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BO XAY DING
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DOe 1p — Tir do — H?nh phüe

QUY CHE HOJLT BQNG CUA HO! BONG QUAN TRJ
Can cz'c Lu2t Ghzng khoán ngày 26 tháng 11 nám 2019,
Can cz- Lu2t Doanh nghip ngày 17 tháng 6 nám 2020,
Can ct Nghj djnh sá 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 nám 2020 cüa
ChInh phü quy d/nh clii tiet thi hành môt sc diu cüa Luát Ching khoán,
Can th Thông tw sO 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2020 cza Bô
trw&ng Bó Tài chInh hwó'ng dan mt s diu v quán tr/ cong ty áp dyng dôi vái
cOng ty dgi chzng tgi Nghj djnh sO 155/2020/ND-GP ngày 31 tháng 12 näm 2020
cza ChInhphü quy djnh chi tiêt thi hành môt so diêu cña Lu4t Ching khoán,
Can c& Diu l Tdng cong ty Lp may Vit Nam — CTCP ngày 29/6/2021,
Can c& Nghj qujdt s6 211/NQ-DHDGD ngày 2 9/6/2 02 1 cza Dgi hi dâng
c dOng thw&ng niên 2021 Tang cOng ty Lp may Vit Nam — CTCP.
Hôi &ng quán trj ban hành Quy che' hoat d3ng czia Hç$i dng quán tr Tdng
cong ty Lap may Viçt Nam — CTCP, bao gm các nôi dung sau:
CHEY1NG L QUY BINU CHUT4G
Biu 1. Pham vi din chinh và di tirqng áp dung
1.Phm vi diu chinh: Quy ch boat dng cUa Hi ding quãn tn quy djnh Ca
câu to chüc than s1r, nguyen tc boat dng, quyn hon, nghTa vi cUa Hi dng quãn
tn, các thành viên Hi dng quãn tn, Tng giám d&; vic phan cong. phãn cp
trách nhim, üy quyn thirc hin, quy trInh quãn l và diu hành 1Mg cong ty Lp
may Vit Nam - CTCP; sir phéi hcp trong cong tác quàn l, chi dao, diu hành hoat
dng theo quy djnh cüa Diêu l LILAMA, Lut Doanh nghip và các quy djnh
khác cüa pháp 1ut có lien quan.
2. Di ttxclng áp dicing: Quy ch nay dixcic áp d%lng cho Hi dng quãn trj, các
thành viên Hi dông quãn trj và TMg giám dc.
3. Nhi:tng tt'r ngü duâi day duçc hiu nhu sau:
a) LILAMA hoc Tdng cOng ty là TMg cong ty Lp may Vit Nam - CTCP;
b) Dgi h5i d.ng cd dOng ho.c DJTIDCD là Dai hi dng c dông TMg cOng
ty Lap may Vit Nam - CTCP;
c) Hc5i a'dng quán trj hoc HDQT là Hi dng quân trj TMg cong ty Lp may
Vit Nam — CTCP.
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d) BKS hoc Ban Kkm soát là Ban Kim soát Tng cong ty Lp may Vit
Nam— CTCP.
Biu 2. Nguyen tc hoit dng cüa Hi dng quän trj
1. Hot dng cüa IHDQT tuán thu các quy djnh cüa pháp lu.t và Diu l
LILAMA, dam báo tInh minh b.ch và mt co câu quãn 1, diu hành LILAMA có
hiu qua;
2. Hi dng quãn trj lam vic theo nguyen tc t.p th, cá nhn phii trách. Các
thành viên cUa Hi dông quãn trj chju trách nhim cá nhán v phn vic cüa mInh
và cmg chju trách nhim truâc Di hi dng c dông và pháp luat v các nghj
quyêt, quyêt djnh cüa Hi dông quãn trj d& vâi sir phát trin cüa LILAMA.
3. Hi dng quãn trj giao trách nhim, phãn cap, üy quyn cho Tng giám dc
t chüc diu hành th%rc hin các nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng quãn trj.
4. Thành vien HDQT, Tng giám d6c và ngixiii quãn 1 khác di.rqc ci:r là ngithi
di din phn v6n Nhà nuOc ti LILAMA thiic hin quyn, nghTa vr cüa mIrth theo
Quy ch nay, dng thii phài thirc hin nghia v1i, trách nhim vói chü sâ hthi Nhà
nuâc theo quy djnh cUa pháp lut.
CHI1NG II. THANU VIEN HOI BONG QUAN TRI
Biu 3. Quyén và nghia viii cüa thành viên Hi dông quail trj
1.Thành viên Hi dng quãn trj có dy dü các quyn theo quy djnh cüa Lut
Chi'rng khoán, pháp lust lien quan và Diu l LILAMA, trong do có quyên duçc
cung c.p các thông tin, tài lieu ye tInh hInh tài chInh, ho.t dng kinh doanh cüa
LILAMA và cüa các dan vj trong LILAMA.
2. Thành viên Hi dng quãn trj có nghia vi theo quy djnh tai Diu l
LILAMA và các nghia vi sau:
a) Thirc hin các nhim vi cüa minh mt each trung th1rc, cn trQng vi lçTi Ich
cao nht cüa c dông và cUa LILAMA;
b) Tham dir dÀy dU các cuc h9p cUa Hi dông quail tn và có
vAn d& duçic dua ra tháo 1un;

kik v các

c) Báo cáo kp thôi, dÀy dü vài Hi dng quãn tn các khoãn thu lao nhn
di.rcic t1r các cong ty con, cOng ty lien kêt và các to chirc khác;
d)Báo cáo Hi dng quân trj tai cuc h9p gAn nhAt các giao djch gita
LILAMA, cong ty con, cong ty khác do LILAMA nm quyn kim soát trên 50%
trâ len vé,n diu l vài thành viên Hi dng quàn tn và nhing nguñ có lien quan
cUa thành viên dO; giao djch gitta LILAMA vâi cong ty trong dO thành viên Hi
dng quân tn là thành viên ho.c là nguài quãn 1 doanh nghip trong th?yi gian 03
näm gAn nhAt triróc thôi dim giao djch;
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d) Thc hin cong b thông tin khi thirc hin giao djch c6 phi&i cUa
LILAMA theo quy djnh cUa pháp li4t.

e) Duçic hixông lucing, thu lao và lcii Ich khác theo Biu 31 Diu 1
LILAMA, quyêt dlnh cUa HDQT / DHDCD, các quy ch và quy djnh ni b cüa
TTT A1¼AA

Diêu 4. Quyên (hrçrc cung cap thông tin cüa thành viên Hi dng quãn tn

1. Thành viên Hi dng quãn trj có quyn yêu cu Tng giám d6c, Phó Tng
giám doe, ngu?iii quân 1 khác, các phông ban và can b trong LILAMA cung cp
các tài lieu, thông tin can thiêt v tInh hhih tài chInh, hot dng kinh doanh cüa
LILAMA và cüa don vj trong LILAMA; chju trách nhim qun l, sir d%lng các
thông tin, tài lieu nay theo quy djnh cUa LILAMA và pháp li4t.
2. Ngui quân l duçic yêu c&u phãi cung cp kjp thôi, d&y dü và chInh xác
thông tin, tài lieu theo yêu câu cüa thãnh viên Hi dông quãn trj. Trinh tir, thi:i tiic
yêu câu và cung cap thông tin theo Diêu 1 LILAMA và các quy djnh ni b cUa
LILAMA.
Biu 5. Nhim k5r Va s hro'ng thành viên Hi dông quãn trj

