
QUAN TR4 TM.HO 

TONG 
CONG TY 
LP MY 

- t .' 

Büi Dirc Kiên 

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

SJ3!TTr-HDQT 

CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ti,r do - Hnh phüc 

Ha Nôi, ngày thángS nám 2021 

TO TR!NB 
V/v thông qua Diu 1 t chic và hoit ttng 
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KInh gui: Di hi dng c dông thung niên 11am 2021 
Tng Cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 

Can cü Lut doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Can cü Nghj djnh s 155/20201ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt so diu cüa Lut Chfrng khoán; 

Can cr Thông tu s 1 16/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 cUa B Tài chinh huàng 
dn mt so diêu ye quãn trj cong ty ap diing di vth cong ty dai  cháng  tai  Nghj djnh 
155/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa ChInhphü; 

Cn cir Diu 1 t chu1te va boat dng cüa Tng cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP, 

Can cu1r tInh hmnh thire t và d dam bão boat dng cüa Tong cong ty Lap may 
Vit Nam - CTCP phU hçp vói quy djnh cüa pháp luat, Hi dng quail tr Tong cong 
ty Lp may Viêt Nam - CTCP kInh trinh Bai  hi dng c dông thLthng niên nãm 2021 
thông qua ni dung sau: 

1. Thông qua Diu 1 t chu1rc và boat dng Tng cong ty Lp may Vit Nam — 
CTCP (süa di, b sung 1n 3; toãn vn dir thão Diêu 1 d gui tâi cô dông xem xét). 

2. Diu 1 t chüc va hoat dng Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP (su1ra 
di, b sung 1n 3) sê dixçc ban hành, có hiu 1irc ap diing ngay sau khi duge Dai  hi 
dng c dông thông qua và thay th Diu 1 Tng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 
ngày 25/5/2018. 

Trân trçng kInh trinh./. 

Noi nhln: 
- Nhu trên; 
- Thành viên I-IDQT; 
- Ban kim soát; 
- Liru: P. PCTD, HDQT. 
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PHANMDAU 

Diu 1 Tng Cong ly Lp may Vit Nam - CTCP duqc xây dçrng theo quy 
dnh cüa Lust Doanh nghip so 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Ngh dnh sO 
155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 ctia ChInh phii, Thông tir 1 16/2020/TT-BTC 
ngày 31/12/2020 cüa B Tài chinh huâng dk v quàn trj Cong ty áp dng dôi vói 
cong ty di chO.ng và các van bàn pháp 1ut khác có lien quan; 

Diu 1 nay quy djnh th chi'rc, hoat  dng và là Co si pháp 1 cho các ho.t 
dng san xut kinh doanh cüa Tng cong ty Lp may Vit Nam — CTCP. Các phii 
içc, van bàn sra di DiM l (n&i co) là mt phn không th tách thi cUa DiM i 
nay. 

DiM 1 nay duçic Di hOi  ding C6 dông thu&ng niên 2021 T6ng cong ty Lp 
may Vit Nam - CTCP thông qua theo Nghj quyt s6 .. .tTQ-DHDCD ngày 
..../2021. 

CI{U'OG I. DINH NGHTA CAC THU4T NG TRONG DIEU L1 

l3iêu 1. Giãi thIch thut ngfr 

1. Trong DiM l nay, nhüng thuat ngtt dxi day duçic hiM nhu sau: 

a) LILAMA hoc Tong cong ty, thy tirng ngCt cành, duçc hiM là T6ng cong 
ty Lap may Vit Nam - CTCP. 

b) Vn diu l là t6ng mnh giá c6 phn dâ bàn hoc ducc dng k) mua khi 
thãnh lap cong ty cô phân và theo quy dj.nh tai  Diêu 6 Diêu l nay; 

c) Vn có quyn bié'u quylt là v6n C6 phn, theo do ngui s& hu có quyên 
biêu quyêt ye nhüng van dê thuc thâm quyên quyt dlnh  cüa Di hi dông cô 
dông; 

d)Lugt Doanh nghip là Luat Doanh nghip s6 59/2020/QH14 duc'c Qu6c 
hi niiic Cong hôa Xâ hi Chü nghia Vit Nam thông qua ngày 17 tháng 6 nàm 
2020; 

d)Lu2t Ching khoán là Luat  Chirng khoán s6 54/2019/QH14 duçc Qu6c hi 
nuó'c Cong hOa Xà hi Chü nghTa Vit Nam thông qua ngày 26 tháng 11 näm 2019; 

e) Vit Nam là nuóc Cong hoà Xà hi Chü nghTa Vit Nam; 

g) Ngày thành 1plà ngày T6ng cOng ty Lp may Vit Nam—CTCP duçc cp 
Giy chirng nhan  dang k doanh nghip ln däu; 

h)Ngzthi diu hành doanh nghip là T6ng giám d6c, Phó t6ng giám d6c, K 
toán truâng LILAMA; 

i) Ngzthi quán l) doanh nghip là ngui quàn l LILAMA, bao g6mChü tich 
HOi dOng quân trj, Thành viên Hi dông quàn trj, Tong giám dOc, Phó tong giám 
dOc, K. toán tnthng LILAMA; 
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k)Ngwài có lien quan là cá nhân, t chrc duçc quy djnh tai  khoàn 23 Diu 4 
Lut Doanh nghip, khoàn 46 Diu 4 Lust Chthig khoán; 

1) Cd dông là cá nhân, t chic s hthi It nht mt C6 phn cüa cong ty C6 
phân; 

m)Cd dóng lan là c6 dông dugc quy djnh ti khoãn 18 Diu 4 Lust Chirng 
khoán; 

n) Th&i hgn hogt d5nglà thO'i gian hot dng cüa LILAMA dugc quy djnh ti 
khoàn 5 Diêu 2 Diêu l nay; 

o) S& giao djch chi7lg khoán là Si giao dch chi'rng khoán Vit Nam và các 
cong ty con; 

p) Cong ty mc là T6ng Cong ty Lp may Vit Nam — CTCP d6i vâi cong ty 
khác thuc mt trong các trtrcYng hçp sau: 

p.1. S& hüu trên 50% v6n diu l hoc t6ng s6 c6 ph&n ph6 thông cüa cong 
tydó; 

p.2. Các trtthng hqp chi ph6i theo thOa thun gifla L1LAMA va cOng ty 
khác ducic ghi vào Diêu l cong ty ma LILAMA chi ph6i; 

p.3. Các tnr&ng hqp khác theo quy djnh cüa pháp lut. 

q)COng ty con là các doanh nghip thuc mt trong các doanh nghip quy 
djnh t,i dim p Diu nay, ducic t6 chirc dithi hinh thüc cOng ty trách nhim hftu hn 
mt thành viên, cong ty c6 phn, cong ty trách nhim hthi hn hai thành viên tth 
len, cOng ty lien danh, cong ty thành 1p & nuâc ngoài. 

r)Công ty lien kdt là doanh nghip ma LILAMA sà hru bng hoc dithi 50% 
v6n d:iki l hoc t6ng s6 c6 phn ph6 thông cüa doanh nghip do. Cong ty lien kêt 
duçic t6 ch(rc, hoat  dng theo Lust  Doanh nghip; 

s)Doanh nghip khác là doanh nghip có c6 phAn, v6n gop ci:ia LILAMA; 

o. Doii 4  thành vien là cOng ty con, cong ty lien k&; chi nhánh, vAn phàng 
dai diênLllAMA; 

p. Ngu'O'i dgi din là ngithi duçic LILAMA üy quyn bang vAn bàn thc hin 
các quyn, trách nhim và nghia V11 cüa LILAMA ti doanli nghip khác theo quy 
dinh cüa pháp lut và Diêu l nay. 

q. Cd là khoãn lçii nhi4n rông dirge trã cho m6i c6 phn b&ng tiên mt 
hoc bng tài san khác. 

2. Trong Diu l nay, các tham chiu t&i mt hoc mt s6 quy djnh hoc vAn 
bàn khác bao gôm cã nhftng süa dOi, bO sung hoc vAn bàn thay the. 

3. Các tiêu d (Chuang, Diu ciia Diu l nay) ducc sir diing nhm thun tin 
cho vic hiêu ni dung và không ành hu&ng tó'i ni dung cüa Dieu l nay. 
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CHUONG II. TEN, IIINH THtC, TRV sO, CHI NHANTI, VAN PHONG 
B.I DIN, B!A  BLM KINH DOANH, THOI }I4N HOT BONG VA 

NGUUI BiI DI1N TBIEO PIIAP LUJT CUA LILAMA 

Biu 2. Ten, hInh thfrc, trit s&, chi nhánh, van phông dii din, dja dim kinh 
doanh và thôi hn hoit dng cüa LILAMA 

1. Ten doanh nghip: 

- Tênvit bang ting Vit:TONG CONG TY LP MAY VIT NAM - 
CTCP 

- Ten vit b&ng tikg Arth:VIETNAM MACBINERY INSTALLATION 
CORPORATION - JSC 

- Ten vit tt:LILAMA 

- Logo cüa LIILAMA: Logo cüa LILAMA duçic Cic só hüu trf tu - BQ 
Khoa h9c và Cong ngh cap Giy chirng nhn diàng k nhãn hiu hang hóa theo 
Quyêt dnh so A4626/QD-DK ngày 2 1/7/2004, nhu sau: 

Mo tã: Logo cüa LILAMA là Qua dja cu hInh Elip, nn màu xanh lam, CO 

các dixOng kinh tuyên và vi tuyn, a gifta có chCt LILAMA màu dO trên nn trng in 
nghiêng. 

2. LILAMA là cong ty c ph.n có tij cách pháp nhân phü hçip vai pháp lust 
hiên hành cüa Viêt Nam. 

3. Trii s&dàngkcüaLILAMA: 

- Dja clii trçi sa chInh:124 Minh Khai, phithng Minh Khai, qun Hai Ba 
Trixng, thành ph Ha Ni 

- Diênthoai: 0243.8637747 

- Fax: 0243.8638 104 

- E-mail: info@lilama.com.vn  

- Website: www.lilania.com.vn  

4. Tng cong ty có th thành l.p clii nhánh, van phông di din ti dja bàn 
kinh doanh d thijc hin các miic tiêu hoat dng cüa LILAMA phU hçp vói quyêt 
djnh cia Hi dông quãn trj và trong phm vi lut pháp cho phép. 

5. Trix khi chm drt hoat  dng truâc thai hn quy djnh tai  khoàn 1 Diu 62 
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Diu 1 nay, thôi han  boat dng cüa LUIM4A là vô thai hn k tr ngày thãnh lip. 

Biêu 3. Ngurô'i di din theo pháp Iut cüa LILAMA 

1. LILAMA có 01 (met) ngi1i dai  din theo pháp 1u.t. Tng giám dôc là 
ngu&i di din theo pháp lut cüa LILAMA. 

2. Ngixô'i dai  din theo pháp 1ut có trách nhim theo quy djnh tai  Diu 13 
Lut Doanh nghip. 

3. Quyn han  và nghTa vii cüa ngithi dai  din theo pháp 1ut quy djnh tai 
Diu 38 Diêu l nay. 

4. Ngui dai  din theo pháp lut phài Cu trü tai  Vit Nam, khi xut cành khôi 
Vit Nam phài üy quyên bang van ban cho nguôi khác thrc hin quyên và nghTa v 
cUa ngu?ii dai  din theo pháp lut. Trong trithng hçrp nay, ngixàri dai  din theo pháp 
1ut van phài chju trách nhim ye vic thrc hin quyên và nghia v d üy quyên. 

CIIIJ'UNG ifi. MJC TIU, P114.M VI KINH DOANH 
VA bAT BONG CUA LILAMA 

Biêu 4. Nganh ngh kinh doanh, muc tiêu hoit dng cüa LILAMA 

1. Ngành ngh kinh doanh: 

T 
T 

A Ten nganh nghe 
Ma 

nganh 

Xây dmg cong trinh k5' thut dan diing khác 

Chi tit: 

D&u tu và xây dirng các cong trinh, bao gm: cong nghip thñy din, 
nhit din, xi mäng, hóa d.u, giây và thép), dan dging, giao thông, thcty 
igi, cp thoát nithc và ha tang k5 thut do thj 

Tng thu EPC xây drng các cong trinh dan ding, cong nghip, giao 
thông thüy lqi, buu din, cong trInh k thut ha tang do thj va khu 
cong ghip, các cong trInh du&ng day tram bin th din 

4290 

2 

Hoat dng kin trüc và tir vn k5 thu.t có lien quan 

Chi tit: Tu vn xây drng, thng thu toàn b hoc mt pMn cüa d an 
du liz các cong trInh cong nghip, dan diing và h. tang k thut nhu: 
l.p duán, thiet ké và 1p tong dir toán, liz van giám sat, quãn 1 dr an 

7110 

Lp d.t may moe và thit bj cong nghip 

Chi tit: San xut kinh doanh xây dçmg theo quy hoach, k hoach phát 
trin ngành xây dirng cüa nhà nuâc, bao gôm các 11'nh virc thi cOng lap 

3320 
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dätthi& bj may moe 

4 

Dóng tàu và cu kin ni 

Chi ti&: Dóng mâi các 1o.i tàu, thuyn vn tài diRing song và dung 
bik 

3011 

5 

Gia cOng co khi; xü 1 và tráng phü kim 1oi 

Chi tit: Ch to thit bj và gia cong kt cu thép cho cac cong trthh 
cOng nghip, dan dçmg 

2592 

6 

Kim tra và phân tIch k5 thut 

Chi tit: Kim tra, thi nghim, hiu chinh thi& bj din, h thng diu 
khiên tii dng, h thông nhit cho các day chuyn cOng ngh; giám sat, 
kiêm tra chat lucmg các môi han và tfnh chit ca 1 cüa vt 1iu 

7120 

7 

Ban buôn may moe, thiêt bj và phii tüng may khác 

Chi ti&: Kinh doanh vt tu, may moe, thi& bj, phii tang, tu 1iu san 
xut, tii 1iu tiêu dung, nguyen phii 1iu san xu.t, tiêu dung, day 
chuyn cong ngh - tr dng hóa, hang tiêu dung, phrnmg tin 4n tài 

Cung cp thit bj cOng ngh và diu khik tr dng 

4659 

8 

Dai 1, môi giâi, du giá 

Chi tit: Lam dai 1 tiêu thçi cho các ngành trong và ngoài nuâc các 
mt hang phic vii san xuât và tiêu dàng theoquy djnh cüa pháp 1ut 

4610 

Hoat dng dch vi h trc kinh doanli khác con 1i chua dugc phân vào 
dâu 

Chi tit: Xuât khu vt tii, may moe, thit bj, phii tung, tu 1iu Sail xuat, 
tu 1iu tiêu dàng, nguyen phii 1iu san xuât, tiêu dàng, day chuyên cOng 
ngh - tir dng hóa, hang tiêu dung, phuo'ng tin 4n tãi 

Xut kh.0 vt tu, thit bj, cOng nghip v 1p may và xây dimg 

8299 

10 

Vn tãi hang hóa bang duông b 

Chi tit: Kinh doanh vn tãi, hang hóa, các thit bj sieu tri.räng sieu 
tr9ng 

4933 

11 

Hot dng chuyên môn, khoa h9c và cOng ngh khác chua ducic phân 
vào dâu 

Chi tiêt: Djch thut cac tiêu chuãn và tài 1iu chuyên ngành ye linh virc 
eh to và 1p d.t thit bj, các day chuyên cOng ngh mi 

7490 
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12 

Giáo diic ngh nghip 

Chi tit: Dào tao  cong nhân k5 thut các ngành ngh d phic vii nhu 
cau san xuât cho Tng côngty và ngoài xã hi; dào tao  nâng cao và cp 
chirng chi cho thçi han 

8532 

13 

Cung ing và quail 1 ngun lao dng 

Chi tit: Dao tao  và thrc hin vic dim ngithi lao dng Vit Nam di 
lam vic có thai han tai nuâc ngoài Xuât khu lao dng 

7830 

14 

Si'ia chcta và bão duOng phuxng tin vn tãi (tth 0 to, mô to, xe may và 
xe có dng co khác) 

. . ,. . 
Chi tiet: Sua chua cac loal tau, thuyen van  tai duang song va duo'ng 

bin 

3315 

15 

Hoat dng thit k chuyên diing 

Chi tit: Thi& k thi& bj kt cu thép cho các cOng trinh cong nghiêp, 
dan diing 

7410 

16 

Kinh doanh bt dng san, quyn sir d1ing dt thuc chü sâ hüu, chU si:r 
diing hoc di thuê 

Chitit:Kinhdoanhbtdngsãn 

Kinh doanh phát trin nhà 

6810 

17 
Li van, mOi giri du giá bt dng san, du giá quyn sr dçing dt 

Chi tit: quãn l 4n hành nhà chung cu 
6820 

18 
Dich vu h tra lien quan dn qung bá và t chCrc tua du lich 

Chi tiêt: Kinh doanh du lich lü hành 
7920 

19 
Dich vu liru trü ngn ngày 

Clii tiêt: Kiiih doanh khách san 
5510 

20 
Nlià hang và các djch vI an ung phuc VIT km dng 

Chi tit: Kinh doanh nhà hang 

5610 

21 
Hoat dông viii cho'i giãi trI khác chua duo'c phân vào dâu 

Chi tiêt: Kinh doanh khu vui chai giãi trI 
9329 

22 Cho thuê may moe, thi& bj và d dung hru hinh khác 7730 
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Clii tit: Cho thuê thi& bj thi cong và vn tãi 

23 
San xut khác chua ducic phân vào dâu 

Chi tiêt: San xuât vt lieu xây dmg 
3290 

24 
Ban buôn vat lieu, thit bi l.p dat khác trong xây dung 

Chi tiêt: Kinh doanh vt lieu xây dirng 
4663 

2. Mic tiêu hot dng cüa LIILAMA: 

a. Kinh doanh có lài, bào toàn và phát trin vn cüa các c dông du tu tai 
LILAMA; hoàn thành các chi tiêu theo nghj quyt cüa Dai  hi dông cô dông; 

b. Phát trin LIIJAMA có trInh d cong ngh, quàn l và chuyên mon boa cao; 
kinh doanh các ngành ngh ma pháp lust không cm, gn kt cht ch giüa san xuât 
kinhdoanhvóikhoah9c côngngh; 

c. Náng cao chit lucrng quàn l và hiu qua d.0 tu, mi rng lien doanh lien 
kêt, nâng cao uy tIn và khà nang cnh tranh trên thi truô'ng trong nurc và quôc tê; 

d. Nâng cao dài sng ngithi lao dng, phát huy truyn thng vn hóa doanh 
nghip; 

e. Xây dçrng, duy tn quan h hçp tác, phát trin d& tác chin lugc bn vimg 
gitta LILAMA vth cong ty con, cong ty lien ket và doanli nghip lien quan khác. 

Diêu 5. Phtm vi kinh doanh và hoit dng cüa LILAMA 

1. LILAMA ducic phép 1p k hoch và tin hãnh hot dng san xut kinh 
doanh theo các ngành nghê d:à dng k, duçic quy dnh ti Diêu l nay và thông báo 
thay dôi nci dung ding k9 vâi cci quan däng k kinh doanh dã duqc cOng bô trên 
cong thông tin däng k doanh nghip quôc gia. 

2. LILAMA Co th hot dng kinh doanh các ngành ngh khác sau khi dâ cO 
kiên dông bang van bàn cüa cci quan di din chü sâ httu Nhà niió'c näm cô 

phn, vn gop clii phôi và duçic Da.i hi dOng cô dông thông qua theo dung trInh tr 
quy djnh cüa pháp lust; 

CH1JJNG IV. VON DIEU L, cO PHN, 
cO PFI1TU, TRAT iriEu 

Diéu 6. Von diêu I, cô phân 

1. Von diu lê 

a) Vn diu l cüa LILAMA là 797.261.040.000 dng (Bang chtt: Bay tram 
chIn bay tr hai trm sáu mimi m& triu không tram bôn mimi nghiin ctông). TOng 
s von diu l cüa LILAMA ducic chia thành 79.726.104 c phn voi mnh giá là 
10.000 dng/c phan. 
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b) Vn diu 1 do các c dông tr nguyen gop bng tin hoc tài san hçrp pháp 
cüa minh. 

c)LILAMA có th thay di vn diu 1 khi dtxcic Dai  hi dng c dông thông 
qua và phü hç'p vri các quy djnh cüa pháp 1ut. 

2.Cphn 

a) Các c phn cüa LILAMA vào ngày thông qua Diu 1 nay là c phàn pM 
thông, là doanh nghip nhà nuó'c c phn hóa nell LILAMA không có c dông sang 
lip. Co dông và si hüu cô phân cüa c dông duçc c'i th tai  S dàng k c dông 
cüa LILAMA, quyên và nghTa v cüa cô dông pM thông quy djnh ti Diu 13, 
Diêu 14 Diu lê nay. 

b)LILAMA có th phát hành các loi c phn uu dài sau khi có s11 chip 
thun cüa Di hi dông Co dOng và phü hqp vi các quy dnh cüa pháp lust. 

c) C phn pM thông phãi duqc im tiên chào ban cho các c dông hin hftu 
theo t) l tLrcYng 1mg v6i tT l sâ hiru cô phân phô thông cüa hp trong LILAMA, trix 
trithng hçip Dai  hi dông cô dông quyêt djnh khác, so cô phán c dông không dãng 

mua hét s do HQi dông quãn trj cüa LILAMA quyêt djnh. Hi dông quãn frj có 
the phân phôi so cô phân do cho cô dông và ngithi khác vi diêu kin không thun 
lçii hon so v&i nhftng diêu kin dã chào ban cho các cô dông hin hUu tth tru&ng 
hçrp Di hQi dông cô dông cO chap thun khác. 

d)LTLAMA có th mua c phn do chInh LILAMA dâ phát hành theo nhttng 
each thlrc duçc quy djnh trong Diêu l nay và pháp 1u.t hin hành. 

d)LILAMA có th phát hành cac loi ehüng khoán khác phü hçp vài quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

Diêu 7. Chfrng nhn cô phiêu 

1. C dông cüa LILAMA duçc cp chlrng nhn c phi&i tucrng 1mg vri s c 
phân và 1oi cô phãn si hO-u. 

2. C phiu là loi chlrng khoán xac nhn quyn vàlgi Ich hcip pháp clia 
nguôi sâ hO-u dôi vài mOt  phân von cO phân cüa LILAMA, co phiêu phãi có dày dü 
các ni dung theo quy djnlI ti khoãn 1 Diêu 121 Lust Doanh nghip. 

