti7r khai (theo mu); 

Bàn sao CMTND/CCCD, h khu thi.rng trü/Dang k tam  trñ dài han,  h 
chiu và các bang cap, van bang chirng chi chirng nhn trInh d van hoá, trInh 
d chuyên mon. 

Các gthy t? khác lien quan dn tiêu chuAn và diu kin cüa thành viên Hi 
dng quàn trj theo Diu l Tng cong ty và quy djnh cña pháp 1ut. 

lJiêu 4. Lira chçn và cong khai frng cfr viên 

1. Trithng hcp dã xác djnh dixqc 1rng cir viên Hi dng quàn trj, Tng cong ty 
cOng b thông tin lien quan dn các 1rng cir viên ti thiu 10 ngày truâc ngày khai mac 
h9p Dai  hi trên Wesbsite cüa Tng cOng ty d c dông Co th tim hik truOc khi bO 
phiu. TIJ'ng cir viên Hi dng quàn trl phái có cam kt bang van bàn v tInh trung thirc, 
chmnh xác cüa các thông tin cá nhân duçc cOng b và phái cam kt thijc hin nhim v11 
mt cách trung thirc, cn trQng và vi lçi jch cao tht cüa Tng cong ty nu thrçc bau. 

2. Trén co' sâ các do'n i.'rng cCr, d cir cüa các c dông/nhOm c dông, Ban Chü tça 
Dai hi 1p danh sách các ung ci'r viên clap ung du tiêu chuAn và diu kin theo quy djnh 
trên trInh Dai hOi bau thành viên Hi dng quãn trj. 

II!. UNG CI, BE C1' THANH VIEN BAN KIEM SOAT 

Biu 5. Tiêu chuân và diêu kiên cüa thành viên Ban kiêm soát 

Thành viên Ban kim soát phài dáp üng cãc tiêu chun và diu kin sau: 

a) KhOng thuc di tuçing theo quy djnh tai  khoãn 2 Diu 17 cüa Lust Doanh 
nghip; 

b) Co trinh d chuyên mon bc dai  h9c tth len thuc mt trong các chuyên ngành 
v kinh t, tài chInh, kê toán, kim toán, lut, quán trj kinh doanh hoc chuyen ngành phü 
hcip vâi hot dng kinh doanh cüa LILAMA; 

c) Không phãi là nguii có quan h gia dInh cüa thành viên Hi dng quãn trj, 
Tng giám dc và ngithi quãn l khác; 

d) Không phài là ngui có quan h gia dInh cüa ngu?ñ di din phan vn cüa 
LILAMA, ngi.thi dai  din phân vOn nhà nuOc tai  LILAMA. 

e) KhOng phãi là ngithi quãn l cOng ty, khOng nht thit phãi là c dOng hoc 
ngu1i lao dng cüa LILAMA; 

1) KhOng duçc lam vic trong b phn k toán, tài chinh cUa LILAMA; 

g) Không duqc là thành vien hay nhân vien cUa t chuc kim toán duçic chp thun 
thirc hin kim toán các báo cáo tài chInh cüa LILAMA trong 03 nãm lin truOc do; 

h) Co süc khOe, phm chit dao  duc tat, trung thirc và chip hành t& các quy djnh 
cüa pháp lust; 

i) Tiêu chun và diu kin khác theo quy djnh khác cUa pháp lut cO lien quan. 
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lJiêu 6. Ung cü', d cfr ung cfr thành viên Ban kim soát 

Vic irng cU, d cü thành viên Ban kim soát duçic thirc hin tuo'ng t%r nhu Diu 2 
Quy ch nay. 

Biu 7. Ho so' frng cfr, d cfr thành viên Ban kim soát 

Dcm d cü, lrng cü thành viên Ban kim soát (theo mu). 

- So yu 1 ljch do üng cü viên tir khai (theo mu). 

- Ban sao CMTND/CCCD, h kMu thu?mg trü/Däng k ttm trü dài htn, h 
chiêu vã các bang cp, van bAng chirng chi chüng nhn trInh d van hoá, trInh 
dt chuyên mon. 

Các giy to' khác lien quan dn tiêu chuAn và diu kin cüa thành viên Ban 
kim soát theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Biu 8. Lira chQn các frng cfr viên 

Trén co So' các don rng cir, d cir cUa các c dông/nhóm c dông, Ban Chü t9a Di 
hi se 1p danh sách các i'rng ci'r viên dáp ixng dü tiêu chuân và diu kin theo quy djnh 
trén trInh Dai hOi  bAu thành viên Ban kim soát. 

ff1- BAU CI THANH VIEN HOI BONG QUAP TRJ vA BAN KIEM SOAT 

IMu 9. Dôi ttrqng tham gia bu cfr 

Cë dong so' hüu c phAn CO quyn biu quyt và di din theo üy quyën cUa Co 
dong d? h9p cO quyn bAu cir thành viên Hi dng quãn trj và Ban kim soát. 

