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Ha Ni, tháng 6 nám 2021

BQ XAY DI)NG
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM

CONG HOA xA IIQI CHU NGHIA VIT NAM
DOc Ip — T do — Hanh phiic

QUY CifE NQI BQ yE QUAN Till
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM-CTCP
Can thLuçt C'h&ng khoán ngày 26 tháng 11 nám 2019;
Can ciLut Doanh nghip ngày 17 tháng 6 nàm 2020,
Can cii' Nghj djnh so' 155/2020/ND-CF ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa
ChInh phi quy djnh chi tiêt thi hành mt sc diu cüa Lugt Ch&ng khoán,
Can ci'c Thông tw s 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 nám 2020 cüa Bó
triràng Bô Tài chInh hw&ng dan m5t so diu v quán trj cOng ty áp dyng dOi vOi
cOng ty dgi chüng tgi Nghj ct/nh s 155/2020/ND-CF ngày 31 tháng 12 nám 2020
câa ChInhphz quy ct/nh chi tilt thi hành m3t s diu cia Lu4t Chzng khoán,
Can c&Diu l Tdng cOng ty Lp may VietNam — CTCP ngày 29/6/2021,
Can c& Nghj quylt s6 211/NQ-DHDcD ngày 29/6/2021 cüa Dgi hi dng
CO dOng thw&ng niên 2021 Tong cOng ty Lap may Viçt Nam — CTCP.
Hç5i dng quán frj ban hành Quy chl ni bô v quán tn Tang cOng ty Lp
may Viêt Nam — CTCP, bao gôm các ni dung sau:
CIIIfNG I. QUY DLNH CIIIUNG
Diu 1. Phm vi diu chinh và di tirçrng áp dyng
1.Phm vi diu chinh: Quy ch ni b v quàn tn Tng cong ty Lp may Vit
Nam - CTCP quy djnh các ni dung v vai trô, quyên và nghia vii ci'ia Di hi dông
c dông, Hi dng quán tn, Ban Kim soát, Tng giám dôc; trmnh tj, thu tiic h9p Dai
hi dông cô dông; d cü, üng ci'r, bâu, min nhim và bãi nhim thãnh viên Hi dông
quân tnj, Ban Kim soát, Tong giám dc và các hot dng khác theo quy djnh tü
Diu l Tng cong ty và các quy djnh hin hành khác cüa pháp lut.
2. D& ti.rçYng áp ding: Quy ch nay duçic áp d%lng cho các thành viên Hi dng
quãn trj, Ban Kiêm soát, Tong gim doc, các c dông và nhffiig nguôi lien quan.
Diu 2. Giãi thIch mt s tin ngfr
1. Nhttng ttr ngtt dirOi day duçc hik nhu sau:
a. "LILAMA" hoc "Tng Cong ty" là Tng cong ty Lp may Vit Nam CTCP;
b. "Quãn tn LILAMA" là h tMng các quy tc d dam bão cho LILAMA
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duccc djnh huOng diu hành và ducic kim soát mt cách Co hiu qua vi quyn igi
cüa c dông và nhftng ngixôi lien quan dn LILAMA. Các nguyen tãc quãn trj
L1LAMA bao gm:
-Dâmbâo coc.uquàntijhçipl;
- Dam bào quyn lçii cüa c dông và nh'tng ngtthi có lien quan;
- Dam bão c1i xir cong bang giüa các c dông;
- Cong khai minh bach các boat dng cüa LllAMA;
- Dam bão hiu qua boat dng cüa HDQT, TGD, BKS.
c. "I-IDQT" CO nghia là Hi dng quãn trj LILAMA;
d. "BKS" có nghia là Ban Kim soát LILAMA;
d. "DHDCD" Co nghia là Dai hi dng c dông L]ILAMA;
e. "Nguñ có lien quan" là cá nhãn, t chrc dxcrc quy djnh tai khoãn 23 Diu 4
Lut doanh ngbip, khoãn 46 Diu 4 Lut chfrng khoán;
f. "Ngu?ñ diu hành doanh nghip" là Tng giám dc, Phó Tng giám dc,
K toán truOng và nguii diu hành khác ducic HDQT b nhim;
g. "NguOi quân l doanh nghip" là Cbü tcb Hi dng quãn trj, Thãnh viên
Hi dng quán trj, Tng giám d&, Phó Tng giám d&, K toán truâng LILAMA;
b. "Thành viên HDQT không diu bành" là thành viên HDQT khOng phài là
Tng giám dc, Phó tang giám dc, K toán trung và nhftng ngithi diu hành
khác;
i. "Ngu&i pb1i trách quãn trj LILAMA" là ngu?i có trácb nhim và quyn bn
dixyc quy djnh tai kboân 3 Diêu 34 Diêu l LILAMA.
2. Trong Quy ch nay, các tham chiu tai mt hoc mt s diu kboãn boc
van ban pbáp lut sê bao gm câ nhüng s1ra di b sung boc van ban tbay tb các
van ban do.
3. TruOng bçip pháp lut cbuyên ngành có quy djnh v quân trj cong ty khác
vâi quy djnh trong Quy cb nay thI áp d1mg quy djnh cüa pbáp 1ut chuyên ngành.
CHEXONG II. BAI HOI BONG CO BONG; TRINII
TIJ', THU TVC YE TRIU ThP vA BIEU QUYET
TI B1 HQI BONG CO BONG
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Then 3. Bi h9i dong Co dong va trinh hr h9p Bi hçn dong CO dong
1. Dai bi dng c dông:
Di hi dng c dOng gm tAt cá c dOng có quyn biu quyt, là cu quan
quy& dnh cao nhAt cüa LILAMA. Vai trO, nhim vii, quyn h?n cüa Dai bi dng
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c dông duccc quy djnh tai Diu 15, 16 Diu 1 LILAMA.
2. Thm quyn triu tp Dai hi dng c dông:
2.1. Hi dng quân trj triu tp Di hi ctng c6 dông thuàng niên hoc bt
thung theo quy djnh ti khoàn 1,2 vâ 3 Di&i 15 Diu 1 LILAMA
2.2. Ban kim soát hoc c dônglnhóm c dông triu tp h9p Di hi dông C6
dông bat thuing theo quy djnh ti khoàn 4 Diêu 15 Diêu 1 LILAMA.
3. Lp danh sách và ch6t danh sách c6 dông có quyn tham di,r h9p DHDCD:
3.1. LILAMA phài cong b6 thông tin v vic 1p danh sách C6 dOng có quyn
tham dr h9p DHDCD hoc lay hen cô dông bng van bàn tOi thiêu 20 ngày
truâc ngày däng k)' cuôi cüng (ngay ch6t danh sách).
3.2. Thông báo th?i dim ch& danh sách c6 dông Co quyn tham d%r hQp duçic
däng tãi trên website LILAMA và gri Uy ban chimg khoán Nhà nuâc, Sâ giao
djch chimg khoán và Trung tam liru k) chirng khoàn theo quy djnh cüa pháp lust
chirng khoán.
Diêu 4. Thông báo tiiu tp Dai hi d6ng C6 dông
1. Thông báo miii h9p Di hi d6ng c6 dông duçic gi cho tht cã các c6 dông
bang phi.rng thirc dê bão dam den duçic dja chi lien ltc cüa C6 dông, d6ng thri
cong bô trên website LILAMA và gfri Uy ban Chrng khoàn Nhà nirOc, Sâ giao
djch chfrng khoán, nai c6 phiu cüa LILAIMA niêm y& hoc dang k). giao djch.
NguOi triu tp h9p Di hi d6ng c6 dông phái gfri thông báo m&i h9p den tt cá
các cô dông trong Danh sách c6 dông Co quy6n dir h9p chm nh& 21 ngày trtiâc
ngày khai mac cuc h9p (tInh tr ngày ma thông báo ducic gui hoc chuyên di mt
cách hçip l). Chuong trInh h9p Dai hi dông C6 dông, các tài lieu lien quan dn cac
van dê së duçic biéu quyt tai Dai hi di.rçic gui cho các c6 dông hotc/và däng trên
website LILAMA. Trong trtthng hçip tãi 1iu không disçic gui kern thông báo hçp
Dai hi d6ng c6 dông, thông báo miii h9p phãi nêu rO du&ng dn den toàn b tài
lieu h9p dê các c6 dông có th tip can, bao gôm:
a. Chucing trinh h9p, các tài lieu sir d1mg trong cuc hçp;
b. Danh sách và thông tin chi tit cüa các irng vien trong tru?mg hcrp bu thành
viên Hi dOng quãn trj, thành viên Ban Kim soát;
c. Phiu bi&i quy&;
d. Du thào nghj quy& Mi viii tirng vn d trong chi.rong trInh h9p.
d. Mu Uy quvn cüa nguii d h9p. Mu üy quyn ducic coi là hcip l khi do là