3. Trong then hn 30 ngày k tr ngày np dy dO h so d ngh chuyên 
quyn sâ hOu c phn hocthi hn khác theo dMu khoãn phát hành quy djnh k tcr 
ngày thanh toán dy dO tin mua c phân theo nhu quy djnh tai  phucmg an phát 
hành c phiu cOa LIILAMA, ngiRi si hO-u s c ph&n du?c cp chlrng nhn cô 
phiu. Nguô'i sâ hO-u c phn không phài trã cho LTLAMA chi phi in chlrng nhn 
C( phieu. 

4. Tnr&ng hcip c phiu bj rn.t, bj hu hông hoc bj hOy hoai du6i hinh thlrc 
khác thi c dong duqc LILAMA cap li c phiêu theo d ngh cOa cô dông dO. Dê 
nghj cOa c dông phãi bao gôm eác ni dung sau dày: 
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a) Thông tin v c phiu dà b m.t, bj hu hông hoc bj buy hoi duói h1nh 
thirc kháe; 

b) Cam k& chju trách n1iim v nhftng tranh chip phát sinh tir vic cap 1i cô 
phiu mó'i. 

TMu 8. Si dáng k c dông 

1. LILAMA phãi 1p và luu gitr s däng k c dông tCr khi duccc cap Giây 
chirng nhn däng k doanh nghip. S däng k) c dông CO the là van bàn, tp dtt 
1iu din ti:r hoc cà hai 1oti nay ghi nhn thông tin ye sO htru cô phãn cüa các cô 
dông LILAMA. Ni dung So dng k9 c dông theo Khoãn 2 Diêu 122 Lut Doanh 
nghip. 

2. S dang k c dông duçc luu giO t.i Trung tam luu k chirng khoàn theo 
üy quyn quãn 1 c dông cüa LILAMA. C dông có quyn kim tra, tra c1ru hoc 
trIch 1iic, sao chép ni dung s dang k c dông trong gRi lam vic cüa Trung tam 
liru k chi'rng khoán. 

3. Trtxmg hqp c dông có thay di dja chi lien lc ho.c giy tâ tuy than, thi 
phài thông báo kjp thñ vi Trung tam km k3 chrng khoán duccc LILAMA üy 
quyên de cp nht vào s dàng k cô dông. LILAMA không chju trách uhim v 
vic không lien lac dugc vâi cô dông do không dugc thông Mo thay di da chi lien 
lc cüa cô dông. 

4. Theo üy quyk cua LILAMA, Trung tam lizu k) chiirng khoán phài cp 
nJat kjp thii thay dôi cô dông trong s dang k) c dông theo yêu cu cüa c dông 
có lien quan theo quy dnh tai  Diu l nay. 

Diu 9. Chu'ng chi chfrng khoán khác 

1. Chimg clii trái phiu hoc ch(rng chi chüng khoán khác cüa LILAMA 
duqc phát hành theo quy dnh cüa pháp lut và Diêu l nay, có chü k cüa nguôi 
dai din theo pháp lu.t và dâu cüa LILAMA. 

2. Hi dng quàn trj cO quyên quyêt dnh loai trái phiu, tng giá frj trái 
phiêu và thai diem phát hành, nhung phài báo cáo Dai  hi dông cô dông tai  cuc 
hçp gân nhât. Báo cáo phãi kern theo tài lieu và ho sa giài trIuh quyêt dj.nh cüa HOi 
dông quán trj ye phát hành trái phiêu. 

Diu 10. Chào ban c phân 

1. Chào bàn c phn là vic LILAMA tang them s lugng c ph.n, loai c 
ph.n duçic quyn chào bàn d tang vén diu l. 

2. Chào bàn c phn cO th thçrc hin theo các hinh thuc sau day: 

a) Chào ban c phn cho c dông hin h&u theo quy djnh tai  Diu 124 Lust 
Doanh nghip; 

b) Chào bàn c phn rieng lé; 
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c) Chào ban c phn ra cong chUng. 

3. Vic chào ban c phn cüa LILAMA thçrc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut 
v ch(rng khoán. 

4. LILAMA thirc hin ding k thay di vn diu 1 trong thñ hn 10 ngày k 
tr ngày hoàn thành dcit ban c phn. 

Biu 11. Chuyn nhirçrng c phãn 

1.Tt Ca the c phn dugc tir do chuyn nhtxçing tth khi Diu l nay và pháp 
lut có quy djnh khác, cô phiêu hem yet, däng k giao djch trên Sâ giao djch 
chCmg khoán dirge chuyên nhuccng theo các quy djnh cüa pháp lut ye chCrng khoán 
va thj tnrng cht'rng khoán. 

2. C phn chua dirge thanh toán d&y dii không dirge chuyn nhuçing và 
huing các quyên igi lien quan nhu quyên nhn cô tüc, quyên nhn CO phiêu phát 
hành dê tang von cô phân tr nguOn von chü s& hftu, quyên mua cô phiêu mâi chào 
ban và các quyên igi khác theo quy djrih cüa pháp 1ut. 

3. Ngithi lao dng dirge mua them c phn uu dAi theo quy dnh t.i Khoãn 2 
Diu 48 Nghj Djnh 59/20111ND-CP ngày 18/7/2011 cüa Chmnh phi'i ye chuyn 
doanh nghip 100% vn nha nithc thành cong ty c phn clii dirge chuyên nhuqng 
theo quy djnh cüa pháp li4t v mua c phân ru dãi khi c phn hóa doanh nghip. 

4.Vic thuia k& tng, cho c phn thçrc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

CHTJ'NG V. C€ CAU TO CH1J'C, QUAN Tifi VA KIEM SOAT 

Biu 12. Co can t chfrc, quãn trj và kini soát 

Ca cu t chüc quail 1, quail trj và kim soát cüa LIILAMA bao gm: 

1. Dai  hi dng c dông; 

2. HQi dng quãn trj; 

3. Ban kMm soát; 

4. Tng giám d&. 

CH1J'€NG VI. CO BONG VA BI HQI BONG CO BONG 

Biu 13. Quyên cüa c dông 

1. C dOng ph thông có các quyn sau: 

a) Tham dir, phát biu trong cuQc h9p Dai  hi dng c dông và thçrc hin 
quyn biu quyêt trirc tiêp ho.c thông qua nguri d.i din theo üy quyênhoc hInh 
thtrc khác do pháp lut quy dnh. Mi cO phân phô thông có mOt  phiêu biêu quyêt; 

b) Nhn c tCrc von mCrc theo quyt djnh cüa Di hOi  dng c dông; 

c) Uu tiên mua c phn mâi tuong i±ng vó'i tT 1 s& hCtu c phn ph thông 
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cCia tCrng c dông trong LILAMA; 

d) T do chuyn nhirgng c phn cüa minh cho ngui khác, trCr trung hçp 
quy djnh tai  khoãn 3 Diêu 11 Diêu 1 nay, khoãn 3 Diêu 120, khoãn 1 Diêu 127 
Lut Doanh nghip và quy dnh khác cüa pháp lu.t có lien quan; 

d) Xem xét, tra ci'ru Va trIch 1ic thông tin v ten và dja chi lien 1c trong danh 
sách cô dông có quyên biêu quyêt; yêu câu süa dôi thông tin không chinh xác cüa 
mlnh; 

e) Xem xét, tra clru, trIch içic hoc sao chip Diu l LILAMA, biên ban h9p 
Dai hi dông Co dông và Nghj quyêt Dai  hi dông cô dông; 

g) Khi LILAMA giâi th hoc phá san, dirge nhn mt phn tài san con lai 
tixcYng üng vói tT l si htru cô phân tai  LILAIVIA; 

h) Yêu cu LILAMA mua lai  c phn trong các trung hcTp quy djnh tai  Diu 
132 Lust Doanh nghip; 

i) Dirge di xü bInh dng. Mi c phn eiia càng mt lOai  du  tao  cho c 
dông s& hüu các quyên, nghTa vi và lcd Ich ngang nhau. Trung hçip LIILAMA có 
các loai cô phân uu dAi, các quyên và nghTa V11 gän lien vâi the loai cô phân uu dAi 
phài duge Dai hOi dông cô dông thông qua và cong bô day diü cho cô dông; 

k) Dixgc tMp cn dy âü thông tin djnh k và thông tin bt thithng do 
LILAMA cong bô theo quy djnh ciia pháp lut; 

1) Ducc bào v các quyn, lcii Ich hgp pháp cüa mirth; d nghj dmnh clii, hüy 
bô ngh quyêt, quyêt dnh cüa Dai  hi dông cô dông, HOi  dông quàn tn. theo quy 
djnh cüa Lust Doanh nghip; 

m) Các quyn khác theo quy ctjnh ciia pháp 1ut va Diu l nay. 

2. C dông hoc nhom c dông s& hru tir 05% tang s c phn ph thông tr& 
len Co CC quyên sau: 

a) Yêu cu HOi  dng quàn trj thc hin vic triu tp h9p Dai  hi dng c 
dông theo các quy djnh tai  khoàn 3 Diêu 115 và Diêu 140 Lust Doaith nghip; 

b) Xem xét, tra cüu, trIch lic s biên bàn và ngh quyt, quyt djnh cüa Hi 
dOng quãn trj, báo cáo tài chinh bàn niên và hang nãm, báo cáo cüa Ban kiêm soát, 
hcrp dng, giao djch phài thông qua HOi  dông quãn trj và tài 1iu khác, trr tài lieu 
lien quan den bi mt throng mai,  bI mt kinh doanh tha LIILAMA; 

c) Yêu cu Ban kim soát kim tra tiling vn d ci th lien quan dn quàn l, 
diu hành hoat dng cüa LILAMA khi xét thây can thiêt. Yêu câu phài bang van 
bàn và phài bao gm các ni dung sau dày: h9, ten, da ehi lien lac,  quôc tjch, so 
giy t pháp 1 cüa cá nhân dOi vâi cô dông là cá nhãn; ten, ma so doanh nghip 
hoc s giy t pháp 1 cüa to chirc, dja clii tri1 s chinh dOi vii cô dông là to chic; 
s luçng c phn Va thai dim dang k c phân cüa trng Co dông, tong so cô phân 
cüa cà nhóm c dông và tST l sa hüu trong tong so cô phân cüa LILAMA; van dê 
cn kiêm tra, m%lc dIch kiêm tra; 
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d)Kin nghj vn d dua vao chuo'ng trinh hçp Dai hOi dng c dông. Kin 
ngh phài bang van bàn và di.rgc gi den LThAMA chm nhât là 03 ngày lam vic 
truâc ngày khai mc;kiên nghj phài ghi rô ten cô dông, so hrgng tcrng loai cô phân 
cüa Co dông, van dê kiên nghj dLra vào chuang trInh hçp; 

d) Các quyn khác theo quy djnh c1ia pháp 1ut và Diu 1 nay. 

3. C dông hoc nhóm c dông s hffii lIt 10% tng s c phn ph thông tr& 
len có quyên dê cir ngithi vào HOi  dông quân trj, Ban kiêm soát theo quy djnh ti 
khoàn 2 Diêu 28 Diêu 1 nay. Vic dê cir nguài vào Hi dông quàn tr và Ban kiêm 
soát thc hiên nhu sau: 

a) Các c dông ph thông hçp thành nhóm d d ci ng1xi vào Hi dng 
quail trj và Ban kiêm soát phài thông báo ye vic h9p nhóm cho L1LAMA và các 
cô dông d hçp biêt trirâc ba (03) ngày lam vic truâc khi khai mc Dai  hi dông 
cô dông; 

b) Can Cu s luçmg thành viên Hi dng quàn tn và Ban kiêm soát, cô dông 
hoc nhóm Co dông quy djnh ti khoãn nay ducic quyên dê c1r mt hoc mt so 
ng1Ii theo quy djnh ti Diêu l nay lam irng viên Hi dông quàn trj và Ban 
kiêm soát. TruItng hçip so 1rng viên di.rgc cô dông hoc nhóm cô dông dê cir thâp 
han so 1mg cIt viên ma h9 dugc quyôn dê cIt theo quyêt djnh clia Di hi dông cO 
dông thI sO 1mg dr viên con li do Hi dOng quân trj, Ban hem soát và các eô dOng 
khac dê cIt. 

Diêu 14. Nghia viii cIta cô dông 

C dông ph thông có các nghTa vçi sau: 

1. Thanh toán dli và dung thOi h.n s c phn cam kt mua. 

2. KhOng dirge rut vén dà gop bang c phn pM thông ra khôi LILAMA 
duâi mci hinh thlrc, tth tmOiig hçip dirge LILAMA hoc ngrnYi khác mua 1i co 
phân. Trirmg hçTp cO cO dông rlit rnt phãn hoc toàn b von cô phân dà gop trái 
vâi quy djnh ti khoàn nay thi cO dông do và nguIti có lci Ich lien quan trong 
LfLAMA phài cItng lien dâi chiu  trách nhimvê các khoãn ng Va nghra vii tài san 
khác cüa LILAMA trong phm vi giá trj cô phân dà bj nit và các thit hti xãy ra. 

3. Tuân thIt Diu l L]ILAMA và Quy ch quãn l ni bO cIta LILAMA. 

4. Chip hành Nghj quyt, quy& dj.nh cüa Di hOi  dng c dOng, Hi dng 
quàn trj. 

5. Bão mt các thông tin dirge LJLAMA cung cp theo quy dnh ti Diu l 
LILAMA và pháp lut; chi sIt ding thông tin dirge cung cap dê thirc hin và bào v 
quyOn và lgi Ich hcip pháp cIta mInh; nghiêm cam phát tan hoc sab, gIti thông tin 
dirge COng ty cung cap cho t chIre, Ca nhân khác. 

6. Tham dir cuc hçp Dai  hi dng c dông và thirc hin quyn biu quyt 
thông qua các hmnh thlre sau: 

a) Tham dir và bi&i quyt trçrc tip ti cuc hop; 
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b) Uy quyn cho Ca nhân, t chirc khác tham dii và biu quyt tai  cuc hop; 

c) Tham dr và biu quyt thông qua hQi nghj trçrc tuyn, bó phiu din tir 
hoäc hmnh thirc din tr khác; 

d) Giri phiu biu quyt dn cuc h9p thông qua thu, fax, thu din tCr; 

7. Chju trách nhirn cá nhân khi nhân danh LILAMA diiâi mçi hlnh thüc d 
thrc hin mt trong các hành vi sau dày: 

a) Vi phm pháp 1ut; 

b) Tin hãnh kinh doanh và cáo giao di.ch khác d tu lçii hoc phtic vii lçii Ich 
cüa to chirc, cá nhân khác; 

c) Thanh toán các khon no' chua dn han trtrâc cáo rüi ro tài chinh di vâi 
LILAMA. 

8. Hoàn thành cáo nghia VIT khác theo quy dnh cüa pháp lust hin hành. 

Diu 15. Di hi &ing c dông 

1. Di hi dng c dông gm tt cà c dông có quyn biu quyt, là Co quan 
quyêt dinh  cao nhât cüa LILAMA. Dai  hi dOng cô dông hçp thithng niên mOi 11am 
mOt lan và trong thai han  bôn (04) tháng kê tir ngày kêt thüc närn tài chInh. Hi 
dong quail trj quyêt djnh gia han  h9p  Dai  hi dông cô dông thixa'ng niên trong 
truaiig hçTp can thiêt, nhu'ng không qua 06 thang kê tir ngày két thüc näm tài chinh. 
Ngoài cuc hçp thu&ng niên, Dai  hi dông Co dông có the h9p bat thuôiig. Dja 
diem hçp Dai  hi dOng cO dông duçic xác djnh là noi chU tça tham dr h9p và phãi a 
trên lnh thô Viêt Nam. 

2. Hi dng quàn trj triu tp hçp Dai  hi dng c dông thuô'ng then và 11ra 
ch9n dja dim phii hcip. Dai  hQi dông cô dông thung niên quyêt dnh nhttng van 
d theo quy djnh ciia pháp luat và Diêu l LILAMA, dc bit thông qua báo cáo tài 
chmnh näm duqc kiêm toán. Tri.rang hçip Báo cáo kiêm toán báo cáo tài chfnh näm 
cüa LILAMA có cáo khoãn ngoi trCr tr9ng yêu, kiên kiêm toán trái ngucc hoc 
tr chôi, LILAMA phãi mai dai  din to cht'rc kiêm toán ducic chap thun thc hin 
kim toán báo cáo tài chmnh cüa LILAMA dci hpp Dai hOi dông cô dông thuông 
niên va dai din th chirc kiêm ton dugc chap thun nêu trên có trách n1iim tham 
d h9p Dai  hi clông cô dOng thu?mg then cüa LIILAMA. 

3. Hi dng quàn trj phài triu tp hçp Dai  hi dng c diông bt thuông 
trong cáo tri.rông hçxp sau: 

a) Hi dng quàn trj xét thy cn thit vi lçi ich cüa LILAMA; 

b) S luçing thânh viên HOi  dng quán trj, Ban kim soát con lai  it hon so 
luç'ng thành viên tôi thiêu theo quy djnh cüa pháp lust; 

c) Theo yêu cu cña c dông hoc nhórn c dông quy djnh tai khoàn 2 Diu 
13 Dieu l nay; yêu câu triu tp hçp Dai  hi dông cO dông phài dugc the hin bng 
van bàn, trong do nêu rô l do và miic dIch cuc h9p, Co dü chft k cüa cáo cô dông 
lien quan hoc van bàn yêu câu duc 1p thành nhiêu bàn và tp hp diX chü k ciXa 
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các Co dông có lien quan; 

d) Theo yeu cu cüa Ban kim soát; 

d. Các truOng hçrp khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diêu 1 nay. 

4. Triu t,p hçp Dai hOi d6ng c dông bat thu&ng 

a) Hi ding quàn trj phãi triu tp hçp Dai  hi dng c dông trong thai han 
30 ngày k tir ngày so thành viên Hi dông quãn trj hoc thành viên Ban Kiêm soát 
con lai  nhu quy djnh tai  diem b khoân 3 Diêu nay hoc nhn duqc yêu câu quy djnh 
tai dim c và diem d khoãn 3 Diêu nay; 

b) Tnrang hçp Hi dng quãn tij không triu tp h9p Dai  hi dông cô dông 
theo quy djnh ti diem a khoãn 4 Diêu nay thi trong thai han  30 ngày tiêp theo, Ban 
kim soát thay the Hi dông quàn trj triu tp h9p Dai  hi dông cô dông theo quy 
djnh tai  khoán 3 Diêu 140 Lut Doanh nghip; 

c) Truang hqp Ban kMm soát không triu tp hçp Dai  hi dng c dông theo 
quy dinh tai diem b khoãn 4 Diêu nay thI cô dông hoc nhóm cô dông quy djnh tai 
diem c khoàn 3 Diêu nay có quyên yêu câu dai  din LILAMA triu tp h9p Dai  hi 
dông cô dông theo quy dinh tai Lut Doanh nghip; 

Trong tnthng hqp nay, c dông hoc nhóm c dông friu tp h9p Dai  hi 
dông cô dông có the âê nghj Ca quan dang k) kinh doanh giám sat trInh tir, thu tçic 
triu tp, tiên hành h9p và ra quyêt dnh cüa Dai  hi dông c dông. Tat Ca chi phI 
cho vic triu tp và tiên hành h9p Dai  hQi dông cô dông dxçrc LUIAMA hoãn 'ai. 
CM phi nay không bao gôm nhU'ng chi phi do cô dông chi tiêu khi tham dr cuc 
h9p Dai  hi dong cô dong, ké câ chi phI an a va di 'a• 

d) ThU tiic d th chUc hçp Dai  hi dng c dong theo quy djnh tai  khoán 5 
Diêu 140 Luât Doanh nghiêp. 

Biu 16. Quyn và nghTa vii cUa Dti hi dng c dông 

1. Dti hQi dng c dông có quyn và nghTa v11 sau: 

a) Thông qua dnh hithng phát trik cUa LILAMA; 

b) Quyt dnh loai  c phn và tng s c phn cüa trng loai duçc quyn chào 
ban; quyêt dj.nh mUc cô tictc  hang 11am cUa tfrng loai  cô phãn; 

c) Bu, min nhim, bãi nhim thành viên Hi dng quãn trj, thành viên Ban 
kiêm soát; 

d) Quy& dinh  du tu hoc ban so tài san có giá trj tir 35% t6ng giá trt tai san 
tra len duc ghi trong báo cáo tai chInh gall nhât cUa LILAMA; 

d) Quyt djnh sCra di, b sung Diu 1 LILAMA; 

e) Thông qua báo cáo tài chInh hang nàm; 

g) Quyt djnh mua 1a  trên 10% tng s6 c6 phn dã ban cUa mi loai; 

h)Xem xét, xi'r l vi phm cUa thãnh vien HQi dng quãn trl,  thành viên Ban 
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kirn soát gay thit hi cho LIILAMA và c dông LILAMA; 

i) Quy& djnh th chtrc lai, giài th L1IILAMA; 

k) Quyt djnh ngãn sách ho.c tng mCrc thu lao, thuô'ng và igi Ich khác cho 
Hi dông quail trj, Ban kiêm soát; 

1) Phê duyt Quy ch quãn trj ni b; Quy ch hot dng Hi dng quân trj, 
Ban kiêm soát; 

m) Phê duyt danh sách cong ty kim toán duçic chip thun; quyt djnh 
cong ty kiêm toán thrçc chap thun tliçrc hin kiêm tra hot dng cüa LIILAMA, bãi 
mien kiêm toán viên duçic chap thun khi xét thây can thiêt; 

n) Quyn và nghia vii khác theo quy dn1i pháp 1ut và Diu 1 nay. 

