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Ha Nôi, ngày I thangS nàm 2021 

T1 TRINH 
V/v thông qua Quy ch ni b v quãn trj 

Tong cong ty Lp may Vit Nam - CTCP (sfra di, b sung 1n 2) 

Kinh giri: D?i  hi dng c dông thixng niên näm 2021 
Tng cong ty LAp may Vit Nam - CTCP 

CAn cr Lust doanh nghip s 59/2020/QH14 ngAy 17/6/2020; 

CAn cU Nghj djnh s 155/2020/ND-CP ngAy 3 1/12/2020 cüa Chmnh phü quy 
djnh chi tiêt thi hành mt s diu cUa Lut Chtrng khoán; 

Cànci Thông tix s 1 16/2020/TIi'-BTC ngAy 31/12/2020 cña B Tài chInh huó'ng 
dan mt so dieu ye quAn trj cong ty áp dçing di v6i cong ty dai  chi'mg ti Nghj djnh 
155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa ChInh phü; 

Can c Diu 1 t chi'rc vA hoat dng cüa Tng cong ty LAp may Vit Nam - CTCP; 

Can c1r Quy ch ni b v quAil trj Tng cong ty LAp may Vit Nam - CTCP 
ngAy 25/5/2018, 

CAn cü tinh hInh hot dng và d dAm bAo hoat dng quAn trj cüa Tong cong ty 
LAp may Vit Nam - CTCP phü hçp vi quy dnh cüa phAp 1ut, Hi dng quAn trj 
Tng cong ty LAp may Vit Nam - CTCP kInh trInh Di hi dng c dOng thung 
nien nAm 2021 thông qua ni dung sau: 

1. Thông qua Quy ch ni b v quAn trj Tng cong ty LAp may Vit Nam - 
CTCP (süa di, b sung 1n 2; toAn vAn di thAo Quy ch dA gi:ri tth c dông xem xét). 

2. Quy ch ni b v quAn trj Tng cong ty LAp mAy Vit Nam - CTCP (sira 
di, b sung 1.n 2) sê duçic ban hành, có hiu 1irc Ap diing ngay sau khi duqc Di hi 
dng c dông thông qua và. thay th Quy ch ni b v quAn trj Tng cong ty LAp 
may Vit Nam - CTCP ngAy 25/5/20 18. 

Trân trçng kInh trInh./. 

Nci nhçin: 
- Nhix trén; 
- Thành vin HDQT; 
- Ban kim soát; 
- Luu: P. PCTD, HDQT. 
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BØ XAY D1)G CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIET NAM 
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

DU THAO 

QUY CHE NQI BQ yE QUAN TRI 
TONG CONG TY LAP MAY YIT NAM-CTCP 

Can cü Luat  Ghthig khoán ngày 26 tháng 11 nám 2019, 

Can cii' Luat  Doanh nghip ngày 17 tháng 6 nàm 2020, 

Can cü Nghj djnh s6 155/2020/ND-CF ngày 31 tháng 12 nám 2020 cña 
ChInh phi quy djnh chi tilt thi hành m3t so' diu cza Luçt Ching khoán, 

Can c& Thông tu' s6 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 nám 2020 cüa Bç5 
trtthng Bó Tài chInh hu'ó'ng dan m5t sO diu v quán frj cOng ty áp dyng dOi vó'i 
cOng ty dqi chüng tqi Nghj djnh s 155/2020/NDCvP  ngày 31 tháng 12 nám 2020 
cüa ChInh phü quy cl/nh chi ti& thi hành m3t s diu cia Luat Chüng khoán; 

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

Can ct' Ngh/ quylt s ... ngày . . ./5/2021 cia Dqi h5i dng c dông Tdng 
cOng ty Lp may Vit Nam — CTP. 

H5i dng quán trj ban hành Quy c/il n5i bç3 v quán trj Tdng cOng ly Lcp 
may Viêt Nam — CTCP, bao gm các nç5i dung sau: 

CHU'€NG I. QUY D!NH  CHUNG 

Diêu 1. Phim vi diêu chinh và dôi ttrçrng áp ding 

1. Phtm vi diu chinh: Quy ch ni b v quãn tn Tng cong ty Lp may Vit 
Nam - CTCP quy djnh các ni dung v vai trô, quyn và nghia vii cüa Dti hi dông 
c dông, Hi dng quãn trj, Ban Kim soát, TMg giám dc; trinh tçr, thu tiic hçp Di 
hi dng c dông; d cu, 1rng Cu, bu, min nhim và bài nhim thành viên Hi dông 
quán trj, Ban Kiêm soát, Tng giám dôc và các hoat dng khác theo quy dijnh ti 
Diu l Tng cong ty và các quy djiih hin hành khác cüa pháp luat. 

2. Dti tuçYng ãp diing: Quy ch nay duçc áp diing cho các thành viên HQi dông 
quán trj, Ban Kim soát, Tng giám dôc, các c dông và nhüng nguii lien quan. 

Diu 2. Giãi thIch mt so tir ngfr 

1. Nhüng tir ngü duOi day duc hiu nhii sau: 

a. "LILAMA" hotc "Tng Cong ty" là Tng cong ty Lp may Via Nam - 
CTCP; 

b. "Quãn trj LILAMA" là h thng các quy ttc d dam bão cho LILAMA 

1 



duçc djnh huOng diu hành và dugc kim soát mQt each có hiu qua vi quyn lçii 
cüa c dông và nhüng nguàri lien quan dn LILAMA. Các nguyen täc quàn trj 
LILAIMA bao gôm: 

- Dam bâo cci c.0 quàn trj hcip l; 

- Dam bão quyên igi cüa c dông và nhüng ngui có lien quan; 

- Dam bão di xir cong bng giUa các c dông; 

- Cong khai minh bach  các hoat dng cüa LILAMA; 

- Dam bâo hiu qua hoat  dng cüa HDQT, TGD, BKS. 

c. "HDQT" có nghTa là HQi dng quán trj LILAMA; 

d. "BKS" cO nghia là Ban Kim soát LILAMA; 

d. "DHDCD" có nghTa là Dai  hi dng c dông LILAMA; 

e. "Ngu&i cO lien quail" là Ca nhan, t chirc dugc quy djnh tai  khoãn 23 Diu 4 
Lut doanh nghip, khoân 46 Diu 4 Lutt chüng khoán; 

f. "Ngui diu hành doanh nghip" là T&ig giám d&, PhO Tng giám dc, 
Kê toán tnthng và ngiRi diu hành khác dugc HDQT b nhim; 

g. "Ngui quàn 1 doanh nghip" là ChU tjch Hi dng quàn trj, Thành viên 
Hi dông quán trj, Tng giám doe, Phó Tng giám doe, K toán tri1ng LILAMA; 

h. "Thành viên HDQT không diu hành" là thành viên HDQT không phãi là 
lông giám dc, Phó tng giám d&, K toán tru&ng và nhftng nguñ diu hành 
khác; 

i. "Nguâi phii trách quán trj LILAMA" là nguài có trách nhim và quyn han 
duc quy djnh tai  khoãn 3 Diêu 34 Diu 1 LILAMA. 

