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S&d39/TTr-HDQT Ha Nçäi, ngày j tháng S nàm 202] 

TO TRINH 
V/v thông qua Quy ch hot dng cüa Hi ciông quãn trl 

Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 

KInh gui: Dti hi dng c dông thu?ng niên nàm 2021 
Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 

Can ct'fr Lust doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Can cir Nghj dinh  s6 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa ChInh phü quy 
dnh chi ti& thi hàrih mOt  s diu cüa Lut Chüng khon; 

Can cü Thông tu s 1 16/2020,TT-BTC ngày 31/12/2020 cüa B Tài chInh hucng 
din mOt  s diu v quãn tr cong ty ap dyng di vi cong ty di chüng ti Nglij djnh 
155/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa ChInhphCi; 

Cn cir Di&i 1 t chrc và hot dng cüa Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP, 

CAn ctr tInh hinh thuc t và d dAm bAo hoat dng cUa Tng cong ty Lp mAy 
Vit Nam - CTCP phü hçp vi quy djnh cUa pháp luat,  Hi dng quAn trj Tong cong 
ty LAp mAy Vit Nam - CTCP kinh trIrth Dai  hi dng c dOng thung niên nAm 2021 
thông qua ni dung sau: 

1. Thông qua Quy ch hott dng cüa HOi  dng quAn trj Tng cOng ty Lp may 
Vit Nam - CTCP (toân vAn dir thAo Quy ch dA gLri tái c dông xem xét). 

2. Quy ch hot dng cüa Hi dng quAn trj Tng cong ty Lap may Vit Nam - 
CTCP) sê duoc ban hành, có hiêu 1irc Ap diing ngay sau khi ducc Dti hi dng c 
dong thông qua. 

TrAn trQng kInh trinh./. 

TM.HQI BONG QUAN TRI 
CHU TJCH 

Nyinhân: 
- Nhix trén; 
- Thành viên HDQT; 
- Ban kim soát; 
- Luu: P. PCTD, HDQT. 

Bñi Btrc Kiên 

Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 



TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 
124 Minh Khai, phung Mmli Khai, qun Hai Ba Thing, TP.Hà Ni 

Diên thoai: 0243.8637747 - Fax: 0243.8638 104 
Website: www.lilama.com.vn  
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Ha Ni, tháng 5 nàm 2021 



BO XAY D1XNG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM Dc l.p — Tr do — Hnh phüc 

DU' THAO 

QUY CHE bAT BONG CUA HQI BONG QUAN TRj 

Can cz' Lu2t C'hiling khoán ngày 26 tháng 11 nãm 2019; 

Can c& Luqt Doanh nghip ngày 17 tháng 6 nám 2020; 

Can ct'c Nghj djnh so' 155/2020/ND-CF ngày 31 tháng 12 nám 2020 cia 
ChInh phü quy djnh chi tilt thi hành mt sl diu cza Luat Ch&ng khoán, 

Can ci Thông tu' sd 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 nám 2020 cüa B5 
tru'àng Bô Tài chInh hu'óiig dân mQt sI diu ye' quán tr/ cong ty áp dng dôi vó'i 
cong ty dgi ching tgi Nghj djnh sO 155/2020/ND-CF ngày 31 tháng 12 näm 2020 
cña ChInh phi quy dinh chi tilt thi hành mç$t sl dilu cia Luat  ch&ng khoán, 

Can c& Diu l Tdng cOng ty Lp may Vit Nam — CTCP ngày .. ./... . /2021, 

Can cz' Nghj quylt sI ... ngày . . ./5/2021 cüa Dqi hç5i &ng có dOng Tdng 
cOng ty Lap may Vit Nam — CTCP. 

Hç5i dng quán trj ban hành Quy chl hogt d5ng cüa H5i dng quán trj Tdng 
cOng ty Lap may Vit Nam — CTCP, bao gdm các n5i dung sau: 

CHIJUNG I. QUY BNH CHUNG 

Biu 1. Phim vi diu chinh và dti ttrqng áp diing 

1. Phm vi diu chinh: Quy ch hot dng cüa Hi dng quàn tn quy dnh cci 
cáu to chrc nhân sr, nguyen tàc hot dng, quyên han, nghia vi cüa HQi dng quail 
tn, cac thành vien Hôi dng quãn trj, Tng giám dc; vic phân công, phân cap 
trách nhiêm, üy quyên thc hin, quy trinh quail l và diu bath Tng cong ty Lap 
may Vit Nam - CTCP; sr phi hçip trong cOng tác quãn l, chi do, diu hành hot 
dng theo quy djnh cüa Diu 1 L1LAMA, Lut Doanh nghip và các quy dnh 
khác cüa pháp lu.t có lien quail. 

2. D6i tuçYng áp d%ing: Quy ch nay &rçlc ãp dung cho Hi dng quàn trj, các 
thành viên Hi dng quàn trj và Tng giám dc. 

3. Nhftng tCr ngU duói day duçic hiu nhu sau: 

a) LILA/VIA hoc Tdng cong ty là Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP; 

b) Dqi hç5i dng cd dOng hoc DHDCD là Di hi dng c dong Tong cong 
ty Lp may Vit Nam - CTCP; 

c) H3i dng quán trj hoc HDQT là Hi dng quãn trj Tng cong ty Lp may 
Viêt Nam — CTCP. 
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d) BKS hoc Ban Kiêm soát là Ban Kim soát Tng cong ty Lap may Vit 
Nam — CTCP. 

Biêu 2. Nguyen tc hott dng cüa Hi dông quãn trj 

1. Hott dng cüa HDQT tuân thu các quy djnh cüa pháp lust và Diu 1 
LILAMA, dam bâo tmnh rninh bach  và mt ca cu quail i, diu hành LILAMA có 
hiu qua; 

2. Hi dng quãn trj lam vic theo nguyen tc tp th, cá nhân phi trách. Các 
thành viên cüa Hi dng quail trj chju trách nhim cá nhân v phn vic cüa minh 
và cüng chju trách nhim tmc Dai  hi dng c dông và pháp 1ut v các nghj 
quy&, quyt djnh cüa Hi dông quàn trj di vâi s17r phát trin cüa LILA1vJA. 

3. Hi dng quàn trj giao trách nhim, phân cp, üy quyn cho Tng giám dOe 
to chirc ctiêu hành thirc hin các ng quyt, quyt djnh cüa Hi dng quail trj. 

4. Thành vien HDQT, Tang giám dc và nguôi quãn l khác duqc ci'r là nguäi 
dai din phân von Nba nithc tai  LILAMA thirc hin quyên, nghia v cüa mInh theo 
Quy ch nay, dông thai phai thc hin nghTa vii, trách nhim v9i chü sO' hftu Nhà 
nuO'c theo quy djnh cüa pháp lut. 

CHTXONG II. THANH VIEN HQI BONG QUAN Tifi 

Biéu 3. Quyn và nghia vtj cüa thành viên Hi dông quãn trj 

1. Thành viên Hi dng quàn trj có dy dü các quyn theo quy djnh cüa Lust 
Chüng khoán, pháp lust lien quan và Diu 1 LILAMA, trong do có quyn ducrc 
cung cp các thông tin, tài lieu v tmnh hInh tài chInh, hoat dng kinh doanh cüa 
LILAMA và cüa các dcin vj trong LILAMA. 

2. Thành viOn HOi  &ng quail trj có nghra vi theo quy djIIh tai  Diu l 
LILAMA và các nghTa vi1 sau: 

a) Thirc hin các nhim vii cüa mInh mt cách trung thçrc, cn tr9ng vi lçii Ich 
cao nhât cüa c dong và cüa LILAMA; 

b) Tham di,r dy dü các cuc h9p cUa Hi dng quãn trj và có kin v các 
vn d duac dua ra thâo luân; 

c) Báo cáo kjp thO'i, dy dü vOi HOi  dng quail trj các khoãn thu lao nhn 
dugc tr các cong ty con, cong ty lien kt và các t chuc khác; 

d) Báo cáo Hi dng quãn trj tai  cuc hçp gn nht các giao djch gitra 
LILAMA, cong ty con, cong ty khác do LILAMA nm quyn kim soát trên 50% 
trO' len vn diu l vO'i thành vien Hi dng quãn trj và nhng nguO'i có lien quan 
cüa thành vién do; giao djch giüa LILAMA vâi cong ty trong do thành viên HQi 
dng quãn trj là thanh viên hoc là nguO'i quàn l doanh nghip trong thO'i gian 03 
näm gn nht truóc thO'i dim giao djch; 
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d) Thirc hin cong b6 thông tin khi thic hin giao djch c phiu cUa 
LILAMA theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

e) Ducrc hithng luang, thu lao và lçii Ich khác theo Diu 31 Diêu 1 
LILAMA, quyt dinh cüa HDQT / DFIDCD, các quy chê và quy dnh ni b cüa 
LILAMA. 