2. Di hi dng c dông thão lun và thông qua các vn d sau: 

a) K hoch kinh doanh hang näm cüa LILAMA; 

b) Báo cáo tài chInli hang nàm dã dugc kim toán; 

c) Báo cáo cüa HOi  dng quail trj v quán trl và kk qua hoat dng cüa Hi 
dông quãn trj và tirng thành viên Hi dông quán trj; 

d) Báo cáo cüa Ban kim soát v k& qua kinh doanh cüa LILAMA, k& qua 
hot dng cüa HOi  dlông quàn trj, Tong giám dôc; 

d) Báo cáo tçr dánh giá kt qua hoat dng cüa Ban kim soát và thành viên 
Ban kiêm soát; 

e) Mcrc c tCrc di vc1i mi c phn cüa thng loai phü hçrp vâi Lust Doanh 
nghip, các quyn gn 1in vói loai c phn do và kt qua kinh doanh cüa 
LILAMA. Mirc c tCrc nay không cao hcm móc ma Hi ding quãn trj dê nghj sau 
khi dà tham khão kiên các c dông ti cuc h9p Di hi dông c dông; 

g) S6 hiçmg thành viên HOi  dng quãn trj, Ban kim soát; 

h) Bu, min nhim, bãi nhim thành viên Hi dng quan tr, thành viên Ban 
kiêm soát; 

i)Quyt djnh ngân sách hoc tng mirc thu lao, thu&ng và lqi Ich khác di 
vâi Hi dông quan trj, Ban kiêm soát; 

k) Quyt djnh 1a ch9n dan vj kim ton ho.c phé duyt danh sách cong ty 
kim toán và üy quyên cho HOi  dông quãn tr lira ch911; quyêt djnh cong ty kiêrn 
toán dugc chap thun thc hin kiêm tra các hoat dung cüa LILAMA khi xét thây 
can thiêt; 

1) B sung và sra di Diu 1 LILAMA; 

m) Loi c phn và s hrçmg c phn mái duçic phát hành di vói mi loai c 
phan; 

n) Chia, tách, h9p nMt, sap nhp hoc chuyn di LIIILAMA; 
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o) T chtrc lai  và giài th (thanh 1) LILAMA và chi djnh ngithi thanh 1; 

p) Quy& djnh du tu hoc ban s6 tài san cô giá trj tr 35% tong giá tri tài san 
trâ len duçic ghi trong Báo cáo tài chInh gân nhât cüa LILAMA; 

q) Quy& djnh mua lai  trên 10% tMg s c phn dà ban cüa mi 1oi; 

r)LILAMA k kt hçp dng, giao djch vOi nhftng d6i ttxgng duçc quy djnh 
tai khoàn 1 Diêu 167 Luat  Doanh nghip vó'i giá trj bang hoc lan han 35% tong 
giá trj tài san cüa LILAMA duqc ghi trong báo cáo tài chinh gân nhât; 

s) Chip thun các giao djch quy dnh t.i khoàn 4 Diu 293 Nghj djnh s 
155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 nãm 2020 cña ChInh phü quy djnh chi tiêt thi 
hành mt so diêu cüa Lut Chirng khoán; 

t) Phê duyt Quy ch ni b v quãn trj LILAIvIA, Quy ch ho.t dng Hi 
dông quàn trj, Quy ché ho.t dng Ban kiêm soát; 

u)Xir l các vi phm cüa HOi  dng quán trj, Ban kim soát gay thit hai  cho 
LILAMA và c dông; 

v) TJy quyn cho HOi  dng quàn trj thirc hin các quyn và nghia vçi cüa Dti 
Hi dâng cô dông phü hçp v6i Diêu l nay và quy djnh cUa pháp 1ut; 

x) Các vn d khác theo quy djnh cüa pháp lut và Diu 1 nay. 

3. Tt Ca các ngh quyt và các v.n d dA duçic dua vào chuarig trinh h9p 
phài dugc dixa ra thào 1u.n và biêu quyêt tai  cuc h9p Di hQi dông cô dông. 

Diêu 17. Uy quyn tham diy h9p Di hi dông c dông 

1. C dông, nguài di din theo üy quyn cüa c dông là th ch'crc có th trçrc 
tiêp tham d? hçp hoc üy quyên cho mQt hoc mt so cá than, to chCrc khác dir h9p 
hoc d1r h9p thông qua mOt  trong các hinh thirc quy dnh ti khoàn 3 Diêu 144 Lut 
Doanh nghip. 

2. Vic üy quyn cho cá nhân, th chirc di din d h9p Dai  hi dng c dông 
theo quy djnh ti khoãn 1 Diêu nay phãi 1p thành van bàn. Van bàn üy quyên theo 
Mu cüa LILAMA và phài nêu rô ten cô dông üy quyên, ten cá nhân, to chirc duçc 
üy quyên, sO luçng Co phân dirgc üy quyên, ni dung üy quyên, phm vi Uy quyên, 
thai hn üy quyén, chü k cüa ben üy quyên và ben duçc üy quyên. 

Nguai duçc üy quyn dir h9p Di hi dng c dông phâi np van ban üy 
quyên khi dang k dir h9p. Trix?mg hçip Uy quyên 1.i thi ngtxai tham di hçp phài 
xuât trInh them van bàn üy quyên ban dâu cüa cO dông, ngithi di din theo üy 
quyên cüa cô dông là to chüc (neu tnrac do chixa dang k vâi LILAMA). 

3. Phi&u biu quy& cüa nguai duçc üy quyn d hçp trong phrn vi duçc üy 
quyên vn có hiu 1%rc khi xày ra mt trong các truang hçp sau day: 

a) Nguôi üy quyn d ch&, bj hn ch nãng lc hânh vi dan sir hoac b mt 
nang lrc hành vi dan sv; 

b) Nguäi Ciy quyn dà buy bó vic chi djnh uy quyn; 
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c) Ngithi üy quyn dã. hüy bô thm quyn cüa ngui thçrc hin vic üy quyên. 

Diu khoãn nay không áp dyng trong triRmg hgp LILAMA nhn duçic thông 
báo v mt trong các sir kin trên tri.xOc gii khai mc cuc h9p Di hi dông cô 
dông hoc truâc khi cuc h9p duçic triu tp 1i. 

Fiêu 18. Thay di các quyn 

1. Vic thay d6i hoc hüy bO các quyn dc bit gn lin vri mt loi c 
ph.n mi dãi có hiu 1rc khi duçc cô dông di din tr 65% tong so phieu biêu quyêt 
tth len cüa tat Ca cô dông d hgp thông qua. Nghj quyêt Dai  hi dông Co dông ye 

nOi dung lam thay dôi bat 1çi quyên và nghia vi cüa CO dông s hftu cô phân uu dâi 
clii duçc thông qua nêu diicic so cô dOng uu dãi cüng loai dir hçp so' hru tii 75% 

tong so cô phân iru dãi 1oi do tro' len tan thành hoc ducc các cô dông uu di cüng 
1oi so' hffii t 75% tong so cô phân uu dãi loi do tro' len tan thành trong truàng 
hçip thông qua nghj quyêt dithi hinh thüc lay hen bang van bàn. 

2. Vic th chirc cuQc h9p cüa các c dông nm giü mt 1oi c phn uu dli 
dê thông qua vic thay dôi quyên nêu trên clii có giá trj khi có tôi thiêu 02 CO dông 
(hoc di din theo üy quyên cüa hç) và näm gic tôi thiêu 1/3 giá trj mnh giá cüa 
các cô phân 1oi do dl phát hành. Triiemg hcip không có dü so dyi biêu nhu nêu trên 
thI cuc h9p durçc to chirc lai  trong thO'i hn 30 ngày tiêp theo và nhfrng ngithi nãm 
gici cô phãn thuc loi do (khong phii thuQc vào so lucmg ngi±i và so cô phân) có 
mat trirc tiêp hoàc thông qua dai diên theo uy quyên dêu duac coi la du so luo'ng 
dai biêu yêu câu. Ti các cuc h9p cüa cô dông näm git cô phân uu dli nêu trên, 
nhüng ngurn näm giLt cô phân thuôc loai do co mat tnrc tiép hoäc qua nguoi dai 
din có the yêu câu bO phiêu kIn. Môi cO phân cüng loi có quyên biu quyêt ngang 
bAng nhau tai  các cuc hçp nêu trên. 

3. Thu tçic tin hành các cuc hp riêng bit nhu 4y dugc thrc hin tuo'ng tr 
vó'i các quy djnh ti Diêu 20, 21 và 23 Diêu l nay. 

4. Trr khi các diu khoãn phát hành c phn quy djnh khác, các quyn dc 
bit gan lien vài các loi cô phân có quyên iiu dli dôi vo'i mQt so hoc tat ca các 
van die lien quan den vic phan phOi igi nhu.n hoc tài san cüa LTIJAMA khOng bj 
thay diOi khi LILAMA phát hành them các cô phãn cLing loai. 

Piêu 19. Triu tp h9p, chtro'ng trinh hçp và thông báo mOi h9p Di hi dông 
cô dông 

1. Hi dng quàn trj triu t.p h9p Dai  hi dng c diông thu&ng niên và bt 
thuo'ng. HOi  dông quàn trj triu tp h9p Dai  hi dông cô dông bat thumg theo các 
truo'ng hç'p quy dnh tai  khoàn 3 Diêu 15 Dieu 1 nay. 

2. Nguô'i triu tp h9p Di hi dng c dông phãi thçrc hin các cOng vic 
sau dày: 

a) Chuk bj danh sách c dông dü diu kin tham gia và biu quyt ti cuc 
h9p Dai  hQi dông Co diông. Danh sách cô dông cO quyên dir h9p Di hi diông cô 
dông duçc 1p không qua 10 ngày truó'c ngày gui thông báo m&i h9p Di hi dông 
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c dông. LILAMA phái cong b thông tin v vic 1p danh sách c dông có quyn 
tham d1r h9p Dai  hQi dông cô dông tôi thiêu 20 ngày truác ngày däng k cuôi ciXng; 

b) Chun bj chuang trinh, ni dung di hQi; 

c) Chun bi tài lieu cho dai hi; 

d) Di thão ngh quyt Dai  hi dng c dông theo ni dung dir kin ciXa cue 
hçp; 

d) Xác djnh thai gian và dja dim t chüc di hi; 

e) Thông báo và giXi thông báo hçp Di hi dng c dông cho tt cã các c 
dông CO quyOn dir hcp; 

g) Các cOng vic khác phiic vi di hi. 

3. Thông báo mi h9p Di hi dng c dông diigc gcri cho tt Ca các c6 dông 
bang phuo'ng thiXc dê bão dam den duçic dja chi lien 1c cüa cô dOng, dOng thai 
cong bO trên trang thông tin din tCr eUa LILAMA và Uy ban Chirng khoán Nba 
nuâc, S& giao djch chiXng khoán ncii eô phiêu cña LILAMA niêm yet hoc däng k 
giao dich Ngucn triêu tap hop Dai hôi dông cO dông phai gui thông bao mm hop 
den tat cá cac cô dông trong Danh sách cô dông có quyên di hçp cham nhât 21 
ngày tri.róc ngày khai mtc cuc h9p (tInh tr ngày ma thông báo duc gi:ri hoc 
chuyên di mt each hcp l). Chuang trinh h9p Di hi dông cO dông, các tài 1iu 
lien quan den các van dê s duçc biêu quyêt ti Dai  hi duqe gi:ri cho các c dong 
hoc/và dang tr011 trang thông tin din tiX cüa LILAMA. Trong tru&ng hgp tài lieu 
không duqc giXi kern thông báo h9p Di hi dOng eô dông, thông báo mi hçp phãi 
nêu rô duo'ng dn den toàn b tài lieu h9p dê các CO dông cO the tip con, bao gôm: 

a) Chucmg trmnh h9p, the tài 1iu siX dyng trong cuc hçp; 

b) Danh sách và thông tin chi tit cüa các iXng viên trong trtxing hçip bu 
thành viên HQi dông quàn tij, thành viên Ban kiêm soát; 

c) Phiu biu quyt; 

d) Dir thão nghj quyt di vth tiXng vn d trong chuong trInh hçp. 

4. c6 dOng hoc nhóm c dông theo quy djnh tai  khoãn 2 Diu 13 Diu 1 
nay có quyOn kiên nghj van dê dua vào chuong trInh h9p Di hi dOng CO dông. 
Kiên ngh phãi bang van ban và phài duqc giXi den LILAMA chm nhât 03 ngày 
lam vic triró'c ngày khai mc cuc h9p. Kiên nghj phãi ghi rô ten cO dOng, sO 
1irqng tmg loi cô phân cüa CO dông, van dO kiên nghj dua vào chucmg trIrjh h9p. 

5. Ngui triu tp hp Di hi dng c dông có quyn tr ch6i kin nghi. quy 
dinh tai khoãn 4 DiOu nay nêu thuOc  mt trong các tm6ng hqp sau: 

a) Kik nghj duqe gi dn khOng diXng quy dnh ti khoân 4 Diu nay; 

b) Vào thi dim kin ngh, c dông hoc nhóm c dong khOng n.m gi dñ 
tr 5% c phân ph thông tth iOn theo quy dnh tai  khoãn 2 Diêu 13 Diêu l nay; 

c) Vn d kin nghj không thuc phrn vi thm quy&n quy& djnh cüa Dai  hi 
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dng cé dông; 

d) Các trithng hçp khác theo quy djnh cüa pháp luat va Diu 1 nay. 

6. Nguài triu tap h9p Di hOi  dng c dông phãi chp nhn và dua kin ngh 
quy djrih tai  khoãn 4 Diêu nay vào dçr kiên ehuo'ng trInh va nOi dung cuOc hçp, trir 
tnrng hçip quy djnh ti khoán 5 Diêu nay; kiên nghj diicc chInh thirc bô sung vào 
chuang trInh và ni dung cuc h9p nêu ducic Di hi dông cô dông chap thun. 

Biu 20. Các diu kin tin hãnh h9p Dii hi dung cu dông 

1. Cuc h9p Di hi dung c dông ducc tMn hành khi có s c dông d'r h9p 
di din trên 50% tong so phiêu biêu quyêt. 

2. Trung hqp cuc h9p 1n thir nht không dü diu kin tMn hành theo quy 
dnh ti khoán 1 Diêu nay thi thông báo môi hçp lan thu hai ducic gi:ri trong thai 
han 30 ngay, kê tii ngay du drnh hop lan thu nhât Cuôc hop Dai hôi dông cô dông 
lan thr hai duçic tiên hành khi có so cô dông dir h9p di din tir 33% tong so phiêu 
biêu quyêt tth len. 

3. Tni?ing hqp cuc hçp ln thr hai không di:i dMu kin tin hành theo quy 
dnh tai  khoãn 2 Diêu nay thI thông báo mai h9p lan thtr ba phài dugc glri trong 
thai han 20 ngay kê tii ngay du dmh hop lan thu hai Cuôc hop Dai hôi dông cô 
dông lan thu ba duqc tiên hành không phi,i thuOc vào tong so phiêu biêu quyêt cüa 
các cô dông dir h9p. 

Diu 21. Th thu'c tiên hành hçp và biu quyt ti cuc hçp Dii hi dung cu 

clông 

1. Tnrâc khi khai mc cuc h9p, LILAMA phãi tin hành thu tiic dàng k c 
dông và phài thçrc hin vic däng k cho den khi các cô dông có quyên dci h9p Co 
mt däng k5r hêt theo trInh tir sau: 

a) Khi tin hành däng k c dông, LIILAMA cp cho 11mg c dông hoc di 
din theo üy quyên Co quyên biêu quyêt mt the biêu quyêt, trên do ghi so dng k, 
h9 và ten cüa cô dông, h9 và ten dai  din theo üy quyên và so phiêu biêu quyêt cüa 
cô dông do. Di hQi dông cO dông thão luan  và biêu quyêt theo 11mg van dê trong 
ni dung chucmg trInh. Vic biêu quyêt ducc tiên hành bang biêu quyêt tan thành, 
không tan thành và không có hen. Tai  Di hi, sO the tan thành nghj quyêt dugc 
thu truâc, so the khOng tan thành ngh quyêtduçic thu sau, cuOi cong dêm tong so 
phiêu tan thành hoc khOng tan thành d quyêt dnh. Kêt qua hem phiêu dugc Chü 
toa cong bô ngay trucrc khi be mac cuôc hop Dai hôi bâu nhctng nguai chiu trach 
nhim kiêm phiêu hoc giám sat kiêm phiêu theo dê nghj cüa Chi'i t9a. So thành 
viên cüa ban kiêm phiêu do Di hi dông cô dông quyêt djnh can cu dê ngh cüa 
Chü toa cuc h9p; 

b) C dông, nguai dai  din theo uy quyn cüa cu dông là th chuc hoc nguai 
dugc Uy quyên dn sau khi cuc h9p dã khai mc CO quyên dang k ngay và sau dO 
Co quyen tham gia và biêu quyêt ti dai  hi ngay sau khi däng k. Chü t9a không có 
trách nhim dung di hOi  dé cho cô dông den muon dang k và hiu lc cüa nhng 
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ni dung dã dugc bi&i quy& truâc do không thay di. 

2. Vic bu chü t9a, thu k và ban kim phiu duçic quy dinh  nhu sau: 

a) Chü tjch Hi dng quàn trj lam chii tça hoc üy quyn cho thành viên Hi 
dng quãn trj khác lam chü tça cuc hçp Di hi dông cô dông do Hi dông quãn 
trj triu tip.  Trumg hçTp Chü tjch yang mt hoc tam  thôi mat khã nng lam vic 
thI các thành viên Hi dông quàn trj con lai  bâu mt nguài trong so hQ lam chü. tça 
cuoc hp theo nguyen täc da so. Truàng hqp không bâu duçc nguOi lam chi tça, 
Truàng Ban kiêm soát diêu hành dê Dai  hQi dông cô dông bâu chü tQa cuc h9p 
trong sO nhftng ngui dçr hçp và ngui cO phiêu bâu cao nhât lam chU t9a cuc hpp; 

b) Trr truêng hçp quy djnh tai  dim a khoãn nay, ngui k ten triu tp hpp 
Dai hi dông co dông diêu hãnh dê Dai  hi dông cô dông bâu chü tQa cuc h9p và 
ngui có so phiêu bâu cao nhât lam chü t9a cuc hçp; 

c) Chü t9a cir mt hoc mt s nguii lam thu k cuc hçp; 

d) Dai  hi dng c dOng bu mt hoc mt s ngu&i vào ban kim phiu 
theo dê nghj cüa chü t9a cuc h9p. 

3. Chuang trinh và ni dung cuc hçp phãi dugc Dai  hi dng c dông thông 
qua trong phiên khai mac.  Chuang trmnh phãi xác djnh rO và chi tiêt th?i gian doi 
voi tCrng van dê trong ni dung chuong trInh hçp. 

4. Chü t9a dai  hi có quyn thirc hin các bin pháp cn thi& va hçip 1 d 
diêu hanh cuc hpp Dai  hi dông cô dOng mQt cách có trt tir, dung theo chucing 
trinh dâ duçic thông qua và phàn ánh duçic mong mun cUa da s ngtthi dir h9p. 

a) B trf ch ngi tai  dja dim h9p Dai  hi dông c dông; 

b) Bão dam an toân cho mi ngui Co mt tai  các da dim hçp; 

c) Tao  diu kin cho c dông tham d (hoc tip tiic tham dr) dai  hi. Ngithi 
triu tp h9p Dai  hi dOng cô dông có toan quyên thay di nhftng bin pháp nêu 
trên và áp dyng tat ca các bin pháp can thiêt. Các bin pháp áp dimg có the là cp 
giây vào cira hoc sü ding nhftng hinh thüc la chpn khác. 

5. Di hOi  dng c dông thão lun và biu quyt theo tirng vn d trong ni 
dung chuong trmnh. Vic biêu quyêt duçc tien hành bang biêu quyêt tan thành, 
không tan thânh yà không có kiên. Kêt qua kiêm phiêu duqc chü tça cong bo 
ngay tnrâc khi be mac cuOc hop. 

6. C dOng hoc ngui duc üy quyn dr hçp dn sau kh.i cuc hçp dâ khai 
mac vn du9'c dang k và có quyên tham gia biêu quyêt ngay sau khi dàng k; 
trong trung hqp nay, hiu lirc cüa nhthig ni dung dâ duçc biêu quyêt truâc do 
khOng thay dôi. 

7. Ngu&i triu tp hçp hoc chü t9a cuc h9p Dai  hi dng c dOng CO quyên 
sau d.y: 

a) Yêu cu tt Ca ngu&i dçr hçp chju sir kim tra hoc the bin pháp an ninh 
hçip pháp, hcip l khác; 
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b) Yêu cu ca quan có thrn quyn duy tn trt tir cuOc h9p; tric xuât nhftng 
nguOi không tuân thu quyên diêu hành cüa chü t9a, Co gay rôi trt tir, ngän cn 
tiên triên binh thumg cUa cuc h9p hoc không tuân thu các yeu câu ye kiêm tra an 
ninh ra khOi cuc hp Di hi dông cô dông. 

8. Chü tça có quyn hoãn cuOc  h9p Di hi dng cô dông d có dü s ngiräi 
däng k dir hçp tôi da không qua 03 ngày lam vic kê tir ngày cuc hp d djnh 
khai mc và chi duçic hoãn cuQc hçp hoc thay ctôi dja diem h9p trong truO'ng hçTp 
sau day: 

a) Dja dim h9p không có dü ch ngi thuan tin cho tt câ ngiRi dv hçp; 

b) Phuang tin thông tin tai  dja dim hçp khOng bâo dam cho c dông dr 
hçp tham gia, tháo lun và biêu quyêt; 

c) Co nguôi dr hp can trâ, gay r6i trt tir, có nguy ca lam cho cuc hp 
không diigc tiên hành mt each Cong bng và hcTp pháp. 