Nhim k' và s6 hrcing thành viên Hi dng quãn tn theo quy djnh ti Diu
29 Diêu l LILAMA.
Diêu 6. Tiêu chuân và diêu kiin thành viên Hi dông quail tij
Tiêu chun và diu kin thành viên Hi dng quân tn theo quy djnh tti
Khoàn 4 Diêu 28 Diu l LIIJAMA.
Diu 7. Chü lich Hi dng quãn trj
1.ChU tjch Hi ding quãn tn do HOi ding quãn tn bu, min nhim, bãi
nhim trong s các thãnh viên Hi dng quãn tn.
2. Chü tjch Hi dng quàn tn LILAMA không &rccc kiêm Tng giám d6c.
3. Chü tjch Hi dng qun tn có quyn và nghia vii sau day:
a) Lp chuong trInh, k hoch hoat dng hang qu, nàm cUa Hi dng quãn
trj;
b) Chuk bj chuong trInh, ni dung, tài lieu phic vi cuc h9p; triu tap, chü
trI và lam chü t9a cuc h9p Hi dng quãn tn;
c) T chirc vic thông qua nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng quãn trj; k
các nghj quy&, quyt djnh vâ các van ban thuc thm quyn cüa HDQT và
DHDCD.
d)Giám sat qua trInh t chirc thic hin các nghj quyt, quyt djnh cUa Hi
dông quãn trj và D}iDCD;
d) Tniu tp va chü tça cuc hçp Dii hi dng C6 dOng;
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e) Quy& djnh hoc giao cho Tng giám dc giâi quy& các tInh hu6ng cp
thiêt vi lqi Ich cUa LILAMA trong tnrông hçip không kjp triu tp hçp HDQT.
f) T?m dinh chi thc hin các quy& djnh cüa Tng giám dc có ni dung trái
pháp 1ut, trái ngh quy&, quyt djnh cüa HDQT/DHDCD; d nghj HDQT hüy bO
cácvänbãndó.
g) T chirc, chi d.o các hoat dng kim tra, giám sat Tng giám d6c, ngu&i
di din quãn 1 phn vn cüa LILAMA tai doanh nghip khác v vic thirc hin
các quyt dj.nh, nghj quy& cüa HIDQT và vic chip hành chInh sách pháp 1ut.
h) Dam bão vic HDQT thông báo/gCi báo cáo tài chInh näm, báo cáo hoat
dng cUa LILAMA cho các cô dông theo Diu 1 LILAMA.
i) Quyn và nghia vi khác theo quy djnh cüa Lu.t Doanh nghip và Diu 1
LILAMA.
4. Tnr?cng hçip Chü tjch Hi dng quãn frj có dan tir chirc hoc bj bâi mien,
Hi dng qu.ãn trj phâi bu nguài thay the trong th?yi hn 10 ngày kê tr ngày nhn
dan ti,r chüc ho.c bj bAi min. Tru?ing hçip Chü tjch Hi dông quãn lrj yang m.t
hoc không the thirc hin dixcrc nhim vi cüa mInh thI phâi üy quyên bang van ban
cho mt thành viên khác thirc hin quyên và nghia vi cüa ChU tjch Hi dng quan
trj. Tnring hçip không có ngu?i dirçic üy quyn hoc Chü tch Hi dng quãn trj bj
mt khâ näng th%rc hin nhim vii theo Diu 1 L]ILAMA và quy djnh pháp 1ut thI
các thàrih viên can lai b.0 mt ngu&i trong các thành viên giü chirc Chü tjch Hi
dng quãn frj theo nguyen tc da s thành viên can 1i tan thành cho dn khi có
quyt djnh mOi cüa Hi dng quãn frj.
so
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8. Mien nhiçm, bai nhiçm, thay the va boA sung thanh vien Hot dong quan
trl
Min nhim, bäi nhim, thay th và b sung thành viên Hi dMg quân frj
theo quy djnh tai khoãn 4, 5 Diu 29 Diki 1 LILAMA.
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Diu 9. Cách thurc bu, min nhim, bãi nhim thành viên Hi dng

trl
1. Cách thirc bu, min nhim, bäi nhim thành viên Hi dng quân tn, theo
quy djnh tai khoãn 3 Diu 13; khoãn 3 Diu 23; khoân 2, 3, 4 Diu 28 Diêu 1
LILAMA.
quail

2. Vic b.u, min nhim, bãi nhim thành viên HOi dng quãn frj do Di hi
dng c dông quy& dinh theo nguyen täc bô phik theo quy djnh tai Dieu 1
LILAMA.
Jiu 10. Thong báo v bu, min nhim, bãi nbim thành viên IIi dông qniin

trj
1. Trtthng hçip dã xác djnh duçic irng cü viên Hi dng quân trj, LILAMA
phái cong b thông tin lien quan den các üng cir viên tôi thiêu 10 ngày truâc ngày
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khai mc h?p Di hi dng c dông trên trang thông tin din tCr cUa LILAMA d c
dông có the tIm hiêu ye các üng cir viên nay truOc khi bô phiu, i'rng cir viên Hi
dông quàn tn phãi Co cam kêt bang van bàn ye tIinh trung thrc, chmnh xác cUa các
thông tin cá nhãn duçic cong bô và phãi cam kêt thrc hin nhim vi mt cách trung
thirc, can trong và vi lcii Ich cao nhât cüa LILAMA nêu dllçlc bâu lam thành viên
Hi dông quàn fri. Thông tin lien quan dn üng Cu Viêfl Hi dng quàn fri &rçlc
cong bô bao gôm:
a) Hp ten, ngày, tháng, näm sinh;
b) TrInh d chuyên môn;
c) Qua trinh Cong tác;
d)Các chi'rc danh quàn l khác (bao gm Ca chuc danh Hi dng quãn trj cUa
cong ty khác);
d) Lcii Ich cO

lien

quan tói LILAMA và các ben có lien quan cüa LILAMA;

e) Các thông tin khác (nu cO) theo quy dinh ti Diu l LILAMA;
g) LILAMA có trách nhim cOng b thông tin v các cong ty ma üng Cu viên
dang nam gitt chirc vi thành viên Hi dOng quãn trj, các chüc danh quãn l khác vâ
các lçii Ich có lien quan t6i cong ty cüa irng cr viên Hi dng quân fri (n&i
co).

2. Vic thông báo v kt qua bu, min nhim, Mi nhim thành viên HOi
dOng quãn tnj thirc hin theo các quy djnh huóng dn v cong b thông tin.
CHIYcYNG Ill. QUYEN VA NGHIA VJ WA HQI BONG QUAN TRI
Biu 11. Quyn và nghia viii cüa Hi dông quãn trl
1.Hi dng quãn tn là Co quan quán l LILAMA, CO toàn quyn nhân danh
LILAMA d quyt djnh, thirc hin quyn và nghia vi cüa LILAMA, trir các quyn
và nghTa vii thuc thãm quyn cña Dai hi dOng cO dOng.
2. Quyn và nghia vi cüa Hi dng quãn tn do lut pháp, Diu l LILAMA
Dai hi dng c dông quy djnh. Ci th& HOi dbng quân trj có nhtng quyên hn
và nghTa vi sau:
va

A
A
dinh /phe duyçt/chap Ihugn:
2.1. Tnnh DHDCD quyet
A

.

A

A

a. Djnh huâng chik krçic phát trin cüa LILAMA.
b. Kin ngh Dai hi dng c dông sua di b sung Diu l, thng hoc giãm
vn di&u l LILAMA;
c. D xut vic phát hành trái phiu chuyn di và các chfrng quyn cho
phép ngu?i sâ htu mua c phiu theo muc giá djnh tnxc;
d. D xut các loi c phiu có th phát hành và t8ng s c phiu phát hành
theo trng loai;
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e. Kin ngh mirc c tCrc dixçic trã hang näm;
f. Trinh báo cáo tái chinh hng nm dâ ducic kim toán len E)i hOi dng ci
dông, Báo cáo hoat dng ciia IHDQT;
g. Trmnh DHDCD nhân s1r bu, min nhiêm. thay th thành vien HDQT,
BKS;
h. Kin nghj vic t chüc lai, giài th LILAMA; yêu c&u phá san LILAMA;
i. Các vn d khác thuc thrn quyn quy& djnh / phê duyt / chp thun
cüa DHDCD.