Diu 4. Quyn dirçrc cung cp thông tin cüa thành viên Hi doug quãn tr 

1. Thành viên Hi dng quán trj có quyn yeu cu Tng giám doe, Phó Tng 
giám d&, ngu?i quán l khãc, các phông ban và can bQ trong LILAMA cung cp 
các tài lieu, thông tin can thi& v tmnh hinh tài chInh, hott dng kinh doanh cUa 
LILAMA và cüa dcrn vj trong LILAMA; chju trách nhim quãn l, si'r dçing các 
thông tin, tài 1iu nay theo quy djnh cüa L[LAMA và pháp luat. 

2. Ngiii quân l duçic yêu cu phài cung cp kjp thai, dy dü và chInh xac 
thông tin, tài lieu theo yêu cu cüa thành viên Hi dng quãn trj. TrInh tçr, thu tic 
yêu câu và eung cap thông tin theo Diu 1 LILAMA và các quy djnh nQi bQ cüa 
LILAMA. 

Diêu 5. Nhim và so ltrqng thành viên Hi dông quãn trj 

Nhim kS'  và s luçxng thành viên HQi dng quãn trj theo quy djnh ti Diu 
29 Diêu 1 LILAMA. 

Din 6. Tiêu chun và diu kin thành viên Hi dông quãn trj 

Tiêu chun và diu kin thành viên Hi dng quãn tr theo quy djnh ti 
Khoãn 4 Diu 28 Diu le LILAMA. 

Diu 7. Chü tjch Hi dông quãn trj 

1. ChU tich Hôi dng quãn trj do Hi dng quail trj bu, min nhim, bài 
nhim trong so các thành viên HQi dông quãn trj. 

2. Chü tjch HQi dng quán trj LILAMA không ducic kiêm Tang giám dOe. 

3. Chü tch Hi dng quail tr có quyn và nghTa viT sau day: 

a) Lp chLrang trInh, k hoach hott dng hang qu, 11am cUa Hi dng quãn 
tn; 

b) Chun b chucmg trinh, ni dung, tãi lieu phiic vi cuQc h9p; triu tip, chü 
trI vã lam chü tça cuc hQp Hi dng quãn trj; 

c) T chirc vic thông qua nghj, quyt, quyt dinh  cüa Hi dng quân trj; k 
các nghi quyt, quyêt djnh và các van ban thuc thm quyên cüa HDQT Va 
DHDCD. 

d) Giám sat qua trInh t chuc thrc hin các nghj quyt, quyét dinh  cüa Hi 
dông quân trj và DHDCD; 

d) Triu tp và chü t9a cuc h9p Dai  hi dng c dông; 
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e) Quy& djnh hoc giao cho Tng giám dtc giãi quy& các tinh hung cp 
thiêt vI lqi Ich cüa LILAMA trong truông hçp không kjp triu t.p h9p HDQT. 

f) Ttm dinh clii tbrc hin các quyt dijnh cüa T6ng giám dôc có ni dung trái 
pháp 1u.t, trái ngh quyêt, quyêt djnh cüa FIDQT/DHDCD; dê nghj HDQT hüy bó 
các van bàn do. 

g) T chüc, chi do các hott dng kim tra, giám sat Tng giám dc, ngiIi 
di din quãn 1 phn von cüa LILAMA tai  doanh nghip khãc v vic thrc hin 
các quyêt djnh, nghj quyêt cüa HDQT và vic chap hành chInh sách pháp 1ut. 

h) Barn bào vic HBQT thông báo/giri báo cáo tài chInh näm, báo cáo hott 
dng cüa LILAMA cho các C6 dông theo Diu 1 LILAMA. 

i) Quyn và nghTa vi khác theo quy djnh cüa Luat Doanh nghip và Biu 1 
LILAMA. 

4. Truong hçp Chü tjch Hi d6ng quán trj cO don hr chi'rc hoc bj bãi min, 
Hi dông quail trj phâi bâu nguYi thay th trong thi hn 10 ngày k hr ngày nhn 
don hr chirc hoc bj bãi rnin. Tnrô'ng hçp Chü tjch Hi d6ng quail trj vng mt 
hoc không the thirc hin duc nhim v11 cüa mInh thI phài üy quyên bang van ban 
cho mt thành vién khác thirc hin quyn va nghTa v1i cüa Chü tjch Hi dông quan 
trj. Tru?mg hçp không có nguôi ducic üy quyn hoc Chü tjch Hi dong quail trj bj 
mat khã näng thirc hin nhim vii theo Diêu 1 LILAMA và quy djnh pháp 1ut thi 
các thành viên cOn 1i bu mOt  ngiIi trong s6 các thành viên gi& chiTrc Chü tjch Hi 
d6ng quàn trj theo nguyen tc da s6 thành viên con 'aj tan thành cho dn khi có 
quyt djnh mri cüa Hi d6ng quãn trj. 

Diéu 8. Min nhim, bãi nhim, thay the và b6 sung thành viên Hi d6ng quán 
tr 

Min nhirn, bãi nhim, thay th và b6 sung thành viên Hi d6ng quail trj 
theo quy djnh tti khoàn 4, 5 Diêu 29 Biu 1 LILAMA. 

A V V • A A A A A A 9 Dieu 9. Cach thtrc ban, mien nhiçm, bai nhiçm thanh vien H9i dong quan tr! 

1. Cácb thirc bu, min nhim, bãi nhim thành viên Hi d6ng quail trj theo 
quy djnh tai  khoãn 3 Diu 13; khoàn 3 Biu 23; khoãn 2, 3, 4 Biu 28 Dik 1 
LILAMA. 

2. Vic bu, min nhim, bãi nhim thành viên Hi d6ng quán trj do Bi hi 
d6ng c6 dông quyt ctnh theo nguyen tc bö phiu theo quy djnh ti Diêu 1 
LILAMA. 

Diéu 10. Thông báo ye ban, min nhim, bäi nhim thành viên Hi dông quãn 
trj 

1. Trung h9p áâ xác djnh &rçYc lrng clr viên Hi d6ng quail trj, LILAMA 
phãi cong bô thông tin lien quan den các lrng c1r vien tôi thiêu 10 ngày truâc ngày 
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khai mac  h9p  Dai hOi dng c dông trén trang thông tin din tCr cüa LILAMA d c 
dông có th tim hiu v các irng cir viên nay truOc khi bô phiêu, img clr viên Hi 
dng quàn trj phài có cam kt bang van bàn ye tInh trung thirc, chInh xác cüa cac 
thông tin cá nhân dirge cong b và phài cam kêt thrc hin nhim vi mt cách trung 
thire, ck tr9ng va vi 1çi Ich cao nhât cUa LILAMA nêu dirge bâu lam thành viên 
Hi dng quàn trj. Thông tin lien quan den img cir viên Hi dông quail trj dirge 
cong b bao gôm: 

a) H9 ten, ngày, tháng, nàm sinh; 

b) TrInh d chuyên môn; 

c) Qua trInh cong tác; 

d) Các chirc danh quail l khác (bao gm cã chi'rc danh HOi  dng quàn trj cUa 
cOng ty khác); 

d) Lgi Ich Co lien quan tài LILAMA va các ben có lien quan cüa LILAMA; 

e) Các thông tin khác (nu có) theo quy djnh tai  Diu l LILAMA; 

g) LILAMA cO trách nhim cong b thông tin v CC Cong ty ma 1mg c1m viên 
dang näm gitt chIme vi thành viên Hi dng quail trj, các chIme danh quàn 1 khác và 
các lcii Ich có lien quan ti cOng ty cIma 1mg cIt viên Hi dng quàn trj (nu co). 

2. Vic thông báo v& kt qua bu, min nhim, bâi nhim thành viên Hi 
dông quail trj thirc hin theo các quy djnh huâng din v cong b thông tin. 

CHU'ONG III. QUYEN VA NGHIA VV CUA HQI BONG QUAN TR! 

Biêu 11. Quyn và nghia viii clia Hi dông quãn tr 

1. HQi dng quàn trj là cci quan quãn l LILAMA, cO toàn quyn nhân danh 
L1LAMA dO quyOt djnh, thc hin quyên va nghTa v1i cIta LILAMA, trt'r các quyn 
và nghia vçi thuc thm quyn cIta Dai  hi dng c dông. 