9. Trithng hcip chü t9a hoãn hoc tam  dung hp Dti hi dông c dông trái 
vo'i quy dlnh tai khoãn 8 Diêu nay, Dai  hi dông Co dông bâu mt ngui khác trong 
so nhüng ngithi dir hp dé thay the chñ t9a diêu hành cuc hop cho den lüc ket 
thUc; tat ca nghj quyêt dirge thông qua tai  cuc hp do dêu có hiu igrc thi hành. 

10. Tnrng hgp LILAMA áp dyng cOng ngh hin dai  d t chüc DaihQi 
dOng cô dOng thông qua hp trirc tuyên, LILAMA cO trách nhim dam bão die cô 
diOng tham dtr, biêu quyêt bang hInh thüc bO phiêu din tCr hoc hInh thuc din tC 
khác theo quy djnh tai  Diêu 144 Lust Doanh nghip Va pháp 1ut ye chirng khoán. 

Diu 22. Hlnh thuc thông qua nghj quyét Dai hi dông c dông 

1. Di hi ding c dông thông qua nghj quy& thuc thAm quyn b.ng hInh 
thuc biu quyt tai  cuc hop hoc ly kiên bang van ban. 

2. Nghj quyt Dai  hi dng c dOng v các vk d sau day phài dugc thông 
qua bang hi.nh thüc biu quyêt tai  cuc hop Dai  hi diàng c diông: 

a) Sua dii, b sung ni dung cüa Diu 1 LILAMA; 
b) Djnh htróiig phát trin LILAMA; 
c) Loai c phn và tng s c phn cüa trng loai; 
d) Tang hoc giam vn diu l LILAMA; 
d) Bu, mik nhim, bãi nhim thành viên HQi ding qun trj và thành yjên 

Ban kim soát; 
e) Quyt djnh du tu hoc ban s tài san có giá trj tCr 35% thng giá tr tai san 

trâ len dirge ghi trong báo cáo tài chinh gn nht cüa LILAMA; 
g) Thông qua báo cáo tài chmnh hang nàm; 
h) T6 chuc lai, giài th LILAMA. 

Diu 23. Diéu kin d Nghj quyt cüa Di hi dông c dông dirçc thông qua 
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1. Ngh quyt v ni dung sau day duge thông qua nu duqc s c dông di din 
ttr 65% tng s phiu biu quyt tth len cüa tat cã c dông dci hpp tan thành, tri~ tru&ng 
hçip quy djnh t.i các khoan 3,4 và 6 Diu nay: 

a) Süa di, b sung ni dung cüa Diu 1 LIILAMA; 
b) Loi c phn va thng s c phn cüa ffmg 1oi; 
c) Tang hoc giâm vn dMu l LfLAMA; 
d) Thay di ngành, ngh và lTnh vçrc kinh doanh; 
d) Thay di ci cu t chirc qi.thn l LILAMA; 
e) Dir an du ti.r hoc ban tài san có giá trj tir 35% tng giá frj tài san tr len 

&rçYc ghi trong báo cáo tài chmnh gn nMt cüa LILAIVIA; 
g) T chrc 1i, giãi th LILAMA; 

2. Các nghi. quyt ducc thông qua khi duqc s c dông s hcru trên 50% tng s 
phi&i biu quyt ci.'la tt cã c dông dir h9p tan thành, tth tnrô'ng hçip quy djnh tai  các 
khoan 1, 3,4 và 6 Diu nay. 

3. Vic biu quyt bu thành viên HOi  dng quán trj và Ban kim soát phãi thiic 
hin theo phrnmg thirc bâu dn phiêu, theo do mi c dông có tng s6 phiu bMu quyt 
trYng üng vth tng so c pMn s& htu th vci s thành viên ducrc bu c11a Hi dng 
quàn trj hoc Ban kim soát và c dông cO quyn dn h& hoc mt phn tng s phiu 
bâu cüa mInh cho mt hoc mt so lrng cCr viên. Ngir?ñ tráng cCr thành viên Hi dng 
quân trj hoc Kim soát viên duçic xác djnh theo s phik bu tInh tir cao xung thp, 
b.t dâu tir irng viên có so phiêu bâu cao nhât cho dn khi dü s thãnh viên quy djnh 
ti Diu 1 LILAMA. Trtxing hcip CO tCr 02 mg cir viên trâ len dt cing so phiêu bâu 
nhu nhau cho thânh vien cui càng cüa Hi dông quãn trj hoc Ban kMm soát thI s tin 
hành bâu lai  trong so các irng ct:r viên có s phiêu bu ngang nhau hoc 1ira ch9n theo 
tiêu cM quy djnh ti quy ch bu cü' hoc Diêu l LILAMA. 

4. Tnr&ng hgp thông qua nghj quyt dithi hInh thirc 1y kin bng van b tH 
ng quyêt Di hi dng cô dông duçc thông qua nk dugc s c dOng sâ hCtu trên 50% 
thng s phiu biu quyt cüa t.t cã c dông có quyn bik quyt tan thành. 

5. Nghj quyt Dai  hi dng c dOng phãi duçic thông báo dn c dông có quyn 
dir h9p Di hOi  dông cô dông trong thOi hn 15 ngày k tr ngày thông qua; vic gui 
ng quyêt có th thay the bang vic dng tài len trang thông tin din ttr cia LILAMA. 

6. Ngh quyt Diii hi dng c dông v ni dung lam thay d& bt lçi quyn và 
nghi'a vçi cüa c dông si hftu c phn uu dãi clii dixçxc thông qua nu ducic s c dông 
uu dAi cUng 1oi dix h9p sâ hftu tr 75% thng so c phn uu di 1oi do trâ len tan thành 
hoäc duc các c dông uu 1i  càng loi sO hru t~ 75% tng so c phân iru dâi 1oi do 
trO len tan thãnh trong tnrng hçip thông qua ngh quyt duth hinh thüc lay kiên bang 
van bàn. 

7. Các Nghi. quyt Di hi dcng c dông duçc thông qua bang 100% thng so 
c phan có quyn biu quyt là hçip pháp và có hiu lc ngay cà khi trinh tçi, thu 
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tiic triu tp h9p và thông qua nghj quy& do vi phm quy dinh cña Lust Doanh 
nghip Va Diu l LILAMA. 

Tiu 24. Thâm quyên và the thfrc lay kin cô dông bang van ban dé thông 
qua quyt djnh cüa Di hi dông cô dông 

Thrn quyn và th thrc ly kin c dông bng vn ban d thông qua Ngh 
quyêt cüa Dai  hi dông Co dông thrçyc thrc hin theo quy djnh sau day: 

1. HQi dng quàn frj có quyn ly kin c dông bng van bàn d thông qua 
nghj quyêt cüa Dai  hi dông cô dông khi xét thây can thiêt vi igi Ich cüa LILAMA, 
trü tming hcTp quy djnh tai  khoàn 2 Diêu 22 Diêu l nay. 

2 Hôi dông quan tn phai chuân bi phiêu lay y kiên, du thao nghi quyêt Dai 
hi dông Co dông, các tài lieu giài tninli dir thào nghj quyêt và gui den tat Ca cô 
dông có quyên biêu quyêt chm nhât 10 ngày tmc thi han  phài gui lai  phiêu lay 
kiên. Yêu câu và cách thfrc gui phiêu lay kiên va tài 1iu kern theo duc thic hin 
theo quy dnh tai  khoàn 3 Diêu 19 Diêu l nay. 

3. Phiu 1y kMn phài Co CáC ni dung chü yu sau day: 

a) Ten, da chi tri sâ chInh, ma s doanh nghip; 

b) Mic dIch l.y kin; 

c) Hç, ten, da chi lien lac,  quéc tjch, s6 giy t pháp 1 cüa cá nhân d& vOi 
cô dông là cá nhân; ten, mA so doanh nghip hoc so giây t& pháp l cüa to chüc, 
dja chi tri s& chinh dôi vài cô diông là tO chrc hoc hç, ten, dja clii lien lac, quôc 
tjch, sO giây t pháp l cüa Ca nhan dôi vâi di din cüa cô dông là to chrc; so 
lucrng CO phãn cüa tirng loai và so phiêu biêu quyêt cüa cô dông; 

d) Vn d cn My kMn d thông qua quyt dinh; 

d) Phuang an bi&i quy& bao grn tan thành, không tan thành và không có 
kiên dôi vói tCrng van dê lay hen; 

e) Thai hn phài gui v LILAMA phMu My kMn dA ducic trà lôi; 

g) FTc, ten, chir k cüa Chü tjch Hi dng quãn frj. 

4. C dông có th gui phiu My kin dA trà li dn LILAMA bang hInh 
thuc gui thu, fax hoc thu din th theo quy dnh sau day: 

a) Trung hp gui thu, phik My kik dA di.rçc tnã li phAi có ch k) cüa 
c dông là cá than, cüa ngui dai  din theo Uy quyên hoc nguoi dai  din theo 
pháp lut cUa cO dOng là to chuc. Phiêu lay kiên gui ye LThAMA phãi duc dçrng 
trong phong bI dan kIn và không ai duc quyen mO tnrâc khi hem phieu; 

b) Tri.rng hqp gth fax hoc thu dintir, phiu My kMn gii v LILAMA 
phãi ducic giü bI mt den thi diem kiêm phiêu; 

c) Các phiu My kin gui v LILAMA sau thOi hn dA xãc dijnh tai fbi 
dung phiu My hen hoc da bj ma trong truô'ng hqp gui thu và bj tiet i trong 
truang hçip gui fax, thu din tü là không hcip 1. Phieu lay kiên không duc gui 
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v duge coi là phiu không tham gia biu quyët. 

5. Hi dng quàn trj kim phiu và 1p biên bàn kim phiu diió'i si chirng 
kin cUa Ban kiêm soát hoc eüa cô dong không nrn gift chtrc vii quãn 19 
LILAMA. Biên bàn kiêm phiêu phài Co the ni dung chU yêu sau day: 

a) Ten, da chi trii s& chInh, mA s doanh nghip; 

b) Miic dIch và the vk d cn 1y 9  kin d thông qua nghj quyêt; 

c) S c dông vói thng s phiu biu quyt dA tham gia biu quy&, trong do 
phân bit so phiêu biêu quyêt hcip 1 và so biêu quyêt không hçp 1 vàphixong thirc 
gfti phiêu biêu quyêt, kern theo phii 1iic danh sách cô dông tham gia biêu quyêt; 

d) Tng s phiu tan thành, không tan thãnh và không có 9 kin déi vài tüng 
vândê; 

d) Vn d dA duçic thông qua và t5' l biu quy& thông qua tiiclng irng; 

e) Ho, ten, chft k9 cüa Chü tjch Hi dng quAn trj, ngithi kim phMu va 
ngithi giám sat kiêm phiêu. 

Các thânh viên Hi dng quAn trj, ngui kirn phiu và ngithi giám sat kim 
phiêu phAi lien dri chju trách nhim ye tInh trung thc, chfnh xac tha biên ban 
kiêm phiêu; lien dâi chju trách nhim ye các thit hi phát sinh tr cac quyêt djnh 
duqe thông qua do hem phieu không trung thirc, không chInh xac. 

6. Biên bàn kirn phiu và nghj quyt phAi ducxc gfti dn các c dông trong 
thi hn 15 ngAy, kê ttr ngày kêt thüc kiêm phiêu. Vic gcri biên bàn hem phiêu và 
nghj quyêt có the thay the b.ng vic dàng tài trên trang thông tin din tcr cüa 
LILAMA trong thi hn 24 gi&, kê tr thi diem kêt thãc kiêm phiêu. 

7. Phiu 1y 9  kin dA duc trà 1i, bien bàn kirn phiu, nghj quyt dA duc 
thông qua và tAi 1iu có lien quan gfti kern theo phiêu lay 9 kiên dêu phãi dtr?c km 
gift ti trii si chmnh cüa LILAMA. 

8. Ngh quyt duc thông qua theo hinh thie 1y 9  kin c dong bang vAn 
bàn nêu dugc sO cô dông s hftu tren 50% tong so phiêu biêu quyêt eüa tat ca cô 
dông có quyên bieu quyêt tan thành và có giá frj nhu nghj quyêt duçic thông qua t.i 
cuQc h9p Dai  hi dOng cô dông. 

Diu 25. Nghj quyt, Biên ban h9p Dti hi dng c dông 

1. CuQc hçp Dti hi dng c dông phài ducic ghi bien ban và có th ghi am 
hoc ghi và km gift duâi hinh thüc din tir khác. Biên bàn phái 1p bAng tieng Vit, 
có the 1p them bang tiêng nuc ngoài và Co CáC ni dung chü yêu sau day: 

a) Ten, dja chi tri sâ chInh, mA s doanh nghip; 

b) Thai gian và dja dirn h9p Di hi dng c dong; 

c) Chuong trirth hpp vA ni dung cuc h9p; 

d) HQ, tênchüt9avàthuk9; 
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d) Tom t.t din bin cuOc  h9p và các kin phát biu ti cuOc hp Di hOi 
dông cô dông ye trng van dé trong chucmg trinh hçp; 

e) S c dông và tng s phiu biu quyt cüa các c dông di,r h9p, phi,i hic 
danh sách dàng k cô dông, di din cô dông dir hçp vci so cô phân và so phiêu 
bâu trnmg lrng; 

g) Tng s phiu biM quyt di vói trng vn d biu quy&, trong do ghi rô 
phucmg thirc biêu quyêt, tong so phiêu hgp 1, không hcp 1, táh thành, không tn 
thành và không có kiên; t 1 tuo'ng üng trên tong so phiêu biêu quyêt cüa Co 
dông d hçp; 

h) Các vk d dâ duçic thông qua và tT  1 phiu biu quyt thông qua ti.iang 
crng; 

i) H9, ten và chft k cüa chü tça và thu k. Tnthng hcrp chü t9a, thu k tir 
chôi k biên bàn hçp thI biên bàn nay có hiu lirc nêu duçc tat ca thành viên khác 
cüa Hi dOng quàn trj tham dir h9p k,? và có day dü ni dung theo quy djnh tai 
khoãn nay. Biên bàn h9p ghi rô vic chü t9a, thu k) tr cMi k biên bàn h9p. 

2. Biên bàn h9p Di hQi dng c dOng phài diuqc 1p xong và thông qua tru0c 
khi kêt thüc cuc h9p. Chü tça và thu k cuOc  h9p hoc nguôi khác k3 ten trong 
biên bàn h9p phài lien dâi cMu  trách nhim ye tInh trung thçrc, ch.Inh xác cüa ni 
dung bién bàn. 

3. Biên bàn duçic 1p bng tMng Vit và ting nuâc ngoài du có hiu lirc 
pháp l nhu nhau. Trumg hçp có sçr khác nliau ye ni dung gifta biên bàn bang 
tiêng Vit và bang tiêng nuOc ngoài thi ni dung trong bien bàn bang tiêng Vit 
duçc áp d1ing. 

4. Nghj quyt, Biên bàn hQp DihOi dng c dông, phi 1iic danh sách c 
dông dàng k dir hçp kern chft k) cüa cO dông, van bàn üy quyên tham d hçp, tat 
cà các tài 1iu dInh kern Biên bàn (nêu co) và tài lieu có lien quan kern theo thông 
báo mOi hQp phài duge cong bô thông tin theo quy djnh pháp 1ut y cong bô thông 
tin trén th truOng chirng khoán và phài duqc luu gift ti trii sO chInh cüa LILAMA. 

Diêu 26. Hiu Iurc cüa nghj quyêt cüa J3i hii cIng c dông 

1. Nghj quyt Dai  hi dng ci dông có hiu lc k tr ngày dugc thông qua 
hoc tr thai dirn có hiu lçrc ghi ti ngh quyt do. 

2. Ngh quyt Di hi dng c dông &rgc thông qua bang 100% thng sO cô 
phn có quyn biu quyt là hcp pháp và có hiu lirc ngay Ca khi trInh tçr, thi tiic 
triu tp h9p và thông qua nghj quyêt do vi phrn quy dinh  cüa Lust nay yà Diêu 1 
LIILAMA. 

3. Tmng hçxp có C6 dOng, nhóm c6 dOng yêu cu TOa an hoc Trçng tài hüy 
bO ng quyt Dd hi dông c6 dOng theo quy djnh ti Diêu 27 Diêu l nay, nghj 
quyt do vk có hiu lrc thi hành cho dn khi quyt djnh hüy bô nghj quyêt do cüa 
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Tôa an, Trçng tài có hiu hrc, trü tnrmg hcp áp dmg bin pháp khn cp tam  thai 
theo quy& djnh ciia ca quan có th.m quyn. 

Biêu 27. Yêu cu hüy bö quyt djnh cüa Bi hi dng c dông 

Trong thi han  90 ngày k tr ngày nhn duc nghj quyt hoc biên ban h9p 
Dai hi dông cô dông hoc biên ban kêt qua kiêm phiêu lay kiên DaihQi  dông cô 
dông, cô dông ho.c nhóm cô dông quy djnh tai  khoãn 2 Diêu 13 Diêu 1 nay có 
quyên yêu câu Tôa an hoc Tr9ng tài xem xét, hüy bó nghj quyêt hoc mOt  phân 
ni dung nghj quyêt Dai  hi dông cô dông trong các trueing hqp sau day: 

1. TrInh tçr, thu tyc triu tp hçp và ra quy& djnh cüa Dai  hi dng c dông 
vi phm nghiêm tr9ng quy d.nh ciia Lust Doanh nghip và Diêu 1 LILAMA, trCr 
trung hcp quy djnh tai  khoàn 7 Diêu 23 Diêu 1 nay. 

2. Ni dung ng quy& vi pham pháp luat hoc Diu 1 nay. 

CHIIONG VII. HQI BONG QUAN TRJ 

Biêu 28. I5ng cfr, d cfr thành viên Hi dông quãn trl 

1. Trtthng hçTp dA xác djnh diiçic üng viên Hi dng quàn trj, LILAMA 
phãi Cong bô thông tin lien quan den các rng Cu Viên tôi thiu 10 ngày tnrâc ngày 
khai mac  h9p  Dai  hi dOng cô dOng trén trang thông tin din tir cUa LIIJAMA dê c 
dông có the tIm biêu ye các uxng cir viên nay truOc khi bô phiêu, rng cir viên IJi 
dông quãn trj phãi có cam kêt bang van bàn ye tInh trung thirc, chmnh xác cüa các 
thông tin cá nhân di.rgc Cong bô và phài cm kêt thirc hin nEim vi mOt  each trung 
thçrc, can tr9ng Va vi 1çi Ich cao nhât ciia LILAMA nêu duçc bâu lam thành viên 
Hi dông quãn trj. Thông tin lien quan den ing cir viên Hi dông quàn trj duçic 
Cong bô bao gôm: 

a) H9 ten, ngày, tháng, näm sinh; 

b) Trinh d chuyên môn; 

c) Qua trInh cOng tác; 

d) Các chirc danh quãn 1 khác (bao gm Ca chüc danh Hi dng quàn trj cüa 
cong ty khác); 

d) Lgi Ich có lien quan tói LILAMA và các ben có lien quan cüa LILAMA; 

e) Các thông tin khác (nu co); 

g) LILAMA phãi có trách nhim cong b thông tin v các cOng ty ma ung cCr 
well dang nàm gii chuc V11 thành viên Hi dOng quân tij, các chirc danh quàn 15' 
khác và các lcii Ich có lien quan tói cOng ty cüa üng cu viên Hi dông quail trj (nêu 
co). 

2. C dOng hoc nhóm c dông s& hiru tir 10% tang s c phn ph thông tr& 
len có quyn dê cü ung cu viên Hi dOng quàn frj theo quy djnh nhu sau: Co dông 
hoc nhóm c dông nm gitt tr 10% dn duó'i 20% thng s c phn có quyn bMu 
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quy& dugc d cir mt (01) rng viên; tr 20% dn dixái 30% dugc d cir tôi da hai 
(02) l'rng viên; tr 30% dn duâi 40% duçic d cCr thi da ba (03) ing viên; tr 40% 
dn duó'i 50% diiçc d cir thi da bn (04) mg viên; tr 50% dn duâi 60% ducic d 
cr thi da sáu (06) irng viên; tr 60% den duâi 70% ducic dê cir thi da bay (07) ng 
viên; tr 70% dn duâi 80% duçic d cir t& da tam (08) 1rng viên; tir 80% dn 90% 
duçic d cü ti da chin (09) mg viên; trên 90% duçc d cr t6i da mithi mt (11) 
irng viên. 

3. Tnrng hqp s hrgng rng cü viên Hi dng quail trj thông qua d cr và 
üng cir vn không dii sé hrçing can thiêt theo quy dnh ti khoãn 3 Diu 13 Diêu 1 
nay, HOi dông quàn trj throng nhim gió'i thiu them üng c11 viên ho,c to chüc dê 
cir theo quy dnh ti Diêu 1 nay, Quy chê ni b ye quãn trj LIILAMA và Quy chê 
hoat dOng cua Hôi dOng quan fri Viêc Hôi dông quan tn throng nhiêm girn thiêu 
them irng viên phài duçc cong bô rO rang triró'c khi Di hi dông cô dông biêu 
quyêt bâu thành viên Hi dông quãn fri theo quy djnh cüa pháp lust. 

4. Thành viên Hi dng quàn trj phãi dáp irng các tiêu chun và diu kin 
nhLr sau: 

a) Không thuc di ti.rçing quy djnh tai  khoãn 2 Diu 17 cüa Lut Doanh 
nghip; 

b) Co trInh d chuyên môn, kinh nghim quán trj doanh nghip hoc trong 
linh vrc, ngành, nghê kirth doanh cüa LILAMA và khOng nhât thiêt phài là cô dông 
cüa LILAMA; 

c) Thành viên HOi  dng quail frj LILAMA cO th dng thai là thành viên Hi 
dông quãn tr cüa cong ty khác; 

d) Không ducic là ngu&i có quan h gia dInh c1ta Tng giám dc va nguO'i 
quàn l khác cüa LILAMA; cüa ngu&i quàn 1, nguô'i có thm quyên bô nhim 
nguñ quãn l LILAMA. 