2. Trong Quy ch nay, các tham chiu tói mt hoc mt s diu khoãn hoc 
van bàn pháp lutt sê bao gôm ca nhUng süa dôi b sung hoc van bàn thay th các 
van bàn do. 

3. Trithng hçip pháp lu.t chuyên ngành CO quy djnh v quàn trj cong ly khac 
vOi quy djnh trong Quy ch nay thI áp dung quy dnh cüa pháp lut chuyên ngành. 

CHU'C%NG IL BiJ I{QI BONG () BONG; TRINH 
TI)', THU TVC  VI TRIU TP VA BIEU QUYET 

TiI BiJ HQI BONG cO BONG 

Biéu 3. Bai hi dông c dông và trInh tir h9p Bii hi doug c dông 

1. D.i hi dng c dông: 

Dai hi dông c dông gm tht Ca c dông Co quyn biêu quyet, là Co quan 
quyt djnh cao nht cüa LILAMA. Vai trô, nhim vçi, quyn han  cüa  Dai  hi dông 
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c dông duçc quy djnh tii Diu 15, 16 Diu 1 LILAMA. 

2. Thm quyn triu tp Dti hci dng c dông: 

2.1. Hi dng quãn trj triu tp Dti hi dng c dông thu&ng niên hoc bt 
thiiing theo quy djnh ti khoàn 1, 2 và 3 Diu 15 Diu 1 LILAMA 

2.2. Ban kim soát hotc c dông/nhóm c dông triu tp hçp Dui hi dng Co 
dông bat thuô'ng theo quy djnh ti khoãn 4 Diêu 15 Diêu 1 LILAMA. 

3. Lp danh sách va ch& danh sách c dông có quyn tham dir h9p DHDCD: 

3.1. LILAMA phái cong bô thông tin v vic 1p danh sách c dông có quyn 
tham dii h9p DHDCD hotc lay kiên cô dông bang van bàn tôi thiêu 20 ngày 
truâc ngày däng k cui cüng (ngay ch& danh sách). 

3.2. Thông báo thii dim ch& danh sách c dông có quyn tham dir h9p ducc 
dang tãi trên website LILAMA và gui Uy ban chi'rng khoán Nhà nu6c, S giao 
djch chirng khoán va Trung tam lu'u k chirng khoán theo quy djnh cüa pháp lust 
chüng khoán. 

Diu 4. Thông báo triu tp Di hi dông Co dông 

1. Thông báo mài h9p Di hi dng c dông duc gui cho tt cà các c dông 
bang phung thüc d bão dam dn diiqc dja chi lien lac cüa c dông, dông thai 
cong bô trén website LILAMA và g11i Uy ban Chüng khoán Nhà nuâc, Sâ giao 
djch chüng khoán, noi c phiu cüa LILAMA niêm yt hoc däng k giao djch. 
Ngui triu tp h9p Dti hi dng c dOng phãi gui thông báo mài h9p den tat cà 
các cô ctông trong Danh sách c dông có quyn dir hçp chm nhât 21 ngày truâc 
ngày khai mc cuc h9p (tInh tt'r ngày ma thông báo duçc gui hoc chuyên di mt 
each hqp 1). Chucmg trInh h9p Dti hOi  dng c dông, các tài 1iu lien quan den các 
vn d s duqc biu quyt ti Dti hi dixgc g11i cho các c dông hotc/và däng trên 
website LILAMA. Trong tru&ng hcip tài lieu không di.rçc gl'ri kern thông báo hçp 
Dti hi dng c dông, thông báo m&i h9p phãi nêu rô duing dn dn toàn b tài 
1iu hp d cac c dông cO th tip can, bao gm: 

a. Chuang trInh h9p, các tài 1iu sir diing trong cuc hcp; 

b. Danh sách và thông tin chi tit cüa các üng viên trong tnrng hçip bu thành 
viên Hi dông quàn trj, thành viên Ban Kiêm soát; 

c. Phiu biu quyêt; 

d. Dir thão nghj quyt di vOi trng vn d trong chumg trmnh h9p. 

d. Mu Uy quvn cüa ngithi dir h9p. Mu üy quyn duçc coi là hçip 1 khi do là 
mu cüa LILAMA, duçc dóng dâu treo cüa LILAMA và phài có chtr k) theo quy 
djnh sau: 

- Truorng hçp Co dông là cá nhân là ngui üy quyn thI phài cO chü k cüa c 
dOng do và ngui duçic üy quyn dir h9p. 
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- Tmng hçip nguäi di din theo üy quyn cüa c dông là t chüc là ngui üy 
quyn thI phài có chü k cüa ngithi dai  din theo üy quyn, nguài dai  din theo 
pháp 1ut cüa ci dông và ngu?i duçic üy quyn dir h9p. 

- Trong tru?ing hçp khác thI phãi có chü k cUa ngui dai  din theo pháp lut 
cüa c dông và ngu?i duçc üy quyn dir hçp. 

- Tru?ng hqp 1ut su thay mtt cho nguñ üy quyn k giy chi djnh nguñ dti 
din, vic chi djnh ngui d.i din trong tri1ng hçp nay chi duçc coi là có hiu hrc 
nu giy chi djnh nguii di din do duçc xut trInh cUng vOi giy üy quyn cho 
lu.t su (nu tnrOc dO chua däng k vói LILAMA). 

- Các trirO'ng hçp Giy Uy quyn duçic 1p thành van bàn không theo mu ci:ia 
LILAMA sê do Chü tça d,i hOi  toàn quyên quyêt djnh tInh hcip 1 cüa Giy üy 
quyên dO. 

- Mt ngui cO th lam dai din theo üy quyn cho mt hoc nhiu c dông. 

2. Trong trithng hop c.n thit có th áp d%ing các cong ngh thông tin hin di 
dê cô dông có the tham dr và phát biêu kiên ti cuc hp DHDCD tot nht, bao 
gm huâng dn c dông biu quy& thông qua hop D.i hi dng c dông trrc 
tuyk, bó phiêu din tü hoc hInh thirc din tt:r khác. 

Diêu 5. Cách thu'c däng k tham dir DIIBCD 

Truâc khi khai mc cuQc hop, LILAMA phài tin hành thu tiic dang k c 
dOng va phãi thirc hin vic däng k cho dn khi các c dông cO quyn dix hop có 
mitt dàng k hêt. 

Diu 6. Diu kiên tin hành DHDCD 

1. Cuc hp ?ti hi dng c dông dugc tin hành khi cO s c dông dir hop 
di din trên 50% tong so phieu biêu quyêt. 

2. TruO'ng hop cuc hp ln thu nht khOng du diu kin tin hành theo quy 
djnh ti khoãn 1 Diêu nay thI thông báo m?yi h9p lan thu hai dugc g1ri trong thyi 
han 30 ngay, kê tu ngay du dmh hop lan thu nhât Cuôc hop Dai hôi dOng cô dông 
lan thu hai duqc tiên hành khi cO so cô dông dir hop di din tir 33% tong so phiêu 
biêu quyêt trâ len. 