Biu 10. Phtro'ng thuI'c bu cur Va ngtrô'i trñng cur 

Danh sách lrng cir viên duge sp xp theo thu tir ABC theo ten, ghi dAy dU h9 

Va ten üng c11 viên; 

Viec bAu thành viên Hi dng quãn trj và Ban kim soát diIçYC thirc hin thông 
qua bó phiu dien ti:r, theo phuong thirc bAu dn phiu, theo do: 

• M6i c dông, nguo'i dui dien có thng s6 phiu bAu ttrong irng vâi tng s c 
phAn so' httu nhân vOi s thanh viên duçic bAu cüa Hi dng quãn trj hotc Ban 
kim soát. 

• C dông, nguo'i dti dien  có quyn dn ht hotc mt phAn tng s phiu bAu 

cüa mInh cho mt hoc mOt  s iirng cCr viên trong danh sách dä duçic Dai  hi 

biu quyt thông qua, nhung khong vuçit qua thng s phiu bAu cüa c dông, 

nguo'i dti dien  dO nm giU. Theo do, c dong/nguOri dti din theo üy quyn 

cüa c dông thirc hien bAu cü bAng cách dánh du vao 0 tréing tti cOt  "BAu don 

du" hoc ghi rO s phiu bAu vao 0 tr6ng tti cOt  "BAu dn ghi sb" tuong ung 

vài ten ing viên duçic bAu cir. Sau khi hoãn tht nOi  dung bAu cir, c 

dong/nguo'i dti dien theo uy quyn cüa c dOng nhn "BAu cfr" d luu vã gui 
kt qua bAu Cu v h thng. 

• Nguo'i trüng cu thanh viên HOi  dng quán trj hoc Kim soát vién duqc xác 
djnh theo s phiu bAu tInh t1r cao xu6ng thp, bAt dAu tir ung cu vien cO s 
phiu bAu cao nhAt cho dn khi dü s thanh vien quy& djnh cüa Di hOi. 
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Trithng hçp Co tü 02 üng Cu viên trâ len dat  cüng s phiu bu nhu nhau cho 
thành viên cu6i cüng cUa Hi dng quãn trj hotc Ban kim soát thI së tin 
hành bu lai  trong s6 các üng cir vien có s phiu bu ngang nhau d chçn 
nguii CO phiu bu cao han trüng Cu. 

Diêu 11. Ban Kim phiu 

Ban Kim phiu do Ban Chü t9a d cir (thành viên không disçc là ngui trong 
danh sách d ct'r, irng cir Hi dng quán trj và Ban kim soát) và ducc Dai  hi 

biu quy& thông qua. 

Cách thirc kim phiu din t1r: H thng ghi nhn s6 phiu bu cho ti'rng i.'rng 
vién cUa cac c dông!ngii?ii dai  din theo üy quyn cüa c dông tham gia bO 
phiu. 

- Ban Kim phiu cO trách nhim: 

+ Hurng dn th l bu cü theo Quy ch bu c1r duqc Dai  hi thông qua. 

+ Xác djnh chInh xác k& qua biu quyt tai Dai hi. 

+ Lp biên bàn kim phiu và chju trách nhim truâc Ban ChU t9a, Dai  hi khi 
thirc hién nhiêm vu cüa mInh 

+ Cong b kt qua bu cir truâc Dai  hi. 

+ Xem xét và báo cáo Dai  hi nhüng trithng hcp vi pham th l biu quyt, bu 
cr hotc dan this khiu nai  v kt qua kim phiu. 

Diêu 12. Lap và cong b Biên bàn kim phiu 

- Sau khi kim phMu, Ban kim phiu phái 1p Bién bàn kirn phiu. 

- Toàn van Biên bàn kim phiu phái disçc cong b trisâc Dai  hi. 

Diu 13. Khiu nii Va giãi quyt khiêu n,i 

Nhctng khiu nai  v vic bu cu và kim phiu së do Ban Chü t9a Dai  hi giài 
quyt và duqc ghi vào Biên bàn cuc h9p Dai  hi dng c dông. 

Quy ch nay gm 04 trang, 13 Diu, cO hiu lirc ngay khi Dai  hi thông qua, là ca 
s d Dai  hi bu cu thành viên Hi dng quãn trj và Ban Kim soát nhim k 202 1-
2026 cüa Tng cong ty Lp may Via Nam - CTCP. 

TM. HO! DONG QUAN TR! 
CHU TICH 

Büi Dirc Kiên 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