mu cUa LILAMA, duçic dOng dau treo cüa LILAMA và phâi có chtt k theo quy
dinh sau:
- Trumg hqp c6 dông là cá nhãn là ngri üy quyn thI phãi có chtt k cüa Co
dong do và nguOi duçic Uy quyn dir h9p.
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- Trithng hqp ngixôi di din theo üy quyn cüa c dông là t chirc là ngu?si üy
quyn thI phãi có chü k cUa ngixôi di din theo üy quyn, ngtthi dii din theo
pháp lut cüa c dông và ngithi duçic üy quyn d%r hop.
- Trong truông hçip khác thI phâi có chtr k cüa nguôi dai din theo pháp lut
cüa c dông và ngithi &rcic üy quyn dr hop.
- Tnthng hçip li4t six thay mt cho ngithi üy quy&n k giy chi djnh ngix?ii di
din, vic clii djnh ngui d?i din trong tnthng hçip nay clii duçic coi là có hiu 1irc
nu gthy clii djnh nguäi di din do dixccc xut trInh cüng vài giây üy quyên cho
lut six (nu trixâc do chixa däng k)' vâi LILAMA).
- Các tnthng hcip Gi.y Uy quyn duçic l.p thành van bàn không theo mu cUa
LILAMA sê do Chü tça dai hi toàn quyn quyêt djnh tInh hcrp l cUa Giây üy
quyên dO.
- Mt nguäi có th lam dai din theo üy quyn cho mt holtc nhiu c dông.
2. Trong tnràng hcrp cn thit có th áp dimg các cong ngh thông tin hin dai
de cô dông có the tham di,r va phát biêu kin tai cuc hop DHDCD t& nh.t, bao
gôm hixóng dn cô dông biêu quy& thông qua hop D.i hi dng c dông trtrc
tuyên, bO phiêu din tr hoc hmnh thüc din tir khác.
Diu 5. Cách thfrc däng k tham dty DHDCD
Tnrrc khi khai mc cuc hçp, LILAMA phâi tin hành thu tiic dang k c
dông và phái thirc hin vic däng k cho dn khi các c dông có quyn dir hçp có
mt dang k) hêt.
IJiêu 6. Diu kiên tin hành DBBCD
1.Cuc hop Pal hi dng c dông dirçic tin hành khi có s c dông dir hçp
dai din trên 50% tong so phiêu biu quyêt.
2. Trung hqp cuc hop 1n thi nht không dü diu kin tin hãnh theo quy
djnh ti khoãn 1 Diêu nay thI thông báo mri hop lan thir hai duçrc giri trong th?i
han 30 ngay, kê tix ngay dix dmh hop lan thu nhât Cuôc hop Dai hôi dông cô dông
ln thir hal duçic tiên hành khi có so cô dông dir hp dai din tr 33% tong so phiêu
biêu quyêt trâ len.
3. Tru?mg hop cuc hop l.n thu hal không dU diu kin tin hành theo quy
djnh tai khoãn 2 Dieu nay thI thông báo m&i hop lan thir ba phái ducic gfri trong
thai han 20 ngay kê tu ngay dir drnh hop lan thu hai Cuôc hop Dai hôi dông cô
dông 1n thir ba dixcic tin hành không phii thuc vào tong so phiêu biêu quyêt cUa
các c dông dir hop.
Diu 7. Hlnh thfrc thông qua nghi quyt cüa DHBCD
Pal hi dng c dOng thông qua nghj quyt thuc thim quyn bang hInh thirc
biu quyt tai cuc hçp hoc lay kiên bang van bàn theo quy djnh tai Diêu 22
Diu 1 LIILAMA.
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Diu 8. Cách thuc bö phiu biu quyt ti DHDCD
1. Khi tin hành tàng k c dông, LILAMA cp cho tüng c dông holtc dti
din &rcic üy quyên Co quyên biêu quyt mt hoc mt s the biu quyt, trên do
ghi so dang k, hç và ten cUa cô dông, hç và ten dai din ducic tiy quyn và s
phiêu biêu quyêt cUa cô dông do, ni dung biêu quyêt. Dai hi bâu nMng nguôi
chju trách nhim kiêm phieu hoc giám sat kim phieu, so thành viên cüa ban kim
phiêu do DHDCf) quyêt djnh can cir d nghj cüa Chü t9a cuc h9p.
2. C6 dông hoc dai din dtrçic ñy quyn dn sau khi cuc h9p dA khai mc có
quyên clang k) ngay va sau do cO quyn tham gia và biêu quyêt các ni dung tiêp
theo tai dti hi ngay sau khi clang k. ChU t9a không có trách nhim drng dai hi
dê cho cô dông den muon clang k và hiu 1c cUa nhCng ni dung dâ duc biu
quyêt tniàc do không thay di.
3. Vic bi&i quy& tai Dai hi sê duçic thirc hin theo các hinh thirc:
a. Bó phiu theo hInh thirc bô phiu bMu quyt. Khi tin bath biu quyt tai
d.i hi, s the tan thành nghj quy& dirçc thu trtthc, s the phân dôi ngh quyêt
duçic thu sau, cuôi cüng dêm tong s phiu tan thãnh hay phãn dôi dê quyêt djnh.
Tong so phiêu tan thãnh, phân dôi, bO phiêu trng hoc không hqp 1 theo trng van
d duçic ChU t9a thông báo ngay sau khi tién hành biêu quyêt van dê do.
b. BO phi&t biu quyt theo phucing thi'rc bu dn phiu khi b.0 thành viên
HDQT và thành viên BKS theo khoàn 3 Diu 23 Diêu 1 LILAMA.
Diu 9. Cách thu'c kim phiu t3i DHDCD
1.Vic kim phiu duccc tin hành ngay sau khi vic bO phiu biu quyt kt
thüc và duçcc tin hành & mt phOng riêng có s1r giám sat cüa dai din cô dông
hoäc di din Doàn chü tjch.
2. Ban kim phik không dugc gch xóa, sira chüa trên phiu biu quyk
3. Ban kim phiu có trách nhim 1p biên bàn kim phiu, Tru&ng Ban kim
phiu dcc biên bàn kim phiu truóc di hi.
4. Mci cong vic kim tra, 1p biên bàn và cong b k& qua kim phik phãi
duçic Ban kiêm phi&i lam vic trung thirc, chInh xác và phâi chju trách nhim ye
kêt qua do.
Diu 10. Diu kiin d ngh quyt DIII)CIE) thrçrc thông qua
1. Nghj quyt v ni dung sau day duçic thông qua nu duçic s6 C6 dông di din
tr 65% tong so phieu biêu quyêt trâ len ca tAt cá cO dông d hp tan thành, trir tnrO!ng
hçrp quy djnh tai cãc khoàn 3,4 Diu nay:
a. Siia d61, b6 sung Diu l LiLAIviA
b. Loti C6 phAn và t6ng s6 c6 phn ciia timg loi;
c. Tang hoc giám v6n diu l LILAMA;
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d. Thay d& ngành, ngh và lTnh vc kinh doanh;
d. Thay di cci cu t chrc quãn l LILAMA;
e.DndAutuhocbántãisãncogiátrjtr35%tnggiátrjtàisãnfrô1ênducic
ghi trong báo cáo tài chinh gn nMt ciia LILAMA;
g. T chi'rc 1i, giai th LILAMA;
2. Các nghj quy& ducic thông qua khi dugc s c dông sâ hüu trên 50% tng
s phiu biêu quyêt cüa tat Ca c dông dir h9p tan thành, trI truông hçip quy djnh
tai các khoãn 1, 3 và 4 Diêu nay.
3. Bu thành viên HDQT, BKS thirc hin theo phucing thüc dn phi&i, quy
dinh tai khoãn 3 Diêu 23 và khoãn 2 Diu 28 Diu lê LILAMA.
4. Các ngh quy& DHDCD ducrc thông qua bang 100% tng s c phAn có
quyên biêu quyêt là hqp pháp và có hiu lrc ngay Ca khi trinh tij và thu tic thông
qua nghj quyêt do không ducrc thirc hin ding thu quy dinh.
Diu 11. Thông báo kt qua kiêm phiu
1. Sau khi qua trinh kim phiu biu quyt hoàn thãnh Ban kim phiu 1p
biên bàn kMm phiu cO chfr k9 cüa t& câ các thành viên Ban kim phiu.
2. Tnrâng Ban kim phiu thay mt Ban kim phiu d9c biên bàn k& qua
kiêm phiêu trrc tiêp tai dai hi. Thông báo kêt qua kiêm phiêu phái nêu c%i th so
phieu tan thành, so phiêu không tan thành, s phiu không có 9 kin, s6 phiu 9
kiên khác dôi vci 11mg vn d.
•A