2. Quyk và nghia v1 cIta Hi dng quail trj do lust  pháp, Diu l LILAMA 
và Dai  hi dông cô dông quy dnh. Cii the, Hi dng quail trj CO nhItng quyên han 
và nghia vi.i sau: 

2.1. Trinh DHDCD quylt ct/nh /phê duyt/chip thuçmn: 

a. Dnh huâng chin luçic phát trin cIta LILAMA. 

b. Kin ng Dai  hi dng c dông slra di b sung Diu l, tang hoc giàm 
von diOu l LILAMA; 

c. D xut vic phát hành trái phiu chuyn di và các chlmg quyên cho 
phép nguii sm hftu mua c phiêu theo mIme giá di:nh  truO'c; 

d. D xut các loai  c phiu có th phát hành va thng s c phik phát hành 
theo tlmg loai; 
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e. Kin nghj mi'rc c tirc duçic trã hang nàm; 

f. Trinh báo cáo tài chInh hang nám dã ducc kim toán len Dai  hi ding c 
dông, Báo cáo hot dng cña HDQT; 

g. TrInh DHDCD nhân sir bu, min nhim, thay th thành viên HDQT, 
BKS; 

h. Kin nghj vic t chi'rc lai,  giái th LILAMA; yêu cu phá san LILAMA; 

i. Các vn d khác thuc thm quyn quy& djnh / phê duyt / chip thun 
cüa DHDCD. 

2.2. Quylt djnh /phê duyt / chtp thun/ thông qua: 

a.Quyt djnh chin luc, k hoach phát trin trung han  và k hoach kinh 
doanh hang näm cüa LILAMA; 

b. Quyt djnh ban c phn chua ban trong phm vi s c phn dirçic quyn 
chào bn cüa tmg loai; quyêt dnh huy dng them vn theo hInh thirc khác; 

c. Quyt djnh giá ban c phn và trái phiu cüa LJLAMA; quyêt dnh th&i 
han và thu tic trà cô tirc hoc xir l l phát sinh trong qua trInh kinh doanh; 

d. Quy& dnh mua lai  c phn theo quy djnh tai  khoãn 1 và khoán 2 Diu 
133 Luat  Doanh nghip; 

d. Quy& di.nh giài pháp phát trin thj trung, tip thj và cong ngh; 

e. Thông qua hqp dng mua, ban và hçip dng, giao djch khác có giá trj lan 
han vn diêu l cüa LILAMA và hcp dng, giao djch thutc thrn quyn quyt djnh 
cüa Dai  hi dng c dông theo quy djnh tai  dim p khoàn 2 Diu 16 Diu 1 
LILAMA, khoàn 1 và khoãn 3 Diêu 167 Lust Doanh nghip; 

f. Quyt djIih hoc üy quyn cho Tng giám dc quyt dnh dAu tu hoc ban 
tài san có giá trj nhô han 35% tng giá trj tài san dLrçlc ghi trong báo cáo tài chInh 
dugc kim toán gn nh.t cüa LILAMA. Vic üy quyên cii the quy djnh tai  quy ché 
ni b cüa LILAMA hoc van bàn riêng lé; 

g. Bu, min nhiêm, bãi nhim Chü tjch Hi dng quãn trj; b nhim, min 
nhim, k kt hqp dng, chin düt hçip dng, khen thu&ng, kr  lut dôi vâi Tong 
giám dc, Phó tng giám d6c, K toán trtthng LILAMA va quyêt djnh tiên lucmg, 
thu lao, thu&ng và lçii Ich khác cüa nhüng nguOi quãn i nay; ccr, min nhim, 
chm dut ngithi clai din phn von gOp và ngithi dai  din tham gia Ban kiém soát, 
gi6i thiu hç tham gia Di hi dông cô dOng và các chuc danh quán l tai  các 
doanh nghip khác, quy& djnh muc thu lao và quyn lqi khác cüa nhüng ngll&i do; 

h. Giám sat, chi dao  Tng giám dc và ngui quãn 1 khác trong diu hành 
cong vic kinh doanh hang ngày cüa LILAMA; 
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i. Quy& djnh ca cu t chtTrc, t chirc th%rc hin D an tái cu trtc LILAMA 
theo phuong an dâ duçc DHDCD phê duyt; quyêt djnh ban hành Quy chê ni b 
v quãn trj LILAMA, quy chê hott dQng cUa Hi dông quãn trl sau khi duçic Di 
hi dng c dông thông qua; quyêt dnh hoc iiy quyên cho Tong giám doe quyêt 
dinh các quy ch quàn 1 khác cüa LILAMA theo quy djnh ti quy ché cüa 
LILAMA hoc mt quyt djnh riêng lé; quyt djnh thành 1p cong ty con, chi 
nhanh, van phông dai dién và vic gop vOn, mua cO phân cUa doanh nghip khác; 
thông qua phuo'ng an thành lap, tO chi'rc lai,  giãi th các phông/ban theo dê nghj cüa 
Tng giám doe LILAMA. 

j. Duyt chuang trInh, ni dung tài 1iu ph1ic vii h9p Dai  hi dng c dông, 
triu tp h9p Dai  hi dng c dông hoc 1y kin d Dai hOi dông cô dông thông 
qua nghj quy&; 

k. Thirc hin cac quy&n va nghTa vii khi ducic Di Hi dng c dông Uy 
quyên. 

1. Nhirng vn d sau day phãi duçc HQi d6ng quail trj phê chu.n: 

m. 1) Các hçip dng, giao djch theo quy djnh tai  khoãn 2 Diu 167 L4t 
Doanh nghip; 

m.2) Vic vay nçi, cho vay; vic s1r diing tài san cUa LILAMA d cm c6, 
the chap, vay von; vic bão lanh cho doanh nghip khác vay v6n; vic bi thu&ng 
eUa LILAMA; 

m.3) Các khoãn du tu không thuc k hoch kinh doanh và ngãn sách vuçxt 
qua 20% giá trj kê hoch và ngân sách kinh doanh hang näm; 

m.4) Vic mua ho.c ban c phn, phn vn gop tai  các cong ty khãc ducc 
thãnh lQp & Vit Nam hay nuâc ngoài; 

m.5) Vic djnh giá tài san gop vào LILAMA không phãi b&ng tiên trong dcit 
phát hành cô phiêu hoäc trái phiu cUa LILAMA, bao gm yang, quyn sir diing 
dat, quyên sâ hthi trI tue, cong ngh và bI quyêt cong ngh; 

m. 6) Vic mua 1i hoc thu hM không qua 10% thng s c phn cüa trng 
loai dä duçic chào ban trong mui hai (12) tháng; 

m.7) Quyt djnh giá mua 1i hoc thu hi c phn cüa LILAMA; 

m. 8) Các vk d kinh doanh hoc giao djch ma Hi dng quãn trj thy cn 
thit vi lçii feb cUa LILAMA trong phm vi quyn hn và trách n1iim cUa mInh. 

m.9) Các nQi dung ducc DHDCD üy quyn. 

n). Quyn và nghTa vi1 khác theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Lut 
Chng khoán, quy djnh khác cüa pháp 1ut và Diéu 1 LILAMA. 

Diéu 12. Nhim vii và quyn hn cüa Hi ttOng quãn trj trong vic phé duyt, 
k) kêt hçrp dng giao djch 
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1. Hi dng quail trj chap thun các hçp dàng, giao djch cO giá trj nhö hoi 
35% ho,c giao djch dn den thng giá trj giao djch phát sinh trong vông 12 tháng k 
tü ngãy thuc hiên giao djch du tiên có giá trj nhó hcm 35% tng giá trj tài san ghi 
trên báo cáo tài chinh gân nhât theo quy djnh tai  Diêu 1 LILAMA giüa LILAMA 
v9i mt trong các dôi tugng sau: 

a. Thành viên Hi dng quail trj, thânh viên Ban kim soát, Tng giám dc, 
nguô'i quãn 1 khác và nguôi có lien quan cüa các di tixgng nay; 

b. C dông, ngithi dai  din üy quyn cüa c dông si hüu trên 10% Mng vn 
cô phân phô thông cüa LThAMA và nhtng ngithi có lien quan cüa hç; 

c. Doanh nghip có lien quan dn các di tuçing quy dnh t.i khoãn 2 Diu 
164 Lut Doanh nghip. 