3. Truô'ng hop cuOc  hp ln thu hai không dü diu kin tin hành theo quy 
djnh ti khoân 2 Diêu nay thI thông báo mi hop lan thi'r ba phãi duçic gui trong 
thrn han 20 ngay kê tu ngay du drnh hop lan thu hai Cuôc hop Dai hôi dong cô 
dông lan thi'r ba dixçc tiên hành không phii thuc vào tong so phiêu biêu quyêt cüa 
các cô dông d%r hop. 

Diêu 7. HInh thñ'c thông qua nghj quyêt cüa DHDCD 

Dai hi dng c dông thông qua nghj quyt thuc thm quyn bng hInh thuc 
biu quyt ti cuc hop  hoc lay kiên bang van bàn theo quy djnh t.i Diêu 22 
Diêu 1 LILAMA. 
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hotc cüa c dông không phãi là nguii diu hành doanh nghip. 

Biên bàn kim phiu phài có các ni dung chü yu sau day: 

a. Ten, dja chi trii s& chInh, s và ngày dtp Giy chüng nhn däng k doanh 
nghip; 

b. Miic dIch và cac vn d ctn 1y kin d thông qua Nghj quyt; 

c. S c dông vi tng s phiu biu quyt dà tham gia biu quyt, trong do 
phân bit s phiu biu quyt hçip l và s biu quyt không hqp l, kern theo ph%1 
lic danh sãch c dông tharn gia biu quy&; 

d. Tng s phiu tan thành, không tan thành va không có kin di vâi t1rng 
van de; 

d. Các vn d dâ duçic thông qua; 

e. HQ, ten, chir k cüa Chü tjch HDQT, ngii?i di din theo pháp lust cüa 
LILAMA, nguii kiêm phiu và cüa ngixii giárn sat kiêm phiu. 

Biên bàn kt qua kim phiu phãi ducc g11i dn các c dông bang vic dang 
tái len website LILAMA trong vông hai rnucd bn (24) gii, k t1r th?i dirn kêt 
thüc kim phiu. 

6. Nghj quyt duçc thông qua theo hInh thirc ly kin c dông bang van bàn 
phãi duçc s c dông dui din tren 50% tng s c phân có quyn biêu quyêt chap 
thun và có giá trj nhu nghj quyt duçc thông qua tai cuOc hçp DHDCD. 

Phiu 1y kik dâ duçc trã l?i, biên bàn kim phiu, nghj quy& dâ duçc 
thông qua và tài lieu Co lien quan g1ri kern theo phiêu lay kiên dêu phãi duçc h.ru 
giü tti trii sâ chfnh cüa LILAMA. 

7. Các nOi  dung sau day không diiçc ly kin bang van bàn: 

a. Süa di, b sung ni dung cüa Diu 1 LILAMA; 

b. Djnh hixâng phát trin LILAMA; 

c. Loi c phn và tng s c phn cüa tCrng loii; 

d. Tang hoc giãm vn diu l LILAMA; 

d. Bu, min nhiêrn, bâi nhirn thành viên HDQT và thành viên BKS; 

e. Quy& djnh du tu hoc bàn s tài san có giá trj tü 35% tng giá trj tài san 
tth len duqc ghi trong báo cáo tài chInh gân nMt cüa LILAMA; 

g. Thông qua báo cáo tài chInh hang nam; 

h. T chirc 1i, giãi th LILAMA. 

CHIJ'€NG III. HQI BONG QUAN TRI 

MUC 1. THANH VIEN HO! BONG QUAN TRT 
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Diu 16. HJ3QT và tiêu chuân thành viên HDQT 

1. Hi dng quàn trj là cc quan quãn 1 LILAMA, có toàn quyn nhân danh 
LILAMA d quy& djnh, thirc hin quyn và nghTa vi cüa LILAMA. Nhim vi, 
quyn hn cii th cüa HDQT duçyc quy dinh tai Diu 30 Diu 1 LILAMA. 

2. Thành viên HDQT là nhftng nguài không thuc di tuçrng ma pháp lust và 
Diu l LILAMA cm lam thành viên HDQT. Thành viên HDQT có th không 
phài là c dông cüa LILAMA. LILAMA dam bão tôi thiêu 1/3 so thành viên 
HDQT không diu hành. 

3. Thành viên HDQT LILAMA không duge dng thi là thành viên HDQT 
ti qua 05 cong ty khác. 

4. Tin luo'ng, thu lao, tin thithng cüa thành viên HDQT thirc hin theo quy 
djnh ti Diêu 31 Diu l LILAMA. 

Diu 17. l5ng cfr, d cü', bâu thành viên HDQT 

1. C dông hoc nhóm c dOng s& hitu tfr 10% tng s c phn pM thông tr& 
len có quyên de cir üng cl'r vien Hi dOng quán trj theo quy djnh nhix sau: C dông 
hoc nhóm cô dông näm gift tfr 10% den duói 20% tng s c phAn có quyn biu 
quyt duçic d cr mOt  (01) irng viên; tfr 20% dn dui 30% dugc d cü thi da hai 
(02) üng viên; ti'r 30% dn duói 40% ducrc d cir thi da ba (03) Ung viên; tfr 40% 
den duâi 50% duçic d cü ti da Mn (04) üng viên; tft 50% dn duâi 60% duqc d 
Cu tOi da sáu (06) üng viên; tfr 60% den duâi 70% duçc d cü ti da bay (07) üng 
viên; tfr 70% den duâi 80% duçic d cft tôi da tam (08) üng viên; tfr 80% dn 90% 
dugc dê cft tôi da chin (09) lrng vién; trên 90% duçic d cü ti da muôi mt (11) 
1mg viên. 

Tru?ng hçip s lugng 1mg viên HDQT thông qua d cli và 1mg cü vn không 
dli so luqng can thiêt, HDQT duang nhim có th d cli them 1mg cli viên. Vic 
HDQT giui thiu them 1mg viên phâi ducrc cong M rô rang truâc khi DHDCD tin 
hành biu quyt theo quy djnh pháp 1ut. 

Truung hçip dã xác djnh duçc truâc 1mg viên, thông tin lien quan dn các 
1mg viên HDQT dugc dua vào tài lieu h9p DHDCD và cong M theo quy djnh tui 
khoàn 1 Dieu 28 Dieu lé LILAMA. 