.,
A.
A
.
Dieu 12. Cach thirc phan
doi
quyet
d!nh cua DIIDCD

1.C dông biu quyt phãn d& nghj quy& v vic t chüc 1i LILAMA hoc
thay dôi quyên, nghTa vi cüa cô dông quy djnh ti Diu 1 LILAMA có quyn yêu
cu LILAMA mua 'ai c phn cUa mlnh. Yêu cAu phãi bang vn bàn, trong do nêu
rO ten, dja clii cüa cô dông, s krçrng c phn cüa 11mg loai, giá dir djnh bàn, 19 do
yeu cAu LILAMA mua laj. Yêu câu phái gi'ri dn LILAMA trong thai hn 10 ngày,
kê ti'r ngày DHDCD thông qua ngh quyêt ye các vn dê tai khoàn nay.
2. Trong thM hn 90 (chin mi.roi ngày) k tü ngày nhn ducic biên bàn hçp
DHDCE) hoc biên bàn kêt qua kiêm phiêu ly 9 kMn c dông, thành viên HDQT,
thành viên Ban Kim soát, Tng giám dc, c dông/nhóm c dông sà htht tr 5%
vn diu 1 trô len có quyn yêu can Toà an hoc Trçng tài xem xét, hu9 bO quyêt
djnh cüa DHDCI) trong các truông hçrp san day:
a. TrInh t và thu tic triu tp hcp DHDCD kh6ng thrc hin ding theo quy
djinh cüa DiM l LILAMA, tra truang hçip các ngh quyt cUa DHDCD ducic thông
qua bang 100% tng s c phan có quyM biM quyt là hçip pháp và có hiu 1%rc
ngay cã khi trInh tir và thu tiic triu tip, ni dung chucmg frInh h9p và the thi.'rc tiên
hành h9p không ducic thirc hin dung thu quy djnh.
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b. Ni dung nghj quy& vi phm pháp 1ut hoc Diu 1 LILAMA.
3. Trong mci tnrng hçip c dông vk phái tuân thu ngh quyt cüa DHDCD
cho den khi có phàn quyêt Co hiu 1%rc cüa TOa an hoc Trng tài v vic hüy Nghj
quyêt cüa DHDCD.

Diu 13. Lp biên ban hçp Di hi ttông Co dông
1. Cuc hp DHDCE) phâi duçcc ghi vào s biên bàn cüa LILAMA. Biên bàn
phãi l.p bang tiêng Vit và phãi có các ni dung chU yêu sau day:
a. Ten, dja chi tri sâ chInh, s và ngày cp Giy chirng nhn dàng k doanh
nghip, noi däng k3 doanh nghiêp;
b. Thii gian và dja dim hp DHDCD;
c. Chiwng trinh và ni dung cuc hop;
d. ChUtoavàthuk;
d. Tom tAt din bMn cuc hp các kin phát biu tai DHDCD v trng vAn
dê trong ni dung chucrng trinh hçp;
va

e. S c dông tng s phik bik quy& cüa các ci dông d%r hop, phi,i liic
danh sách däng k cô dông, dti din c dông dir hp vâi so cô phán và so phiêu
bAn ti.rong üng;
va

g. Tng s6 phiu biu quy& di vài tiing vAn d bik quyt, trong dO gui rô
thng s phi&i tan thành, không tan thành và không Co kiên; t' 1 tucing irng trên
tng s phiêu biêu quyt cUa c dông dir hçp;
h. Các quyt djnh dã duçrc thông qua;
i. H, ten, chir k cüa Chu tea và thu k.
2. Biên bàn hp DHDCD phãi lam xong và thông qua truâc khi b mac cuc
hçp.
3. ChU ta và thu k cuc hp phãi lien dài chju trách nhim v tInh trung
thirc, chInh xác cüa ni dung biên bàn.
4. Biên bàn hp DHDCD phâi duçic gi'ri dn tAt ca c dông trong thii hn
mu?yi 1am (15) ngày hoc dang tai len website LILAMA trong vOng hai mmiii bôn
(24) gii kê tr ngày kt thuc cuc hop.
Bien bàn hp DHIDCD, phii liic danh sách c dông dang k d hp cO chi k
cua cô dông, toàn van Nghj quyêt dã duçic thông qua và tài 1iu có lien quan gfri
kern theo thông báo miii hp phâi duçcc liru gift tai tri1 so chfnh cüa LILAMA.
•
A
Dieu 14. Cong Abo ngh
quyet
DHDCD
A