2. Ngui di din LILAMA k hçp dng, giao djch phái thông báo cho thành 
viên Hi dng quán trj, thành viên Ban kim soát ye các diôi tuçlng có lien quan 
vâi hçxp dng, giao djch do và giri kern theo d? tháo hçip dng hoc ni dung chü 
yeu cUa giao djch. HOi  dng quán trj quyt djnh vic chip thun hgp dông, giao 
djch trong thai han 15 ngày k ttir ngày nhn duc thông báo; thành viên Hi dng 
quán tr cO lcii ich lien quan dn các ben trong hp dng, giao djch không cO quyn 
biu quyét. 

3. HQi d1ng quãn trj chap thun các hçp dng, giao djch khác theo üy quyn 
cüa DHDCD (nêu co). 

Diêu 13. Trách nhim cüa Hi ding quail trj trong vic triu tp hQp Dti hi 
dông cô dông bt thtrông 

1. Hi dng quán trj phãi triu tp hQp Dai  hi dng c dông bt ththng 
trong các trung hçip sau: 

a) Hi dông quail trj xét thy cn thit vi 1i ich cüa LILAMA; 

b) S lung thành viên Hi dng quãn trj, Ban kim soát con 'ai  It hon s 
luç'ng thành vién thi thiu theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

c) Theo yêu cu cüa c dông hoc nhóm c dông quy djnh tai  khoán 2 Diu 
13 Diu 1 LILAMA; yeu cu triu tp h9p Dai  hi dông cô dông phái duqc the 
hin bang van ban, trong do nêu rO l do và mic dIch cuc h9p, CO dü ch k cüa 
các c dông lien quan hoc van ban yêu cu duc 1p thành nhiêu ban và tp h?p 
dü ch k cüa các c dông có lien quan; 

d) Theo yêu cu cüa Ban kirn soát; 

d. Các trurng hcp khác theo quy djnh cüa pháp lut và Diu l LILAMA. 

2. Triu tp h9p Dai  hi dng c dông bt thuO'ng 

Hi dng quán trj phái triu tp h9p Dai  hi dng c dong trong thi han  30 
ngày k tir ngày s lung thành viên Hi dông quan trj hoac  thành vien Ban Kiem 
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soát con 1ti it han s lucing thành vien thi thiu theo quy djnh tai  Diu 1 LILAMA 
hoc nhn duçic yêu cu quy djnh tai  dim c và dim d khoãn 1 Diu nay; 

3. Nguoi triu tp h9p Dai hOi dng c dông phãi thçrc hin các cong vic sau 
day: 

a) Lp danh sách c dông Co quyn dr hop; 

b) Cung c.p thông tin và giài quyt khiu nai  lien quan dn danh sách c 
dông; 

c) Lp chumg trInh và nQi dung cuc hçp; 

d) Chun bi tài 1iu cho cuc h9p; 

d) Du thào nghj quyt cUa Dai  hi ding c dông theo nQi dung dir kiên cüa 
cuc hçp; danh sách và thông tin chi tit cUa các 1rng cir viên trong truäng hçp bâu 
thành viên Hi dng quàn tr, thành viên Ban kim soát; 

e) Xác djnh thi gian và dja dim h9p; 

g) Gi:ri thông báo miii h9p dn &ng c dông có quyn dir h9p theo quy dlnh 
Lut Doanh nghip; 

h) Các cong vic khác phiic vi cuc hçp. 

Diéu 14. B may giüp vic, các tiu ban và thu k IIDQT. 

1. B may giüp viêc, các tiu ban và thu k HDQT theo quy djnh tii Diêu 34 
Diu l LILAMA. 

2. Ban kim toán nOi  b do HDQT quyt djnh thành 1p, có chtrc nãng, 
nhim vçi và biên chê do FIDQT quy& djnh, trçrc tip giüp vic dê thirc hin các 
nhim vçi, quyn han  cüa HDQT. Các PhOng/ban chuyên mon và dan v thuc 
LILAMA có trách nhim giüp vic khi duçic HDQT giao nhim vii ci th trong qua 
trInh hoat dng. 

3. HDQT b nhiém mt hoc mt s nguii lam thu k HDQT chuyên trách 
hoc kiêm nhim thu k LILAMA. Thu k HDQT cO quyn và nghia vi sau day: 

a) H trçY th chirc triu tp h9p Dai  hi dng c dông, Hi dng quàn tr; ghi 
chép các biên bàn h9p; 

b) H trg thành viên Hi dng quãn tr trong vic thtrc hin quyén và ngha 
vi duçic giao; 

c) H trçr Hôi dng quàn trj trong ap dicing và thirc hin nguyen tAc quàn trj 
L1LAMA; 

d) H trçi LILAMA trong xây dung quan h c dông và bão v quyn, 1çi Ich 
hçip pháp cüa ct dong; vic tuân thU nghia v1 cung cap thông tin, cong khai hóa 
thông tin và thU tic hành chInh; 
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d) Quyn và nghTa vi khác theo quy djnh tai  Diu 1 LILAMA. 

4. HDQT có th thành 1p các Bt phn / T giüp vic vó'i Ca câu, biên ch và 
nhim v1j do HDQT quyt dnh. 

5. HDQT sir ding con du và các phuang tin khác cüa LJLAMA d thirc 
hin chirc näng, nhim vii và quyn hn theo quy ctjnh cüa LILAMA và pháp 1ut. 

CHIXUNG IV. CUQC HQP HQI BONG QUAN TRI 

Diu 15. Cuc hQp Hi dông quail trj 

1. Chü tjch Hi dng qun trj duçc bu trong cuc hQp du tiên cüa Hi 
dông quail trj trong thM han  07 ngày lam vic k tr ngày k& thüc bu ci Hi dng 
quán trj do. Cuc hQp nay do thành viên có so phiêu bâu cao nhât hoc t) 1 phiêu 
bâu cao nhât triu tp và chü trI. Truông hqp có nhiu han mt thành viên có s 
phiéu bâu hoc t5' l phiu bu cao nht va ngang nhau thI các thành viên bu theo 
nguyen the da so dê ch9n 01 ngui trong s h9 triu tp hçp Hi dông quãn trj. 

2. Hi dng quãn trj phái h9p It nht mi qu 01 thn va có th hQp bt 
thung. 

3. Chü tjch Hi dng quán trj triu tp h9p Hi dông quàn trj trong tru?mg 
hqp sau day: 

a) Co d nghj cüa Ban kim soát; 

b) Co d nghj cüa Tng giám dc hoc It nht 05 nguO'i quàn l khác; 

c) Co d nghj cüa it nht 02 thành viên Hi dng quãn trj; 

d) Khi Chü tjch Hi dng quail tr thy cn thit. 

4. D nghj quy dijnh tai  khoán 3 Diu nay phái duçrc 1p thành van bàn, trong 
do nêu rô miic dich, van dé cn thào lun và quyêt djnh thuc tMm quyên cüa Hi 
dng quãn trj. 

5. Chü tjch Hi dng quán trj phái triu tp h9p Hi dng quãn trj trong thai 
han 07 ngày lam vic k tr ngày nh.n ducic d ngh quy dnh tai  khoàn 3 Diu nay. 
TnrOng hp không triu tp hp Hi dng quàn trj theo d nghj thi ChU tjch Hi 
dng quàn trj phài chju trách nhim ye nhüng thit hai  xây ra di vi LILAMA; 
nguôi d nghj có quyn thay th Chñ tch Hi dng quân trj triu tp hçp Hi dông 
quân trj. 

6. Chü tjch Hi dng quail trj hoc nguâi triu tp hop Hi dng quàn trl 
phài glri thông báo mi hop chm nht là 05 ngày lam vic truc ngày hop. Thông 
báo mi hçp phài xác djnh cu th thi gian và dja diem hop, chi.rang trinh, các vn 
d tháo lun va quyt djnh. Thông báo mi hp phài kern theo tài lieu sü diing tai 
cuc hçp và phiu biu quyét cüa thành viên. 

Thông báo miii hp Hi dng quãn trj có th gl.'ri bang giy mOi, din thoai, 
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fax, phuang tin din tir hoc phucing thüc khác và bào dam dn duge dja cM lien 
lac cüa tmg thành viên Hi dng quãn tn dixçic däng k ti LILAMA. 

7. Chü tjch HQi dng quàn tn hoc ngui triu tp gi:ri thông báo mäi hçp va 
các tâi lieu kern theo dn the thành viên Ban Kim soát nhu dôi vOi các thành viên 
Hôi dng quàn tr. Thành viên Ban Kim soát có quyên di,r cac cuc h9p Hi dông 
quàn trj; có quyn thào 1un nhung không dugc biêu quyêt. 

