
BO XAY DfNG 
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p — Tir do — Htnh phüc 

o0o  
Ha Nôi, ngày 2 tháng 6 nám 2021 

THÔNG BAO 
V/v ñng ct'r/d cir nhân sr d bãu thänh viên Hi dông quãn trj, Ban kiêm soát 

Tong cong ty Lap may Vit Nam - CTCP nhim k 2021 - 2026 

KInh gi: Qu C dông Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 

Can cr Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Can cir Diu 1 t chute và hot dng cüa T6ng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP, 

D chun bj cho vic bu thành viên Hi dng quãn trj, Ban kim soát nhim k' 2021 - 

2026 tai Dai hôi dng c dong thithng niên näm 2021, Hi dng quãn trj Tong cong ty xin 

thông báo d Qu C dông bit va d nghj các Qu C dOng thirc hin d cü i'rng viên vào 

Hi dng quãn trj, Ban kim soát, ci,i th nhii sau: 

I. U'ng cfr/d cfr Thành viên Hi dng quãn tr 

1. Tiêu chuân và diu kin cüa thành viên Hi dông quail tr: 

Thành viên Hi dng quãn trj phãi clap urng các tiêu chun và diu kin sau: 

a) Không thuc di tuclng quy djnh ti khoãn 2 Diu 17 cUa Lust Doanh nghip; 

b) Co trinh d chuyên môn, kinh nghim quân trj doanh nghip hoc trong linh vrc, 

ngành, ngh kinh doanh eüa Tng cOng ty Lap may Vit Nam - CTCP (goi tt là 

Tng cOng ty) và không nht thit phãi là c dOng cüa Tng cong ty; 

c) Thành viên Hi dng quãn trj Tang cong ty CO th dng thai là thành viên HOi 

dông quãn tri cüa cOng ty khác; 

d) Không ducic là ngisii có quan h gia dinh cüa Tng giám d6c Va ngithi quãn 1 

khác cüa Tng cong ty; cUa ngi1ii quàn 1, ngui cO thm quyn b nhim ngui 

quail l Tng cong ty. 

e) Các diu kin khác theo quy dhrih  cüa pháp lut. 

2. S hrçng và quyn trng cü', d cir thành viên Hi clông quãn trl 

C dông hoc nhóm c dOng sâ htu tir 5% tng s cè phn ph thông có quyn biu 

quyêt tr len có quyn d urng cur thành viên Hi dng quàn trj theo quy djnh nhii 

sau: 

Tr 5% den duó'i 10% dixçic d cur mt (01) i'rng viên; 

Tur 10% dn drni 30% ducrc d cü thi da hai (02) urng viên; 

Tr 30% dn drn9i 40% dtiçic d cur téi da ba (03) urng viên; 

Tur 40% dn di.ri 50% di.icrc d cur ti da bn (04) urng vién; 

Tur 50% dn drni 60% ducrc d cü t& da näm (05) urng viên; 
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- Tr 60% dn diiâi 70% dixçc d cir t6i da sáu (06) rng viên; 

- Tiir 70% dn 80% duçic dè cCr t6i da bay (07) irng viên; 

- Tr 80% dn duâi 90% &rçxc dà cü t6i da tam (08) 1rng viên. 

Trinh t,r, thu tiic 1rng cü, d cü thành viên HDQT theo Diu l Tang cong ty và quy 
djnh pháp luat. 

IL 1ng cfr/d cfr Thành viên Ban kim soát 

1. Tiêu chun cüa các frng viên d cfr/frng cfr vào Ban kim soát 

a) Không thuOc  d6i tircTng theo quy djnh tai  khoân 2 Diu 17 cüa Lut Doanh nghip; 

b) Co trinh d chuyên mon bc dai  hçc tr& len thuc mt trong các chuyên ngành v 
kinh t, tài chInh, k toán, kim toán, lut, quàn tn kinh doanh hoc chuyên ngành phü hcip 
vài hot dng kinh doanh cüa LILAMA; 

c) Không phài là ngu?i có quan h gia dInh ciia thành vien Hi ding quàn trj, Tng 
giám doc và ngu?i quail l khác; 

d) Không phãi là ngui CO quan h gia dinh cüa ngui di din phn vn cüa 
LILAMA, ngithi dai  din phan von nhà nuOc t.i LILAMA. 

e) Không phài là ngithi quàn 1 cong ty, không nht thi& phài là c dông hoc ngui 
lao dng cüa LILAMA; 

f) Không duçic lam vic trong b ph.n k toán, tài chInh cüa LILAMA; 

g) Không dixqc là thành viên hay nhân viên cüa t6 chc kMm toán duqc chip thun 
thirc hin kim toán các báo cáo tài chInh cüa LILAMA trong 03 näm 1in truâc do; 

h) Co si'rc khOe, phm cht dao  di'rc tht, trung th?c và ch.p hành t6t các quy djnh cüa 
pháp 1ut; 

i) Tiêu chuk và diu kin khác theo quy djnh khác cüa pháp 1ut cO lien quan. 

2. So hrçrng và quyn dé cfr frng viên Ban kiêm soát 

- S hrcmg và quyn ung cr/d cr Ban kiêrn soát tuo'ng tir nhu' diem 2, Miic I nêu 
trén. 

ifi. Ho s d cfr/frng cfr trng viên thành viên HDQT, Ban kim soát gm có: 

Dan d ci'I, irng ci'r thành viên Hi dng quân trj, Ban kim soát (theo mu); 

Scr yu l ljch do 1rng cr vién tr khai (theo mu); 

Ban sao CMTND/CCCD, h khu thtrmg trOlDäng k tm trü dài han, hO chiu 
và các bang cp, van bang chCrng chi chi'rng nhn trinh do van hoá, trinh dO 
chuyên mOn. 

- Các giy tx khac lien quan dn tieu chu.n và diu kin cüa thành vien HOi  dng 
quãn tn, Ban kim soát theo Diu 1 Tng cong ty và quy djnh cüa pháp lut. 

3. Thôi hn và dja chi gfri hO so' frng cfr, d cfr 

sa rng ct, d gui v Ban t6 chiic Dai hOi tri.rO'c 17h00 ngày 25/06/202 1 theo 
dja chi sau: 

• Phong T chirc nhãn sir, T6ng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 
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• Dia chi: 124 Mirth Khai, qun Hai Ba Tnrng, thành pM Ha Ni 

• Sé din thoai: 024. 3863 7747/ 0243. 8632059 (may lé 105) - Fax: 0243. 6247871 
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