2.2. QuyeAt djnh /pliê duyt/chãp thugn /thông qua:
a.Quy& djnh chin krcrc, k hoach phát trin trung hn vá k hoach kinh
doanh hang näm cüa LILAMA;
b. Quyt djnh ban c phan chixa ban trong phm vi s c phan &rçlc quyn
chào bàn cüa trng 1oi; quyt djnh buy dng them vn theo hmnh thrc khác;
c. Quyt djnh giá bàn ct phan và trái phiu cUa LILAMA; quy& djnh thñ
d. Quy& djnh mua lai c phan theo quy djnh ti khoàn 1 và khoàn 2 Diu
133 Lut Doanh nghip;
d. Quyt djnh giâi pháp phát trin thj tnrông, tip thj và cong ngh;
e. Thông qua hqp dng mua, bàn và hcip dng, giao djch khác có giá trj lan
hcm vn diu l cUa LILAMA và hçp dng, giao djch thuc thm quyn quyêt djnh
cüa D,i hi dng c dông theo quy djnh ti dMm p khoàn 2 Diu 16 Diêu 1
LILAMA, khoàn 1 và khoàn 3 Diêu 167 Lut Doanh nghip;
f. Quyt djnh hoc Uy quyn cho Tng giám d& quyt djnh du tu hoc bàn
tái san có giá trj nhO hm 35% tng giá trj tài san &rçic ghi trong báo cáo tài chinh
duçrc kim toán gan nMt cUa LILAMA. Vic üy quyn cii th quy djnh ti quy chê
ni b cUa LILAMA hoc vn bàn riêng lê;
g. Bu, min nhim, bãi nhim Chü tjch Hi dng quàn trj; b rthim, min
nhim k kt hçip dng, chm dfrt hqp dông, khen thithng, k lu.t dôi vâi Tong
giám dc, Phó tng giám dc, K toán truang LILAMA và quyêt djnh tin krcing,
thu lao, thu&ng và igi Ich khác cUa nhing nguai quàn i nay; c1r, min nhim,
ch&n dfrt ngi.r?i dai din phan v6n gop và nguii dii din tham gia Ban kim soát,
giâi thiu hç tham gia Dai hi dng c dông và các chiic danh quàn l ti các
doanh nghip khác, quy& djnh müc thñ lao và quyn loi khác cüa nhfrng nguñ do;
h. Giàm sat, clii do Tng giám d6c vá ngu?ii quàn 1 khác trong di&u hãnh
cOng vic kinh doanh hang ngày cüa LILAMA;
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i. Quyt djIIh Co eu t chirc, t chirc thirc hin D an tái cu trüc LILAMA
theo phuong an dä duçic DHDCD phê duyt; quy& djnh ban hãnh Quy ch ni b
ye quân trj LILAMA, quy chê hot dng cüa Hi dng quãn tn sau khi duçcc Dai
hi dông cô dông thông qua; quyt djnh ho.c üy quyn cho Tng giám dc quyt
djnh các quy chê quãn 1 khác cUa LILAMA theo quy djnh ti quy ch cUa
LILAMA hoc mt quyêt djnh riêng lé; quy& djnh thành 1p cong ty con, chi
nhanh, van phông dai din và vic gop v6n, mua c phn cUa doanh nghip khác;
thông qua phucrng an thành
t chirc 1i, giái the các phôngfban theo dê nghj cUa
Tong giám d6c LILAMA.
lap,

j. Duyt chtrong trnh, ni dung tâi 1iu ph%ic vii h9p Dai hi dông c6 dông,
triu tp h9p Di hi dng c dông hoc 1y kin d Dai hi dng c dông thông
qua ng quyêt;
k. Thrc hin các quy&i và nTa vi khi dirçic Dai Hi dng c dông Uy
quyên.
1. NMng vn d sau day phãi duçic Hi dng quãn frj phê chun:
m. 1) Các hçip dng, giao djch theo quy djnh ti khoãn 2 Diu 167 Lut
Doanh nghip;
m.2) Vic vay nçl, cho vay; vic sir diing tài san cüa LIILAMA d cm c6,
the chip, vay vn; vic bão lânh cho doanh nghip khác vay von; vic bOi thu&ng
cüa LILAMA;
m.3) Các khoãn du tu không thuc k hoch kinh doanh và ngãn sách vtrçlt
qua 20% giá tn k hoch và ngân sách kinh doanh hang näm;
m.4) Vic mua hotc ban c phn, phn vn gop t?i các cong ty khác &rcic
thành 1p ô Vit Nam hay nuâc ngoài;
gop vào LILAMA không phâi b&ng tin trong dcit
m.5) Vic djnh giá tài
phát hành cO phiêu hoc trái phiêu cüa LILAMA, bao gôm yang, quyên sir dung
dt, quyn si htru trI tue, cong ngh và bI quyêt cong ngh;
san

m.6) Vic mua 1i hoc thu hM không qua 10% thng s c phn cila tirng
loai dã duçic chào ban trong mu?ii hai (12) tháng;
m.7) Quyt djnh giá mua 1ti hoc thu hi c phn cüa LILAMA;
m.8) Các vn d kinh doanh hotc giao djch ma Hi dng quãn trj thy c.n
thi& vi lqi Ich cUa LILAMA trong phm vi quyn hn và trách nhim cüa minh.
m.9) Các ni dung duçic DHDCD üy quyn.
n). Quyn và nghia vi khác theo quy djnh cUa Li4t Doanh nghip, Lut
Chfrng khoán, quy djnh khác cüa pháp 1ut vâ Diu 1 LILAMA.
A