2. Vic biu quyt Mu thânh viên HDQT phài thirc hin theo phuong thlrc 
bâu dn phiêu, theo do mi cO dông có tOng s phiu biu quyêt tuang 1mg vâi 
tng s c phân sâ hftu nhân vâi so thành viên duçc bâu cüa HDQT, c dông cO 
quyn dn ht ho.c mOt  phân tng so phiêu bu cüa mInh cho mt ho.c mt s 1mg 
cü viên. Nguui trling cü thành viên RDQT duqc xác djnh theo s phiu bâu tInh t1m 
cao xung thp, bt du tIm 1mg cli viên CO SO phiêu Mu cao nht cho den khi dü so 
thành viên theo phê chun cUa DHDCD. Trung hçip cO tIm 02 1mg cli viên tr& len 
dt cUng s phiu Mu nhu nhau cho thành viên cuôi cüng clia HDQT thi së tien 
hành btu li trong s cac 1mg cü viên cO s phiu bu ngang nhau. 
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Diu 8. Cách thfrc bô phiêu biêu quyt tii DHDCD 

1. Khi tin hành däng k c dông, LILAMA cp cho t11ng c dông hotc dti 
din duçc Uy quyn có quyên biu quyêt mOt  hoc  mOt  so the biêu quyêt, trên do 
ghi s dang k, h va ten cüa c dông, h9 va ten di din duçcc üy quyên và so 
phiu biêu quyêt cüa c dông do, ni dung biu quyt. Di hi b.0 nhUng ngithi 
chju trách nhim kim phiu hoc giám sat kim phik, s thành vién cüa ban kiêm 
phiu do DHDCD quyt djnh can cü d nghj cüa Chü t9a cuc h9p. 

2. C dông hoc di din duçic üy quyn dn sau khi cuc h9p dã khai mc có 
quyn dàng k ngay vâ sau do có quyn tham gia Va biu quyêt các ni dung tiép 
theo tai  dti hi ngay sau khi däng k. Chü t9a không có trách nhim di'rng dti hOi 
dê cho cô dông den muon dãng k va hiu lirc cüa nhüng ni dung dà duçic biêu 
quyt truâc do không thay di. 

3. Vic biu quyt tai  Di hi sê duc thirc hin theo các h'mh thüc: 

a. BO phiu theo hInh thüc bO phiu biu quyt. Khi tin hành biu quy& tti 
dti hôi, s the tan thành ngh quyt duqc thu truc, s the phàn âôî nghj quyêt 
duçic thu sau, cui cUng dêm Mng s phiu tan thành hay phân di d quyêt djnh. 
Tong so phiu tan thành, phãn di, bO phiu trkg hoc không hçip 1 theo tmg van 
dê duçc Chü tça thông báo ngay sau khi tin hânh biu quyt vk d do. 

b. BO phiu biu quy& theo phumg thi.rc bu dn phiu khi bu thành viên 
HDQT và thành vien BKS theo khoàn 3 Diu 23 Diêu 1 LILAMA. 

Diu 9. Cách thirc kiém phiu tii DHDCD 

1. Vic kim phiu duçc tin hãnh ngay sau khi vic bO phiu biu quyt kt 
thüc va du?c tin hành & mQt phông riêng có sir giám sat cüa dai  din c dông 
hoc dai diên Doàn chü tich. 

2. Ban kim phiu không duçc gch xóa, sira chüa trên phiu biu quyk 

3. Ban kim phiu có trách nhim 1p biên bàn kim phiu, Tru&ng Ban kim 
phiu dcc biên bàn kim phiu truâc dui hi. 

4. Mci cong vic kim tra, lQtp biên bàn và Cong b kt qua kim phiu phãi 
duçc Ban kiêm phieu lam vic trung thirc, chInh xác va phãi chju trách nhim ye 
kêt qua dO. 

Diéu 10. Diu kiin d ngh quyt DHDCD thrçvc thông qua 

1. Nghj quyt v nOi dung sau dày duçic thông qua nu dugc s c dông dai  din 
tr 65% tng s phiu biu quyt tr& len cüa tAt cã c dông dir hçp tan thãnh, trü tru&ng 
hçp quy djnh ti các khoãn 3,4 Diêu nay: 

a. Süa di, b sung Diu 1 LILAIVIA; 

b. Loai  c phn và tng s c phn cüa tixng 1oti; 

c. Tang hotc giãm vn diu 1 LILAMA; 
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d. Thay di ngành, ngh và linh virc kinh doanh; 

ci. Thay di c cu t chi'rc quãn 1 LILAMA; 

e. Di,r an du hr hoc ban tài san có giá frj tr 35% tong giá trj tài san tth len duqe 
ghi trong báo cáo tài chInh gn nht cüa LILAMA; 

g. T chi.rc lti, giãi th LILAIvIA; 

2. Các nghj quyt duqc thông qua khi duqc s c dông si hüu trên 50% tng 
s phiu biu quyt cüa tat ca c dông dir hçp tan thành, trir tri.thng hçrp quy djnh 
ti các khoãn 1, 3 và 4 Diu nay. 

3. Bu thành viên HDQT, BKS thirc hin theo phuo'ng thirc don phiêu, quy 
dinh tai khoân 3 Diêu 23 và khoàn 2 Diêu 28 Diêu l LILAMA. 

4. Các nghj quy& DHDCD duqc thông qua bng 100% tng s c phn có 
quyên biu quyt là hçp pháp và có hiu l%rc ngay câ khi trInh tr và thu t1ic thông 
qua nghj quyt do không duqc thc hin dung nhu quy djnh. 

Diu 11. Thông báo kt qua ki& phiu 

1. Sau khi qua trInh kim phiu bik quyt hoàn thành Ban kim phiu 1p 
biên bàn kiêm phiu có chct k cüa tt câ các thành viên Ban kim phiu. 

2. Trithng Ban kim phiu thay mtt Ban kim phiu dc biên bàn kt qua 
kim phiêu trrc tiêp tai  di hi. Thông báo kt qua kim phiu phâi nêu th s 
phiu tan thành, s phiu không tan thành, s phiu không có kin, s phiu 
kin khác dôi vâi trng van d. 

Diêu 12. Cách thirc phãn dôi quyêt djnh cüa DHDCD 

1. C dông biu quy& phân d6i nghj quyt v vic th chüc lii LILAMA hotc 
thay di quyn, nghia vii cüa c, dông quy djnh tai  Diu 1 LILAMA có quyn yêu 
cu LILAMA mua lai Co phân cüa minh. Yêu cu phâi bng van bàn, trong do nêu 
rO ten, dja chi cüa c dông, s luqng c phân cüa tiTng loai, giá dir djnh ban, l do 
yêu cu LILAMA mua laj.  Yêu câu phãi g1ri dn LILAMA trong thai han  10 ngày, 
k tr ngày DHDCD thông qua nghj quy& ye các vn d ti khoán nay. 

2. Trong thai han  90 (chin mucii ngày) k ti'r ngày nhn duqc biên bàn h9p 
DHDCD hoc biên bàn két qua kiêm phiêu ly kiên cô dông, thành viên HDQT, 
thành viên Ban Kim soát, Tng giám dc, c dông/nhóm c dông sâ hiu tir 5% 

vn diu l tri len có quyn yêu cu Toà an hoc Tr9ng tài xem xét, hu' bO quyêt 
djnh cüa DHDCD trong các trithng hqp sau day: 

a. TrInh tir và thu tic triu tp h9p DHDCD không thçrc hin dung theo quy 
djnh cüa Diu l LILAMA, trr trumg hqp các nghj quyt cüa DHDCD ctuqc thông 
qua bang 100% tng s c ph.n có quyn biu quyt là hqp pháp và cO hiu lc 
ngay cà khi trInh tçr và thu tçic triu tip, ni dung chuong trInh h9p và th thuc tin 
hành hçp không duqc th%rc hin dung nhu quy djnh. 
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b. Ni dung nghj quyt vi phm pháp 1ut hoc Diu 1 LILAMA. 