1. Nghj quy& DIIDCI) phãi duçic cong b6 trên website cua LILAMA trong
th&i hn hai mucci bôn (24) gii k tir khi ducic DHDCD thông qua.
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2. LILAMA phãi t chüc cong b thông tin v DHDCD theo quy djnh cong
b ra cong chüng theo các quy djnh cüa pháp 1u,t v chrng khoán.
Diu 15. DBDCD thông qua nghj quyt bang hInh thfrc 1y kin bang van
ban
Thm quyk và th th(rc ly kin c dông bng vn bàn, trir các ni dung
quy djnh tai khoãn 7 Diu nay dê thông qua quy& dnh cüa DFIDCD ducic thc
hin theo quy djnh sau:
1. HDQT có quyn 1y kin c dông b.ng van bàn d thông qua quyt djrih
cüa DHDCD b.t cü hic nào nu xét tMy cn thi& vi lcd Ich cüa LILAMA;
2. HDQT chun bj phiu thy ki&i, dr thâo nghj quyt cüa DHDCD, cac tài
lieu giâi trInh dr thào nghj quyt và gi'ri den tAt cá các cô dông có quyên biêu quyêt
chm nhAt mu?yi lam (15) ngày truâc thM h?n phâi gii lal phi&i lay kiên.
3. Phik thy kMn do LILAMA phát hành phâi có các ni dung chü yu sau
day:
a. Ten, dja chi trii sâ chInh, s và ngày cAp GiAy chirng nhn dang k doanh
nghip;
b. Miic dIch lAy kin;
c. H9, ten, dja chi thuing trii, quc tjch, s GiAy chfrng minh nhán dan, Can
cuâc cong dan, h) chiêu hoc chüng th%rc cá nhan hçip pháp khác cüa c dông là Ca
nhán ten, dja chi thuing trü, qu& tjch, s quy& djnh thành 1p ho.c ma s doanh
nghip cUa cô dông hoc di din theo u' quyên cüa c dông là t chirc; s lucing
cô phán cüa tmg loai và so phiêu biêu quyêt cüa CO dOng;
d. VAn d cAn lAy kin d thông qua quyt djnh;
d. Phiicing an biu quyt bao gm tan thành, không tan thành và không có
kiên;
e. Thii hin phãi g1ri v LILAMA phiu lAy kin dã duçic trã Ru;
g. H9, ten, chft k cüa Chñ tjch HDQT và ngu?i di din theo pháp 1ut cüa
LILAMA;
4. Phiu thy kin dã duçuc trâ k phâi có chi:t k cUa c dông là cá nhán hoc
ngtr?ñ di din theo pháp 1ut cüa c dông là t chirc ho.c cá nhán, ngixôi dai din
theo pháp 1u.t cüa t chrc duçuc üy quyn.
Phiu lAy kin gCri v LILAMA phài ducuc dirng trong phong bI dan kin và
không ai ducrc quyn m& truâc khi kim phi&i hoc gui fax hoc thu din tU phãi
duçrc gii bI n$t dn thti dim kim phi&i. Các phik lAy ki&i gui v LILAMA
sau th&i h?n dâ xác dnh tti ni dung phMu thy kin hoc dã bj ma du khOng
hçip l;
5. HDQT kim phiu và 1p biên bàn kim phiu dithi sir chirng kin cüa BKS
8
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hoc cUa c dông không phãi là nguôi dik hành doanh nghip.
Biên bàn kim phiu phài có các ni dung chü yu sau day:
a. Ten, dja chi tri sâ chinh, s và ngày cp Giy chirng nhn däng k)' doanh
nghip;
b. M%lc dIch và các v&i d cn ly kin d thông qua Nghj quyt;
c. S6 c dông vOi tng s phiu bik quy& dâ tham gia biu quyt, trong do
phân bit so phiêu biu quyt hçip 1 và s biu quyt không hgp 1, kern theo phii
liic danh sách cô dông tham gia biu quy&;
d. T6ng s6 phiu tan thành, không tan thành và không CO kin d6i vôi tüng
vn
d. Các vk d dä ducic thông qua;
e. Hç, ten, chü k cüa Chü tjch HDQT, nguOi dai din theo pháp li4t cüa
LILAMA, nguôi kim phiu va cüa nguii giám sat kiêm phiêu.
Biên bàn kt qua kim phik phái duçrc g1r1 dM các c dông bng vic dng
tãi len website LILAMA trong vOng hai miicii bôn (24) gii, kê tr th?i diem kêt
thUc kiêm phiêu.
6. Ngh quy& duçic thông qua theo hInh thirc thy kin c dông bng van bàn
phãi ducic s c dông di din tren 50% tMg so cô phãn có quyên biêu quyêt chap
thun và cO giá tn nhu nghj quyt duqc thông qua tai cuc h9p DHDCD.
Phi&i thy kin dã duac trà lOi, biên bàn kim phiu, ngh quyt dâ duçic
thông qua và tài 1iu CO lien quan gcri kern theo phiêu lay kiên dêu phãi di.rccc km
git ti trii so chInh cüa LILAMA.
7. Các ni dung sau day không duçic thy kin bng van bàn:
a. Sira di, b6 sung ni dung cüa Diu l LILAMA;
b. Djnh huOng phát trin LILAMA;
c. Loti c phn và tng s c6 phn cUa trng loai;
d. Tang hoc giàm vn diu l LILAMA;
d. Btu, min nhim, bãi nhiêm thành viên HDQT và thành viên BKS;
e. Quy&djnhdtuti.rhocbans6tai sãncó giátrjtir35%tnggiátrjtai san
trO len duçic gui trong báo cáo tài chmnh gn nh.t cüa LILAMA;
g. Thông qua báo cáo tài chInh hang 11am;
h. T chüc li, giãi th LILAMA.
CHLTNG ifi. HQI BONG QUAN Tifi
MUC 1. THANU VIEN HQI BONG QUAN TRI
9
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Dieu 16. IIDQT va lieu chuan
thanh vien III)QT

1. Hi dng quãn trj là Co quan quãn l LILAMA, có toàn quyn nhin danh
LILAMA d quy& djnh, thirc hin quyn và nghTa vi cüa LILAMA. Nhim vi.i,
quyên hn c11 th cUa HDQT ducic quy djnh tai Diu 30 DiM l LILAMA.
2. Thành vien HDQT là nhtng ngtthi không thuc di tucrng ma pháp 1i4t và
Diêu l LILAMA cm lam thành viên HDQT. Thành viên HDQT có th không
phái là cô dông cUa LILAMA. LILAMA dam bâo tôi thiêu 1/3 s thành viên
HDQT không diM hãnh.
3. Thành viên HDQT LILAMA không &rcrc dMg thii là thành viên HDQT
tai qua 05 cong ty khác.
4. TiM luong, thu lao, ti&n thrnng cUa thành viên HDQT thirc hin theo quy
djnh ti DiM 31 DiM l LIILAMA.
DiM 17. 15ng cfr, d cfr, bu thành viên HDQT
1.C dông hoc nhóm c dông sr hctu tü 10% tng s c ph.n pM thông trà
len có quyM d cu rng ci:r viên HOi dng quãn tn theo quy djnh nhu sau: Co dOng
hoc nhóm c dOng nm gi1t ti'r 10% dn duâi 20% tang s c phn có quyM biêu
quyt ducic d cir mt (01) rng viên; lIt 20% d&i duói 30% duçc d cii t6i da hai
(02) (mg viên; lIt 30% dn di.rOi 40% duçrc d cir ti da ba (03) (mg viên; lIt 40%
dn dithi 50% duçic d cü tôi da Mn (04) 1'mng viên; lIt 50% dn duói 60% duqc dê
c1r t& da sáu (06) (mg viên; lIt 60% dn dithi 70% ducic d ci~ thi da bay (07) (mg
viên; ttr 70% dn dithi 80% duçic d c(m thi da tam (08) (mng viên; lIt 80% dn 90%
duçcc d ci:r thi da chIn (09) (mg viên; trên 90% ducic d ci:r t6i da mumi mt (11)
(mg vien.
Trtthng hqp s krçing (mg viên HDQT thông qua d c(r và (mg ci'r vn không
dU s krçing c.n thit, HDQT ducrng nhim có th d c(m them (mng c(m viên. Vic
HDQT giri thiu them üng viên phâi duqc cong M rö rang truóc khi DHDCD tiên
hành bik quyt theo quy djnh pháp li4t.
Tniing hqp dA xác djnh duçic truâc (mg viên, thông tin lien quan dM cac
(mng vien HDQT ducic dua vào tài lieu h9p DIHDCD và cong bô theo quy djnh tai
.x
khoan 1 Dieu
28 Dieu le LILAMA.
2. Vic biM quyt bu thành viên HDQT phâi thimc hin theo phucrng th(rc
bu dn phi&i, theo do mi cô dông có tang s phiêu biêu quyêt tuong üng vói
thng s c ph.n sâ hu than vâi so thành viên di.mcrc bâu cüa HDQT, cô dông có
quyM dn Mt hoc mt phãn tong sO phiêu bu cüa mInh cho mt hoc mt so (mng
c(m viên. NguM trtng cCr thành viên HDQT duçic xac djnh theo so phieu bu tInh lIt
cao xung th.p, b.t du lIt (trig c(t viên có so phiêu bâu cao nhâi cho den khi dü so
thãnh viên theo phê chun cüa DHDCD. Trueing hçmp có lIt 02 üng c(m viên tth len
dat cüng s phiM b.0 thu nhau cho thành viên cuôi cüng cüa HDQT tM sê tiên
hãnh b.0 laj trong s các (mg c(m viên có s phi&i bu ngang nhau.
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Dieu 18. Mien nhiçm, bai
nhiçm thanh vien HEDQT
A