A
A
Dieu
12. Nhiçm viii va quyen
hn cua Hçi dong quan tr! trong viçc phe duyçt,
k kt hqp dng giao dlch
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1. Hi dng quãn trj chip thun các hçip dng, giao djch có giá trj nhô hcin
35% hoc giao djch dn dn tng giá trj giao djch phát sinh trong vông 12 tháng k
tir ngày thirc hin giao djch d&u tiên có giá trj nhó hcm 35% thng giá trj tài san ghi
trén báo cáo tài chIrh gn nh.t theo quy dlnh tai Diu 1 LILAMA giia LILAMA
voi mçi. Lrorlg cac uOi t.rqng sau:
a. Thành viên Hi dng quãn tn, thãnh viên Ban kim soát, Tng giám d&,
nguôi quãn 1 khác và ngthi có lien quan cüa các di ttxclng nay;
b. C6 dông, nguii di din üy quyn cüa c6 dông sâ hCni trên 10% tong von
c phn ph thông cüa LILAMA và nhfing ngu?ii có lien quan cüa hç;
c. Doanh nghip có lien quan dn các di tugng quy djnh ti khoân 2 Di&u
164 L4t Doanh nghip.
2. Ngithi d?i din LILAMA k hcip dng, giao djch phái thông báo cho thãnh
vien Hi dbng quân tn, thành viên Ban ki&m soát ye các dôi tuç1ng có lien quan dôi
vói hcip dng, giao djch do và giri kern theo dr thâo hqp dng hoc ni dung chti
yu cüa giao djch. Hi &ng quán trj quyêt djnh vic chap thun hcrp dông, giao
djch trong thOi hn 15 ngày kê tir ngày nhn diicic thông báo; thành viên HOi dông
quãn trj có lqi Ich lien quan dn các ben trong hçip dng, giao djch không có quyên
bik quyt.
3. Hi dng quàn fri ch.p thun các hçp dng, giao djch khác theo üy quyn
cüa DHDCD (nu cO).
Diu 13. Trách nhim ella Hi dng quán tn trong vic triu tp h9p 03i hi
dIng c dông bâtthirô'ng
1. Hi dng quãn trj phâi triu tp h9p Di hi dng c dông bt thiRing
trong các tnthng hçip sau:
a) Hi dng quân frj xét thy cn thi& vi lcri Ich cüa LILAMA;
b) S krqng thành viên Hi dng quãn trj, Ban kim soát cOn li It hcm s
hrcmg thành viên ti thiu theo quy djnh dlla pháp lu.t;
c) Theo yêu cu cüa c dông ho,c nhOm c dông quy djnh t.i khoãn 2 Diu
13 Diu 1 LILAMA; yêu cu triu tp h9p Di hi dMg c dông phái duçic the
hin bng van bàn, trong do nêu rO l do và miic dIch cuc h9p, có dU ch k) cüa
các c dông lien quan hoc van bàn yêu cu duçic 1p thành nhi&u bàn và t.p hcip
dU chit k dlla các cô dông có lien quan;
d)Theo yêu cu dlla Ban kim soát;
d. Các tnring hçp khác theo quy djnh cUa pháp 1ut và. Diu l LILAMA.
2. Triu tp hçp Dai hi dng c dông bt thu?ing
Hi dng quãn trj phâi tniu tp h9p Dai hi dng c dông trong thñ h?n 30
ngày k tr ngày so lixcing thành vien HOi dông quãn tn hotc thành viên Ban Kim
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soát can lai It han s6 krçing thành viên t6i thiu theo quy djnh ti Diu 1 LILAMA
ho.c nhn duçic yêu c&u quy djnh ti dim c và dim d khoãn 1 Diu nay;
3. Nguôi triu tp h9p Di hi dng c dông phãi thirc hin các cong vic sau
day:
a) Lp danh sách cô dông có quyên dir hpp;
b)Cung cp thông tin và giâi quyt khiu nai lien quan dn danh sách c
dông;
c) Lp chucing trInh và ni dung cuc hçp;
d)Chun bj tài 1iu cho cuc hçp;
d) Dir thào nghj quy& cUa Di hi dng c dông theo ni dung d kin cUa
cuc hçp; danh sách và thông tin chi ti& cüa các trng cir viên trong ffiIing hçip bâu
thành vien Hi dng quãn trj, thành viên Ban kim soát;
e) Xác dnh th?ñ gian và dja dim hçp;
g) Gi:ri thông báo m?yi h9p dn tmg c dông có quyn dir h9p theo quy dinh
Lut Doanh nghip;
h) Các cOng vic khác ph%ic vi cuOc h9p.
Diu 14. B may giüp vic, các tiu ban và thur k HDQT.
1.B may giüp vic, các tiu ban và thu k HDQT theo quy djnh t.i Diu 34
Diu 1 LILAMA.
2. Ban kim toán ni b do I{DQT quyt djnh thành lip, có chirc nng,
nhim vi và biên chê do }ThQT quyêt djnh, trrc tiêp giüp vic dê thirc hin các
nhim vii, quyên h?n cUa HDQT. Các Phông/ban chuyên mon và dan vj thuc
LILAMA có trách nhim giUp vic khi ducic HDQT giao nEim vi' ci;i the trong qua
trInh hoat dng.
3. I{DQT b nhim mt hoc mt s nguii lam thu k HDQT chuyên trách
hoc kiêm nhim thu k LILAMA. Thu k HDQT có quyên và ngliia i sau day:
a) H trçl t chirc triu t.p hçp Dti hi dng c dOng, Hi dng quân trj; ghi
chép các biên bàn hçp;
b)H trçl thành viên Hi dng quân trj trong vic thi;rc hin quyn và nghia
vçi duçc giao;
c) H trçi Hi dng quãn trj trong ap di;ing và thi;rc hin nguyen tc qun tn
LILAMA;
d)H trçl LILAMA trong xay di;mg quan h c dông và bào v quyn, lqi Ich
hcrp pháp cüa cO dông; vic tuãn thu ngbTa 1 cung cp thông tin, cong khai hóa
thông tin và thU tiic hành chInh;
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ci) Quyn và nghTa vi khác theo quy djnh ti Di&u 1 LILAMA.
4. HDQT có th thãnh1.p các B phn / T giüp vic vOi Co c.u, biên ch và
nhim vi do BDQT quyêt djnh.
5. HBQT sir dng con du và các phucrng tin khác cüa LILAMA d thirc
hin chrc näng, nhim vi và quyên h?n theo quy djnh cüa LILAMA và pháp 1ut.
CHUNG IV. CUQC HQP HO! BONG QUAN Tifi
Biu 15. Cuc h9p Hi dông quãn trj
1. ChU tjch Hi dng quãn tn duçcc bu trong cuc hçp du tiên cüa Hi
dng quãn trj trong th?ñ hn 07 ngày lam vic kê ti'r ngày kt thüc b&u ci'r Hi dng
quãn tn do. Cuc h9p nay do thãnh viên có s phiu bu cao nht hoc t) l phi&i
bu cao nht triu tp và chü tn. Tru?mg hqp cO nhiki han mt thành vien có s
phiêu bu ho.c t' 1 phiêu bâu cao nhât và ngang nhau thI các thành viên bâu theo
nguyen tc cia s6 d chçn 01 ngui trong s h9 triu tp h9p Hi dng quân trj.
2. Hi dng quãn trj phài hçp It nht mi qu 01 ln và có th h9p bt
thi.rng.
3. ChU tjch Hi dng quãn trl triu tp hçp Hi dng quãn trj trong tnxng
hcip sau day:
a) Co d nghj cüa Ban kim soát;
b) Co d nghj cüa Tng giám dc ho.c It nht 05 nguài quàn l khác;
c) Co ci nghj cüa It nht 02 thãnh viên Hi dng quãn trj;
d) Khi ChU tjch Hi dng quãn tn. thy cn thit.
4. D nghj quy djnh t.i khoán 3 Diu nay phài &rçlc l.p thãnh van ban, trong
do nêu rô miic dIch, vn d cn thào 1un và quyêt djnh thuc thâm quyên cüa Hi
dông quân tnj.
5. Chü tjch Hi dng quân frj phâi triu t,p hpp Hi dng quãn frj trong thôi
hn 07 ngày lam vic k tr ngày nhn di.rcic d nghj quy djnh ti khoãn 3 Diu nay.
Tnring hçip không friu t.p h9p Hi dông quàn tnj theo dê nghj tM ChU tjch Hi
dng quân fri. phãi chju trách nhim ye nhttng thit hai xãy ra dôi vâi LILAMA;
nguñ d nghj có quyn thay th Chü tjch Hi dng quân tn friu t.p h9p Hi dông
quàn trj.
6. ChU tjch Hi dng quãn fri hoc ngutM tniu tp hçp Hi dng quân trj
phâi g1ri thông báo miii hQp chm nht là 05 ngày lam vic tnr6c ngày hQp. Thông
báo miii hçp phãi xác djnh ci the thñ gian và dja diêm h9p, chixong trinh, các van
d thão 1un và quyt djnh. Thông báo mOi h9p phãi kern theo tài lieu sr ding t,i
cuc h9p và phiu biêu quyêt cüa thành viên.
Thông báo miii hçp Hi dng quân trj có th gCri bng gi.y môi, din thoi,
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fax, phucing tin din tCr hoc phucing thirc khác và bão dam dn dixçic dja chi lien
1c cüa ttrng thành viên HOi dng quân frj duçic däng k ti LILAMA.
7. ChU tjch Hi d&ig quán tn hoc ngithi triu tp gri thông báo miii h9p Va
các tài
kern theo den các thành viên Ban Kiêm soát nhix di vâi các thành viên
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8. Cuc h9p Hi d6ng qun trj duçic tin hành khi có ttt 3/4 tng s thành
viên trâ len dr h9p. Tru?mg hçip cuc h9p ducc triu tp theo quy djnh ti khoân
nay không dü s thành viên d1r h9p theo quy djnh thI ducic triu tp l.n thir hai
trong th?yi hn 07 ngày k tr ngày dir djnh h9p l&n thu nht. Triiông hcip nay, cuc
hçp duçic tin hành n&i có hon mt nira s thành viên Hi dng quán trj dir h9p.
9. Thành viên Hi dng quãn frj dtrçic coi là tham dir và biu quyt tai cuc
hçp trong trithng hçrp sau day:
a) Tham dir và bi&j quy& trc tip ti cuc hcp;
b)Uy quyn cho ngithi khác dn dir h9p và biu quyt theo quy djnh ti
khoãn 12 Diêu nay;
c) Tham dir và biu quyt thông qua hOi nghj trirc tuyn, bó phMu din tr
hoäc hInh thüc diên tCr khác;
d)Gui phiu bMu quyt dn cuc h9p thông qua thu, fax, thu din tir;
10. Trtx&ng hçip
phiu biu quyt dn cuc hçp thông qua thu, phiu biu
quyêt phâi dirng trong phong bi dan kIn và phài duçic chuyên den ChU tjch Hi
dng quàn trj chm nh.t là 01 gki trixóc khi khai mc. Phiu biu quyêt chi duçic
mi truâc sir chung kin cUa tat cã nh&ng nguii dr h9p.
gui