3. Trong mçi tnthng hçrp c dông vn phài tuân thu nghj quyt cüa DHDCD 
cho den khi có phán quyêt có hiu 1irc cüa Tôa an hoc Tr9ng tài ye vic hüy Nghj 
quyêt cüa DHDCD. 

l3iêu 13. Lp biên bàn h9p Dai hi dông Co dông 

1. Cuc h9p DHDCD phài duçic ghi vào s biên bàn cüa LILAMA. Biên bàn 
phài 1p bang tiêng Vit va phãi có các ni dung chü yêu sau day: 

a. Ten, dja chi trii sâ chInh, s và ngày cp Gi.y ching nhn däng k doanh 
nghip, ncii däng k doanh nghip; 

b. Thñ gian va dja dim h9p DHDCD; 

c. Chrnmg trInh và ni dung cuc hçp; 

d. Chü toa và thu k)'; 

d. Tom tt dik bin cuc hp và các kin phát biu tti DHDCD v nrng van 
d trong ni dung chucing trInh hcp; 

e. S c dông và tng s phiu biu quyt cüa các c dông d%r h9p, phii 1iic 
danh sách däng k c dông, dti din c dông dir hçp vi so c phân và so phiêu 
bâu tuong üng; 

g. Tng s phiu biu quyt di vth trng vn d biu quyt, trong dO ghi rô 
tng so phiu tan thành, không tan thành và không có kin; t' 1 tucing irng trên 
tong so phiêu biêu quyt cüa cô dông dir h9p; 

h. Các quy& djnh dã duçc thông qua; 

i. Ho, ten, chü k cüa ChU t9a và thu k. 

2. Biên bàn hpp DHDCD phài lam xong và thông qua truâc khi be mtc cuc 
h9p. 

3. Chü tça và thu k cuc hçp phâi lien dOi chju trách nhim v tInh trung 
thiic, chInh xác cüa ni dung biên bàn. 

4. Biên bàn hçp DHDCD phài duçxc gui dn tht Ca c dông trong thi hn 
mithi 1am (15) ngày hoc däng tâi len website LILAMA trong vOng hai muoi bôn 
(24) gior kê tr ngày kêt thüc cuc h9p. 

Biên bàn h9p DHDCD, phii liic danh sách c dông dàng k dr hçp có chü k 
cüa c dông, toàn van Nghj quyt dä duqc thông qua và tài lieu Co lien quan gui 
kern theo thông báo mâi h9p phãi ducic luu giü tai  trii sâ chInh cüa LILAMA. 

Diéu 14. Cong bô nghj quyt DHDCD 

1. Nghj quyt DHDCD phài duçc cong b tren website cüa LILAMA trong 
thai han  hai muoi bn (24) gi k tir khi duc DHDCD thông qua. 
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2. LILAMA phãi t chirc cong b thông tin v DHDCE) theo quy djnh cong 
b ra cong chüng theo các quy djnh cüa pháp 1ut v chüng khoán. 

Diéu 15. DHDCD thông qua ngh quyêt bang hinh thuc lay kién bang van 
ban 

Thm quyn và th thirc 1y kin c dông bang van bàn, trir các nOi  dung 
quy dinh  tti khoãn 7 Biu nay d thông qua quyt djnh cüa DHDCD duçyc thuc 
hin theo quy djnh sau: 

1. HDQT có quyn l.y kin c dông bang van bàn d thông qua quyt djnh 
cüa DHDCD bt cü lüc nào nêu xét thy cn thit vi lçi Ich cüa LILAMA; 

2. HDQT chun bj phiu ly kin, dir thão nghj quyt cüa DHDCD, các tài 
1iu giài trInh dir thào nghj quyêt và gui dn tt cã các c dông có quyn biu quyt 
cham nhât mui 1am (15) ngày tnrâc thM hn phãi gri li phiu ly kin. 

3. Phiu 1y kin do LILAMA phát hành phái Co the ni dung thu yu sau 
day: 

a. Ten, dja chi trii sâ chInh, s và ngày c.p Giy chüng nhn dàng k doanh 
nghip; 

b. M%ic dIch ly kin; 

c. HQ, ten, dja chi thu&ng trü, quc tjch, s Giy chüng minh nhân dan, Can 
cuàc cong dan, h chiêu ho.c chimg thirc cá nhân hcip pháp khác cüa c dông là cá 
nhân; ten, dja chi thung trü, quc tjch, s quyt djnh thành 1p hoc ma s doanh 
nghip cüa cô dông hoc dti din theo u quyn cüa c dông là t chüc; s luqng 
cô phân cüa trng loti và sO phiêu biu quyt cüa c dông; 

d. Vk d c.n ly kin d thông qua quyt djnh; 

d. PhuGng an biu quyt bao gm tan thành, khOng tan thành và khOng có ' 
kin; 

e. Thii hn phãi gi'ri v LILAMA phiu ly kin dã ckrçc trã ku; 

g. HQ, ten, chft k cüa Chü tjch HDQT và nguui di din theo pháp lust cüa 
LILAMA; 

4. Phiu ly kin dâ dugc trâ Ru phãi có chCt k cüa c dông là cá nhân hoc 
nguui di din theo pháp lust cüa c dông là t chirc hoc cá nhân, ngu?ui dti din 
theo pháp lutt cüa t chüc duçuc üy quyn. 

Phiu My kik gui v LILAMA phài diucuc dçrng trong phong bI dan kin và 
không ai duqc quyn mi trithc khi kimphiu hoc gui fax ho.c thu din tu phãi 
ducuc gift bI mitt den thui diem kMm phiêu. Các phiêu lay kiên gui ye LILAMA 
sau thui hn dà xác djnh tai  ni dung phiu My kin hoc dã bj m& dêu khOng 
hçup 1; 

5. HDQT kim phiu và 1p biên ban kim phiu duâi s1r chimg kin cüa BKS 
8 



Diu 18. Min nhim, bãi nhim thành viên FWQT 

1. Di hi dng c diông min nhim thành vien HDQT trong tru&ng hcip sau 
day: 

a. Không có dU tiêu chun va diu kin theo quy djnh ti khoãn 4 Diu 28 
Diêu 1 LILAMA; 

b. Co dan tr chirc và duçic chap thuQtn; 

c. Không tham gia các hott dng cüa HDQT trong sáu (06) tháng lien tic, 
tri'r trrn'mg hçip bat khã kháng; 

d. Bj ri 1otn tam thn và thành viên khác cüa Hi dng quãn trj có nhüng 
bAng chüng chuyên mon chüng to ngui do không cOn näng 1irc hành vi. 

2. Dti hi dng c dông bãi nhim thành viên HDQT trong tnr&ng hçp sau 
day: 

a. Không tham gia các hott dQng cUa Hi dng quãn trj trong 06 tháng lien 
tiic ma không ducic s1r chp thi4n cüa Hi dng quãn tn; 

b. Co hành vi gay thit hii dn uy tin, li Ich cüa LILAMA; 

c. c6 tInh cung cp thông tin cá nhân sai khi gui cho LILAMA vâi tu each là 
11ng viên HDQT gay Anh huâng nghiêm tr9ng dn uy tin, lçii Ich cüa LILAMA; 

d. Trueing hçip khác theo quy djnh cüa pháp lut và Diu l nay. 