Diu 29. Thành phn và nhim kt cüa thành viên Hi a1ng quãn trj 

1. S6 lucing thành viên Hi dng quân trj. it nMt là nàm (5) ngithi và nhiu 
nht là mui mt (11) ngu1i. S luçing cii th trng nhim kST do Di hi dông c 
dông quyt dinh. 

2. Nhim kSr cüa thành viên Hi dng quãn frj không qua 05 nàm và có th 
dugc bâu li vâi sO nhim kr  không hn chê. Tnr&ng hçp tat ca thành viên Hi 
dông quân trj cüng kêt thüc nhim kS'  thi các thành viên do tiêp tçic là thành viên 
Hi dng quàn frj cho dn khi Co thành viên mói duçic bâu thay the và tiêp quãn 
cong vic. 

3. Co cu thành viên Hi dng quãn tij nhu sau: 

Ca c.0 Hi dng quân tr cüa LILAMA phai dam bào tôi thiu 113 tong so 
thành vién Hi dông quan trj là thành yiên không diêu hanli. LILAMA hn chê tôi 
da thành yiên Hi dông quãn trj hem n1i.im chrc danh diêu hành cüa LILAMA dê 
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dam bào tInh dc 1p cüa Hi dng quán trj. 

4. Thành vien Hi dng quãn trj không con ti each thành viên Hi dng 
quàn trj trong tnthng hop bj Di hi dông cô dông mien nhim, bii nhim, thay the 
theo quy djnh nhu sau: 

4.1. Dai  hi dng c dông min nhim thành viên Hi dng quàn trj trong 
trueing hop sau day: 

a) Không có dU tiêu chun và diu kin theo quy djnh tai  khoãn 4 Diu 28 
Diêu 1 nay; 

b) Co dan tir chirc và ducic chip thun; 

4.2. Di hi dng c dông Mi nhim thành viên Hi dông quàn trj trong 
trithng hçip sau day: 

a) Không tham gia eác hot dQng cüa Hi dng quãn trj trong 06 tháng lien 
tçic, trCr tnrng hop bt kM kháng; 

b) Tnrng hçip khác theo quy djih cUa pháp lust va Diu l nay. 

4.3. Khi xét thy e.n thit, Dai hOi dng c dông quyt djnh thay th thành 
vien HQi dông quãn tn; min nhim, bâi nhim thành vien HQi dng qun trj ngoài 
tnthng hop quy djnh ti diem 4.1 và 4.2 khoãn nay. 

4.4. Hi dng quãn trj phãi triu tp h9p Di hi dàng c dông d bu b sung 
thành viên Hi dông quàn trj trong trung hqp sau day: 

a) S thành viên Hi dng quàn tn bj giám qua mt phn ba so viii s quy 
dmh tai Diêu lê LILAMA Tnixcing hop nay, Hôi dông quan fri phai tnêu tap hop 
Dai hi dông cô dông trong thii htn 60 ngày kê tr ngày so thành viên bj gim qua 

mQt phn ba; 

b) Tth trtrYng hop quy djnh ti dim a khoãn nay, D.i hi dng c dông bu 
thành viên mâi thay th thành viên HOi  dng quàn trj dã bj min nhim, bâi nhim 
ti cuc hop gn nhât. 

5. Vic b nhim thành viên Hi dng quãn trj phãi duçic cong b thông tin 
theo quy dnh pháp 1ut ye cong bô thông tin trên thj tmOng chirng khoán. 

6. Thành viên Hi dng quail trj không nMt thMt phài là c dông ciia 
LILAMA. 

Diu 30. Quyn hrn và nghia vij cüa Hi lông quàn tr 

1. Hi dng quail trj là ca quan quãn 1 L1LAMA, có toàn quyn nhân danh 
LIILAMA dê quyêt dnh, thc hin quyên và nghia v càa LILAMA, trir các quyên 
và nghTa vi thuc tham quyen cüa Dti hi dông cô dông. 

2. Quyn va nghTa vi cüa HOi  dng quãn trj do 1ut pháp, Diu l LILAMA 
và Di hi dông cô dông quy dn1I. C1T the, Hi dông quail trj có nhng quyén hn 
và nghTa v1i sau: 
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2.1. Quy& dlinh  chMn liigc, k hoach phát trin trung hn vã k hoach kinh 
doanh hang nAm cia LILAMA; 

2.2. Kin nghj 1oi c phn và thng s c phn duçic quyn chào ban cüa 
trng 1o.i; 

2.3. Quyt dnh ban c phn chua ban trong phrn vi s c phn duqc quyn 
chào ban cüa tirng loai;  quyêt djnh huy dtng them von theo hmnh thüc khác; 

2.4. Quyêt dh giá bàn cô phãn và trái phiêu cüa LILAMA; 

2.5. Quy& djnh mua lai  c phn theo quy djnh ti khoân 1 và khoãn 2 Diu 
133 Lust Doanh nghip; 

2.6. Quyt dnh phixang an du tr và d1r an du tu trong thm quyn và gi6i 
han theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

2.7. Quyt djnh giài pháp phát trin thj truông, tip thj và cong ngh; 

2.8. Thông qua hp d6ng mua, ban và hcp dng, giao djch khác có giá trj ló'n 
han von diêu 1 cüa LILAMA,tth hçip dông, giao djch thuc thâm quyên quyêt dnh 
cüa Dai  hi dông cô dông theo quy djnh tai  dim p khoan 2 Diêu 16 Diu 1 nay, 
khoàn 1 và khoàn 3 Diêu 167 Lust Doanh nghip; 

2.9. Quyt djnh hoc üy quyn cho Tng giám dc quyt djnh d*u tur hoc 
ban tai san có giá trj nhö han 35% thng giá trj tài san duçc ghi trong báo cáo tài 
chinh gân nhât cüa LILAMA. Vic üy quyn th quy djnh tai  quy ch ni b 
cüa LILAMA hoc vn bàn riêng lé; 

2.10. Bu, min nhim, bai nhim ChU tjch Hi dng quàn tr; b nhim, 
mien n1iim, k kêt hçxp dông, châm dirt hçp dông, khen thuing, ki 1ut dôi vâi 
Tong giám doe, Phó tong giám doe, Kê toàn trtxng LIILAMA và quyêt djnh tiên 
luang, thu lao, thu&ng và lçii Ich khác cira nhftng ngir6i quàn 1 nay; cir, min 
nhim, châm dirt ng11i dai  din phân von gop và ngui dai  din tham gia Ban kiêm 
soát, gith thiu h9 tham gia Dai  hi dông CO dông và các chirc danh quãn l tai  các 
doanh nghip khác, quyêt djnh mire thu lao và quyên igi khác cira nhUng ngi.thi do; 

2.11. Giám sat, chi dao  Tng giáni dc và ngithi quàn l khác trong diu 
hành cong vic kinh doanh hang ngày cira LILAMA; 

2.12. Quy& djnh ca cu t chirc; quyt djnh ban hành Quy ch ni b v 
quán trj LILAMA, quy ch hoat dng cira Hi dng quãn trj sau khi duçic Dai  hi 
dng c dông thông qua; quyêt dnh hoc iry quyên cho Tng giám doe quyêt dj.nh 
các quy ché quãn l khác cira LILAMA theo quy dnh tai  quy ché nQi b cira 
LILAMA hoc mt quyt dinh  riêng lé; quyt dj.nh thành 1p cong ty con, chi 
nhanh, van phông dai  din và vic gop vn, rnua c phn cira doanh nghip khàc; 
thông qua phuang an thành lap, to chirc lai,  giài the cac phàng/ban theo dê nghj cua 
Tong giám d6c LILAMA. 

2.13. Duyt chuang trinh, ni dung tài 1iu phic v1i hpp Dai  hi dng c 
dông, triu tp h9p Dai  hci dOng cô dOng ho.c lay kiên de Dai  hi dông cô dông 
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thông qua nghj quyt; 

2.14. TrInh báo cáo tãi chinh h&ng nrn dã &rçYc kim toán len Dai hOi dông 
cô tông; 

2.15. Kin ngh mirc c t(rc duçc trá; quyt djnh thii h.n và thu tiic trã c 
tiic hoc xir 1 1 phát sinh trong qua trinh kinh doanh; 

2.16. Kik nghj vic t chirc 1i, giãi th LILAMA; yêu c&u phá san 
LILAMA; 

2.17. Kin nghj Di hi dng c dông süa di b sung Diu 1, tang hoc 
giàm vn diu 1 LILAMA; 

2.18. D xut vic phát hnh trái phiu chuyn di và các chirng quyn cho 
phép ngi s& htru mua c phiêu theo mirc giá djnh tnrc; 

2.19. Nhng vn d sau dày phãi di.rçc Hi dng quãn trj phê chun: 

a) Các hcip ding, giao djch theo quy dnh tai  khoán 2 Diu 167 Lu.t Doanh 
nghip; 

b) Vic vay ng, cho vay; vic sir dimg tài san cüa LILAMA d crn c6, th 
chip, vay von; vic bão lânh cho doanh nghip khác vay vn; vic bi thu&ng cüa 
LILAMA; 

c) Các khoân du tu không thuc k hoach kinh doanh và ngân sách vuçit 
qua 20% giá trj ké hoach  và ngân sách kinh doanh hang näm; 

d) Vic mua hoc ban c phn, phn vn gop tai  các cong ty khác duçc 
thành lap a Vit Nam hay nuó'c ngoài; 

d) Vic djnh giá tài san gop vào LILAMA không phãi bang tin trong d:çit 
phát hành cô phiêu hoc trái phiu cüa LILAMA, bao gm yang, quyn sCr dçing 
dt, quyn s& hiru trI tue,  cOng ngh và bI quyt cong ngh; 

e) Vic mua lai  hoc thu hi không qua 10% thng s6 c phn cüa t1rng loai 
dA ducic chào ban trong muai hai (12) tháng; 

g) Quy& djnh giá mua laj  hoc thu hi c ph&n cüa LILAMA; 

h) Các vn d kinh doanh hoc giao djch ma HOi  dng quán trj thy cn thit 
vi lçxi Ich cüa LILAMA trong phm vi quyn han  và trách nhim ci:ia mInh. 

2.20. Thc hin các quyn và nghTa vii khi thrçc Dai  Hi dng cô dông üy 
quyên. 

2.21. Quyn và nghia vii khác theo quy djnh cüa Luat  Doanh nghip, Luat 
Chirng khoán, quy djrih khác cüa pháp luat va Diu 1 LIILAMA. 

3. Hi dng quán trl phâi báo cáo Dai  hi dng c dông k& qua hoat dng 
ciXa Hi dOng quán trj theo quy dnh cüa Luat Chirng khoán va pháp luat  lien quan. 

Diu 31. Thu lao, tin lirong và lçri Ich khác cüa thành viên Hi dông quãn trj 
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1. LILAMA có quyn trã thu lao, thu&ng cho thành viên Hi dng quãn trj 
theo kt qua và hiu qua kinh doanh. 

2. Thành viên Hi dng quán trj duçic huóiig thu lao cong vic và thuing. 

ThCi lao cong vic dixçic tInh theo s ngày cong cn thMt hoàn thành nhim 
vi cüa thãnh viên HOi  dông quân trj và mrc thu lao mi ngày. Hi dông quàn trj dir 
tInh m(rc thu lao cho trng thành vién theo nguyen tãc nhât trI, thãnh viên HOi  dong 
quàn trj chuyên trách ducic huàng luang theo ngch, bc và quy dnh lien quan ye 
tin lucing cüa LIILAMA, thành viên Hi dông quân frj không chuyên trách duc'c 
hu&ng thu lao, phi cap cho cong vic cüa mmnh. Tong mirc thu lao và thu&ng cüa 
Hi dng quãn trj do Di hi dông cô dông quyêt djnh ti cuc h9p thuông niên. 

3. Thu lao cüa tirng thành viên Hi dcng quàntrj duçc tInh vào chi phI kinh 
doanh cüa LIILAMA theo quy djnh cüa pháp lu.t ye thuê thu nhp doanh nghip, 
duçic th hin thãnh mic riêng trong báo cáo tài chinh hang nam cüa LILAMA và 
phãi báo cáo Dai hOi dOng cô dông ti cuc h9p thu&ng lien. 

4. Thành viên HQi dng quãn trj nm giü chüc vi diu hành hoc thành viên 
Hi dng quãn trj lam vic hoc thirc hin nhftng cOng vic khác ngoài phm vi 
nhim vii thông thiRrng cüa mt thành viên Hi dông quán trj, có the duçic trá them 
thu lao duài dng mt khoán tiên cOng trçn gói theo ttrng lan, hioiig, hoa hông, 
phn trm lcd nhun hoc duói hinh thirc khác theo quyêt djnh cüa Hi dông quan 
trj. 

5. Thành viên Hi dng quail trj có quyn dixçrc thanh toán tt cá cac chi phi 
di li, an, và các khoãn chi phI hçrp l khác ma hç dä phãi chi trã khi thçrc hin 
trách nhim thành viên Hi dông quail tr cüa mmnh, bao gOm cã các chi phI phát 
sinh trong vic tói tham d các cuc h9p Di hi dông cO dông, Hi dông quan trj. 

6. Thành viên HOi  dng quãn trj có th dugc L]ILAMA mua báo him trách 
nhim sau khi có sir chap thun cüa Di hi dông CO dOng. Báo hiêm nay không 
bao gOm báo hiêm cho nhfrng trách nhim cüa thành vien Hi dông quán trj. lien 
quan den viêc vi phm pháp 1ut y Diêu lê LILAMA. 

Diêu 32. Chü tjch Hi dng quãn trj 

1. Chü tjch HOi  dng quail tr do Hi dng quán tn bu, min n1iim, bai 
nhim trong so các thành yiên Hi dông quàn trj. 

2. Chu tch HOi  dng quán frj không duçc kiem Tng giám dc. 

3. Chü tjch Hi dng quán trj có quyn và nghia vi sau day: 

a) Lp chumig trmnh, k hoach  hoat dng cüa HOi  dng quán trj; 

b) Chun bj chuong trinh, ni dung, tài 1iu phic vii cuc hcp; triu t.p, chü 
trI và lam chü t9a cuOc h9p Hi dông quail trj; 

c) T chUc vic thông qua nghj quy&, quy& djnh cüa HQi dng quãn trj; 

d) Giám sat qua trinh t chirc thçrc hin các nghj quyt, quyt djnh cüa Hi 
dng quãn trj; 
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d) Triu tp và chü t9a cuc h9p Dai  hi ding c dông; 

e) T ch(rc thirc hin các quyn và trách nhim cüa Hi dng quail tr; 

f) Quyn va nghTa vçi. khác theo quy djnh cüa Lust Doanh nghip và Diu 1 
LILAMA. 

4. Trumg hcip Chü tjch Hi dng quãn trj có dan tir chirc hoc bi, min 
nhim, bãi nhim, HOi  dông quàn trj phãi bâu nguôi thay the trong thii hn 10 
ngày kê tr ngày nhn don tr chirc hoc bj mien nhim, bAi nhim. 

5. Trtthng hcip Chü tch Hi dng quàn trj v.ng m.t hoc không th thirc 
hin dixçic nhim V11 cüa mInh thI phài üy quyên bang van bàn cho mt thành viên 
khác thçrc hin quyên và nghTa vii cüa Chü tch HOi  dông quàn trj. Tru?ing hçip 
không có nguôi duc üy quyên hoc Chü tjch HOi  dông quàn trj chêt, mat tich, bj 
tm giam, dang chap hành hmnh pht tü, dang chap hành bin pháp xcr 1 hành chlnh 
ti ca sâ cai nghin bat buOc,  co s giáo dgic bat buc, trôn khôi nai cu tri, b hn 
chê hoc mat näng 1irc hành vi dan sr, cO khó kMn trong nhn thirc, lam chü hành 
vi, bj TOa an cam dam nhim chcrc vçi, cam hành nghê hoc lam Cong VjC nhât 
djnh thi các thành vien con 1i bâu mQt ngui trong so các thành viên giC chirc Chü 
tjch Hi dOng quail trj theo nguyen täc da so thành vien cOn 1i tan thành cho den 
khi có quyêt di,iih mâi cüa HQi dông quàn trj. 

Diu 33. Cuc h9p cüa Hi dông quãn trj 

1. Chü tjch Hi dng quãn trj duçc bu trong CUC hçp d.0 tiên cUa Hi 
dông quãn trj trong thai hn 07 ngày lam vic kê tCr ngày kêt thüc bâu Hi dông 
quãn trj do. CUQC h9p nay do thành viên có so phiêu bâu cao nhât ho.c t' 1 phiêu 
bâu cao nhât triu tp và chü trI. Truing hçip cO nhiêu han mt thành viên có so 
phiêu bâu hoc tr  l phiêu bâu cao nhât và ngang nhau thi các thành viên bâu theo 
nguyen tàc da so dé ch9n 01 nguOi trong so hç triu t.p hçp Hi dông quãn trj. 

2. HQi dng quàn trj phãi h9p It nht mi qu$ 01 1n và có th hçp bt 
thuOng. 

3. Chü tjch HOi  dng quãn trj triu t.p hçp Hi dng quail trj trong tri.rO'ng 
hçxp sau day: 

a) Co d nghj cüa Ban kim soát; 

b) CO d nghj cüa Tng giám dc ho.c It nht 05 ngiiai quãn 1 khác; 

c) Co d ngh cüa It nhAt 02 thành viên Hi dng quàn trj; 

d) Khi Chci tjch HQi dng quàn trj thy cn thMt. 

4. D nghj quy djnh tai khoãn 3 Diu nay phãi dugc 1p  thành van bàn, trong 
do nêu rO m1c dIch, van dê can thão 1un và quyet dj.nh thuc thâm quyên cüa Hi 
dông quàn trj. 

5. Chü tjch HOi  dng quàn trj phãi triu tp h9p Hi dng quàn trj trong thai 
hn 07 ngày lam vic ké tcr ngày nhn duc de nghj quy djnh t.i khoàn 3 Diêu nay. 
Tnrng hçip không triu tp h9p Hi dông quãn trj theo dê nghj thi Chü tjch HOi 
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dng quail trj. phãi chju trách n1iim v nhttng thit hi xày ra dói vâi LILAMA; 
nguôi d nghj có quyn thay the Chii tjch Hi dông quàn trj triu tp h9p HOi  dông 
quãn trj. 

6. Chü tjch Hi dng quàn trj hoc ngui triu tp hçp Hi ding quãn trj 
phài giri thông báo môi h9p chrn nhât là 05 ngày lam vic truoc ngày h9p. Thông 
báo mi hçp phài xác dnh the thai gian và da diem h9p, chuang trmnh, các van 
d thào lun và quyêt djnh. Thông báo mi h9p phài kern theo tài 1iu sü dcing tai 
cuc hçp và phiêu biêu quyêt cüa thành viên. 

Thông báo mi hçp Hi dng quãn trj có th g1ri bang giy mô'i, d:in thoai, 
fax, phuang tin din tir hoc phuang thrc khác va bão dam den dugc dja chi lien 
lac cüa trng thành viên Hi dông quàn trj dirge dãng k tai  LILAMA. 

7. Ch tjch HOi  dng quãn tij hoc nguô'i triu tp giii thông báo mi h9p Va 
các tài lieu kern theo den các thành viên Ban Kiêm soát nhu dôi vi các thành viên 
Hi dông quail tn. Thành viên Ban Kiêm soát có quyên dçr các cuc h9p Hi dông 
quãn trj; có quyên thão lun nhung không ducic biêu quyêt. 

8. Cuc h9p HQi dng quãn tn dirge tin hành khi có lIt 3/4 thng s thành 
viên tr& len dir hçp. Trtthng hgp cuOc hçp dirge triu tp theo quy dn1itai khoân 
nay không dü so thành viên dçr h9p theo quy djnh thi duge tniu tp lan thu hai 
trong thai han  07 ngày kê tCr ngày dçr djnh h9p lan thu nhât. Trtxng h nay, euc 
h9p dirge tiên hành nêu có han mt ni:ra so thành viên Hi dông quãn tn dir hçp. 

9. Thành viên Hi dng quãn tr dirge coi là tham dçr và biu quyt tai  cuc 
hçp trong trung hqp sau day: 

a) Tham di,r và biu quyt trire tip tai  cuc hçp; 

b) Uy quyn cho nguäi kháe d&i dir h9p và biu quy& theo quy djnh tai 
khoãn 12 Diêu nay; 

c) Tham d và biu quyt thông qua hi nghj trirc tuyn, bô phiu din lit 
hoäc hlnh thi'rc din tir khác; 

d) Gi:ri phiu biu quyt dn euOe h9p thông qua thu, fax, thu din lit; 

10. Trung hçp gui phiu biu quy& dn cuc hçp thông qua thu, phiu biu 
quyêt phài dirng trong phong bI dan kIn và phài duge ehuyên den Chü tjch HOi 
dông quãn trj chm nhât là 01 gi tnrâc khi khai mac.  Phiêu biêu quyêt chi dixgc 
ma truOc sçr chung kiên cüa tat ca nhftng nguai dçr hgp. 

11. Tnring hçp cuc hçp cüa HQi dng quàn trj. t chrc theo hInh thirc hOi 
nghj trçre tuyn khi tht ca hoc imt s thành vien dang ó nhftng dja dim khác nhau 
vâi diu kin là mi thành viên tham gia h9p deu có th: 

a. Nghe 11mg thành viên HQi dng quãn trj khác cüng tham gia phát biu 
trong cue h9p; 

b. Phát biu vâi tht cà the thành viên tham dr khác mt each dng thai. Vic 
thào lun giüa the thành viên có th thçre hin mt each trirc tip qua din thoai 
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hoc b&ng phuong tin lien 1c thông tin khác hoie kt hcp the phuong thüc nay. 
Thành viên Hi dng quail tr tham gia cuc hp nhu 4y ducic coi là "co mt" ti 
cuc h9p do. Bja dim cuc hçp dugc t chrc theo quy djnh nay là dja diem ma co 
dông nht thành viên HOi  dng quail trj, hoc là dja diem cO mt Chii tça cuc hpp. 