11. Trtthng hqp cuc hQp cüa Hi dng quãn trj th chirc theo hInh thüc hi
nghj triic tuyn khi tAt hotc rnt s thành viên dang & nhtng dja diem khác nhau
vài dieu kin là rni thành viên tham gia h9p du có the:
ca

a. Nghe tung thành viên Hi dng quãn trj khác cüng tham gia phát bik
trong cuc hçp;
b. Phát bi&i vth tAt các thành viên tham d khác mt cách dng th&i. Vic
tháo lun gifta cac thành viên có th thirc hin mt each trrc tiêp qua din thoi
hoc bang phucmg tin lien lc thông tin khác hoc kêt hqp các phucmg thuc nay.
Thãnh viên Hi dng quãn tij tham gia cuOc h9p nhu 4y duçic coi là "có m.t" ti
cuc hçp d5. Dja dim cuOc h9p duçic th chuc theo quy djnh nay là dja diem ma có
dông nhAt thành vien Hi d6ng quân trj, hoc là dja diem có mt Chü t9a cuc hçp.
ca

Các quyt djnh duçic thông qua trong cuc hçp qua din thoai duc t chüc
và ti& hành mt cách hqp thuc, cO hiu lrc ngay khi k& thuc cuc h9p nhixng phài
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dixçic khng djnh b.ng các ch'Ct k trong biên bàn ciXa tht cã thãnh viên Hi dng
quàn frj tham dir cuc h9p nay.
12. Thành viên phãi tham dir dy dü các cuc h9p Hi dng quãn tn. Thành
viên di.rçic üy quyn cho ngithi khác d hçp và biu quyt n&i ducrc da s thành
viên Hi dông quãn trj chap thun.
13. Biên bàn hçp Hi dng quãn trj duçic 1p bang ting Vit và phâi có cht
k cüa tat ca các thành viên Hi dông quãn trj tham d1r cuc hçp hoc Biên bàn
ducic lap thãnh nhiêu bàn và mi biên bàn có chü k cüa It nh.t môt (01) thãnh viên
Hi dông quàn tn tham gia h9p. Biên bàn hçp bao gôm các ni dung quy djnh tai
Diêu 16 Quy ch nay và Diêu 158 Lut Doanh nghip, phái có chir k cüa chU tQa
và ngx?i ghi biên bàn.
14. Thành vien Hi dng quàn trj trirc tip hoc gián tip duçic huóng lçii tir
mt hçip dông hoc giao djch dã duçcc k kêt hoc dang d kiên k kêt vOi
LILAMA và bit bàn than là nguôi có lcii Ich trong do CO tnách nhim cong khai igi
Ich nay t?i cuc hçp dâu tiên cüa Hi dng quàn fri thão 1un v vic k)" kt hgp
dng hoc giao djch nay. Tnrng hçp thành viên Hi ding quãn trj không bitt bàn
than và nguôi lien quan có lçii Ich vào th?ii diem hcrp dông, giao djch dugc k viii
LILAMA, thành viên Hi dng quàn tn nay phâi cong khai các lcii ich lien quan tai
cuc h9p du tiên cUa Hi dông quàn trj duçic to chüc sau khi thành viên nay biêt
rang minh có igi ich hotc sê có lçn ich trong giao djch hoc hçip dng nêu tnên.
15. Thông qua Nghj quyt HDQT theo hInh thüc ly kin bng van bàn
Khi cn thit, Chü tjch HDQT có th quy& djnh l.y kin các thành viên
HDQT bang v.n bàn theo các thu tiic sau:
a) Gfri thông báo l.y kin bang van bàn kèm theo các tài lieu có lien quan
dn vic thông qua Ngh quyt cho các thành viên HDQT;
b) Các thành viên HDQT biu quy& các vk d theo yêu cau ciia Chu tjch
HDQT ghi trong Thông báo ly kMn;
c) ChU tjch HDQT t chirc kMm phi&i và l.p biên bàn kim phiu, thông báo
và giri k& qua kim phiu cho các thành viên HDQT;
d) Các nghj quyt drgc thông qua khi Co da s thành viên HDQT (trên 50%)
gi:ri kin nht tn bang van bàn. Trong lnrông hgp so hen tan thành va
phân di ngang bang nhau thI kiên cUa ChU tjch HDQT s là kiên quyêt
djnh;
e) Can Cu VàO kt qua kim phiu, ChU tjch FIDQT thay mt HDQT ky ban
hãnh Nghj quyt và Quyt ctjnh cita FIDQT v các vn d âà dugc các thành
viên HDQT thông qua. Nghj quyt nay có hiu 1c và giá tn nhu mt ngh
quyt duçic các thãnh viên HDQT thông qua ti mt cuc hçp dugc triu t.p
và t chüc hçip l.
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16. Hi dng quàn trj thông qua nghj quyt, quyt djnh bng biu quy& tai
cuc h9p, lay kien bang vn bàn hoc bIrth thiic khác theo Quy ch nay và DiM
1 L1IIAMA. Mi thành viên Hi dng quãn trj có mt phi&i biM quy&; nghj
quyêt, quyêt djnh cUa Hi dông quàn tn duçrc thông qua n&i duçic da s6 thành viên
dir h9p tan thành; trtthng hçip so phiêu ngang nhau tlii quyêt djnh cui cüng thuc
ye phIa có kiên cüa ChU tjch Hi dng quãn tn.
17. Trithng hqp nghj quyt, quyt djnh do Hi dng quãn tn thông qua trái
vài quy djnh cUa pháp 1ut, nghj quyêt Dai hi dông cO dông, Diêu l LILAMA gay
thit hal cho LILAMA thI các thành viên tan thành thông qua nghj quyt, quyt
djnh do phái c'àng lien dài chju trách nhim cá nhãn ye ngh quyt, quyt djnh do
và phái den bü thit hai cho LILAMA; thành viên phãn dôi thông qua nghj quyt,
quyêt djnh nói trên chrçic min trr trách nhim. Tnrmg hcrp nay, c dông cüa
LILAMA cO quyên yeu câu TOa an dlnh clii thirc hin hoc hüy bO nghj quyt,
quyêt djnh nói trên.
DiM 16. Biên ban hç)p Hi dng quãn trj
1. Các cuc h9p Hi dMg quãn tn phâi duçrc ghi biên bàn và có th ghi am,
ghi và luu giü diiói hInh thirc din tCr khác. Biên bàn phãi 1p bng tiMg Vit, bao
gôm các ni dung chU yk sau day:
a) Ten, dla clii trii sâ chmnh, ma s6 doanh nghip;
b) Th&i gian, dja dim hçp;
c) Mic dIch, chucmg tnInh và ni dung hçp;
d)HQ, ten trng thãnh viên d? h9p hoc ngti&i duçc Uy quyM d%r h9p và cách
thirc dr h9p; h9, ten các thành viên không dir h9p và 1 do;