3. Khi xét thy cn thi&, Dti hi dng c dông quyt djnh thay th thành viên 
Hi dng quãn tn; min nhim, bài nhim thành viên Hi dng quãn trj ngoài 
tru?Yng hçp quy djnh ti khoãn 1, 2 Diu nay. 

Biu 19. Thông báo bu, min nhim, bäi nhim thành viên HBQT 

Vic bu, mik nhim, bãi thim thành viên HDQT phãi duçc cong b thông 
tin theo các quy djnh cUa Diu l LILAMA, pháp lust v chüng khoán và thj trithng 
chüng khoán. 

MVC 2. CUQC HOP 1101 BONG QUAN TR! 

Biéu 20. Thông báo h9p HDQT 

1. Chü tjch HDQT hotc nguii triu t.p h9p HDQT phài gui thông báo miii 
h9p chm nh.t nAm (05) ngày lam vic trurc ngày h9p. Thông báo mi hp phAi 
xác djnh c1i th thai gian, dja dim hop, chucmg trInh, các vtn d tháo 1un, biu 
quyêt ti cuc h9p và phiu biu quy& cUa thành viên. 

2. Thông báo miii h9p ducc gui bang buu din, fax, thu din tü hoc phucmg 
tin khác, nhisng phài bào dam dn duçic dja chi cña tirng thành viên HDQT duc 
dang k tui LILAMA. 

Biêu 21. Biêu kin to chirc hçp HBQT 
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1. Các cuc hçp cüa HDQT duqc tin hành khi cO It nht ba phn tu (3/4) 
tng s thành viên HDQT có mt tricc tip hotc thông qua ngi.thi dai  din (ngu?i 
duçic üy quyn) nu duçic da s thành viên HDQT chap thun. 

2. Trrn'Yng hçp không dü s thành viên dir h9p theo quy djnh, cuc hçp phãi 
duçic triu tp 1n thir 2 trong thi htn bay (7) ngày k tir ngày dir djnh hçp lan thir 
nht. Cuc h9p triu tp lan thu hai duçc tin hành nêu có qua mt nüa (1/2) so 
thành viên HDQT dir h9p. 

Diu 22. Cách thtrc biêu quyêt 

1. Thành vien HDQT biu quyt các ni dung cuQc h9p bang phiu biu 
quyt, mi thành viên có mt (01) phiu biu quyt. 

2. Thành vién không trirc tip dir h9p Co quyn biu quy& thông qua phiu 
biu quyt bang van bàn. Phiu biu quyt phâi dirng trong phong bI kin và phài 
duçc chuyên dn Chü tjch HDQT chm nh.t mt gi truâc gi khai mic. Phiu 
biêu quyêt chi duçic m truác sir chüng kiên cüa tat ca nhUng ngu&i dir h9p. 

3. Thành viên HDQT không duçc biu quyt v các hcp dng, giao djch ma 
thành viên do hoc nguYi lien quan ti thãnh viên do có lci Ich hoc mâu thun vâi 
ion Ich cüa LILAMA, chi tiêt quy djiih tti khoàn 15 Diu 33 Diu 1 LILAMA. 

Diu 23. Cách thu'c thông qua quyt djnh cüa HDQT 

1. Quyt djnh cüa HDQT ctuçc thông qua nu ducic qua ban s thành viên dir 
hçp chap thun; trueing hgp so phiêu ngang nhau thI quyêt djnh cui cüng thuc v 
phIa có 9 kin cüa ChU tjch HDQT. 

2. Nghj quy& theo hInh thüc 1y 9 kin bang van bàn duçc thông qua trên con 
s 9 kik tan thành cüa da s thành viên HDQT cO quyn biu quyk Nghj quyt 
nay có hiu lrc và giá trj nhu nghj quyt ducc thông qua tai  cuc h9p. 

Diu 24. Ghi biên ban hçp HDQT 

Biên bàn h9p HDQT phài ducic ghi dy dU, trung thrc. Biên bàn h9p HDQT 
và tài 1iu su diing trong cuc h9p phãi duc luu giü tai trV chInh cüa LILAMA. 

Diêu 25. Thông báo Quyt d1nh cüa HDQT 

Quyt djnh cüa HDQT phài duqc thông báo tâi các ben lien quan theo quy 
djnh cüa pháp lut và Diu l LILAMA. 

MVC 3. BAN KIEM TOAN NQI BQ, 
NGUOI PII1J TRACH QUAN Tifi LILAMA 

Diu 26. Kim toán nôi b 

1. HDQT thành 1p b phn kim toán nci b d tham muu, giüp vic HDQT 
trong qua trInh thrc hin chüc näng nhim viii cüa HDQT. 
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2. Cci cu t chüc, nhim v, quyn han  cUa b phn kim toán ni b do 
HDQT quy dinh. 

Diu 27. Ngtrô'i phi. trách quán trl  LILAMA 

1. Tiêu chuk cüa ngithi phit trách quán trj LILAMA: 

Nguii phii trách quãn tr LILAMA phãi là nguii có hiu bi& v pháp luat, 
lam vic tai  LILAMA, không duçc dng thñ lam vic cho cong ty kiêm toán dc 
1p dang thrc hin kim toán các báo cáo tài chInh cUa LILAMA. 

2. Vic b nhim nguô'i phii trách quán trj LILAMA: 

HDQT b nhiém It nht 01 ngithi lam các nhim vi cüa ngui ph trách 
quán trj LILAMA. Ngui phii trách quail trj LILAMA cO the kiêm nhim Thu k)' 
giüp vic HDQT. Nhim k' cüa ngu?ñ phii trách quãn trj LILAMA do HDQT 
quyt djnh và cO th duçc b thim 'ai. 

Nhim vii cUa nguêd phi trách quán trj LILAMA theo khoãn 3 Diu 34 Diu 
l LILAMA và phân cong cüa HDQT. 

3. Các trung hçp min nhim ngui ph trách quãn trj LILAMA: 

HDQT có th min nhim nguii ph%i trách quail trj LILAMA khi cn nhung 
không trái vói các quy djnh pháp 1ut v lao dng. 

4. Thông báo b nhim, min nhim ngui phii trách quán trj LILAMA: 

Thông báo v viêc b nhiêm, min nhim ngu?i phi trách quail trj LILAMA 
theo quy djnh pháp lut. 