Các quyt djnh duçc thông qua trong cuc h9p qua din thoai duçic t6 chirc 
và tin hành mt each hçxp thirc, có hiu lc ngay khi kt thic cuOc  hpp nhung phãi 
dLrçlc khng djnh bang các chü k) trong biên ban cüa tt câ thành viên HOi  dông 
quãn trj tham dçr cuQc hçp nay. 

12. Thành viên phài tham dçr dy dü các cuc h9p Hi dng quãn trj. Thành 
viên dugc üy quyên cho ngu?i khác dir h9p và biêu quyêt nêu dugc da so thành 
viên Hi dng quàn trj chap thi4n. 

13. Nghi. quy&, quyt djnh cüa Hi dng quàn trj duçc thông qua nu ducic 
da so thành viên d hçp tan thành; tnr&ng hçrp so phiêu ngang nhau thl quyêt djnh 
cuôi càng thuc ye phIa Co kiên cüa Chü tjch Hi dông quail trj. 

Nghj quyt theo hInh thirc 1y kin bang van ban duçc thông qua trên co 
s& kin tan thành cüa da so thành viên HQi dng quail trj có quyn biu quyêt. 
Nghj quyt nay có hiu lirc va giá trj nhu nghj quyt ducic thông qua ti cuc h9p. 

14. Biên bàn h9p Hi dng quân tn duqc 1p bang ting Vit và phài có cht 
k cüa tt cã the thành viên Hi dng quàn trj tham dir cuc h9p hoc Biên ban 
duce lap thành nhiu bàn và mi biên b có chü k cüa It nhât mt (01) thành viên 
Hi dng quàn trj tham gia hçp. Biên ban hQp bao gôm các ni dung quy djnh ti 
Diu 158 Lust Doanh nghip, phãi có chtr k3" cüa chü tça và ngui ghi biên bàn. 

15. Thành viên HQi dng quan trj trrc tip hoc gián tip duçic huâng lcii tr 
mQt hqp dng hoc giao djch d dugc k kt hoc dang dci kin k kt vi 
LILAIIVIA và bi& bàn than là ngui cO lqi Ich trong do cO trách nhim cong khai lçii 
Ich nay ti cuc hçp d.0 tiên cüa Hi dng quãn trj thào lun v vic k ket hqp 
dng hoc giao djch nay. Tnxng hcTp thành vien Hi dng quàn trj không bitt bàn 
than và ngui lien quan cO li Ich vào thai dim h'p dng, giao djch duqc k vOl 
LILAMA, thành viên Hi dng quãn trj nay phài cOng khai càc li ich lien quan ti 
cuc h9p du tiên cüa HOi  dng quàn trj dirçxc t chirc sau khi thành viên nay biet 
ring minh có lçii Ich hoc sê có igi ich trong giao djch hoc hgp dng nêu tren. 

Diu 34. Giüp vic Hi dông quãn trj, các tiêu ban và ngtrôi phit trách quãn 
trj LILAMA 

1. Hi dng quail trj sir dcing b may và con du cüa LILAMA d phic vii 
cong yiêc, ngoài ra Hi dng quail trj có the thành 1p  các b phn giüp yiêc vOi co 
cu và biên ch do Hi dng quãn trj quyet dinh. 

2. HQi dng quãn trj có th thành 1p tiu ban trirc thuc d tham muu cho 
Hi dng quãn trj v chmnh sach phát trin, nhân sçr, luo'ng thuOng, kiêm toan ni 
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b .... Chirc näng, nhim vii, s lugng thành viên cüa tiu ban do Hi dng quail trj 
quyét djnh. 

3. Ngu?ii phii trách quail trj LIILAMA 

3.1. Hi dng quãn trj phãi b n1iim It nht 01 nguôi ph%i trách quãn tr 
LILAMA d h trçl cong tác quãn trj LILAMA. Ngui phii trách quail tr 
LTLAMAcó the kiêm nhim lam Thu k LILAMA theo quy djnh tai  khoàn 5 Diêu 
156 Lust Doanh nghip. 

3.2. Nguà'i phi,i trách quãn trj LILAMA không duç'c dàng thôi lam vic cho 
t chüc kMm toán dirçc chap thun dang thirc hin kiêm toán các báo cáo tài chInh 
cüa LILAMA. 

3.3. Nguii ph1i trách quân trj LILAMA có cuyn và nghTa vii sau: 

a) Tu vn Hi dng quàn trj trong vic t chirc h9p Di hti dông c dông 
theo quy djnh và các cong vic lien quan giia LILAMA va cô dông; 

b) Chun bj các cuc h9p Hi dng quãn tn, Ban kim soát và Dai  hi dng 
c dông theo yêu câu cüa Hi dông quàn tn hoc Ban kiêm soát; 

c) Tu vn v thu tçic cüa các cuc h9p; 

d) Tham du các cuOc hçp; 

d) Tu vn thu tiic 1p các nghj quyt cüa Hi dng quãn trj phü hgp vói quy 
djnh ciXa pháp lut; 

e) Cung cp các thông tin tài chinli., bàn sao biên ban h9p Hi dông quãntrj 
và các thông tin khác cho thành viên Hi dOng quãn trj và thành viên Ban kiêm 
soát; 

g) Giám sat và báo cáo HOi  dng quail trj v hot dng cOng b thông tin cüa 
LILAMA; 

h) Là du méi lien lac  v&i các ben có quyên lqi lien quan; 

i) Bào mt thông tin theo các quy djnh cüa pháp lut và Diu 1 cOng ty; 

k) Duçrc huóng luong, phii cp theo quy djiih v tin 1ucng, phii c.p cia 
LILAMA. 

1) Các quyn Va nghia vii khác theo quy djnh cüa pháp lust và Diu 1 
LILAMA. 

CHTI(ING VIII. TONG GIAM DOC VA NGUI D[U HANH KHAC 

Diêu 35. To chfrc b may quãn 1 

H thng quãn 1 cüa LILAMA phãi dam bào b may quàn l chu trách 
nhim truc Hi dông quàn tnj và chju sir giám sat, chi do cüa Hi dng quàn trj 
trong cong vic kinh doanh hang ngày cüa LILAMA. LILAMA có Tng giám d'c, 
các Phó tng giám dOe, K toán tnuâng và eác ehuc danh quãn l khác do Hi dng 
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quàn trj b nhim. Vic b nhim, min nhim, bâi nhim các chic danh neu trén 
phài duçic thông qua bang nghj quyt Hi dông quãn trj. 

Biu 36. Ngtrô'i diéu hành LILAMA 

1. Nguô'i diu hãnh L1LAMA bao gm Tng giám dc, PhO Tng giám dc, 
K toán trcr&ng. 

2. Theo d nghj cüa Tng giám dc và dugc s1r ch.p thun cüa Hi dng 
quail trj, LILAMA ducic tuyên diing nguôi diêu hành khác vói so luçmg và tiêu 
chun phü hgp vo'i ca câu va quy chê quãn 1 cüa LILAMA do Hi dông quàn frj 
quy djnh. Ngtxi diêu hành doanh nghip phài có trách nhim dê ho trq LILAMA 
dt duqc các miic tiêu âé ra trong hot dng và to chirc. 

3. Tng giám dc diçc trà luong và thuâng. Tin hro'ng và thrnrng cUa Tng 
giám doe do Hi dông quãn trj quyêt djnh. 

4. Tin lucrng cüa ngui diu hành do HOi  dng quail frj quy& djnh theo các 
quy djnh ye lao d.ing, tiên luo'ng cüa LILAMA, ducc tInh vao chi phI kinh doanh 
cüa LILAMA theo quy djnh cüa pháp 1ut ye thuê thu nhp doanh nghip, duc the 
hin thành miic riêng trong báo cáo tài ehInh hang nãm ciXa LILAMA và phãi báo 
cáo Dai  hi dông cô dông ti cuc hçp thix&ng niên. 

Diêu 37. B nhim, min nhim Tong giám 1ôc 

1. HQi dng quãn trj b nhim 01 thành viên Hi dng quãn trj hoc mQt 
ngtthi khác lam Tong giám dOe. 

2. Tng giám d& là nguôi diu hành cong vic kinh doanh h&ng ngày cüa 
LILAMA; chju sir giám sat cüa Hi dông quail tn; chju trách nhim truâc Hi dông 
quail trj và tnithc pháp 1ut ye vic thirc hin quyên, nghTa vii duçic giao. 

3. N1iim kr cüa T&ig giám d6c không qua 05 nãm và có th duqc b nhim 
lai v9i s nhim kS'  không hn ch. Tang giám dc phãi dáp üng các tiêu chuân, 
diu kin sau day: 

a) Không thuc déd tuçng quy djnh t.i khoãn 2 Diu 17 cüa Lust Doanh 
nghip 

b) Không dixcic là nguô'i có quan h gia dInh cüa nguôi quail l doanh 
nghip, Kiêm soát viên cüa LILAMA và nguYi di din ph&n vn nhà nuâc ti 
LILAMA; 

c) Co trinh d chuyên môn, kinh nghim quãn trj doanh nghip hoc trong 
lIñh virc, ngành, ngh kinh doanh cüa LIILAMA; 

d) Tiêu chun và diu kin khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

4. Hi dng quail trj có th min nhim Tng giám dc khi da s thành viên 
Hi dông quail trj có quyên biêu quyêt dçr h9p tan thành và bO nhim Tong giám 
doe mó'i thay the. 

Diu 38. Nhim viii va quyn hin cüa Tong giám dIc 
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1. Tng giám d6c có các quyn và nghTa vii sau: 

a) T chrc thrc hin, quyt djnh các vñ d lien quan dn cong vic kinh 
doanh hang ngày ciia LILAMA ma không thuQc thâm quyên c1ta Hi dông quãn 
trj; Dai  dinLILAMA k k& cac hçTp dông tài chinh, thucmg mai,  dan  sv; 

b) T chtrc thrc hin các nghj quyt, quy& dnh cüa Hi dng quàn trj và Di 
hi dông cô dông, 

c) T chüc thc hin k hoch kinh doanh và phuong an aan ti.r cüa 
LILAMA dã duçrc Hi dông quãn trj vàDai hi dông cô dOng thông qua hoc duçic 
phân cap, üy quyên hoc theo thm quyên; 

d) Kin ngh Hi dng quân trj phuang an ca cu t chüc, quy ch quàn l 
ni b cüa LILAMA; 

d) B nhim, min nhim, bãi nhim, khen thu&ng, k lut các chirc danh 
quãn l trong LILAMA, trCr các chirc danh thuc thâm quyên cüa Hi dông quàn 
trj; 

e) Quyt djnh ca eh tin lucrng và igi Ich kháe di vó'i ngithi lao dQng và 
can b quãn l trong LILAMA phü hcTp vâi phê duyt, quy djnh eüa Hi dông quãn 
trj; 

f) Quyt dnh thành l.p các phông, ban, chi nhánh, van phông di din 
LILAMA sau khi duqe HQi dng quãn trj phê duyt; 

g) Tuyn dyng, k hçxp dng, chm dirt hçp dng lao dng vó'i ngui lao 
dng; 

h) Kin nghj phuo'ng an trã c tirc hoc xü l l trong kinh doanh; 

i. T chüc xây dirng trmnh Hi dng quãn trj hoc Dai hOi dng c dông phé 
duyt: Kê hoch san xuât kinh doanh hang näm, chin luçic phát trin dài hn; k 
hoach pMi hçp kinh doanh giia LILAMA và các cong ty con, cong ty lien k&; các 
d an dâu ttr; kê hoach phát triên nguôn nhân lrc; h thông cM tiêu cong ngh, tiêu 
chuan san ph.m, djnh mi'rc dan giá tin luang; giái pháp tip tlij, phát trin thj 
truông, irng diing cong ngh vao san xut; các phuang an d phông rüi ro; the 
phucrng an huy dng và sà dyng vn; các báo cáo djnh ki, báo cáo thng kê, báo cáo 
tai chinh qu, 6 tháng và hang nãm; các quy ch quy djnh quãn 1 ni b ciXa 
LILAMA; 

j. D nghj HOi dng quan trj ciX Ngithi dai  din phan vn va ngithi dai  din 
tham gia kim soát cüa LILAMA tai  doanh nghip khác; 

k. D nghj HOi dng quan trj b nhim, min nhim, bãi nhim, khen 
thung, k lut, quy& djnh mifrc luang va các quyn lcii khác dôi vi các chirc 
danhthuc thm quyn b nhim cüa Hi dng quan trj; 

1. Quyt djnh áp dyng các bin pháp can thMt trong truông hçip khn cp và 
phãi báo cáo ngay vó'i Hi dng quan trj và the co quan nha nuóc có thm quyên; 
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m. Kin nghj s 1ircmg và the loai can b quân 1 ma LILAMA cn tuyn 
dçtng d Hi ctng quail trj b nhim hoc min nhim nhãm thçrc hin các hoat 
dng quãn l LILAMA t& nht, tu vn d Hi dng quàn trj quyêt dlnh  müc 
luong, thc lao, các 1çi Ich và the diêu khoàn khác cüa hqp dông lao dng vâi can 
b quàn l; 

n. Trong tháng 12 hang näm, Tng giám d6c phãi trInh Hi dng quàn trj 
phê chun k hoach  kiah doanh chi tit cho nàm tài chInh tiêp theo trên ca si dáp 
1rng các yeu cu cüa ngân sách phü hçp cüng nhu kê hoach  tài chInh nàm (05) nàm; 

o. Chun bj các bàn dci toán dài han,  hang nàm và hang qu cüa LILAMA 
(sau day gçi là bàn d toán) phyc vi hot dng quãn l dài han,  hang näm và hang 
qu cüa LILAMA theo k hoach kinh doanh. Bàn dci  toán hang närn (bao gôm Ca 
bang can di k toán, báo cáo kt qua hoat dng kinh doanh và báo cáo hru chuyên 
tin t d1r ki&i) cho ttrng näm tài chfnh phài duçc trinh d Hi dông quàn frj thông 
qua và phài bao gm nhffiig thông tin quy djnh tai  các quy chê cüa Tong cong ty; 

p. Thirc hin tt cã các hoat dng khác theo quy djnh cUa Diu l nay, cac 
quy ch ni b khác, các nghj quyêt cüa Hci dông quân trj. 

q. Các quyn và nghIa vi khác theo nghj quyt, quyt dnh, phân cap, üy 
quyn cüa HQi dng quail trj, Diu l nay và quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Tng giám dc chju trách nhim trtr&c HOi  dng quail trj, Dai  hQi dng c 
dông và pháp 1ut ye vic thrc hin nhim vii và quyên han  dtxçc giao. Thcrc hin 
chê d báo cáo theo quy djnh cüa LILAMA và pháp 1ut. 

Diu 39. Phó tong giám doe, Kê toán trir&ng và b may giüp vic 

1. Giüp vic Tng giám d& có the Phó tng giám dc; K toán trithng và b 
may giáp vic. Phó tong giám doe, Kê toán truâng do Hi dông quãn frj bô nhim, 
n-iin nhim, Mi nhim, khen thu&ng, k' lut. 

2. Các phông, ban, van phOng dai  din, dan vj khác duc thành 1p d ginp 
Hi dông quail frj và Tong giám doe thc hin nhim V11 quail trj, diêu hành phát 
triên san xuât kinh doanh cüa LILAMA. Chirc näng, nhim vii cita b may giüp 
vic ducic quy djnh cho trng dan vj, t1mg thôi diem phü hqp. 

CIJING IX. BAN KIEM SOAT 

Diu 40. 15'ng cfr, d cfr thành viên Ban kim soát và thành phân Ban Kiêm 
soát 

1. Vic img cir, d cr thành viên Ban kim soát duqc thçrc hin tuo'ng tçr quy 
djnh tai  khoàn 1, khoãn 2 Diêu 28 Dieu l này.Tnxemg hçp 1rng c1r viên Ban kiêm 
soát con thiêu thI Hi dông quãn trj, Ban kiêm soát dê c11 them; vic giâi thiu 
them üng viên phài ducic cong bô rô rang tnrc khi DBDCDtiên hành biêu quyêt 
theo quy dijnh pháp lut. 

2. Thành ph&n Ban KMm soát 
41 



2.1. só lucing thành viên Ban kim soát cüa LILAMA có lit ba (03) dn näm 
(05) Kim soát viên, so luçing ciii the do Dai  hi dông cô dông quyêt dinh  và bâu. 
Nhim ki cüa thânh vién Ban kiêm soát không qua 05 nãm và có the dugc bâu 'ai 
v&i so nhim k' không han  ché. 

2.2. Thành viên Ban kim soát phài dáp lrng các tiêu chun và diêu kin sau: 

a) Không thuc di ti.rçrng theo quy djnh tai  khoàn 2 Diu 17 cüa Lut Doanh 
nghip; 

b) Co trinh dO chuyên mon bc dai  h9c tr& len thuOc mOt trong các chuyên 
ngânh v kinh t, tài chinE, k toán, kMm toán, luat,  quàn tr kinh doanh hoc 
chuyên ngành phci. hçp vi boat  dng kinh doanh cüa LThAMA; 

c) Không phài là ngui có quan h gia dInh cüa thành viên HOi  dng quàn 
trj, Tng giám dc và ngithi quàn l khác; 

d) Không phài là ngui cO quan h gia dinh cüa ngithi dai  din phn vn cüa 
LILAMA, ngithi dai  din phk vn nhà nuâc tai  LILAMA. 

d) Không phài là ngi.thi quàn l cOng ty, không nMt thit phãi là c dông 
hoc ngrnYi lao dng cüa LJLAMA; 

e) Không duçc lam vic trong hO phn k toán, tài chfnh cüa LILAMA; 

f) Không duçic là thành viên hay nhân viên cüa th chirc kim toán duç'c chip 
thun thc hin kim toán cac báo cáo tài chinE cüa LILAMA trong 03 nãm 1in 
trrnc do; 

g) Co strc khOe, phm chit dao  dirc t&, trung thitc và ch.p hành t& the quy 
dnh cüa pháp 1ut; 

h) Tiêu chun và diu kin khác theo quy djnh kháe ci1a pháp 1ut có lien 
quan. 

3. Thành viên Ban Kim soát bj min nhim trong các trung hqp sau: 

a) KhOng con âü tiêu chun và diu kin lam thành viên Ban kMm soát theo 
quy djnh tai  khoàn 2 Diêu nay; 

b) Co dcm lit chirc và dugc ch.p thun; 

4. Thành viên Ban kMm soát b bài nhim trong các trirâng hcip sau: 

a) Không hoàn thành iThim v cOng vic duqc phân công; 

b)Không thçrc hin quyn và nghTa V11 cüa minE trong 06 tháng lien tçic, trir 
truO'ng hçip bat khà kháng; 

c) Vi phm nhiu ln, vi pham nghiêm tr9ng nghia vi cüa thành viên Ban 
kim soát theo quy djnh cia Lust  Doanh nghip Va Diéu l nay; 

d) TruO'ng hçp khác theo nghj quy& Dai  hQi dng c dông, quy dj.nh ciia 
Diu l nay và pháp lut. 
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Diu 41. Trtr&ng Ban kim soát 

1. Truâng Ban kim soát do Ban kirn soát bu trong sé the thành viên Ban 
kiêm soát; vice bâu, mien nhim, bãi nhim theo nguyen the da so. Tru&ng Ban 
kiêm soát phái eó kinh nghim nghê nghip ye mOt  trong cáe chuyên ngành kinh tê, 
tài chInh, kê toán, kiêm toán, luât, quãn tr kinh doanh hoc chuyên ngành eó lien 
quan den hot dng kinh doanh cüa LILAMA tr ba (03) 11am trO' len. 

2. Quyn và nghia vii cüa Trwrng Ban kim soát: 

a) Triu tp và chun bj chucing trInh cuc h9p Ban kiêm soát; 

b) Yêu c.0 Hi dng quán trj, Tng giám dc và nguô'i diu hành khác cung 
cap các thông tin lien quan dê thçrc hin nhim vi cüa Ban kiêm soát; 

c) Thay mt Ban kim soát yêu cu Hi dng quãn trj h9p Mt thuông khi cn 
thiêt dê thire hiên nhiêm vu cüa Ban kim soát; 

d) Thay mt Ban kim soát triu tap,  chU trI eác cuc hçp Mt thu&ng cUa Di 
hi dông c dông, Hi dông quàn trj theo quy djnh pháp luat  và Diêu i nay; 

d) Chun bj k hoach  lam vic và phân cong nhim vii cii th cho các Kim 
soát viên theo Quy chê hot dng cüa Ban kim soát. Giám sat, chi do các Kiêm 
soát viên trong vic thirc hin nhüng cOng vic dirge phân cOng và các nhim vr, 
quyên hn cüa Ban kim soát; 

e) Dam bão các Kim soát viên nh,n dirge thông tin dy dU, khách quail, 
chInh xac va dü thii gian thi thiu cn thit d nghiên ctru, thão 1u.n các van dê ma 
Ban kiêm soát phái xem xét; 

g) Lp và k? báo cáo cUa Ban kim soát sau khi dA tham khão ' kin cüa Hi 
dông quãn trj dê trinh Dai  hi dông cô dông. 

h) Các quyn hn và nhim vi1 khác theo quy dinh  pháp lust và Diêu i nay; 

Diu 42. Quyn và nghia viii cüa Ban kiêm soát 

Ban kim soát eó các quyn, nghia vii theo quy djnh ti Diu 170 Lut 
Doanh nghip và các quyên, nghia v11 sau: 

1. D xut, kin nghj Di hi dng c dOng phê duyt danh sách t ehüc 
kiern toán dirge chap thun thrc hin kiêm toán Báo cáo tài chInh eüa LILAMA; 
quyêt dmh to chue kiêm toan ducic chap thuân thuc hiên hem tra hoat dOng cua 
LIIJAMA, bai mien kiêm toán viên dirge chap thun khi xét thây can thiêt. 