8. CuQc h9p HQi dng quàn tr dugc tin hành khi có tr 3/4 thng S6 thành 
viên tth len dir hçp. Tru&ng hqp cuQc hçp dugc triu tp theo quy djnhti khoãn 
nay không dü s6 thành vien dir h9p theo quy ctnh thi duçc tniu tp lan thir hai 
trong th?yi hn 07 ngày k ti'r ngày dir dinh hçp ln thr nhât. Trumg hçip nay, cuc 
hpp dime tiên hành nêu có han mt ni:ra so thành vien Hi d6ng quãn trj dr h9p. 

9. Thành vien Hi d6ng quãn tr dugc coi là tham d và bik quyêt tai  cuc 
h9p trong trirông hqp sau day: 

a) Tham dir và bi6u quyt tric tip ti cuOc  hçp; 

b) Uy quyn cho nguâi khác dn dir hçp và biu quyt theo quy djnh tti 
khoãn 12 Diêu nay; 

c) Tham dr và biu quyt thông qua hi nghj trrc tuyn, bö phiu din tCr 
hoäc hthh thirc din t& khãc; 

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

10. Trueing hqp gui phiu biu quy& dn cuc h9p thông qua thu, phiu biu 
quyét phãi dirng trong phong bI dan kIn và phài dugc chuyn dEn ChU tjch Hi 
dông quãn trj chm nhât là 01 giä trithc khi khai mac.  PhiEu biEu quyêt chi dugc 
m truOc sir chüng kiên cüa tat cã nhftng nguii dir h9p. 

11. Trueing hçip cuc hçp cüa Hi d6ng quãn trj t6 chirc theo hinh thirc hi 
nghj trçrc tuyEn khi tt cà hoc mt s6 thành viên clang a nhftng da diEm khác nhau 
vd diEu kin là mi thành vien tham gia h9p dEu có thE: 

a. Nghe trng thành viên Hi d6ng quãn trj khác cüng tham gia phát biEu 
trong cucc hçp; 

b. Phát biEu vâi tAt cã các thành viên tham dv khác mt each dEng thii. Vic 
thão 14n giüa các thành viên có thE thc hin mQt each trirc tiEp qua din thoai 
hoc bang phuo'ng tin lien lac  thông tin khác hoc kEt hçip cac phuo'ng thüc nay. 
Thành vien Hi dEng quàn trj tham gia cuc h9p nhu 4y dugc coi là "có mat" tai 
cuc hQp dO. Dja diEm cuc hp dugc t6 chuc theo quy djnh nay là dja diem ma cO 
cong nhât thành viên HOi  d6ng quàn trj, hoc là dja diem có mt ChU tça cuc h9p. 

Các quyEt djnh dugc thông qua trong cuc h9p qua din thoai ducic tó chüc 
va tien hành mt each hgp thüc, có hiu lc ngay khi k& thüc cuc hçp nhung phãi 
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duçic kh.ng dnIi bAng các chü k trong bién bàn cüa tht cà thành viên Hi dng 
quàn tr tham dr cuc hçp nay. 

12. Thânh vién phãi tham dr dAy dñ các cuOc  h9p Hi dng quàn trj. Thành 
viên dugc üy quyên cho ngu&i khác dir h9p và biêu quyêt nêu duçic da so thành 
viên Hi dng quàn trj chip thun. 

13. Biên bàn hçp Hi dng quàn trj duçc 1p bAng ting Vit và phài có chü 
k cüa tat cà các thành viên Hi dông quàn trj tham dir cuc hQp hoc Biên bàn 
duac lap thành nhMu bàn và mi biên bàn có chü k ci:ia It nht mt (01) thành viên 
Hi dông quail trj tham gia h9p. Biên bàn h9p bao gm các ni dung quy dijnh tai 
Diêu 16 Quy chê nay và Diu 158 Lust Doanh nghip, phãi có ch k cüa chü ta 
và ngui ghi biên bàn. 

14. Thãnh viên Hi dng quàn trj trirc tip hoc gián tip ducic hithng lqi tir 
rnt hcrp dông hoc giao djch cia duçc k kêt hoc dang dci kin k két vth 
LILAMA và biêt bàn than là ngui có lcri Ich trong do cO trách nhim cong khai li 
Ich nay tii cuc h9p dAu tiên cüa Hi dng quàn trj thào lu.n v vic k kt hcrp 
dông hoc giao djch nay. Trumg hçip thành viên Hi dông quàn trj không biêt bàn 
than và ngui lien quan có lçii ich vào thyi dim hgp dtng, giao dch duçic k vói 
LILAMA, thàrth viên Hi dng quàn trj nay phài cong khai các 1çi Ich lien quan ti 
cuc hpp dâu tiên cüa Hi dng quân trj duxgc t chüc sau khi thành viên nay bi& 
rAng mInh cO lçii Ich hoc sê có 19'i Ich trong giao djch hoc hçip dông nêu trén. 

15. Thông qua Nghj quy& HDQT theo hInh thirc 1.y kin bAng van bàn 

Khi cAn thi&, Chü tjch HDQT có th quyt djnh lAy kin các thành vien 
HDQT bang van bàn theo các thu tiic sau: 

a) Giri thông báo lAy kin bAng van bàn kern theo các tài 1iu có lien quan 
dn vic thông qua Nghj quyt cho các thành viên HDQT; 

b) Các thành viên HDQT biu quyt các vAn d theo yêu cAu cüa Chü tjch 
HDQT ghi trong Thông báo lAy kin; 

c) Chu tjch HDQT t chirc kim phiu và 1p biên bàn kim phiu, thông báo 
và gl.'ri kt qua kim phiu cho các thành viên HDQT; 

d) Các nghj quyt ducic thông qua khi có cia s thành viên HDQT (trên 50%) 
gui kin nhAt trI bAng van bàn. Trong truOng hçip so kiên tan thành và 
phàn di ngang bAng nhau thI kin cüa Chü tjch HDQT së là kiên quyêt 
dinh; 

e) Can c1r vào kt qua kim phiu, Chü tjch HDQT thay mt HDQT k5' ban 
hành Nghj quyt và Quyêt djnh cüa HDQT ye các van áé cia ducic các thành 
viên HDQT thông qua. Nghj quyt nay có hiu lirc và giá trj nhu mt nghj 
quy& duçc các thành viên HDQT thông qua tai  mt cuc h9p ducic triu tp 
và t chuc hçip l. 
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16. HQi dng quàn trj thông qua ngh quyt, quyt djnh bang biu quyt ti 
cuoc hçp, 1.y kin bang van bàn hoc hInh thirc khác theo Quy ché nay Va Diêu 
le LILAMA. Mi thành viên Hi dng quàn tr có mt phiêu biêu quyêt; nghj 
quyt, quy& djnh cüa HOi  dng quàn trj dugc thông qua nêu duçic da so thành viên 
dir h9p tan thành; trueing hcrp so phiêu ngang nhau thi quyêt dnh cuôi cüng thuQc 
v phIa có kin cüa Chü tjch Hi dng quàn trj. 

17. Trung hop nghi quy&, quyt djnh do HQi dng quàn tr thông qua trái 
vái quy djnh cUa pháp 1ut, nghj quyêt Dai hi dông c dông, Diêu 1 LILAMA gay 
thit hai  cho LIiLAMA thI cac thành viên tan thành thông qua ng quyêt, quyêt 
djnh do phài cüng lien dOi chiu trách nhiêm Ca nhân ye nghj quyêt, quyêt dnh dO 
va phâi dn bü thit hi cho LILAMA; thành viên phàn di thông qua nghj quyêt, 
quyt djnh nói trén dugc min trr trách nhim. TruOng hçip nay, cô dông cüa 
LILAMA có quyên yeu cu TOa an dInh chi thirc hin hotc hUy bO ng quyêt, 
quyêt djnh nói trên. 

Diêu 16. Biên ban hQp Hi dông quail trl 
1. Các cuc hQp Hi dng quàn trj phài duçic ghi biên bàn và có th ghi am, 

ghi va luu gift dui hInh thrc din tCr khác. Biên bàn phài 1p bng ting Vit, bao 
gôm các ni dung chü yêu sau day: 

a) Ten, dja chi tri scY chInh, ma s doanh nghip; 

b) Thai gian, dja dim hçp; 

c) Miic dIch, chuoiig trinh và ni dung hop; 

d) Ho, ten tcrng thành vien dçr h9p hoc nguai duc üy quyn d h9p và each 
thirc d'çr h9p; h9, ten các thành vien khOng d'çr h9p va 1 do; 

d) Vn d duçc thão li4n và biu quyt ti cuc hcp; 

e) Tom tt phát biu kin cüa trng thành viên dir h9p theo trInh tr din 
bin cUa cuôc hop; 

g) Kt qua biu quyt trong do ghi rO nhUng thành viên tan thành, không tan 
thành và không cO kik; 

h) Vn d dà ducic thông qua và t 1 biu quyt thông qua tucing 1rng; 

i) Ho, ten, chft k chü t9a va nguai ghi biên bàn, tr'a tnrO'ng hop quy djnh ti 
khoãn 2 Diu nay. 