d)vk d duçic thâo lun và biM quyt tai cuc h9p;
e) TOm tAt phát biM kiM cUa trng thàrih viên dr h9p theo trIrih tr din
bi&i côa cuc hcp;
g)Kt qua biM quyt trong do ghi rO nhng thành viên tan thành, không tan
thành và khOng Co kiên;
h) Vn d& dä dtrçrc thông qua và t' 1 biM quyt thông qua tucing irng;
i) HQ, ten, chü k chU tça và nguOi ghi biên bàn, trr trung hcip quy djnh tai
khoãn 2 Diêu nay.
2. Trithng hçip thU t9a, ngithi ghi biên bàn hr ch6i k biên bàn hçp nhtmg
nêu ducic tat cà thành viên khác cUa Hi dông quàn frj tham d h9p k và cO dÀy dU
ni dung theo quy djnh tai các diem a, b, c, d, d, e, g và h khoân 1 DiM nay thI biên
bàn nay có hiu lc.
3. ChU t9a, ngu&i gbi biên bàn vâ nhitng ngithi k ten trong biên bàn phâi
chiu trách nhim ye tInh trung thirc yà cbinh xác cUa ni dung bién bàn h9p Hi
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dông quãn tn.
4. Biên bàn h9p Hi dng quãn tn và tài
dirge km giü tai tri sâ chinh cüa LILAMA.
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1. Kt thüc näm tài chInh, Hi dng quàn tn phài trInh Dai hi dng c dông
báo cáo sau day:
a) Báo cáo k& qua kinh doanh cüa LILAMA;
b)Báo cáo tài chinh näm cüa LILAMA;
c) Báo cáo dánh giá cong tác quân l, diu hãnh LILAMA;
d)Báo cáo thm djnh cüa Ban kim soát.
2. Báo cáo quy djnh ti các dim a, b và c khoãn 1 Diu nay phâi dirge gri
den Ban kiêm soát dê thàm djnh chm nhât là 30 ngày tnróc ngày khai mc cuc
hQp Dai hi dông cO dông thi.r?mg niên.
3. Báo cáo quy djnh ti các khoãn 1, 2 Diu nay, báo cáo thm djnh cüa Ban
kim soát và báo cáo kiêm toán phài duçic luu giü ti trii s& chInh cüa LILAMA
chm nh.t là 10 ngày tnrâc ngày khai mac cuc hçp Di hi dông c dông thung
tiic It nhât 01 näm có quyên tr
niên. C dông s& hüu c phãn cüa LILAMA
mIrih ho.c cüng vâi luat sir, kê toán viên, kiêm toán viên có chrng chi hành nghê
trrc tip xem xét báo cáo quy djnh tai Diêu nay.
Diu 18. Thu lao, thir&ng, iqi Ich khác cüa thInh viên Hi dông quãn tn và
cong khai các lç'i Ich lien quan
lien

1. Thu lao, thi.rông và lçii ich khác cüa thành viên Hi dng quàn trj theo quy
djnh ti Diu 31 Diêu l LILAMA.
2. Cong khai các lçii Ich lien quan
Vic cong khai igi Ich và nguñ có lien quan cüa LILAMA thirc hin theo
quy djnh sau day:
2.1. Thãnh viên Hi dng quàn tnj cüa LILAMA phái kê khai cho LILAMA
v các igi ich lien quan cüa minh, bao gôm:
a) Ten, mA s doanh nghip, dja chi tri sâ chinh, ngành, ngh kinh doanh cUa
doanh nghip ma h9 có si htu phân von gop hoc cô phân; t' 1 và thii diem sâ
hftu phn v6n gOp hoc c phn dO;
b) Ten, ma s doanh nghip, dja chi tr1 sâ chInh, ngành, ngh kinh doanh cüa
doanh nghip ma nhctng ngithi có lien quan cüa h9 cüng s& hihi hoc si hfru riêng
phn vn gop hoc c phn trên 10% von diM l.
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2.2. Vic kê khai quy djnh tii dim 2.1 nay phài dixçic thirc hin trong thai
hn 07 ngày lam vic, k hur ngày phát sinh igi ich lien quan; vic süa di, b sung
phài &rçic thông báo vài LILAMA trong th&i hn 07 ngày lam vic, k t ngày có
sira dôi, bô sung twlng 1mg.
2.3. Thânh viCn Hi ding quân trj nhân daith Ca nhân holte nhãn danh ngu?d
khác dê thirc hin cong vic duâi mci hmnh thcrc trong phm vi cong vic kinh
doanh cUa LILAMA du phai giài trInh bàn cht, ni dung cüa cong vic do truOc
Hi dông quãn tn va chi dugc thirc hin khi dirge da so thành viên cOn 1.i eüa Hi
dông quàn trj chip thun; nêu thrc hin ma không khai báo hoc không dugc sir
chap thun cüa HOi dng quàn tn tliI tAt cã thu nhp có dugc ttr hot dng do thuc
ye LILAMA.
CHIY(JNG VI: MOI QUAN HE CUA 1101 BONG QUAN TRI
A. MOI QUAN H GIU'A CAC TIIANH VIEN IIQI BONG QUAN TRI

Biêu 19. Mi quan h gifra các thành viên 11i dng quail frl
1. Quan h gitta các thành viên Hi dng quãn trj là quan h ph6i hçrp, cac
thânh viên Hi dng quãn trj có trách nhim thông tin cho nhau v van dê có lien
quan trong qua trmnh xir l cong vic dirge phãn cOng.
2. Trong qua trInh xr i cong vic, thãnh viên Hi dng quãn tn dirge phãn
cong chju trách nhim chInh phâi chü dng phôi hcip xir 1, nêu cO van dê lien quan
dn linh we do thành viên Hi dng quãn tn khác phii trách. Trong trueing hgp
giita các thành viên Hi dông quãn trj cOn cO kiên khác nhau thi thành viên chju
trách nhim chinh báo cáo Chü tjch Hi dông quàn tn xem xét quyêt djnh theo
thâm quyn hoc t chirc hçp holtc lAy kiên cüa các thành viên Hi dOng quãn trj
theo quy djnh cUa pháp 1ut, Diu l LILAMA và Quy ch nay.
3. Trong trinmg hqp CO sir phân Cong li giüa các thành vien Hi dng quân
trj thi các thành viên Hi dng quãn tn phãi bàn giao cong vic, ho so, tài lieu lien
quan. Vic bàn giao nay phái dirge 1p thành van bàn và báo cáo Chü tjch Hi dông
quail tn ye vic bàn giao do.
B. MOI QUAN fl GItJ'A HO! BONG QUAN TR4 V1 TONG GIAM DOC

Biu 20. Nguyen tAc phi hçrp gifra HDQT và Tong giám dôc
1. Vài vai trO quãn trj, Hi dng quãn tn ban hành các nghj quyt d Tng
giám doe và bO may diu hành thirc hin. Dông thai, Hi dng quãn tn kim tra,
giám sat th%rc hin các nghj quyêt.
2. Tng giám d6c quy& djnh nhttng ni dung thuc thm quyn và dirge
HDQT üy quyn; d xuAt, kin nghj nhttng nQi dung thuQe thm quyn phê duyt,
quyêt djnh cüa Hi dông quãn tnj /Dai hi dOng cô dOng.
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3. Vic phi hçip giüa HDQT và Tng giám d6c trên nguyen tc hcip tac,
cht chê, h trçl 1n nhau trong qua trInh thrc thi nhim vi và vi lcii Ich cüa
LILAMA và tuãn thu Diu 1 LILAMA và quy djnh cüa pháp 1ut.
Diu 21. Tng giám dc, b may giñp vic và t chfrc diu hành
1. Tng giám d& là ngithi di din theo pháp li4t cUa LIIILAMA. Tng giám
dic chju trách nhim tnrâc HDQT và phap 1ut v thirc hin quyên hn, nhim viii
duçic giao.
2. B may giüp vic Tng giám dc có các Phó tng giám dc, K toán
trixng, các phông/ban nghip vt và ttxong duang.
a) Phó tng giám dc là nguôi giip vic Tng giám dc, thirc hin và quyt
djnh các nhim vi theo sr phân cong hoc u5' quyn bang van ban ciXa Tng giám
d6c. Chju trách nhim truóc Tng giám dc, HDQT và pháp lut v hiu qua cong
tác cüa lTnh vrc duçrc phân cOng, cong vic duqc üy quyn.
b) K toán trung có trách nhim giiXp Tng giám dc t chüc thirc hin cong
tác tài chInh và hach toán kê toán cüa LILAMA. Chju trách nhim trixcc Tong
giám dc, HDQT và pháp lut v hiu quiX cong tác tâi chinh và hach toán kê toán
cüa LILAMA.
c) Các phông/ban nghip vii, chi nhánh, van phông d.i din, ban quãn l dr an
dau ttx, ban diu hành dir an giiip vic dé Tng giám dc thirc hin chüc näng,
nhim vii, quyn hn cüa minh. Chi'rc näng, nhim vii, quyên h?n cüa trng dan vj
do Tng giám dc quy& djnh phü hqp vài dc diêm tInh hInh boat dng cüa
LILAMA.
d) Tc tip giiXp vic Tng giám d6c có Trci 1 Tng giám dc và các B
phn / T giiXp vic vâi ca cu, biên ch và nhim vi do Tng giám Mc quyt djnh.
3. T chirc diu hãnh
a) Tng giám Mc chi dao, diu hành hoat dng san xut kinh doanh theo ch
d thu trixrng. Phó tng giám Mc, K toán truâng, trii&ng các phông I ban, dan vj
trirc thuc, nhihig ngixôi dai din quân l vn cüa LILAMA tai doanh nghip khác
và can b cong nhân vien thuOc LILAIvIA có trách nhim chap hành s1r chi dao,
diu bath cüa Tng giám Mc theo thm quyM. Tnrng hçip có kin khác thI có
quyn bâo km nhiing vn phâi chap hành.
b) Hang tháng TMg giám Mc th chüc hpp giao ban vOl Phó tng giám Mc,
trixàng phông / ban Tng LIILAMA, truOng các dan vj trtrc thuc. Hang qu hoc 6
thang Tng giám Mc t chirc h9p giao ban vOl Phó tong giám dôc, truOng (phó)
phông / ban LILAMA, truOng (phó) các dan vj trirc thuc, Chü tjch, Tong giám
Mc các cong ty con, cOng ty lien kk
Tang giám Mc miii Chü tjch, thành viên I]DQT và Trithng Ban kim soát
tham dir các cuOc h9p giao ban.
16