2. Chju trách nhim fruc c dOng v hot dng giám sat cüa mInh. 

3. Giám sat tInh hInh tài chInh cüa LILAMA, vic tuân thu pháp lut trong 
hoat dông clia thành viên Hi dông quail trj, TOng giám doe, ngui quân l khác. 

4. Dam bão ph& hgp hot dông vó'i Hi dng quán trj, Tng giám dc và cô 
dOng. 

5. Tru&ng hgp phát hin hành vi vi phm pháp 1ut hoc vi phm Diêu l 
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LILAMA cüa thành viên Hi dng quãn tn, Ting giám d& và nguii diu hãnh 
khác cüa LILAMA, Ban kiêrn soát phãi thông báo bang van ban cho Hi dông quãn 
trj trong vOng 48 giô, yêu câu nguôi có hành vi vi phm châm dirt vi phm và có 
giâi pháp kMc phyc hu qua. 

6. Xây dçrng Quy ch hoat dng cüa Ban kim soát và trIith Di hOi  dng c 
dông thông qua. 

7. Báo cáo tai  Dii hi dng c dông theo quy dnh tai  Diu 290 Nghj dnh s 
155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa ChInh phü quy dnh chi tiêt thi hành mt so 
diêu cüa Lut Chüng khoán. 

8. Co quyn tip cn h so, tài 1iu cüa LILAMA hxu giü ti trçi sâ chInh, chi 
nhánh va dja diem khác; có quyên den dja dim lam vic cüa ngithi quail 1 và 
nhân viên cüa LILAMA trong gi lam vic. 

9. CO quyn yêu c.0 Hi dng quân trj, thành viên Hi dng quãn trj, Tng 
giám doe và ngui quãn 1 khác cung cap day dü, chmnh xác, kjp thai thông tin, tài 
1iu ye cong tác quán 1, diêu hành va hoat dng kinh doanh cüa LILAMA. 

10. Các quyn và nghIa vçi khác theo quy dnh ciXa pháp 1ut và Diu 1 nay. 

Diu 43. Trách nhim cüa Kim soát viên 

1. Tuãn thu dung pháp 1ut, Diu l LIILAMA, ngh quy& Dii hi dng c 
dông và do dirc ngh nghip trong thçrc hin quyn và nghia v duçic giao. 

2. Thc hin quyn và nghTa v dixçic giao mt each trung thçrc, cn tr9ng, tot 
nht nhâm báo dam igi Ich hcip pháp tôi da ct:ia LILAMA. 

3. Trung thành vói igi Ich cüa LIILAMA và c dông; không lam  diing  dia  vj, 
chrc vii và 5ir dyng thông tin, bi quy&, co hi kinh doanh, tài san khác cüa cong ty 
d tu igi hoc phic vçi lçii Ich cüa th chtrc, ca nhan khác. 

4. Kim soát, dánh giá mt cách dc lip, khách quan, trung thrc tinh hmnh tài 
chfnh và ho.t dng san xut - kinh doanh, quail trj, diéu hành cüa LILAMA trong 
phm vi lTnh v%rc dugc Tru&ng Ban kim soát phân cOng, dam báo phü hçxp quy 
djnh cüa pháp 1ut và Diêu l nay. 

5. Tham dçr các cuc h9p cüa Ban kim soát, thão 1un và bik quyt v tt ca 
các v.n d thuOc ni dung cüa cuc h9p, trü truô'ng hqp không dugc biêu quyêt vi 
xung dt igi Ich theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu 1 nay. 

6. Yêu cu Trithng Ban kim soát triu tp h9p b.t thuô'ng Ban kim soát theo 
quy dn1i cüa pháp 1ut và Diu 1 nay. 

7. Yeu cu Tng giám doe, nguOi quail 1 khác và ngui dai  din theo üy 
quyn cüa LILAMA tai cong ty con, cong ty lien kt cüa LILAMA cung cp thông 
tin, tài 1iu v tlnh hinh tài chmnh, hoat dng san xuât - kinh doanh cüa eOng ty và 
các don vj CO lien quan d thirc hin nhim vii cüa mlnh theo quy djnh tai  Diêu 42 
Diu lê nay. 
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8. Nghia vi khác theo quy djnh cüa Lust Doanh nghip và Diu 1 LILAMA. 

9. Trt.rông hçrp Kim soát viên vi phm quy djnh tai  eáe khoàn 1 dn khoãn 8 
Diu nay ma gay thit hi eho LIIJAMA hoc nguäi kháe thi Kiêm soát viên phài 
chju tráeh rthim cá nhân hoc lien dâi bi thir&ng thit hi do. Thu nhp và 1çi Ich 
khác ma Kim soát viên Co duqc do vi phm phài hoàn trà cho LILAMA. 

10. Tnthng hçip phát hin có Kim soát viên vi ph.m trong thirc hin quyên và 
nghTa vii dugc giao thI Hi dông quàn trj phãi thông báo bang van bàn den Ban 
kim soát; yêu cu ngixi cO hành vi vi phm chrn dirt hành vi vi phm và khäc 
phic hu qua. 

Diu 44. Cuc h9p cüa Ban kiêm soát 

1. Ban kim soát có th h9p djnh ki hoc bt thithng nhimg phãi hçp It nht 
02 lan trong mt nàm, so lugng thânh viên tham d hp It nhât là 2/3  sO thành viên 
Ban kiêm soát. Quyêt djnh cüa Ban kiêm soát duçic thông qua nêu du9c da so Kiém 
soát viên di,t h9p có quyên tham gia biêu quyêt tan thành. Biên bàn hçp Ban kiêm 
soát diiçc 1p  chi tiêt và rô rang. Ngi.thi ghi biên bàn và các thành viên Ban kiêm 
soát tham d%r hçp phài k ten vào biên bàn cuc h9p. Các biên ban hçp cüa Ban 
kiêm soát phài duçic luu gift nhäm xác diih trách nhim cüa trng thành viên Ban 
kiêm soát. 

2. Ban kim soát Co quyn yeu cu thành viên Hi dng quãn trj, Tong giám 
doe và dai  din tO chc kiêm toán duc chap thu.n tham d và trã lOi các van de 
can duoc lam rô. 

3. Tnrâng Ban kim soát phài triu tp hpp Ban kim soát trong thii hn 
11am (05) ngày k tir ngày nhn dugc d nghj sau: 

a) Co d nghj ciXa Chü tjch Hi dng quân tr; 

b) Co d nghj cüa It nht hai phn ba (%) s thành vien Hi dng quán trj 
hoàc Ban kiêm soát; 

c) Các tnthng hqp khac theo quy djnh cüa pháp lust và Diu l nay; 

Diêu 45. Tiên hro'ng, thñ lao, thurO'ng và lçri Ich khác cüa thành viên Ban kiêm 
soát 

1. Thành viên Ban kim soát duçic trã tin luang, thu lao, thu&ng va lci Ich 
khác theo quyet dinh  cüa  Dai  hi dông cô dông theo nguyen tàc thãnh vien Ban 
kiêm soát chuyên trách duçc huOng lucing theo ngch, bc và quy djnh lien quan ye 
tiên lucmg cüa LIIJAMA, thành vien Ban kiêm soát khong chuyen trách duçic 
htxâng thu lao, ph cap cho cong vic ciXa minh. Di hi dong cô dong quyet dinE 
tong mc tiên luang, thu lao, thu&ng, lçi ich khác và ngân sách hot dng hang 
nàm cüa Ban kiêm soàt. 

2. Thành viên Ban kim scat duc thanh toán chi phI an, &, di 1i, chi phI siX 
dung dich v1i ti van dc 1p vâi miXc hçp l. Tong miXe thu lao và chi phi nay 
không vu'qt qua tong ngân sách hoi.t dng hang 11am cüa Ban hem soát dâ duc 

45 



Di hi dng c dông chip thuan. 

Tin luong và chi phi hoat dng cüa Ban kim soát d:ucc tInh vao chi phI 
kinh doanh cüa LILAMA theo quy dnh cüa pháp 1ut ye thuê thu nh.p doanh 
nghip, quy djnh khac cüa pháp 1ut có lien quan và phái duçic 1p thành mic riêng 
trong báo cáo tài chInh hang näm cüa LILAMA. 

CHUNG X. TRACH N1IIM CUA THANII VIEN HQI BONG QUAN TR!, 
THANH VIEN BAN KIM SOAT, TONG GL&M BOC VA NGTR%I BIEU 

1JAN11 KHAC 

Thanh viên Hi dng quail trj, Thành viên Ban kim soát, Tng giám d6c va 
ngui diêu hành khác có trách nEim thçrc hin các nhim vçi cüa mInh mt each 
trung thrc, can tr9ng vi lçii Ich cüa LILAMA. 

Biu 46. Trách nhim trung thirc và tránh các xung dt v quyn lçri 

1. Thành viên Hi dng quán trj, thành viên Ban kim soát, Tng giám d6c 
và ngu&i quãn l khác phãi cong khai các igi Ich có lien quan theo quy djnh cüa 
Lust Doanh nghip và các van ban pháp lut lien quail. 

2. Thành vien Hi dng quán trj, thành viên Ban kim soát, Tng giám d6c, 
ngithi quãn l khác và nhüng ngi.thi có lien quan cüa các thãnh viên nay chi dugc 
sir diing nhCtng thông tin có duqc nh chrc vli cüa nimnh dê phcic vii lç'i Ich cüa 
LILAMA. 

3. Thành viên HQi dng quán trj, thành viên Ban kim soát, Tng giám dc 
va nguô'i quãn 1 khác Co nghTa vii thông báo bang van b cho HOi  dông quãn trj, 
Ban hem soát ye các giao djch gifla LILAMA, cong ty con, cong ty khác do 
LILAMA nãm quyên kiêm soát trên 50% tr& len von diéu 1 vi chinh dOi tuçing do 
ho.c vOi nhftng ngizi có lien quan cüa dôi tung do theo quy dnh cüa pháp 1ut. 
Dôi vó'i các giao djch nêu trên do Dai  hQi dOng cO dông ho.c HQi dông quán frj 
chap thun, LIILAMA phãi thirc hin cong bô thông tin ye các nghj quyêt nay theo 
quy djrih cüa pháp 1ut ch(rng khoán ye cOng bô thông tin. 

4. Thành vien HQi dng quãn trj không duqc biu quy& di vd giao djch 
mang lai  li Ich cho thânh viên do hoc ngithi cO lien quan cüa thânh viên dO theo 
quy djnh cüa Lu.t Doanh nghip và Dieu l LILAMA. 

5. Thành viên Hi dng quãn trj, thành viên Ban kMm soát, Tng giám dc, 
nguôi quãn 1 khác và nhüng ngui có lien quan cüa các dôi tugng nay không duçyc 
sir dmg hoc tiet i cho ngi±i khác các thông tin ni b de thçrc hin các giao djch 
có lien quan. 

6. Giao djch gifta LILAMA vó'i mt hoc nhiu thành viên Hi dng quân trj, 
thnh viên Ban hem soát, Tong giám dôc, ngui dieu hành khac và các Ca nhân, to 
chic có lien quan den các dôi tu'ng nay khOng bj vô hiu trong các truông hqp sau 
day: 

a) Di vâi giao djch có giá trj nhO han hoc bang 35% tng giá trj tài san 
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duic ghi trong báo cáo tài chInh gn nht, nhmg nOi  dung quan tr9ng cüa hçp 
dng hoc giao djch cfing nhu cac môi quan h va igi Ich cüa thành viên Hi dông 
quàn tr, thànli viên Ban kiêm soát, Tong giám doc, nguii dieu hành khác dâ ducic 
báo cáo Hi dông quàn trj và duçc Hi dông quãn tij thông qua bang da so phiêu 
tan thành cUa nhüng thành viên Hi dông quán tri không có lcii Ich lien quail; 

b)D& vói giao djch có giá trj lan han 35% hoc giao djch dk dn giá trj 
giao djch phát sinh trong vông 12 tháng k tii ngày thirc hin giao dch dâu tiên có 
giá trj tü 35% tth len tng giá trj tài san duçc ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât, 
nhftng ni dung quan tr9ng cüa giao djch nay cüng nhu môi quan h và lçii Ich cüa 
thành viên Hi dng quail trj, thành viên Ban kim soát, Tong giám doe, nguô'i diêu 
hành khác dã dugc cong b cho các c dOng và diiçic Di hi dông eô dOng thông 
qua bang phiêu biu quyêt cUa các c dOng không có lgi Ich lien quail. 

Diêu 47. Trách nhim v thit hil và bi thirông, quyên khôi kin lôi vói 
thành viên Hi dông quail trj và Tong giám doe 

1. Trách nhim v thit hti và bi thu&ng 

a) Thành viên HQi dng quãn tr, thành viên Ban kim soát, Tng giám doe 
và nguai diêu hànli khác vi phm nghIa vii, trách nhim trung thirc và can trong, 
không hoàn thãnh nghia vçi eüa minh phãi chju trách nhim ye nhüng thit hai  do 
hành vi vi phm cüa mlnh gay ra. 

b) LILAMA bi thuang cho nhüng nguYi d, dang hoc có th tra thành mt 
ben lien quan trong các vii khiêu ni, kin, kh&i to (bao gôm các v vic dan s1, 
hành chfnh và không phái là các vii kin do LILAMA là ngi.thi khai kin) nêu 
ngithi do dã hoc dang là thành viên Hci dông quân trj, thành viên Ban kiêm soát, 
Tong giám doe, ngixai diêu hành khác, nhân viên hoc dai  din ducc LILAMA üy 
quyên dA hoe dang thirc hin nhim vii theo üy quyên cüa LILAMA, hành dng 
trung thc, can trçng vi lçri Ich cüa LILAMA trên co' sâ tuân thu lut pháp và không 
có bAng chirng xác nhn rAng ngu&i do dã vi phm trách nhim cüa mInh. 

c) Khi thirc hin chirc nAng, n1iim vi hoc thçrc thi các cOng vic theo Uy 
quyên cüa LILAMA, thành viên Hi dông quán trj, Kiêm soát viên, ngir&i diêu 
hành khác, nhân viên hoc là di din theo üy quyn cüa LILAMA dugc LILAMA 
bôi thung khi tth thành mt ben lien quan trong các v11 khi&i ni, kin, khäi to 
(tri'r các vii kin do LILAMA là nguô'i khâi kin) trong các tnrng hçip sau: 

- DA hành dng trung thc, cn tr9ng, mn can vi lçii ich và không mâu thun 
vâi lçii Ich cUa LILAMA; 

- Tuân thu 1ut pháp và không có bang chrng xác nhn cIA khOng thc hin 
trách nhiém cüa mInh. 

d) Chi phi bM thuông bao gm chi phi phán quyt, các khoàn tin ph.t, các 
khoán phài thanh toán phát simh trong thirc tO (kO cá phi thuê lut su) khi giâi quyOt 
nhüng vii vic nay trong khuon kho 1ut pháp cho phép. LILAMA có the mua bão 
hiOm cho nhüng ngithi nay dO tránh nhftng trách nhim bôi thuO'ng nêu trên. 
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2. Quyn khói kin di vó'i thành viên Hi dng quãn tr và Tng giám dc 

a) C dông, nhóm c dông sâ hftu It nht 01% tng s c phn pM thông có 
quyn tir minE. ho.c nhân danE. LILAMA khi kin trách nEim cá nhãn, trách 
nhim lien dó'i dôi vai các thành viên Hi dng quãn trj, Tang giám dc d yeu cu 
hoàn trà lçi Ich hoc Mi thuô'ng thit hai  cho LILAMA hoc nguôi khác trong 
tnthng hçTp sau day: 

- Vi phrn trách nhim cüa ngui quân l LIILAMA theo quy djnh tai  Diu 
165 cüa Lut Doanh nghip; 

- Không thirc hin, thc hin không dy d:ü, thc hin không kjp thii hoc 
thrc hin trái vOi quy djnh cüa pháp 1ut hoc Diu 1 LILAMA, nghi. quy&, quyt 
djnh cüa Hi dng quân trj dôi vi quyn và nghia vi duqc giao; 

- Lam diing dja vj, chirc v và sü dung thông tin, bi quyt, ca hi kinh doanh, 
tài san khác cüa LILAMA d tur 1çi hoc phiic vi lcii Ich cüa t chüc, cá nhan khác; 

- Tnr&ng hçip khác theo quy dnh cüa pháp 1ut và Diu 1 LILAMA. 

b) Trmnh tir, thu t11c khâi kin thc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut v th tiing 
dan sir. Clii phi khi kin trong tnthng hcTp c6 dông, nhóm c dông khii kin nli.ãn 
danh LILAMA duçc tlnh vào chi phi cüa LILAMA, trr trithng hçip bj bác yêu cu 
kh&i kin. 

c) Cc dông, nhóm c dông theo quy dnh tai  Diu nay có quyn xem xét, tra 
elm, trIch liic thông tin can thi& theo quy& djnh cüa Tôa an, Trçng tài trrnc hoc 
trong qua trInh lthâi kin. 

CffU'ONG XI. MOI QUAN I1i GI(J'A LILAMA vOi CAC 
D(IN V TR1TC TIITJQC, CONG TY CON, CONG TY LIEN KT 

Diêu 48. Quan h gifra LILAMA vó'i don vj trirc thuc 

1. Dan vj trçrc thuc là các dan vj hach  toán phii thuc cüa LILAMA và hach 
toán tp trung tai  LILAMA; hoat dng không có v611 và tài san riêng, duâi hinh 
thüc Chi nhánh, Van phông dai  din cüa LILAMA. 

2. Dan vj trçrc thuc LIILAMA ducic k kt các Hcp dng kinh th, thc hin 
các hoat  dng kinh doanh, hoat  dng tài chInE., to chlrc nhãn s11, phân cap, üy quyên 
theo các quy chê, quy dnh riêng bit cüa LIILAMA. 

Diu 49. Quan h gifra LILAMA vó'i cong ty con 

1. Quy& djnh vic gop vn, chuyn nhucmg vn cüa LILAMA du tr tai 
cong ty con; thc hin các quyn cüa c dOng, thành viên gop vn theo quy djnh 
cüa pháp lust và Diu l cüa cong ty con; chlu trách nhim v các khoàn nçi và 
nghTa vi tài san khác cüa doanh nghip trong phm vi s6 vOn ma LILAMA dã gop 
vào cong ty con. 
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2. Chi dnh Nguo'i di din d thçre hin các quyên cüa c dông, thành viên 
gop von; min nhim, khen thuäng, k 1ut Ng±i d.i din; quyt dinli  khung tiên 
lucmg, thumg, phi cap và các lçri feb khác cüa Nguôi di din; dánh giá dOi vói 
Ngixi dai  din. Kim tra, giám sat cong ty con theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Yêu cu Ngithi di din thçrc hin các ni dung dã dirge giao quy djnh tai 
Khoãn 4 Dieu nay báo cáo dinh k hoàc dot xuât tInh hInh dâu tu, tài chInh, hiu 
qua si.r d'yng vn cüa LILAMA, k& qua kinh doanh cUa cong ty con. 

4. Sau khi Ngithi dai din báo cáo và dirge sgr ch.p thun cüa HOi  dông quail 
trj LILAMA, LILAMA giao nhim v'i cho Nguôi dti din biu quyêt ti D.i hi 
dông cô dông/Hi dng quãn trj d quyt djnh các ni dung sau cüa cong ty con: 

a. Mic tiêu, nhim rçi và. ngành, ngh kinh doanh; t cht'rc 1i, giãi th và yêu 
câu phá san doanh nghip; 

b. Diu 1, sCra d& và b sung diki l cüa doanh nghip; 

c. Vic tang hoc giãm vén diu l; thai dim va phuang thirc huy dng v6n; 
1oi cô phn và thng s c phn cüa trng loai dirge quyn chào ban; vic mua li 
trên 10% tng so c phn dA ban cüa mi loai; 

d. Vic d eft d b.u, kMn nghj min nhim, bâi nhim, khen thu&ng, xft l 
vi phm ci1a thành viên HOi  dng quán trj, Chü tjch Hi dng quân trjtHi dông 
thành viên, thành viên Ban kim soát. D cü d b nhim, kin nghj mik nhim, 
k hçxp dông, ehâm dirt hçip dông vâi Tng giám dc (Giám doe), Phó tOng giám 
dôc(Phó giám doe), Kê toán tnr&ng doanh nghip. Khung tin lucmg, thU lao, tiên 
thuâng và igi Ich khác cUa the chCrc danh nêu trên; 

d. Chin lizgc, k ho,ch san xu.t kinh doanh và k hoch du tir phát triên 5 

nam cUa doanh nghip; 

e. ChU trtxong gop vn, nm gift, thng, giãm vn cong ty du tir vào doanh 
nghip khác; thành lap, t chtrc 1.i, giãi th chi nhánh, vn phông di din và các 
dan vj hach  toán phii thuôc khác; vic tip nh.n doanh nghip ttr nguyen tham gia 
lam cong ty con, cOng ty lien kit; 

f. ChU trucYng d.0 ti.r, mua!bán tài san, hgp dng vay/cho vay theo Quy chê 
quán 1 nguai dai  din cUa LILAMA tai  doanh nghip khác; chU trixcmg vay ng 
rnthc ngoài cUa doanh nghip; 

g. Báo cáo tài chInh, phan phi igi nhun, trIch 1p và si~ dyng các qu5, mUc 
c trc hang näm; 

h. Ch d tuyn dung; ch d thU lao, tin hio'ng, tin thu&ng cUa doanh 
nghip. 

5. Thçrc hin giám sat, kim tra thuang xuyên, dnh theo quy djnh eUa 
pháp lu.t và LILAMA v vic quãn l, sU diing, báo toàn và phát triên vOn cUa 
LILILAMA ti doanh nghip; vic thirc hin ehin huge, k hoeh; dánh giá vic thrc 
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hin miic tiêu, nhim vii di.rçic giao, k& qua hot dQng, hiu qua san xut kinh 
doanh. 