2. Truong hop chü t9a, nguñ ghi biên bàn tr chi k biên bàn h9p nhung 
nu dugc tt cà thành viên khác cUa Hi dOng quàn tr tham dix hop k3" và có day dü 
ni dung theo quy dinh  ti các dim a, b, c, d, d, e, g và h khoàn 1 Diêu nay thI biên 
bàn nay có hiu 1c. 

3. Chü t9a, nguai ghi biên bàn và nhftng nguôi k ten trong biên bn phài 
chiu trách nhim v tInh trung thçrc và chInh xác cüa ni dung bién bàn h9p Hi 
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dong qun trj. 

4. Biên bàn hp HOi  dng quail frj và tài 1iu sà diing trong cuc hp phài 
di.rc luu giü ti trii sâ chmnh cUa LILAMA. 

CHUNG V. BAO CÁO, CONG KHAI CAC Lç1I ICH 

l3iéu 17. TrInh báo cáo hang nàm 

1. Kt thüc näm tài chInh, HOi  dng quãn trj phãi trinh Di hi cling c dông 
báo cáo sau day: 

a) Báo cáo kt qua kinh doanh cUa LILAMA; 

b)Báo cáo tài chInh nàm cüa LILAMA; 

c) Báo cáo dánh giá cong tác quãn 1, diu hành LILAMA; 

d)Báo cáo thm dirih cüa Ban kim soát. 

2. Báo cáo quy djnh tai  các dim a, b và c khoàn 1 Diu nay phài duçc gui 
den Ban kiêm soát dO thâm djnh chm nht là 30 ngày tru6c ngày khai mc cuc 
h9p Di hi dông cô dông thuxng nien. 

3. Báo cáo quy djnh ti các khoàn 1, 2 Diu nay, báo cáo thm djnh cüa Ban 
kim soát và báo cáo kMm toán phài di.rcc lu'u giü tai  tr1i si chInh cüa LILAMA 
chm nhât là 10 ngày trithc ngày khai mc cuc hçp Di hQi dng c dông thi.thng 
niên. C dông sO' hCtu CO phn cüa LILAMA lien tçic It nht 01 nãm CO quyOn tr 
mInh hoc cüng vâi lust  su, kO toán viOn, kim toán viOn có chirng chi hành nghê 
trrc tiêp xem xét báo cáo quy djnh ti Diu nay. 

Diêu 18. ThU lao, thtr&ng, lçi Ich khác cüa thành viên Hi dng quãn trj và 
cOng khai các lçri ich lien quan 

1. Thu lao, thithng và lgi ich khác cüa thành vien Hi dng quàn trj theo quy 
dinh tai Diu 31 Diu l L]ILAMA. 

2. Cong khai các igi ich liOn quan 

Vic cong khai 1çi ich và nguO'i cO liOn quan cüa LILAMA thirc hin theo 
quy djnh sau day: 

2.1. Thành viên Hi ding quàn trj cüa LILAMA phài kê khai cho LILAMA 
v các igi ich liOn quan cüa mInh, bao gm: 

a) Ten, ma s doanh nghip, dja chi trçi sO' chinh, ngành, ngh kinh doanh cüa 
doanh nghip ma hp có sO' hitu pMn v6n gop hoc cé phn; tr  1 va thO'i dim sO' 
hthi pMn vn gop hoc c pMn do; 

b) Ten, ma s doanh nghip, dja chi trii sO' chinh, ngành, ngh kinh doanh cüa 
doanh nghip ma nhftng nguO'i có liOn quan cüa h9 cüng sO' huu hoc sO' hftu riOng 
phn vn gop ho.c cô phân trOn 10% von thOu l. 
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2.2. Vic ké khai quy dnh tai  dim 2.1 nay phãi duqc thixc hin trong thai 
han 07 ngày lam vic, k tr ngày phát sinh lqi Ich lien quan; vic si:ra dôi, bô sung 
phài ducic thông báo vOi LILAMA trong thai han  07 ngày lam vic, kê tr ngày có 
sira di, b sung tucing mg. 

2.3. Thành viên HQi dng quàn trj. nhân danh Ca nhân ho.c nhân danh ngui 
khac dé thirc hin Cong vic duâi mi hInh thüc trong phm vi cong vic kinh 
doanh cUa LILAMA du phài giài trInh bàn cht, ni dung cCia cong vic do truOc 
HQi dông quãn trj va chi ducic thirc hin khi dugc cia s thành viên con la  côa Hi 
dông quàn trj chap thun; neu thc hin ma không khai báo hoc không duçic sr 
chap thun cüa Hi dng quãn trj thI tht cã thu nh,p có duçic tir hoat dng do thuôc 
ye LILAMA. 

CHU'iNG VI: MÔT QUAN H CUA HOI BONG QUAN TRJ 

A. MO! QUAN H1 GIfJA CAC THANH VIEN HQI BONG QUAN TR4 

Biu 19. Mi quan h gifra các thành viên Hi dng quãn trl 

1. Quan h giüa các thành viên Hi dng quart trj là quan h phi hçip, cac 
thânh viên Hi dông quàn tr cO trách nhim thông tin cho nhau ye van dê có lien 
quan trong qua trInh x1r 1 Cong V1C ducc phân cong. 

2. Trong qua trInh xü l cong vic, thành viên Hi dng quàn trj duçc phân 
cong chju trách nhim chInh phãi chü dng phM hp xi:r 1, nu có vk d lien quan 
dn linh vrc do thành viên HOi  dông quàn trj khác phii trách. Trong tru?mg hçp 
gitta các thành viên Hi dng quail trj cOn có kin khác nhau thI thành viên chju 
trách nhiêm chInh báo cáo ChU tjch Hi dông quãn trj xem xét quyêt djnh theo 
thm quyn ho.c t chirc h9p hoc ly kin cüa các thành viên HQi dng quãn trj 
theo quy dnh cüa pháp 1ut, Di&i l LILAMA và Quy ch nay. 

3. Trong trix&ng hçip có sir phân cong lai giUa các thành viên Hi dông quail 
trj thI các thành vien Hi dOng quãn trj phài bàn giao cong vic, ho so, tài lieu lien 
quail. Vic bàn giao nay phài du?c 1p thành van bàn và báo cáo Chü tch HQi dOng 
quàn trj v vic bàn giao do. 

B. MO! QUAN HE  GItJ'A HO! BONG QUAN TRI VOl TONG GIAM Oc 

Biéu 20. Nguyen tc phi hçrp gifra HBQT và Tng giám dc 

1. Vâi vai trO quàn tr, Hi dng quãn trj ban hành các nghj quyt d Tng 
giám dc và bQ may diu hành thc hin. Dông thai, Hi dông quãn tn kiêm tra, 
giám sat thçrc hin các ngh quyt. 

2. Tng giám dc quy& djnh nhtthg ni dung thuc thm quyên và duçc 
HDQT üy quyn; d xuât, kiên ngh nhQng ni dung thuc thâm quyên phe duyt, 
quyt djnh cüa Hi dông quail trj /Dai hi dông cô dông. 
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3. Vic pMi hgp gifta HDQT và Tng giám dc trên nguyen tc hçp tác, 
chit ehê, h trçr ln nhau trong qua trInh thirc thi nhim v1i và vi igi Ich cüa 
LILAMA và tuân thu Diêu l LILAMA và quy djnh cüa pháp lust. 

Diu 21. Tong giám dc, bE may giüp vic và t chfrc diu hành 

1. Tng giárn dc là nguô'i dai  din theo pháp lust cüa LILAMA. Tang giám 
doe chju trách nhim truó'c HDQT va pháp lust v thc hin quyên han,  nhim vij 
duçc giao. 