1. Di hi dng c dông min nhim thành viên HDQT trong truông hqp sau
day:
a. Không có dU tiêu chun
Diêu 1 LILAMA;

va

diu kin theo quy djnh ti khoãn 4 Diu 28

b. Co dan tr chi.ic và duçic chip thun;
c. Không tham gia các hoat dng cüa EIDQT trong sáu (06) tháng lien tic,
trü trithng hcip bat khà kháng;
d. Bj ri 1on
th&n và thành viên khác cUa Hi dng quãn tn có nhUng
btng chi.'rng chuyên mon chirng tO nguii do không cOn näng 1irc hành vi.
tam

2. Dai hi dng c dông bAi nhim thành viên HDQT trong tru&ng hcip sau
day:
a. Không tham gia các hott dng cüa Hi dng quãn tij trong 06 tháng lien
tic ma không duçic sr chap thun cüa Hi dng quãn trj;
b. Co hành vi gay thit hi dn uy tIn, lçii ich cUa LILAMA;
c. C tInh cung cp thông tin cá nhán sal khi gCri cho LILAMA vài tii cách là
i'rnig viên HDQT gay ãnh huông nghiêm tr9ng dn uy tIn, lçii ich ciia LILAMA;
d. Trtxng hçip khác theo quy djnh cüa pháp lu.t và DiM l nay.
3. Khi xét thy cn thi&, Dai hi dng c dông quyt djrih thay th thành viên
Hi dông quân tn; miM nhim, bãi nhim thành viên Hi dng quán tn ngoài
truông hcip quy djnh tti khoãn 1,2 DiM nay.
DiM 19. Thông báo ban, min nhim, bãi nhim thành viên IIDQT
Vic bu, min n1iim, bãi nhim thành vien HDQT phâi ducic cong b thông
tin theo các quy djnh cüa Dieu l LILAMA, pháp lut ye chirng khoán và thj tru&ng
chirng khoán.
MUC 2. CUOC HOP HOI BONG QUAN TRI
Biêu 20. Thông báo hQp IIDQT
1. Chü tjch FIDQT hoc ngtx?ii triu tp hçp HDQT phái giri thông báo m?yi
h9p chm nhât nm (05) ngày lam vic tnric ngày h9p. Thông báo m?i hçp phai
xác djnh CJ the thai gian, dja dMm hçp, chiwng trhih, các vAn d thào lun, biêu
quyt ti cuc h9p và phi&i biM quyêt cüa thành viên.
2. Thông báo mM h9p duçrc gi'ri bang buu din, fax, thu din tii hoc phuang
tin khác, nhung phãi bào dam den dirqc dja chi cüa tirng thanh viên HDQT &rcic
dng k ti LILAMA.
DiM 21. DiM kiin

to

chtrc h9p HDQT
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1. Các cuc hçp cüa HDQT duc tin hành khi có It nht ba phn tu (3/4)
tong thành viên HDQT có mt trc tip hoc thông qua ngu?ii d?i din (ngtthi
ducic üy quyen) nu duçic da s thành viên HDQT ch&p thun.
so

2. Tri±ng hçp không dU s thành viên dir h9p theo quy djnh, cuc hçp phãi
duçic triu tp lan thir 2 trong th?i hn bay (7) ngày k t1r ngày dr djnh h9p 1n thr
nhAt. Cuc hçp triu tp 1n thi'i hai duçic tin hãnh nu có qua mt nira (1/2) s
thành viên HDQT dr hçp.
Diu 22. Cách thirc biu quyt
1. Thành viên HIDQT biu quy& các ni dung cuc h9p bang phiu biu
quyt, mi thãnh viên có mt (01) phik bik quyk
2. Thành viên không trIc tip dir hçp có quyn biu quyt thông qua phiu
biêu quyêt bang van ban. Phiêu biêu quyêt phãi dirng trong phong bI kIn và phài
duçic chuyn dn Chü tjch HDQT chm nht mt gRi truOc gii khai mac. Phiêu
biu quyt clii di.rçic
tniâc sir chrng kin cUa tt cà nhCtng nguii dr h9p.
ma

3. Thành viên HDQT không ducrc biu quyt v các hqp dMg, giao djch ma
thành viên do hoc ngtthi lien quan tâi thành viên do cO
Ich hotc mâu thun vài
lçii Ich cia LILAMA, chi tiêt quy djnh tai khoãn 15 Diu 33 Diu l LILAMA.
Diu 23. Cách thtrc thông qua quyt dlnh cüa HDQT
lcri

1.Quyt djnh cüa HDQT di.rçic thông qua nu duçic qua ban s thành viên dr
h9p chap thun; trithng hcip phiêu ngang nhau thI quy& djnh cui cñng thuc v
phia có kin cüa Chü tjch HDQT.
so

2. Ngbj quy& theo hmnh thüc l.y kMn bing van ban ducic thông qua tren ci
sâ kin tim thành cüa da s thành viên HDQT Co quyn bik quyt. Nghj quyt
nay có hiu lirc và giá tn. nhtr nghj quyt ducic thông qua t?i cuc hçp.
Diêu 24. Ghi biên ban hçp HDQT
Biên bim h9p HDQT phâi duçic ghi day dü, trung th1rc. Biên ban hçp HDQT
và tài
sir diing trong cuc hçp phâi di.rçic km git tai tri chInh cüa LILAMA.
lieu

A
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Then 25. Thong bao Quyet dinh cua HDQT
Quyt djnh cUa HDQT phâi duçic thông báo tài các ben lien quan theo quy
djnh cüa pháp lut và Diu 1 LILAMA.