6. Các vn d khác theo Quy ch quàn 1 ngithi di din cüa LILAMA tai 
doanh nghip khác. 

7. Vth tr each pháp nhân dc l.p trong qua trmnh san xut kinh doanh, 
LILAMA và cong ty con k kt và thirc hin hçxp dng, thóa thun, giao djch khác 
theo co ch thj tnthng d hoàn thành miic tiêu cüa mi ben. 

DiM 50. Quan h gifra LILAMA vó'i cong ty lien két 

1. Quyt djnh vic gop vn, chuyn nliuçing vn cüa LILAMA d.0 lii ti 
cOng ty lien kêt; thc hin các quyên cüa cô ông, thành viên gop von theo quy 
dnh cüa pháp lust  và DiM l cüa cong ty lien kt; chju trách nhim v các khoãn 
ng và nghTa vi tài san khác ci:ia doanh nghip trong phm vi s vn ma LlAMA dã 
gop vào cong ty lien kt. 

2. Clii djnh Ngui dai  din d th%rc hin cac quyM cüa c dOng, thành vien 
gop vn; min nhim, khen thirâng, k lut Ngui di din tai  cong ty lien kt; 
quyt djnh hzo'ng, thu&ng, phçi cp và các lçii Ich khác cüa NgiRi dai  din; dánh giá 
dôi vó'i Ngui dai  din. 

3. Yêu cu Ngithi d?.i  din thçrc hin các nhim vi theo Quy ch quân l)'T 

ngithi dai  din ci:ia LILAMA tai  doanh nghip khác. 

4. Vâi tr each pháp ithân dOe  1p trong qua trmnh san xut kinh doanh, 
LILAMA và cong ty lien kêt k9 kêt và thçrc hin hçip dng, thOa thun, giao djch 
khác theo co' ché thj trithng dé hoàn thành miic tiêu cija mi ben. 

DiM 51. Cong ty tuy nguyen tham gia lien kt vói LILAMA 

Cong ty tr nguyen tham gia lien k& v&i LILAMA ducic thành 1p t chc va 
boat dng theo quy dnh cüa pháp lut chju sr rang buOc  v quyM và nghia vi vi 
LII1AMA theo Hg'p dông hoc theo Thoà thun lien kt gifta cong ty do vâi 
LILAMA. 

CIIIYONG XII. QUYN DI1U TRA sO SACH VA HO S LILAMA 

Diêu 52. QuyM tra cfru s sách và h so' 

1. C dông pM thông có quyM tra cCru s sách và M so', c th nhu sau: 

a) C dông phc thông có quyM xem xét, tra cfru và trfch içic thông tin ye ten 
và dja clii lien lac trong danh sách cO dOng có quyên biêu quyêt; yêu câu süa doi 
thông tin khOng chInh xac cüa mlnh; xem xét, tra cru, trfch liic hoc sao chiip Diêu 
l LIIJAMA, biên ban hop Dai hOi dông c dông và ng quyêt Dai hOi dông cô 
dông; 

b) C dông hoc nhóm c6 dOng s hru tr 05% tng s c phn pM thông tth 
len có quyên xem xét, tra c(ru, trIch 1ic sO biên bthi va nghj quyêt, quyêt dinh  cüa 
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Hi dng quail trj, báo cáo tài chInh giüa nàm và hang 11am, báo cáo cüa Ban kim 
soát, hgp dông, giao djch phãi thông qua HOi  dông quàn trj và tài lieu khác, trr tài 
lieu lien quan den bI mt thucing mi, bI m.t kinh doanh cüa LIIJAMA. 

2. Trung hçip di din duçic üy quyn cüa c dông và nhóm c dông yêu cu 
tra ciru so sách và ho so thI phài kern theo giây üy quyên cüa cô dông và nhóm cO 
dOng ma ngithi do dai  din hoc bàn sao cong chng cila giây üy quyên nay. 

3. Thành viên Hi dng quàn trj, thành viên Ban kim soát, Tng giám dc 
va ngithi diêu hành khác có quyên tra ctm so dg k cô dông cüa LILAMA, danh 
sách cô dông, so sách và ho so khác cüa LIILAMA vi nhthig miic dIch lien quan tói 
chüc v11 cüa minh vâi diêu kin các thông tin nay phâi duçc bào mat. 

4. LILAMA phài tim gift Diu 1 nay và nhftng bàn si:ra di b sung Diêu l, 
Giây ch(rng nhn däng k3'r  doanh nghip, các quy chê, các tài lieu  chfrng minh 
quyên so hftu tai san, nghi quyêt Dai hôi dông cô dông va Hôi dông quan tn, biên 
bàn hçp D.i hi dông cô dông và Hi dông quán trj, các báo cáo cüa Hi dông 
quãn trj, các báo cáo cüa Ban kiêm soát, báo cáo tài chfnh näm, so sách kê toán và 
các tài lieu khác theo quy dnh cüa pháp lut ti tri.i sâ chInh hoc mt noi khác vth 
diêu kin là các cô dông và Co quan dàng k kinh doarih dugc thông báo ye dja 
diem km trir các tài lieu nay. 

5. Diu l LILAMA phái duçc cong M trên trang thông tin din ti~ cüa 
LILAMA. 

CHIU'(JNG Xffl. TO CBIJ'C BANG, CONG BOAN VA CONG NHAN VIEN 

Biu 53. T chu'c Bang, cong doàn và cong nhân viên 

1. T chüc Dãng cQng san Vit Nam, th chüc COng doàn và các t chi.'rc 
chmnh trj xâ hi khác trong LILAMA ho.t dng theo khuôn kh Hiên pháp, pháp 
lut và diu 1 cüa tftng t chirc phü hçip vâi quy djnh cCia pháp lust. 

2. LJLAMA t.o diu kin thun lçii v co sâ 4t cht, thai gian và các diêu 
kin cn thit khác d thành viên t ch(rc Dàng cong san Vit Narn, th chrc Cong 
doàn và các t chirc chInh trj - xã hi khác lam vic ti LILAMA thc hin day dU 
ch d sinhhot theo diu l và ni quy cüa các t chi'rc nay. 

3. Tang giám dc phài 1p k hoch d Hi dng quãn trj thông qua các vk 
d lien quan dn vic tuyn dçing, cho nguai lao dng nghi vic, tiên kwng, bào 
him xâ hi, phüc lçi, khen thuâng và k 1ut dé,i vói ngixai lao dng và ngu&i diêu 
hành doanh nghip. 

4. Tng giám dc phãi 1p  k hoach d Hi dng quàn trj thông qua các vn 
d lien quan dn quan h cüa LILAMA vOi các to chüc cong doàn theo các chuân 
rnrc, thông l và chInh sách quàn i tOt nhât, nhüng thông l và chinh sách quy 
dnh ti Diu l nay, các quy ch cüa LILAMA và quy djnh pháp lut hin hành. 

CF[UONG XIV. PHAN PHOI L(1I NTIIJN 
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lJiêu 54. Phãn phôi Içri nhun 

1. Dti hi dng c dông quyt djnh mirc chi trà c ttrc và hinh thüc chi trâ c 
tüc hang nàm tir lcd nhun duqc giC iai cüa LILAMA. 

2. C trc trâ cho c phn ph thông duc xác djnh can cü vào s lcd nhun 
rông dã thixc hin và khoãn chi trâ c tirc ducic trIch tCr nguôn igi nhun giü li cüa 
LILAMA. L]ILAMA clii duçic trã c tirc cüa c phn ph thông khi có dü các diêu 
kin sau day: 

a) LILAMA dã hoàn thành nghTa vi thu và các nghia v11 tài chinh khác 
theo quy djnh cüa pháp lut; 
b) Dä trIch 1p các qu5 cüa LILAMA va bü dp dü l tnró'c do theo quy djnh 
cüa pháp lust  và theo quy djnh cüa LILAMA; 
c) Ngay sau khi trâ hêt s c tue dã dnh, LILAMA vn bào dam thanh toán 
dü các khoãn nçi và nghTa v tài san khác dn htn. 

3. LILAMA không thanh toán lâi cho khoàn tin trâ c tirc hay khoán tin 
chi trà lien quan tâi mOt  loai Co phiêu. 

4. Hi dng quàn trj có th ki&i nghj Di hi dng c dông thông qua vic 
thanh toán toàn b hoc mt phân cô tue bang cô phieu va HQi dông quân tn là ca 
quan thrc thi quyêt djnh nay. 

5. Trumg hgp cë ttrc hay nhUng khoàn tin khác lien quan tth mt loai c 
phiêu duçc clii trâ bang tiên mat,  LILAMA phãi clii trã bang tiên dông Vit Nam. 
Vic chi trã có the thirc hin trirc tiêp hoc thông qua các ngân hang trên ca sâ các 
thông tin chi tiêt ye tài khoãn ngân hang do cô dông cung cap. TrixO'ng hçTp 
LILAMA dä chuyên khoan theo dung các thông tin chi tiêt ye ngân hang do cô 
dông cung cap ma cô dông do không nhn duçic tiên, L]ILAMA không phãi chiu 
trách nhim ye khoán tiên LILAIVIA âã chuyên cho cô dông nay. Vic thanh toán 
cô tue dôi vâi các cô phiêu them yêt/dang k) giao djch tai  S giao djch chirng 
khoan cO the duçic tiên hành thông qua cong ty ehirng khoán hoc Tng Cong ty 
Fini k và bü tth chtrng khoán Vit Nam. 

6. Can ci1r Lust Doanl-i nghip, Lut Chthig khoán, HOi  dng quãn trj thông 
qua nghj quyêt, quyêt dlnh  xác djnh mt ngày c1j the dê chôt danh sách cô dông. 
Can cir theo ngày do, nhüng ngithi dang k vâi tt.r cách cô dông ho.c ngui s hthi 
các chüng khoán khác duge quyên nh.n cô tirc bang tiên m.t hoc cô phiêu, nhn 
thông báo hoc tài lieu khác. 

7. Các vn d khác lien quan dn phân ph6i lcd nhuân duçc thirc hin theo 
quy djnh cüa pháp lu.t. 

dHIf€NG XV. TAI KHOAN NGAN hANG, 
QU D TR,NAM TAI CHhNH VA ChilE DO K1 TOAN 

Diêu 55. Tài khoãn ngân hang 
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1. LILAMA ma tài khoãn ti các ngân hang Vit Nam hoc ti các ngãn 
hang nuâc ngoài duçc phép hot dng ti Vit Nam. 

2. Theo s1,r chip thun tnrâc cUa Co quan có thâm quyên, trong trtxông hçrp 
can thiêt, LILAMA có the m& tài khoàn ngân hang i nuOc ngoài theo các quy di:nh 
cüa pháp lust. 

3. LILAIMA tin hành tt cã các khoãn thanh toán va giao djch k toán thông 
qua các tài khoàn tin Vit Nam hoc ngoi t ti các ngân hang ma LILAMA m& 
tài khoân. 

Diu 56. Näm tài chInh 

Näm tài chmnh cüa LIILAMA bt du tr ngày dli tiên cüa tháng 01 hang näm Va kêt 
th(ic vào ngày 31 tháng 12 cing nàm. Nàm tài chInh dâu tiên bat dâu tü ngày cap 
Giây chcrng nhn dang k3 doanh nghip và kêt thüc vào ngày 31 tháng 12 cing 
nàm. 

Diêu 57. Ché do k toán 

1. Ch d k toán LILAMA sir dçing là ch d k toán doanh nghip hoc ch 
d kê toán dc thCi duçc co quan có thâm quyên ban hânh, chap thun. 

2. LILAMA 1p  s sách k toán bang ting Vit và luu gic h so kê toán theo 
quy djnh pháp lust ye ice toán và pháp 1u.t lien quan. Nhüng ho so nay phãi chfnh 
xác, cp nht, có h thông và phãi dü dê chüng minh và giài trInh các giao djch cüa 
L11JAMA. 

3. LILAIvIA sCr diing don vj tin t trong k toán là dng Vit Nam. Truô'ng 
hçip LILAMA có các nghip vçi kinh tê phát sinh chü yêu bang mt 1oi ngoti t thi 
duçc tçi chçn ngoi t do lam don vj tiên t trong kê toán, chju trách nhim ye lçia 
ch9n do tnrâc pháp lut và thông báo cho co quan quail l thu trrc tiêp. 

CIIIJ'UNG WI. BAO CÁO TIIIT(NG MEN, 
BAO CÁO TAI CHINTIVA TRACH NIll1M CONG BO THONG TIN 

Diêu 58. Báo cáo tài chInh nãm, ban niên và qu 

1. LILAMA phài 1p báo cáo tài chinh 11am và báo cáo tài chInh näm phâi 
duçic kiêm toán theo quy dnh cüa pháp lust.  LILAMA cong bô báo cáo tài chInh 
nàm dã ducic kiêm toán theo quy djnh cüa pháp lu.t ye cong bô thông tin trên thj 
tri.thng ching khoán và np cho co quan nhà nuâc có thm quyên. 

2. Báo cáo tài chmnh näm phãi bao gm dy dü các báo cáo, phi1 liic, thuyt 
minh theo quy djnh pháp lut ye kê toán doanh nghip. Báo cáo tài chInh nAm phài 
phàn anh mt cách trung thrc và khách quan tInh hinh hot dng cüa LILAMA. 

3. LILAMA phai 1p và cOng b các báo cáo tài chinh ban niên dA soát xét và 
báo cáo tài chinh qu theo quy djnh pháp lut ye cong bô thông tin trên thj truthng 
chi'rng khoán và np cho co quan nhà nuâc có thâm quyên. 
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Diêu 59. Báo cáo thtrô'ng niên 

LILAMA phái 1p và cong b Báo cáo thumg niên theo các quy dnh cüa pháp 1ut 
ye chirng khoán và thj tru6ng chirng khoán. 

CHU'ONG XVII. KIEM TOAN 

Diu 60. I(im toán 

1. Di hi dng cë dông clii djnli mt cong ty kirn toán dc 1p  ho.c thông 
qua danh sách các cong ty hem toan dc 1p và üy quyên cho Hi dông quân trj 
quyêt djnh 1a ch9n mt trong so các dcm vj nay tiên hành kiêm toan báo cáo tài 
chInE cüa LILAMA cho nam tài chInh tiêp theo dira trên nhCi'ng diêu khoân và diêu 
kin thóa thu.n vi Hi dOng qun trj. 

2. Báo cáo kim toán ducc dInE kern báo cáo tài chlnh nàm cüa LILAMA. 

3.COng ty kim toán dc 1p kim tra, xác nhn, 1p báo cáo kim toán và 
trinh báo cáo do cho HOi  dng quãn trj theo quy djnh pháp 1ut ye kim tothi và 
hçip dng vOi LILAMA. 

4. Kim toán viên doe 1p thirc hin vic kim toán báo cáo tài chlnh cüa 
LJILAMA diiçic tham dir các cuc hçp Dai  hi dOng cO dông và ducic quyên nhn 
the thông báo va các thông tin khác lien quan dn cuc h9p D.i hi dOng cO dOng 
và dixqc phát biêu hen tai dai hQi ye các van dé có lien quan den vic kiêm toán 
báo cáo tài chfnh cüa LILAMA. 

CHIf€NG XVffl. DAU CUA LILAMA 

Diéu 61. Dâu cüa LILAMA 

1. Du bao gm du duçc lam tai ca sâ khc du hoc du dixói hinh thilte 
chit k sO theo quy djnh cüa pháp 1ut ye giao djch din tCr. 

2. Hi dng quán trj quyt djnh 1oi du, s lugng, hInh thirc va ni dung 
dâu cüa LILAMA, clii nhánh, van phông d.i din cüa LILAMA. 

3. Hi dng quán trj, Tng giám dc sCr dçmg va quãn l du theo quy dnh 
cüa pháp 1ut hin hành. 

CB1NG XIX. GIAI TI1i VA THANTI L'LILAMA 

Diu 62. Giãi the LILAMA 

1. LILAMAcó th bj giãi th trong nhitng trung hçip sau: 

a) Theo ngh quy&, quyt djnh cüa Dai hOi dng c dông; 

b) Bj thu hM Giy chirng nhn ding k doanh nghip, ti-Cr truCxng hqp Lust 
Quàn 1 thue CO quy djnh kháe; 

c) Cáe truàng hcrp khác theo quy dnh cüa pháp 1u.t. 

54 



2. Vic giài th LILAMA do Di hi dng c dông quy& djnh, Hi dông 
quãn tr thçrc hin. Quyêt dnh giãi the nay phãi duçic thông báo hoc phài &rqc 
chap thun bi ca quan có thâm quyên theo quy djnh. 

Diêu 63. Thanh 1 

1. Ti thiu sau (06) tháng tnthc khi kt thüc thi hn hoat dng cüa 
LILAMA hoc sau khi có mt quyêt djnh giãi the LILAMA, Hi dông quàn trj phái 
thãnh 1p Ban thanh l gôm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Dai  hQi 
dng c dông chi djnh và mt (01) thành viên do Hi dông quân trj chi djnh t1r mt 
LILAMA kim toán dc lap. Ban thanli l chun bj các quy ché boat  dQng cüa 
mInh. Các thành vien cüa Ban thanh l có th diiçic 1ira ch9n trong so nhân viên 
LILAMA hoc chuyên gia dc lip. T.t cã. các chi phI lien quan den thanh l dugc 
LILAMA ru tiên thanh toán tniâc các khoãn ncikhác cüa LILAMA. 

2. Ban thanh l có trách nhim báo cáo cho ca quan däng k kinh doanh v& 
ngày thành 1p và ngày bat du hoat  dng. K tir thai dim do, Ban thanh 1 thay 
mt LILAMA trong tt cá các cong vic lien quan dn thanh l LILAMA tnthc Toà 
an va các Ca quan hành chlnh. 

3. Tin thu ducc tir viéc thanh l duac thanh toán theo thi'r tçr sau: 

a) Các chi phI thanh l; 

b) Các khoãn nç luorig, trg cp thôi vic, bão him xä hi và các quyn lçii 
khac cüa ngui lao dông theo thOa ixâc lao dng tp the và hçTp dong lao dng dâ 
k kêt; 

c) Nçthu; 

d) Các khoán nci khác cüa LILAMA; 

d) Ph,n cOn lai sau khi d thanh toán tt cã các khoán ng tir m1ic (a) dn (d) 
trên day dugc chia cho các cô dông. Các cô phân uu dai duçc uu tiên thanh ton 
truâc. 

CHTfCNG XX. GIAJ QUYET TRAMI CHAP NQI BQ 

Diu 64. Giãi quyt tranh chap ni b 

1. TruOng hçip phát sinh tranh chip, khiu nai  lien quan tci hoat  dng cüa 
LILAMA, quyên và nghia vi cüa các cô dông theo quy djnh tai  Lut Doanh 
nghip, Diêu 1 LILAMA, các quy dnh pháp lut khác hotc thOa thun gifta: 

a) C dông vó'i LILAMA; 

b) C dông vâi Hi dng quail tn, Ban kim soát, Tng giám dc hay ngiRii 
diêu hành khác; 

Các ben lien quan c gng giái quy& tranh chip do thông qua thuang luçmg 
và hoà giãi. Tth tnrmg hp tranh chap lien quan tó'i HQi dông quán trj hoc Chü 
tjch Hi dông quán trj, Chü tjch Hi dng quán trj chü tn vic giãi quyêt tranh 
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chp và yêu cu tCrng ben trInh bay các thông tin lien quan dn tranh chp trong 
thai han60  ngày lam vic k tir ngày tranh chap phát sinh. Tnrng hgp tranh chap 
lien quan tó'i Hi dông quãn trj hay Chü tjch Hi dng qun trj, bat cr ben nào 
cüng có th yêu câu Ban kim soát chi djnh mt chuyên gia dc 1p lam trung gian 
boa giài cho qua trInh giãi quyêt tranh chap. 

2. TruOng hcTp không dat  duc quyt djnh boa giài trong vông sáu (06) tun 
tr khi b.t du qua trInh hoà giãi hoc nu quyt djnh cüa trung gian hoà giãi không 
dirnc các ben chap nhn, môt ben có th dua tranh chp do ra Tôa an kinh t có 
thm quyên. 

3. Các ben tir chju chi phi có lien quan tói thu tiic thucmg luçing và hoà giâi. 
Vic thanh toán các chi phi cüa TOa an diigc thc hin theo phán quyêt cüa Tôa an. 

CHU'ONG XXI. BO SUNG VA SU'A DOI DIFU LIE 

Diu 65. Sira di, b sung Diêu 1 LILAMA 

1. Vic süa d&, b sung Diu l nay phái duçic Dai  hi dng c dông xem 
xét, quyêt djnh. 

2. Trung hqp pháp 1ut cO quy djnh lien quan dn hoat dng cüa LILAMA 
chua ducc dê cp trong bàn Diêu 1 nay hoc tnrng hçTp có quy djnh pháp 1ut mó'i 
khác vài diêu khoàn trong Diêu lê nay thl ap diing nhng quy djnh do dê diêu chinh 
boat dng cüa LILAMA. 

CHIICING XXII. NGAY H11U LT)C 

Biu 66. Ngày hiu liic 

1. Diu l nay gm 22 chucing, 66 diu duçic Dai  hQi dng c dông 
LILAMA nhât fri thông qua và cing chap thun hiu 1c toàn van cüa Diêu l nay 
theo Nghj quyêt so . . ./NQ-DHDCD ngày ... .2021. Diêu l nay có hiu hrc til'Ir ngày 
..../2021 va thay the Diêu l LILAMA thông qua ngày 25/5/20 18. 

2. Diu 1 nay duçic l.p thành 10 bàn, cO giá frj nhu nhau và phãi ducic lixu 
giu tai  trii si chfnh cüa LILAMA. 

3. Diu l nay là duy nht và chinh thrc cüa LILAMA. 

4. Các bàn sao hoc trich 1iic Diu l LILAMA có giá trj khi có chU k cüa 
Chu tjch Hi dng quàn trj hoc nguô'i dai  din theo pháp 1ut cüa LILAMA và 
dóng du cüa LILAMA. 

cO DONG/Bi DIN CO BONG P41 DIIN THEO PHAP LU4T 
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