2. B may giüp vic Tng giám dc có các Phó téing giám dOe, K toán 
trung, các phông/ban nghip vii Va tuang thwng. 

a) Phó tng giám c1c là ngthi giüp Vic Tng giám d&, thrc hin va quyt 
djnh các nhim vii theo sr phân cong hoc quyn bang vAn bàn cüa Tng giám 
doe. Chju trách nhim trithe Tang giám doe, HDQT và pháp lut ye hiu qua cOng 
tác cüa linh vrc duçrc phân công, cong vic ducic üy quyn. 

b) K toán trithng Co trách nhim giüp Tng giám dc t chüc thrc hin cong 
tác tài chInh và hach  toán k toán cüa LILAMA. Chju trách nhim truóc Tong 
giám dc, HDQT và pháp 1ut v hiu qua cong tác tài chmnh và hach  toán kê toán 
cüa LILAMA. 

c) Các phông/ban nghip vçi, chi nhánh, vAn phOng dai  din, ban quail 1 dr an 
du tu, ban diêu hành d? an giüp vic d Tong giám doe th1rc hin chüc nAng, 
nhim vi, quyên han  cüa minh. Chüc nAng, nhim vi, quyn han  cüa tüng don vj 
do Tong giám doe quyêt djnh phü hgp vâi dc diem, tInh hInh hoat dng cüa 
LILAMA. 

d) Tc tip giüp vice Tng giám dc có Trg 1 Tng giám dc và các B 
phn / T giüp vic v&i co eâu, bién ché và nhim vii do Tong giám doe quyêt djnh. 

3. T chuc diu hành 

a) Tng giám dc chi dao,  diu hành hoat  dng san xut kinh doanh theo ché 
d thu tnthng. Phó tng giám dOe, Ké toán tnthng, trung các phông / ban, don vj 
trirc thuc, nhIng nguôri dai  din quàn l von cüa LILAMA tai  doanh nghip khác 
và can b cong nhân viên thuc LILAMA có trách nhim chap hành sij chi dao, 
diu hành cüa Tng giám doe theo thm quyên. Tri.r&ng hçip có kiên khác thI cO 
quyn báo luu nhrng vk phãi chap hành. 

b) Hang tháng Tng giám d& th chüe hQp giao ban v&i Phó thng giám dc, 
tnrng phông / ban Tng LILAMA, tru&ng các don vj tr1rc thuc. Hang qu hoc 6 
thang Tang giám dOe t ehüc h9p giao ban vói Phó tng giám doe, truOng (phó) 
phOng / ban LILAMA, tru&ng (pho) các don v trçrc thuc, Chü tjch, Tong giám 
de các cOng ty con, cong ty lien ket. 

Ttng giám dc mi Chü tjch, thành vién HDQT và Trung Ban kim soát 
tham dir các euc h9p giao ban. 
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Diu 22. Quyn va nghia viii cüa Tng giám dc 

Tng giám dc có quyn và nghTa vi quy djnh tai  Diu 38 Diêu 1 LILAMA. 
Mt s quyn han,  nhim vi cci the nhu sau: 

1. TrInh HDQT quylt dn/, / phê duyt / chip thumn/ hoc thông qua 
DHDCD: 

a. Ca cu t chUc; k hoach san xut kinh doanh hang nàm, chin luqc phát trin 
LJLAMA; ké hoach  phôi hqp kinh doanh giCta LILAMA và các LILAMA con, 
LILAMA lien kêt; 

b. Các dir an du tu và phuong an thtc hin trong qua trinh du tu thuc thrn 
quyn phê duyt cüa HDQT / DHDCD theo quy djnh càa LILAMA; 

c. T chirc xây dirng trmnh HOi  dng quán trj hoc Dai  hi dng c dông phê 
duyt: K hoach phát trin ngun nhân l%rc; h th6ng chi tiêu cong ngh, tiêu chuãn 
san phm, djnh mirc dan giá tin luang; giái pháp tip thj, phát triên th truông, 1rng 
diing cong ngh vao san xut; các phuang an d phàng rüi ro; các phuang an huy 
dng và si:r diing von; các báo cáo djnh k, báo cáo th6ng kê, báo cáo tài chInh qu, 
6 tháng và hang nAm; các quy ch quãn l ni b cüa LILAMA; 

d. Chun bj các bàn dir toán dài han,  hang näm và hang qu cüa L1LAMA (sau 
day gçi là bàn d toán) phic vi boat dQng quàn 1 dài han,  hang nàm và hang qu 
cüa LILAMA theo ké hoach kinh doanh. Bàn di toán hang nàm (bao gôm ca bang 
can dôi kê toán, báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh và báo cáo luu chuyên tiên 
t dcr kién) cho tirng näm tài chinh phái dugc trInh d Hi dng quãn tr thông qua 
và phãi bao gm nhüng thông tin quy djnh tai  các quy ch cüa Tng cong ty; 

e. Trong tháng 12 hang 11am, TMg giám d& phài trinh F]DQT phê duyt k 
hoach kinh doanh chi tiêt cho näm tài chInh tip theo trên ca sâ dáp 1mg các yêu 
cu cüa ngân sách phü hçp cüng nhu k hoach  tài chInh 05 nàm; 

f. Phuang an gop vn, nm giU, tang, giãm vn cüa LILAMA d.0 tu tai  doanh 
nghip khác; 

g. Các phuang an huy dng vn và sIr diing vn, hçrp dng vay, cho vay vOi giá 
trj theo phân cp tai  Quy chê quàn l tài chInh cIra LILAMA; 

h. Phuang an mua, ban, th chip, crn c tài san cUa LILAMA; vic bào lânh 
cho các cong ty con vay vn vOi giá trj theo phân cp tai  Quy chê quàn 1 tài chfnh 
cIra LILAMA; 

i. Các hçip dng, giao dch có giá tn bang hoc ló'n han vén diu 1 cIra 
LILAMA, và báo cáo phuang an d%r toán chi phi thirc hin các hqp dng kinh tê; 

j. Kin nghj s krcng va cac loai can b quàn 1 ma LILAMA can tuyên diing 
d HDQT b nhim hoc min nhim nhm thc hin các hoat  dng quán l 
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LILAMA t& nht, d xut HDQT quyt dinE  müc luong, thu lao, các l?i  Ich và các 
diêu khoán khác cüa hçp dông lao dng v6i can b quán l3; 

k. D nghj b nhim, min nhim, bâi nhim, khen thithng, k 1ut, quyt djnh 
müc luang vã các quyn lcii khác di vii các chüc danh thuc thm quyn b 
nhiém cüa Hi dông quãn trj gôm: Phó tong giám doe, Kê toán tnthng, Trung / 
Phó trithng ban kiêm toán ni b LILAMA; nguô'i dti dien phn vn va nguôi dai 
din tham gia hem soát cüa LILAMA ti doanh nghip khãc, giâi thiu nhftng 
ngui di din nay üng cü các chirc danh Chü tjch / Phó chü tjeh / Thành viên 
HDQT, Tong giám dôc / Tru&ng ban kim soát cüa doanh nghip do; 

1. Phuong an b nhim, min nhim trung phông ban, cp tru&ng don vj hch 
toán phii thuQc, don vj sir nghip cüa LILAMA hoc tuang tuang; 

m. Thành lap, t chüc li, giãi th& sap nhp các phông ban chuyên môn; ban 
diêu hành dir an; ban quãn l d1r an dâu tu; quy dnh chIrc näng, nhim vi cüa các 
dan vj nay; 

n. Gi6i thiu và / ho.c chip thun phuo'ng an d HDQT các cong ty con, cong 
ty lien kêt bô nhim, min nhim Tong giám d&, Phó tng giám dc, K toàn 
trithng cong ty do. 

o. Kin nghj phuang an trá c t(rc hoc xi:r l l trong kinh doanh; 

p. Các vn d khác phãi thông qua HDQT triró'c khi quyt djnh theo quy djnh 
cüa Diu l LILAMA và pháp 1ut. 