CHIfONG IV. BAN KIEM SOAT 

Diu 28. Vai trO cüa BKS Va tiêu chuãn thãnh viên BKS 

1. Ban kim soát có vai trô giám sat các hoat dng quãn trj, diu hành doanh 
nghip, dam bão than thu Diu l LILAMA vã. pháp lust. Nhim v'i, quyén han  cii 
th cUa BKS duçic quy djnh tai  Diêu 30 Diu l LILAMA 

2. Thành viën BKS phãi cO tiëu chuAn và diêu kin sau day: 

a. Tir 21 tui trâ len, cO du nang 1rc hành vi dan sir và không thuQc di 
tuçing bj cm thành 1p và quán l doanh nghip theo quy djnh tai  khoãn 2 Diêu 17 
Lu.t doanh nghip; 

b. Duçc dào tao  môt trong các chuyên ngành v kinh t, tài chInh, ké toán, 
kim toán, lut, quãn trj kinh doanh hoc chuyên ngành phU hçip vOi hoat dng kinh 
doanh cUa doanh nghip; 

c. Không phái là ngi.thi có quan h gia dInh cüa thành viên Hi dOng quail trj, 
Tng giám dc và ngui quán l khác cüa LILAMA; 
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d. Không phâi là ngui có quan h gia dinh vâi ngui dai  din ph.n vn nba 
nuóc ti LILAMA. 

d. Không là ngithi thutc các tnthng hçip sau: 

- Lam vic trong b phn k toán, tài chinh cüa LILAMA; 

- Là thành viên hay nhân viên cüa cong ty kim toán dc 1p thirc hin kim 
toán các báo cáo tài chInh cüa LILAMA trong 03 nAm lin trithc do. 

3. Thành viên BKS không duçc giü các chüc v1i quàn l LILAMA, không 
nht thit phâi là c dông ho.c ngithi lao dng cüa LILAMA. 

4. Tin lucmg, thU lao, tin thithng cUa thành viên BKS thrc hin theo quy 
dinh tii Diêu 45 Diêu 1 LILAMA. 

Diêu 29. 15'ng cfr, d cfr, ban cii' thành viên BKS 

Vic Ung cU, d cU, bu CU thành viên BKS ducic thirc hin tuang tçr nhu quy 
djnh tai  Diêu 14 Quy ch nay. Tru?ing hçp Ung cU viên Ban kim soát con thiu thI 
HOi dông quail trj, Ban kiêm soát dê CU them; vic giâi thiu them Ung viên phài 
di.rçc cong bô rO rang trw9c khi DHDCD tiên hành biu quyt theo quy djnh pháp 
lu.t. 

Diéu 30. Các trtrô'ng hçp min nhim, bãi nhim thành viên BKS 

1. Thành viên Ban Kim soát bj min nhim trong các truO'ng hgp sau: 

a. Không cOn dU tiêu chun và diu kin lam thành viên Ban kim soát theo 
quy djnh tti Diu 23 Quy chê nay; 

b. Co &in tU chUc và duçc chp thun; 

c. Không thirc hin quyn và nhim vii cUa mInh trong sáu (06) tháng lien 
tçic, trt'r tmng hçp bat khà kháng; 

d. Không hoàn thành nbim vçi, cong vic dixçic phân cong. 

2. Thành viên Ban Kim soát bj bãi nbim trong các tmng hçip sau: 

a. Không thirc hin quyn và nghla v1i cUa mlnh trong sáu (06) tháng lien t%ic 
ma không duçic sir chap thun cUa Ban Kim soát; 

b. Vi phm nbiu lan, vi phm nghiêm tr9ng nghia vi cUa thành viên Ban 
Kiêm soát theo quy djnh cUa Lust Doanh nghip và Diêu l LILAMA; 

c. Tnrng hçip khác theo nghj quyt Dti hi dng c dông, quy djnh cUa Diu 
l LILAMA và pháp lust. 

3. Ngoài các trumg hçp quy djnh ti khoân 1, 2 Diu nay, thành viên Ban 
Kim soát có th bj min nhim bat cU khi nào theo quyt djnh cUa DHDCD. 

Diêu 31. Thông báo ye vic ban, min nhim, bäi nhim thãnh viên BKS 

Vic bu, min nhim, bâi nhim thành viên Ban Kim soát phai dugc cong 
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b thông tin theo các quy djnh cUa Diu l LILAMA, pháp 1ut v chi'rng khoán và 
th tnr&ng chrng khoán. 

CHU'UNG V. TONG GIAM DOC 
VA NGUI DIEU HANH DOANH NGHIP KHAC 

Diêu 32. Tiêu chun cüa ngtrôi diêu hành doanh nghip 

1. Tiêu chun Tng giám dc LILAMA 

a. Co dü näng 1rc hành vi dan sir va không thuc di tuqng bj cm quán 1 
doanh nghip theo quy djnh cüa Lut doanh nghip và pháp 1ut hin hành; 

b. Co trInh d chuyên mon và kinh nghim thrc t di vth linh vi1c kinh 
doanh chInh cüa LILAMA; 

c. Các tiêu chun khác do HDQT quy dnh. 

2. Tiêu chun cUa nguñ diu hành khác cüa doanh nghip do HDQT quy 
djnh. 

3. Tin luo'ng, thu lao, tin thuâng cüa Tng giám dôc, nguYi diêu hành 
doanh nghip khác th%rc hin theo quy djnh ti khoàn 4, Diu 36 Diêu 1 LILAMA. 

Diu 33. Tong giám thc 

1. Tng giám dc là dii din pháp lut cüa LILAMA, là nguài t chüc diu 
hành cao nh.t cüa LILAMA. Nhim vii, quyn hin ci th cüa Tëng giám dOc theo 
quy djnh tti Diu 38 Diu l LILAMA. 

2. HDQT b nhim 01 (met) thành viên HDQT hoc mt ngithi khác lam 
Tong giám dc; k hp dông trong do quy djnh thu lao, tiên luGng và li Ich khác. 
Thu lao, tin 1ung va 1i Ich khác cüa Tng giám dc phài du?c  báo Cáo t.i 
D}IDCD thii?ing niên, dixqc th hin thành miic riêng trong Báo cáo tài chInh nàm 
và duçic nêu trong Báo cáo thithng nién cüa LILAMA. 

3. Nhim k' cüa Tang giám dc không qua näm (05) nàm và Co th duçic tái 
b nhim vi so nhim kS'  không hn chê. Vic b nhim có the hêt hiu 1ixc can cü 
vào các quy djnh ti hçip dng lao dng. Tng giám dc khong phãi là ngui ma 
pháp 1i4t cam giü chirc vii nay va phái dáp üng các tiéu chun, diéu kin theo quy 
djnh cUa pháp lut và Diêu l LILAMA. 

Diêu 34. Vic bô nhim ngu'oi diêu hành khác cüa doanh nghip 

Theo d nghj cüa Tng giám dc và dixçc sir chp thun cUa HDQT, 
LILAMA duqc tuyn diing nguYi diu hành khác cüa doanh nghip vâi so luçmg 
và tiéu chun phU hç'p vOi co cu và quy ch quán l cüa LILAMA do HDQT quy 
djnh. Vic b nhim ngi.thi diu hành khác theo Diêu l và quy chê ni b cüa 
LILAMA. 

Diu 35. Ky hçvp dông vol Tng giám dc và ngu'ôi diu hành doanh nghip 
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Vic k hçip dng v9i Tng giám dc va ngui diu hành doanh nghip khác 
duçc thirc hin theo quy djnh cüa Diu 1 LILAMA va pháp 1ut. 