MUC 3. BAN KIEM TOAN NOI BO,
NGII PHTJ TRACH QUAN Tifi LILAMA
Diu 26. Kim toán ni b
1. HDQT thành 1p b phn kim toán ni b d tham muu, giüp vic HDQT
trong qua trInh th%rc hin ehüc nang nhim vii cUa HDQT.
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2. Ca cu t chi'rc, nhim
HDQT quy djnh.

vIi,

quyn hin cUa b phn kMm toán ni b do

Dieu 27. Ngiro'i phui trach quan tn LILAMA
1.Tiêu chun cüa nguôi ph%1 trách quãn trj LILAMA:
Nguôi phii trách quân trj LIIJAMA phái là ngu&i có hiêu bit ye pháp lut,
lam vic ti LILAMA, không duçic dng th?yi lam vic cho cong ty kMm ton dc
1p dang thc hin kiêm toán các báo cáo tâi chInh cüa LILAIvIA.
2. Vic b nhim ngtrYi phii trách quãn trj LILAMA:
HDQT b nhim It nh.t 01 nguii lam các nhim viii cUa ngithi phii trách
quán trj LIIJAMA. Nguôi phii trách quãn trj LILAMA có the kiêm nEim Thu k
giüp vic HDQT. Nhim k' cUa ngu&i phii trách quãn trj LILAMA do HDQT
quyêt djnh và có the duçic b nhim li.
Nhim vi cüa ng1.rii ph%1 trách quân tn. LILAMA theo khoân 3 Diu 34 Diêu
1 LILAMA và phãn cong cüa HDQT.
3. Các trtthng hçp min nhim nguri phii trách quân trj LILAMA:
HDQT có th min nhim ngrnM phii trách qun trj LILAMA khi cn nhirng
không trái vài các quy djnh pháp lut ye lao dng.
4. Thông báo b nhim, min nhim ngu&i phii trách quãn fri LILAMA:
Thông báo v vic b nhim, min nhim nguii phit trách quãn fri LILAMA
theo quy djnh pháp li4t.
CHU1NG W. BAN KEEM SOAT
Diu 28. Vai trô cüa BKS và tiêu chuttn thành viên BKS
1. Ban kim soát có vai trô giám sat các hott dng quân trj, diu hành doanh
nghip, dam bão tuân thu Di&u l LILAMA và pháp 1ut. Nhim vii, quyên han C11
th cüa BKS ducic quy djnh tai Diu 30 Diu l LILAMA
2. Thành viên BKS phái có tiêu chuAn và diêu kin sau day:
a. Tü 21 tui trO len, có dü näng li;rc hành vi dan si;r và không thuc d6i
tucing bj cam thãnh 1p và quãn l doanh nghip theo quy djnh tai khoãn 2 Diêu 17
Lust doanh nghip;
b. Dtrçrc dào tao mt trong các chuyên ngành v kinh t, tái chlnh, k toán,
kiêm toán, 14t, quãn tn kinh doanh ho.c chuyên ngành phü hçip vài hoat dng kinh
doanh cüa doanh nghip;
c. KhOng phái là ngi.thi có quan h gia dhih cüa thãrih viên Hi dng quãn trj,
Tong giám dôc và nguM quãn l khác cüa LILAMA;
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d. Không phài là ngu?ii có quan h gia dInh vài ngu?ii di din ph.n vn nhà
nuOc tai LILAMA.
ci. Không là ngu?i thuc các trumg hcip sau:
- Lam vic trong b phn k toán, tâi chInh cüa LILAMA;
- Là thãnh viên hay nhãn viên cüa cong ty kim toán dc l.p thirc hin kim
toán các báo cáo tài chInh cüa LILAMA trong 03 näm lien truâc do.
3. Thãnh vien BKS không dugc giü các cht'rc vii quân l L]ILAMA,, không
nht thit phái là c dông hoc ngi.thi lao dng cüa LILAMA.
4. Tin liscing, thu lao, tin thi.râng cüa thãnh viên BKS thirc hin theo quy
djnh ti Di&u 45 Diu l LILAMA.
Diu 29. 15'ng cfr, d cfr, bu cfr thành viên BKS
Vic rng cr, d cCr, b.0 cir thành viên BKS di.rçic thrc hin ti.rong ti.r nhi.r quy
djnh tai Diu 14 Quy ch nay. Tnthng hçip irng cü viên Ban kim soát cèn thiêu thi
Hi dng quãn frj, Ban kim soát d cr them; vic giâi thiu them frng viên phái
duçic cong b rô rang tnróc khi DHDCD tiên hành biêu quyêt theo quy djnh pháp
lust.
Diêu 30. Các trirô'ng hqp min nhim, bãi nhim thành viên BKS
1. Thành viên Ban Kim soát bj min nhim trong các tnr&ng hçip sau:
a. Không cOn dü tiêu chun và diu kin lam thãnh viên Ban kim soát theo
quy djnh tai Diu 23 Quy ch nay;
b. Co dan ttr chirc và duçic chip thun;
c. Không th%rc hin quy&n và thim vi.i cüa minh trong sáu (06) thang lien
tiic, tth tnr?Yng hçip bAt khã kháng;
d. Không hoàn thành nhim vii, cong vic dugc phân cong.
2. Thành vien Ban Kim soát bj bâi nhim trong các tnräng hqp sau:
a. Không th%rc hin quyn và nghia vii cüa minh trong sáu (06) tháng lien t1ic
ma khOng duçic str chAp thun cüa Ban Ki&n soát;
b. Vi phm nhiu lAn, vi phm nghiem trçng nghTa vii cUa thành viên Ban
Kim soát theo quy cljnh cüa Lu.t Doanh nghip và Diu l LILAMA;
c. Tnring hçip khác theo nghj quy& Di hi dng c dông, quy djnh cüa Diu
l LILAMA và pháp lut.
3. Ngoài các tnnmg hcip quy djnh tai khoãn 1, 2Diu nay, thãnh viên Ban
Kim soát có th bj min nhim bat cü khi nào theo quyêt djnh cUa DFIDCD.
Diu 31. Thông báo v vic bu, min nhim, bãi nhim thành viên BKS
Vic bAu, min nhim, bâi nhim thành viên Ban Kim soát phài duçic cOng
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b thông tin theo các quy djnh cUa Diu 1 LILAMA, pháp 1i4t v chrng khoán và
thj truimg chirng khon.
CHTJ'NG V. TONG GIAM DOc
vA NGIY1I DIEU HANH DOANU NGHIP KHAc
Diu 32. Tiêu chun cüa nguroi diu hành doanh nghip
1. Tiêu chun Tng giám d& LIIJAMA
a. Co dU nng 1c hành vi dn sr va không thuc di tixccng bj cm quãn l
doanh nghip theo quy djnh cüa Lust doanh nghip và pháp lust hin hãnh;
b. Co trInh d chuyên mon và kinh nghim thrc t di vài lTnh virc kinh
doanh chInh cUa LILAMA;
c. Các tiêu chu.n khác do HDQT quy dinh.
2. Tiêu chu.n cUa ngtnM diu hành khác cüa doanh nghip do }]DQT quy
djnh.
3. Tin luang, thu lao, tin thung cüa TMg giám d&, ngu?iii diu hành
doanh nghip khác thirc hin theo quy djnh ti khoán 4, Diêu 36 Diêu l LILAMA.
Diêu 33. Tang giám dc
1. Tng giám dc là di din pháp 1ut cüa LILAMA, là nguii t chüc di&i
hành cao nht cüa LILAMA. Nhim v, quyn hn ciii the cña Tong giám dôc theo
quy djnh t.i Diu 38 Diêu l LILAMA.
2. HDQT b nhim 01 (met) thành vien HDQT hoc mt nguài khác lam
Tng giám d6c; k) hqp dng trong do quy djnh thà lao, tiên liscmg và lcri Ich khác.
Thu lao, tiên lucing va lçii Ich khác cüa Tong giám dôc phâi dixcic báo cáo ti
DHDCD thu?ng niên, duçic th hin thânh miic riêng trong Báo cáo tài chmnh nm
và ducrc nêu trong Báo cáo thii?ing niên cUa LILAMA.
3. Nhim k' cUa Tng giám d6c không qua näm (05) näm và có th ducic tái
b nhim vâi s nhim k' khOng hn ch. Vic b nhim Co th bet hiu hrc can cir
vào các quy djnh ti hçip dng lao dng. Tng giám d& khOng phâi là nguM ma
pháp lut cam gift chic vi nay và phãi dáp uing các tiêu chuãn, diêu kin theo quy
djnh cUa pháp 1i4t và Diêu l LILAMA.
Diêu 34. Vic bi nhim ngtroi diu hành khác cüa doanh nghip
Theo d nghj cüa TMg giám dc và ducrc sr chap thun cüa HDQT,
LILAMA duçic tuyên ding ngu?ii diu hành khác cüa doanh nghip vài s lixçing
và tiêu chuãnphü hçcp vài co cu và quy ch quân 1 cUa LILAMA do HDQT quy
djnh. Vic bô nhim ngithi diêu hành khác theo Diêu l và quy ché ni b cüa
LILAMA.
Diu 35. K hçrp dng vOi Tang giám d6c vã nglrôi diu hành doanh nghip
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Vic k hqp dng vOi Ttng giám d,c vâ ngtrii diu hành doanh nghip khác
duqc thirc hin theo quy dlnh cUa DiM 1 LILAMA và pháp 1ut.
DiM 36. Các trirô'ng hqp min nhim ngirô'i diM hành doanh nghip
1.Nguñ diM hãnh doanh nghip xin t chrc phái lam don gui cho Chü tjch
HDQT. Chü tjch HDQT t chüc hçp HDQT và ra quy& djnh trong thii h?n 01
tháng, k tr khi tip nhn don tr chirc. Trong thii gian chua có kiM HDQT thI
nguài diM hành doanh nghip do vn phãi tip tt1c thrc hin nhim vi cüa mInh ô
vj trI &rçic b nhim.
cia