Diu 22. Quyn và nghTa vtl cüa Ting giám dôc
Tng giám dc có quyn và nghia vii quy djnh tti Diu 38 Diu 1 LILAMA.
Mt s quyn hun, nhim vi ci th nhu sau:

1. Trmnh HDQT quyit it/nh / phê duyt / chEp thuin/ hoc thông qua
t)lit)Ci):
a. Ca cu th chi'ic; k hotch san xu& kinh doanh hang nän, chin krçic phát trMn
LILAMA; kê hoch ph& hcrp kirih doanh gifla LILAMA và các LILAMA cons
LILAMA lien kêt;
b. Các dir an d&u tu và phuang an thirc hin trong qua trmnh du tti thuc thm
quyên phê duyt cUa HDQT / DHDCD theo quy djnh cüa LILAMA;
c. T chüc xây dmg trinh Hi dng quân trj hoc Dai hi dng c dông phê
duyt: K hoch phát trin ngun nhân lirc; h thông chi tiêu cong ngh, tiêu chuãn
san phm, djnh mirc dan giá tin krang; giãi pháp tip thj, phát triên thj trixông, irng
dicing cOng ngh vào san xut; các phuang an d phông rüi ro; các phuong an huy
dng và si'r dung vn; các báo cáo dnh k5', báo cáo thng kê, báo cáo tài chmnh qu,
6 tháng và hang näm; các quy ch quàn l ni b càa LILAMA;
d. Chu.n bj các bàn dir toán dài h?n, hang nam và hang qu cUa LILAMA (sau
day gçi là bàn dir toán) phiic vi hoat dng quãn l dài hn, hang nam và hang qu
cüa LILAMA theo k hoch kinh doanh. Bàn d toán hang näm (bao gôm Ca bang
can dôi kê toán, báo cáo kêt qua hot dng kinh doanh và báo cáo luu chuyên tiên
t dir kMn) cho tirng näm tài chinh phâi duqc trinh d Hi dng quân frj thông qua
va phài bao gm nhCtng thông tin quy djnh tti các quy ch cüa Tong cong ty;
e. Trong tháng 12 hang nani, Tng giám dc phãi trinh HDQT phê duyt k
hoach kinh doanh chi tit cho nam tài chmnh tiêp theo trên ca s& dáp 1rng các yêu
cu cüa ngãn sách phü hqp cüng nhix kê hoach tài chmnh 05 näm;
f. Phuong an gop vn, nm gitt, tang, giãm v6n cüa LILAMA du tu ti doanh
nghip khác;
g. Các phucmg an huy dng vn và sir diing van, hqp dng vay, cho vay vài giá
trj theo phán cp tai Quy ch quãn l tài chInh cüa LILAMA;
h. Phucing an mua, bàn, th chip, cm c tài san cüa LILAMA; vic bão lânh
cho các cOng ty con vay vOn vài giá trj theo phân cap ti Quy chê quàn 1 tài chInh
cUa LIILAMA;
i. Các hqp dbng, giao djch có giá trj bang ho.c lan han v6n diu l cüa
LILAMA, và báo cáo phuong an dir toãn chi phi thirc hin các hqp dong kinh tê;
j. Kin nghj s krqng và các loai can b quàn 1

ma

LILAMA c.n tuyn dtng

d HDQT b nhim hotc min nhim nhm thic h14n các hot dng quàn 1
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LILAMA t& nht, d xu,t BDQT quyt djnh müc hrong, thu lao, các igi Ich và các
diêu khoãn khác cüa hqp dng lao dng vài can b quân 1;

k. D nghj b nhim, min nhim, bäi nhim, khen thuâng, k 14t, quyt djnh
mirc lucrng và các quyn lçii khác d6i vài các chic danh thuc thm quyk b
nhim cüa Hi dOng quàn tr gÔm: Phó tong giám d6c, K toán tru&ng, Truàng I
Phó truâng ban kiêm toán ni b LILAMA; nguôi dai din phn vn và nguôi di
din tham gia kiêm soát cUa LILAMA ti doanh nghip khác, giOi thiu nhUng
ngi.rôi di din nay frng cir các chirc danh Chü tjch / Phó chü tjch I Thành viên
HDQT, T&ig giám dc / Tnrâng ban kim soát cüa doanh nghip do;
1. Phucmg an b nhim, min nhim tnx0ng phOng ban,, c.p trithng dcm v hach
toán phii thuc, &Yn vj sir nghip cUa LIILAMA hoc tircmg tucmg;
m. Thành lip, t chüc lai, giãi th& sap nhp các phOng ban chuyên môn; ban
diu hành dir an; ban quãn l dr an dâu tu; quy djnh chirc näng, nhim vi cüa các
dcinvjnày;
n. Giâi thiu và I hoc chip thun phixang an d HDQT các cong ty con cong
ty lien kt b nhim, min nhim TMg giám d6c, Phó tong giám doe, Kê toán
trrnmg cong ty do.

o. Kin nghj phucrng an trâ c6 the hoc xü l l trong kinh doanh;
p. Các vn d khác phâi thông qua HDQT truâc khi quy& djnh theo quy djnh
cüa Di&u l LILAMA và pháp lust.
2. Quyit djnh cdc vn d sau:
a. T chirc thirc hin, quyt djiih các vn d lien quan dn cong vic kinh
doanh hng ngày cUa LILAMA ma không thuc thám quyên cüa Hi dông quãn trj,
theo nhCtng thông l quân l tht, phU hçip nhât; di din LILAMA k)r kêt các hcp
dMg tài chInh, thuang mgi, dan sir. Di vth các hcip dng, giao djch thuc thâm
quyn phê duyt cüa HDQT/DHDCD chi k kt sau khi có sir phê duyt;
b. T chirc thrc hin các nghj quy&, quyt djnh cüa HDQT và DHDCD, k
hoach kinh doanh và k hoch du ti.r cüa LILAMA dâ dirge HDQT và DHDCIE)
thông qua;
c. Quyt djnh thãnh 1p các phOnglbanlvän phOng dai din LILAMA sau khi
ducic HDQT thông qua phrcrng an;
d. Quyt djnh mirc krong, phiiong thrc trá krcmg, nâng hrcrng và phi cp d&
vâi can b cong nhãn viên theo Quy ch hang ducic HDQT phê duyt; tuyn ch9n,
k5r hçip dng, chm dfrt hqp dng lao dng vfci ngithi lao dng; diêu dng, luan
chuyên can b cong nhãn viên;
e. B nhim, min nhim, khen thithng, k 1ut, müc hang và phii c.p d6i
vâi tniing phOng/ban, cp tnthng dan vj hach toán phii thuOc hoc tuang tuang sau
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khi duçic HDQT thông qua phucing an. B6 nhim, min nhim, khen thuing, k
1ut, müc lucrng và ph%1 cp di vi các chic danh khác thr chrc danh do HDQT b
nhim;
f. Quy& djnh áp ding các bin pháp cn thit trong trtthng hçip khin cp và
1% ',,