2. Quyit djnh các van £te sau: 

a. T chüc thirc hin, quyt djnh cáe vn d lien quan den cong vic kinh 
doanh hang ngày cüa LILAMA ma không thue thrn quyn cüa Hi dng quãn tr, 
theo nhftng thông l quàn l tot, phü hçTp nht; dii din LILAMA k kêt các hçxp 
dng tài chInh, thuang mi, dan sir. Di vâi các hçp dng, giao dch thue thâm 
quyn phê duyt cüa BDQT/DHDCD clii k kêt sau khi có sir phê duyt; 

b. T chuc thirc hin các ng quyt, quyt djnh cüa HDQT và DHDCD, k 
hoach kinh doanh và kê hoch dâu tu cüa LILAMA dã dijyc HDQT va DHDCD 
thông qua; 

c. Quyt djnh thành 1p các phOng/banlvan phông dai  din LILAMA sau khi 
duçrc HDQT thông qua phuang an; 

d. Quyt djnh müc luang, phuang thuc trá lucmg, nâng h.rang và phii cp di 
v6i can b Cong nhân viên theo Quy ch luang duçc HDQT phé duyt; tuyn chQn, 
k hçip dng, chm dtrt hçip dng lao dng v&i ngui lao dng; diêu dng, luân 
chuyn can b cong nhân viên; 

e. B nliiém, min nhim, khen thuO'ng, k lut, müc lirnng và phv cp d& 
vói tru&ng phông/ban, cp truâng dan vi hch toán phçi thuc hoc tucing tucing sau 
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khi duçc HDQT thông qua phiwng an. B nhiêm, min nhim, khen thu&ng, k5' 
luât, mirc lucing và phii cap di vri the ehrc danh kháe tri~ ehirc danh do HDQT bô 
nhiêm; 

f. Quyt djnh ap dyng the bin pháp en tbit trong triràng h9'p khân cp và 
phái báo cáo ngay vOi HDQT và các Co quan nhà nithc có thâm quyên; 

g. T chire quán 1, sir dung tin vn và tài san cüa LILAMA, chju trách 
nhim bão toàn và phát trin vn và tài san theo cMng thâm quyên quy djnh taiQuy 
ch nay, Quy eh quãn l tài chInh, các quy ch khác cüa LILAMA, Diêu l 
LILAMA và quy djnh eüa pháp lut; 

h. Quyt dh các giài pháp quãn l, quãn trj san xuAt kinh doanh và các bin 
pháp khen thuOng khuyn khIeh nang cao näng xut lao dng, chAt hxçng san phãm va 
djch vçi; 

i. Cho thuê, ban, thanh l các v tu, hang hóa không có nhu cu sr dung 
theo Quy ch quàn 1 tài ehInh cüa LILAMA; 

j. Quyt djnh d CBCNV LILAMA, chp thun d nguO'i dti din phn von 
ci:ia LILAMA tii doanh nghip khác di ntthc ngoài cong tác, h9c t.p ho.e giái quyêt 
vic riêng; 

k. Ban hành cáe quy eh, quy djnh phçic vii cong tác quãn l, diu hành theo 
thm quyên ho.c duge üy quyn. 

1. Quyt djnh các vn d khác lien quan dn chi dao, diu hành san xut kinh 
doanh cüa L1LAMA thuôc th.m quyn cüa Tng giám dc ho.c phân cap /üy quyên 
cUa HDQT. 

3. Tng giám dOe thpc hin các quyn và nghia vii khác theo nghj quyt, 
quyêt djnh cüa HDQT I DHDCD, quy djnh cüa Diu l LILAMA và pháp lut. 

4. Tng giám de chu trách nhim truOc HQi dtng quàn tn, Dti hi dong cO 
dông và pháp 14t v vic thirc hin nhim vii và quyn hn duge giao. Thyc hin 
ch d báo cáo theo quy djnh eüa LILAMA và pháp 1ut. 

Diu 23. Quan h phi hqp giu'a HDQT và Tong giám dôc 

1. Vic xü' l thông tin: 

- Cong van dn: Di vi cong van duçc gui t~ ben ngoài dn LILAMA cO 
tiêu d gri }IDQT, Van phông LILAMA chuyn tWc  tip cho HDQT. Dôi vci 
nhU'ng cOng van gCri LILAMA nhung có ni dung thuQe thm quyên giái quyêt cüa 
HDQT, khi xü 1 cong van Tng giám dc giao Van phàng chuyên den HDQT. 

- Cong van di: Các van ban có ni dung thuc th.m quyn cUa HDQT do Chü 
tch HDQT k. Các van bàn quan tr9ng do Tng giám doe ho.c Phó tong giám doe 
k gCri dn the chmnh quyn Tinh, B, ngành, ChInh phü và the quyêt djnh lien 
quan den t chirc, nhân sir phái gCri HDQT. 
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- Chü tjch HDQT và Tng giám d,c thuèng xuyên trao d& thông tin phic v1i 

cho vic quãn 1, diu hành hoat dng cüa LILAMA. 

2. Vic tham gia cdc cu3c h9p a'ôi ngoçzi: 

Các cuc h9p quan tr9ng vâi CáC co quan Nhà nithc co lien quan trrc tiêp dn 
quyêt djnh kê hoach, chiên luçc phát trién LILAMA thi Chü tjch HDQT và Tong 
giám dôc cüng tham dir. Trung hçip chi mt ngithi tham dir (theo giây miii hoc vi 
l do cong vic khac) thI sau do thông báo 'a cho ngithi không tham d. 

Các cuc hçp di ngoi khác, tuy theo tInh cMt Tng giám dc phân cong 
Phó tng giám d& hoc Trung / Phó phông ban tham d?.  TrirO'ng hçp can thiêt 
Tng giám dOe hi vâi Chü tjch HDQT ci:r thành vien HDQT tham d?. 

3. D6i vói nhfrng Cong V1C hang ngày: 

Chü tjch HDQT và Tng giám dc phi hcp xir l b&ng hInh thirc hi , trên 
co sv dO Chü tjch HDQT phân cong cho cac thành vién HBQT, Tong giám doe chi 
dao Phó tng giám dc, K toán trithng, cac phông ban, b phn chuyên mon thre 
hiên. 

Các cá nhân, phông ban, bO phn chuyên mon diiçc Tng giám dc phân cong 
có th báo cáo trVc  tiêp vi Tng giám dc, Chü tjch hoc thánh viên HDQT, 
Tnrng ban kiêm soát. 

4. 1)61 vöiphiên h9p HDQT: 

Can cir ni dung phiên hQp BDQT, Tng giám dc clii do Phó tang giám 
doe, Kê toán truO'ng, các PhOng/Ban, b ph.n chuyên mon chun bj h so', tài lieu 

lien quan trinh UDQT. Thy ni dung, HDQT cO th th chüc euc hp HDQT m 
rng, các thành viên m rng di.rçc tham gia 3  hen nhi.rng không có quyén biêu 
quyêt. 

5. 1)61 vol cdcphlên h9p giao ban: 

Tng giám d'c mi Chü tjch, thành viên HDQT, TruO'ng ban kim soát tham 
dir. Chü tjch HDQT có kin chi do nhung khOng kt 1un, the thành viên dugc 
mcii dir hçp có th tham gia phát biu cac kin. 

6. Vic clii dio ngithi ctzl dln quán lfl phn v6n cáa LILAMA: 

Trên co s báo cáo, d xut cüa nhüng ngithi dai  din: 

- Di vài nhUng vn d lien quan dn thçrc hin quyM và nghia vçi cüa 
LIIJAMA vâi tu cách c dônglbên gop v6n, Chü tjch HDQT chi do cac phông ban 
chuyen mon nghién c1ru, dê xut phuong an. Trên co s do HDQT ra nghi quyêt và 
/ hoc van ban chi dao thuc hiên. 

- EMi vâi nhftng vn ct lien quan dn dMu hành san xutt kinh doanh, thi cong 
Tng giám d6c trçrc tip chi do nguoi dai  din thirc hin. 
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7. Chap hành nghj quyêt, quyêt djnh cüa HDQT: 

Tru&ng hap Tng giám dc có kin kháe vi ngh quyêt, quyêt dnh cüa 
HDQT thI có quyn bão lu'u kin nhung vk phãi chip hành nghj quyêt, quyêt 
djnh do. 

C. QUAN HE CUA HQI BONG QUAN TRJ V(fl BAN KIEM SOAT 

Diu 24. Mi quan h vri Ban Kiêm soát 

1. Mi quan h giüa HOi  dng quail trj và Ban Kim soát là quan h phéi 
hap, theo nguyen tc bInh ding va dc lip,  dng thi phôi hap ch.t chê, ho trçl lan 
nhau trong qua trInh thc thi nhim vi. 

2. Khi tip nh.n the biên bàn kim tra hoc báo cáo thng hap cüa Ban Kiêm 
soát, Hi dông quãn trj có trách nhim nghiên cüu Va chi dto các b phn có lien 
quan xây drng kê hoach  và thirc hin chn chinh kjp th?ii. 

CHTXCNG VII. BIEU KHOAN Till HANH 

Biu 25. Hiéu hrc thi hành 

QUy ch hot dng cüa Hi dng quán trj Tng cong ty Lp may Vit Nam — 
CTCP gôm 7 chuang, 25 diêu va cO hiu lirc thi hành k tà ngày.. .tháng.. .nàm 
2021. 

Quy ch nay thay th Quy ch hot dng cüa Hi dng quàn tr, và quan h 
phôi hap vOi Tong giám dc ban hành theo Quyt djnh s 170/TCT-HDQT ngày 
12/7/2016 cüa Hôi dng quàn tr Tng cong ty Lp may Vit Nam — CTCP. 

TM. HO! BONG QUAN TRj 
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