2. HDQT có th niin nhim nguOi diM hành doanh nghip trong tru?mg hçip
sau:
a. Không hoàn thành nhim vii ho.c vi phm ni quy, quy ch cüa LILAMA,
vi phm pháp 1ut;
b. Do nhu cu cong tác, diM chuyM, luân chuyM can b;
c. Sue khOe không dam báo d tip tic cong tác;
d. Các tru0ng hçip khác theo quy djnh pháp 1ut.
A

A
Dieu 37. Thong bao bo nhiçm, mien nhiçm ngu'o'i. .dieu
hanh doanh nghiçp
A

A

• A

A

Thông báo v vic bi nhim, min nhim nguii diM hãnh doanh nghip phái
duçic cong bô thông tin theo các quy djnh cUa DiM 1 LILAMA, pháp 1ut v
chirng khoán và thj tnr?Yng chi'rng khoán.
CHTJNG VI. PHOI HçP HOT BONG GICJ'A
HQI BONG QUAN TRL BAN KIEM SOAT VA TONG GIAM DOC
DiM 38. Phi hqp hot dng gifra HBQT và Tng giám dc
1. D6i vâi cong tác th chüe cuc h9p DHDCD thu&ng niên, HDQT phâi
thông báo cho Tong giám d& v vic ph& hqp, dicing ngun 1irc trong thñ hn
hqp 1 theo quy dinh tai DiM l LILAMA.
su

2. Trong tnthng hçip c.p thi&, HDQT có quyM yêu cu TMg giám dc, can
b diM hành khác trong LILAMA cung cp các thông tin v hoat dng cUa
LILAMA. HDQT không dtrçic diing các thông tin chua di.rçic phép cong bô cüa
LILAMA ho.c tiêt l cho ngu?i khác d thirc hin các giao djch cO lien quan.
su

3. Các vn d thuc thm quyM cüa HBQT phê duyt theo quy djnh cUa
pháp h4t và DiM l L1LAMA do 1Mg giám dc d xuât phâi &rçlc HDQT phãn
hi trong thii hn theo quy dnh cüa DiM 1 và quy ch ni b cüa LILAMA.
4. HT)QT quyt djr1h khen thui&ng hoc k iU,t dôi v0i ViC hoàn thành i1OC
không hoàn thành thire hin nghj quy& và các vk d üy quyM khác cüa HDQT
dôi vth 1Mg giám d,c.
5. Vic phi hçip ci th th%rc hin theo Quy ch hot dng cUa HDQT do
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HDQT ban bath sau khi ducic DHDCE) thông qua.
Oiu 39. Phi hçp ho,t dông gifra HDQT và BKS
1. Trách nhim cüa HDQT trong m& quan h phi hqp vài BKS:
a. Thông báo mYi h9p và các tãi 1iu kern theo duçic gri den các thành viên
BKS cüng thii gian giri dn các thành viên HDQT;
b. Các ngh quyt cia HDQT duçic g1ri dn BKS (c'ing th?i dim gui Tng
giám doc) trong thii htn theo quy djnh tai Quy ch nay và Diu 1 LILAMA.
2. Trách nhirn cüa BKS trong rn6i quan h ph& hqp vâi HDQT:
a. Thu?mg xuyên thông báo vài HDQT v kt qua hot dng, tharn khão
kien cüa HDQT trtiOc khi trInh báo cáo, kêt 1un và kiên nghj len DHDCD;
b. Cuc kim tra djnh k, dt xut cUa BKS phái có kt lun bng van bàn
(không muon han 15 ngày lam vic kê tr ngày kt thüc) gt'ri cho HDQT dê có them
Ca si giüp HDQT trong cong tác quãn 1 LILAMA. Thy müc d và kêt qua cüa
cuôc kiêm tra trên, BKS can phâi bàn bc thông nhât vài HDQT, Tong giám dôc
truOc khi báo cáo truóc DHDCD. Trtthng hçip không thng nhât quan diem thi
duçic quyn bão lixu kin ghi vào biên bàn và Trtx&ng BKS có trách nhim báo
cáo vOi DHDCD gn nh&;
d. Trtthng hçp BKS phát hin nhCtng hành vi vi phm pháp lut hoc vi phm
Diu 1 LILAMA cüa các thành viên HDQT, BKS thông báo bang van bàn vâi
I-IDQT trong vông 48 gRr, yeu cu ngu&i có hành vi vi phm pháp 14t chain dirt vi
phm và có bin pháp khc phiic hu qua, dMg thôi BKS có trách n1iim báo cáo
truOc E)HDCD; báo cáo, cong b thông tin theo quy djnh ciXa pháp lut hin hành.
Diêu 40. Ph6i hyp hoit (lông gifra BKS và Ting giám (toe
1. Cuc kim tra dnh ks', dOt xut cia BKS phái có kt lun bng van bàn
(khong mutn han 15 ngày lam vic kê tr ngày kt thiic) gCri cho Tong giám dôc dê
có them ca so giUp Tng giám dc trong cong tác quán ldiu hành LILAMA. Thy
theo müc dO và kêt qua cüa cuOc kiêrn tra trên, BKS cn phãi bàn bc thông nhât
vâi Tong giám d6c truâc khi báo cáo truOc DHDCD. Tru&ng hqp không thông
nhât quan diem thi duçcc quyên bão hru kiên ghi vào biên bàn va TruOng BKS có
trách iihirn báo cáo vâi DHDCD g.n nht;
2. Truàng hçip BKS phát hin Tng giám d6c cô nhUng hành vi vi phm pháp
Iut hoc vi phm diu 1 LILAMA, BKS thông báo bng van bàn vOi Tng giám
dôc trong yang 48 gi, yêu câu Tong giám d6c chm dut hành vi phm va có giài
pháp khäc phiic hu qua, (tong th?,i BKS có trách nhim báo cáo trixâc DHDCD,
cong bO thOng tin theo quy djnh cUa pháp lut hin hãnh;
3. Thành vien BKS CO quyn yêu cu Tng giám d6c to diu kiin tip cn
ho so, tái 1iu lien quan dn hoat dng kinh doanh cüa LILAMA tai trii sO chmnh
hoc ncii luu trtt h so;
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4. BKS không &rcic sir ding các thông tin chiia diiçic phép cong b cüa
LILAMA hoc tiêt 1 cho ngi.rôi khác d thirc hin các giao djch có
quan.
lien