..h. -. '
.-.
',- ii,aj v,,c. iji'e'r v a rnc,,Cu
juau inia 1ILLU
O uiun uycii,

g. T chüc quãn l, sir d%ing tin vn và tài san cUa LILAMA, chiu trách
nhim bão toàn vâ phát triên von và tâi san theo diing thãm quyn quy djnh ti Quy
chê nay, Quy chê quãn 1 tài chinh, các quy ch khác cüa LILAMA, Diu 1
LILAMA và quy dnh cüa pháp luat;
h. Quyt djnh các giâi pháp quán l, quán frj san xuAt kinh doanh và cc bin
pháp khen thuâng khuyên khIch nang cao nàng xuât lao dng, chAt krcmg san ph&n và
djch vi;
i. Cho thuê, ban, thanh 1 các 4t tu, hang hóa không có thu cAu sir ding
theo Quy chê quãn l tài chinh cüa LILAMA;
j. Quy& djnh ct CBCNV LILAMA, chAp thun d nguô'i dü din phn vn
cUa LILAMA ti doanh nghip khác di nuâc ngoài cong tác, h9c t.p hoc giâi quyêt
vic riêng;
k. Ban hành các quy ch, quy djnh phiic vi cong tác quân l, diu hành theo
thãm quyn hoc duçrc üy quyn.
1. Quyt djnh cac vn d khác lien quan dn chi do, diu hành san xuAt kinh
doanh cüa LILAMA thuc thm quy&n ca Tng giám dic hoc phân cAp /Uy quyn
cüa HDQT.
3. Tng giám dc thirc hin các quy&n và nghTa vii khác theo nghj quyt,
quyêt djnh cUa HDQT / DHDCD, quy djnh cüa Diu l LIIIAMA và pháp lut.
4. Tng giám dc chju trách nhim trixOc Hi dng quãn trj, Dai hi dMg c
dông và pháp lust v vic th%rc hin nhim vi và quyn hn duçic giao. Thirc hin
chê d báo cáo theo quy djnh cUa L1LAMA và pháp lust.
Diu 23. Quan h phi hqp giva HDQT và Tng giám dc
1. V4c xii Ij5 thông tin:
- Cong van din: Di vài cong van duçic gCri tr ben ngoài dn LILAMA có
tiêu dê giri HDQT, Van phèng LILAMA chuyên tr%rc tip cho HDQT. Di vài
nhCrng cong van gi'xi LILAMA nhung có ni dung thuOc thm quyn giãi quy& cia
HDQT, khi xCr 1 cong van Tng giám d6c giao Van phông chuyn dn HDQT.
- Cong van di: Các van ban có ni dung thuc thm quyn c1ia HDQT do Chü
tjch HDQT k. Các van bàn quan trçng do Tng giám d6c hoc Phó thng giám dOc
k giM dn các chinli quyn Tinh, BO, ngành,, Chfnh phü vã các quy& djnh lien
quan dn to chüc, than sir phãi gi'ri HDQT.
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Chü tjch HDQT và Tng giám d6c thuông xuyen trao di thông tin ph%lc vi1
cho vic quân 1, diêu hành hot dng cüa LILAMA.
-

2. V4c 1/tam gia cdc cuic hçp ltñi ngo9i:
Các cuc h9p quan trçng vi các Co quan Nhà nithc có lien quan trirc tip dn
quyêt dnh kê hoch, chin liicic phát trMn LILAMA thI Chü tjch HDQT và Tng
giám dôc cüng tham dir. Tnthng hqp chi mt nguñ tham dr (theo giy miii hoc vi
1 do cong vic khac) thI sau dió thông báo lai cho ngithi không tham d1r.
Các cuc h9p di ngoi khác, tiy theo tInh cht Tng giám dc phân cong
Phó tong giám dOc hotc Trumg I Phó phông ban tham di:r. Truè'ng hçip can thi&
Tng giám d6c hi vài ChU tjch HDQT cr thành viên HDQT tham dir.
3. DEi vói nhfrng cong vic hang ngày:
Chü tjch HDQT và Tng giám dc ph6i hqp xir 1 bang hInh thi'rc hi , tren
co sâ do Chü tjch IHDQT phãn cong cho các th?rnh viên HDQT, Tong giám dc chi
do Phó tng giám dic, K toán trtiing, các phOng ban, b phn chuyên mon thc
hiên.
Các cá nhan, phOng ban, b phn chuyên mon duqc Tng giám dc phãn cOng
có th báo cáo trrc tip vri Tong giám dOe, Chü tjch hoc thành viên HDQT,
Tri.r&ng ban kim soát.
4. Dái vi'riphiên h9p HDQT:
Can c1r ni dung phiên h9p HDQT, Tng giám d& chi do Phó tng giám
dc, K toán tnxâng, các Phàng/Ban, b phn chuyên mon chuân bj ho so, tài 1iu
lien quan trInh HDQT. Thy ni dung, HDQT cO th th churc cuc hçp HDQT m&
rng, các thành viên mi rng duçic tham gia kiên nhung không có quyên biêu
quyêt.
5. Dái vó'i cdcphiên h9p giao ban:
Tng giám d6c mOi Chñ tjch, thành viên HDQT, Tnr&ng ban kim soát tham
dir. Chü tjch HDQT có kin chi do nlurng không kêt lun, các thành viên duqc
môi dr hçp có th tham gia phát biu các kin.
.
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6. Viçc c/ti l4zo ngw91 14u dzçn quan lyphan von cua LILAMA:
9

9

,

Trên co sO báo cáo, d xut cUa nht'tng nguOi di din:
Di vOi nhi~ng vn d lien quan dn thirc hin quyn và nghia vi cüa
LILAMA vOi tr cách c dông/bên gop v&i, Chü tjch HDQT chi do các phOng ban
ehuyên mon nghiên ciru, d xuAt phirong an. Trên co sO do HDQT ra nghj quyt và
I hoc van ban chi do th%rc hin.
-

Di vOi nMng vn d lien quan dn diu hành san xut kinh doanh, thi cOng
Ttng giám dc trirc tip chi do ngixOi dai din thirc hin.
-
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7. Chap hanh ngh• quye4
quyetA dp,h
cua HDQT:

Tru?mg hçip Tng giám d6c Co kin khác vâi nghj quyêt, quyt djnh cUa
HDQT thI có quyn bão luu kin nhmg vn phái chip hành ngh quyêt, quyêt
dnhdó.
C. QUAN llI CUA 1101 BONG QUAN TRI v(i BAN KIEM SOAT

Diu 24. Mi quan h vói Ban Kiêm soát
1. Mi quan h giüa H(1 dng quãn trj và Ban Kim soát là quan h ph&
hcip, theo nguyen täc bInh däng và dc lap, dng th?yi phôi hçip cht chê, h trçl ln
nhau trong qua trInh thc thi nhim vii.
2. Khi tip nhn các biên ban kim tra hoc báo cáo tng hçip cüa Ban KMm
soát, Hi dng quãn frj có trách nhim nghiên ciru và chi dao các b phn có lien
quan xây drng k hoch và thrc hin chk chinh kjp thii.
CHII'(ING VII. DIEu KHOAN Tifi HANH
Diu 25. Hiu Iurc thi hành
1. Quy ch hot dng cüa Hi ding quãn trj Tng cong ty Lp may Vit
Nam — CTCP gm 7 chucing, 25 diu, &rcic 1p thành 08 ban cO giá tn nhix nhau,
duçic Dai hi dng c dông thuing nien 2021 LILAMA thông qua theo Ngh quyêt
s6..U. . .INQ-DHDCD ngày 29/6/2021; có hiu lirc thi hành kê tr ngày 29/6/202 1
và phâi dixçic kru gii tai trii so chmnh cüa LILAMA. Các ban sao Quy chê nay có
giá tn khi có chü k cüa ChU tjch Hi dMg quân fri.

2. Quy ch nay thay th Quy ch hoat dng ciia Hi dng quãn tn và quan h
phM hçip vOi T6ng giám doe ban hành theo Quyt djnh sO 170/TCT-FIDQT ngày
12/7/20 16 cUa Hi dng quãn trj Tong cOng ty Lp may Vit Nam — CTCP.
TM. Hfl
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CHITICH ITO! DÔNG QUAN TRI
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