Diu 41. Các trirô'ng hçrp Tong giám d6c hoc BKS d ngh triu tp h9p
HDQT
ChU tjch HDQT phâi triu tp hpp HDQT khi có d nghj cüa BKS ho.c Tng
giám doc. Dê ngh phãi ducrc 1p thành van ban, trong do nêu rô miic dIch, v&i d
can thâo 1un và quyêt djnh thuc thm quyn cüa HDQT
Diu 42. Báo cáo cüa Tng giám dc vói IIDQT v vic thirc hin nhim vti và
quyn han durçrc giao
Hang qu hoc dt xut, Tng giám dc có trách nhim báo cáo vOl HDQT
ye kt qua th1rc hin các thim vi và quyn hn dã dxçic phan giao theo quy djnh
ni b LILAMA.
•
A
Then 43. Kiem diem vice thyc hiçn ngh quyet va cac van deAuy
quyen
khac
cüa RDQT di vói Tng giám dc
A

A

A

A

A

t

A

Hang qu hoc dt xut, can cü vào kt qua thc hin, HDQT th chirc hçp
kiêm diem dôi vOi Tong giám dc v vic thrc hin Nghj quyêt và các van dê üy
quyn khác cUa HDQT d& vOl Tng giám dôc theo quy djnh ni b Lll..AIvIA.
Din 44. Các vn tt Tang giám dc phãi báo cáo, cung cp thông tin và cách
thfrc thông báo cho HDQT và BKS
1. Các vn d Tng giám dc phài báo cáo
a. Vào ngày 3 1/12 hang nam, trInh FIDQT phê chun k hoch san xu.t kinh
doanh chi tit cho nam tài chInh tip theo trên CO sO dáp irng cac yeu cAu cüa ngân
sách phü hçip cüng nhti k hoch tái chInh 05 (näm) näm
b. Báo cáo k hoach san xu.t kinh doanh - dir toán ngán sách, báo cáo tài
chInh qu, nani (bao gm bang can d& k toán, báo cáo kt qua hoit dng san xut
kinh doanh và báo cáo hiu chuyn tin 1 dr
cho timg nam tài chInh;
hen)

c. Các báo cáo khác khi duçic yêu c.0 hoc theo quy ch ni b cüa
LILAMA.
2. Tng giám dc phái cung cp thông tin trong phm vi cho phép cüa mirth,
không di.rçic tn hoân nu không cO 1 do chinh dáng khi HDQT hoc BKS yêu câu
T&ig giám dc cung cap thông tin. Tat cá các thông báo cho HDQT và BKS phái
bàn và &rçc g1ri den BDQT, BKS trong thai gian sOm
&rçlc thirc hin b&ng
nhk
van

Diu 45. Phi h9p hoit dông chung
1. Các thành vien HDQT, BKS, Tng giám dc tlnthng xuyen trao d& trong
cong vic và cung cp thông tin qua lai trên tinh than hçip tác, h trçl to diêu kin
vic theo diing Diu 1 LILAMA, các quy djnh nOi b và k hoch
cho nhau
lam
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san xut kinh doanh chung cüa LILAMA.
2. Các thành viên HDQT, BKS, Tng giám dc sê không can thip vào cong
viêc diêu hành cUa nhau.
3. Trong mt s tnrng hçp cn thit, các thành viên HDQT, Tng giám d&,
BKS có the thông tin cho ChU tjch BDQT, Tng giám dc, Trix&ng BKS hoc tt
cã dê giái quyêt cong vic mt cách kjp thii, hiu qua.
CHIJNG VII. QUY DINH yE DANU GL4 flOAT DQNG
KHEN THIY(INGVA KY LUT DOI vOi THANH VIEN IIDQT, BKS,
TONG GL&M DOC VA NGU'(fl oiEu 1JAN11 DOANH NGHIP KHAc
Diu 46. Dánh giá hot dng khen thirö'ng và k 1ut Mi vol thành viên
HDQT, BKS, Tong giám dc và ngirô'i diu hành doanh nghip khác
1. Cn cr vào quy ch cüa LILAMA v khen thung k 1u.t và theo kt qua
dánh giá cUa Hi dng thi dua khen thu&ng k 1u.t, LILAMA së tin hành khen
thuâng djnh k' hoc dt xuât cho tp the và cá than thành viên HDQT, Ban Kiêm
soát, Tng giám d& và ngtr&i diu hành khác cüa doanh nghip có thãnh tIch trong
Cong tác qun 1.
2. Khi phát sinh các sr vic sai phm, vi phm nQi quy cUa LILAMA, ti1y
theo müc dQ vi phm cüa timg cá nhan, Hi dMg thi dua khen thuâng k' 1u.t sê
xem xét hInh thirc k' 1ut và ban hãnh quyêt dnh k' 1ut.
CHU'(ING VII. Si1'A DO!, BO SUNG
QUY cuE NQI BQ yE QUAN TRI LILAMA
Diêu 47. Sfra di, bei sung quy ch ni bô v quãn trl LILAMA
1. Vic sira di, b sung Quy ch nay do HDQT trIrih DHDCD thông qua.
Quy ch ni bO v quãn trj LILAMA khOng drn7c trái vâi quy djnh cUa pháp 1u.t
và Diêu 1 LILAMA.
2. Trong tru?mg hçip nhitng quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan dn hoat
dng cüa LILAMA chua di.rçic d cp trong Quy che nay hoc triIng hçp có
nhüng quy djnh mâi cüa pháp 1ut khác vâi nhflng diêu khoãn trong Quy chê nay
thi nhiing quy djnh pháp 1u.t do ducrng nliiên diiçic áp dirng và diêu chinh boat
dng cüa LILAMA.
CHU'NG IX. DIEU KEIOAN Tifi HANII
Diu 48. Hiu hrc thi hành
1. Quy ch ni b v quãn trj Tng cOng ty L.p may Vit Nam - CTCP gm
9 chucing, 48 diu, duçic 1p thành 08 ban có giá tn nhu nhau, dixcrc Dai hi dông
c dông thu&ng nien 2021 LILAMA thông qua theo Ng quyt s 2/1. . . /NQ19

DHDCD ngày 29/6/2021; có hiu hrc thi hành k tr ngày 29/6/2021 và phãi di.rcic
hru gift tti trii sâ chinh cüa LILAMA. Các bàn sao Quy ch nay có giá trj khi có
chU k cüa Chü tjch HOi dông quãn tn.
2. Quy ch nay thay th Quy ch quãn tr v ni b ban hãnh theo Ngh quyt
s 206/NQ-DHDCD ngày 25/5/2018 cüa Dai hi ding c dông lông cong ty Lap
may Vit Nam-CTCP.
TM. HQIJONG QUAN Tifi

CHU TICH HOI DÔNG QUAN TRI

3ái Iá
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