Biu 36. Các trtro'ng hçp min nhim ngurôi diéu hành doanh nghip 

1. Ngithi diu hành doanh nghip xin tr chirc phâi lam dcm gui cho Chü tjch 
HDQT. Chü tjch HDQT t ehüc h9p HDQT và ra quyêt djnh trong thai htn 01 
tháng, k ti'r khi tip nhn dan tr chüc. Trong thai gian chtia có kin HDQT thI 
nguai diu hành doanh nghip do vn phâi tip tiic thrc hin nhim vii cüa mlnh a 

vj trI dã ducc b nhim. 

2. HDQT cO th min nhim nguai diu hành doanh nghip trong tmang hçp 
sau: 

a. Không hoàn thành nhim v11 hoc vi phm ni quy, quy ch cUa LILAMA, 
vi phrn pháp lust; 

b. Do nhu cu cong tác, diu chuyn, luân chuyk can bO; 

c. Süc khOe không dam bão d tip tçtc cong tác; 

d. Các truang hçip khác theo quy djnh pháp 1ut. 

Biu 37. Thông báo b nhim, mien nhim ngu*i diéu hành doanh nghip 

Thông báo v vic b nhim, min nhim nguai diu hành doanh nghip phái 
duçc cong bô thông tin theo các quy djnh cüa Diu l LILAMA, pháp lust v 
chüng khoán và thj triiang chüng khoan. 

CHU'ONG VI. PHOI HP HO4T BONG GIUA 
HQI BONG QUAN TRJ, BAN KIEM SOAT VA TONG GIAM BOC 

Biéu 38. Phôi h9'p hott dng gifra HBQT và Tong giám d6c 

1. Di vâi cong tác th chuc cuc h9p DHDCD thu?mg niên, HDQT phái 
thông báo cho Tng giám dc v vic phi hçip, su diing ngun lirc trong thai hn 
hcp l theo quy djnh tai  Diu l LILAMA. 

2. Trong truang hcip cp thit, HDQT có quyn yêu cu Tng giám dc, can 
b diu hành khác trong LILAMA cung cp các thông tin v hoat  dng cüa 
LILAMA. HDQT không duqc sü diing các thông tin chua duçic phép cong b cüa 
LILAMA hoc tiêt l cho ngithi khác dé thirc hin các giao djch cO lien quan. 

3. Các vn d thuc thm quyn cüa HDQT phê duyt theo quy djnh cüa 
pháp lut và Diu l LJLAMA do Tng giám dc d xut phãi dugc HDQT phân 
hi trong thai h.n theo quy djnh cUa Diêu l và quy ché ni b cüa LILAMA. 

4. HDQT quyt djnh khen thung ho.c kS'  lutt di vai vic hoan thanh hoc 
không hoàn thành thiic hin nghj quyt và các vn d üy quyn khác cüa HDQT 
di vói Tng giám dc. 

5. Vic phi hçip cii th thirc hin theo Quy ch hoat dng cüa HDQT do 
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HDQT ban hành sau khi duçic DHDCD thông qua. 

Diu 39. Phôi hçrp hoit dng giu'a HDQT và BKS 

1. Trách nhim cUa HDQT trong mi quan h ph6i hçip vài BKS: 

a. Thông báo man h9p và các tài 1iu kern theo duçic gui dn các thành viên 
BKS cüng thani gian giri dn các thãnh viên HDQT; 

b. Các nghj quyt cüa HDQT duçc gui dn BKS (cüng thani dim gui Tng 
giám doe) trong thñ han  theo quy djnh tai  Quy chê nay và Diêu 1 LILAMA. 

2. Trách nhim cüa BKS trong mi quan h phi hçip vói HDQT: 

a. Thuanng xuyên thông báo vani HDQT v kt qua hoat dng, tham khào 
kiên cüa HDQT truâc khi trmnh báo cáo, kt 1uQn và kin nghj len DHDCD; 

b. Cuc kim tra djnh kr, dt xu.t cüa BKS phài có kt 1un b.ng van bàn 
(khong muon han 15 ngày lam vic k tir ngày kt thiic) gi'ri cho HDQT d có them 
co sâ giüp HDQT trong cong tác quail 1 LILAMA. Thy mirc d và két qua cüa 
cuoc kiêm tra trên, BKS can phãi bàn bac  thng nhât vani HDQT, Tng giárn doe 
truóc khi báo cáo truâc DHDCD. Truà'ng hçip không thng nht quan dim thI 
duçc quyn bão lisu kin ghi vào biên bàn va Tru&ng BKS có trách nhim báo 
cáo vri DHDCD gân nht; 

d. TriRmg hçp BKS phát hin nhctng hành vi vi phm pháp lut hotc vi pharn 
Diu l LILAMA cüa các thành vien HDQT, BKS thông báo btng van bàn vâi 
HDQT trong vông 48 gian, yêu cu nguani có hành vi vi pham pháp lut chrn dut vi 
pham và có bin pháp khc phiic hu qua, dng thôi BKS có trách nhim báo cáo 
truOc DHDCD; báo cáo, cong bô thông tin theo quy djnh cüa pháp lut hin hành. 

Diu 40. Phôi hqp hoit dng giu'a BKS và Tng giám doe 

1. Cuc kim tra djnh dOt  xut cüa BKS phãi có k& lun bang van bàn 
(khong muOn hcm 15 ngày lam vic k tr ngày kt thUc) gui cho Tong giám doe dê 
có them co sâ giüp Tng giám dc trong cong tác quãn ldiu hành LILAMA. Thy 
theo muc dO va kt qua cüa cuOc kim tra trén, BKS cAn phài bàn bac  thng nhât 
vâi Tong giám dOe truàc khi báo cáo truc DHDCD. Truanng hçip không thông 
nhât quan diem thI ducc quyên bào luu kiên ghi vào biên bàn và Trtthng BKS Co 
trách nhim báo cáo vOi DHDCD gân nhât; 

2. Tru&ng hqp BKS phát hin Tng giám dc Co nhng hành vi vi pham pháp 
1ut hoc vi pham diu 1 LILAMA, BKS thông báo bAng van bàn vani Tng giám 
d& trong vOng 48 gian, yeu cAu Tng giám doe châm dirt hành vi pham và có giài 
pháp kh&c phiic hu qua, dng thani BKS cO trách nhiOm báo cáo tru6c DHDCD, 
cong bô thông tin theo quy djnh cüa pháp lut hin hanh; 

3. Thành viên BKS cO quyn yêu cAu Tng giám d6c tao  diu kien tip cn 
ho so, tài lieu lien quan dn hoat dng kinh doanh cüa LILAMA tai  trii sâ chInh 
hoäc noi hru trU h so; 
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4. BKS không dixçic sü dicing các thông tin chua cluçxc phép cong b cüa 
LILAMA hoc tit lô cho ngi1i khác d thçrc hin các giao djch có lien quan. 

Diêu 41. Các trirô'ng hçrp Tong giám dôc hoc BKS d nghj triu tp hop 
HDQT 

Chü tjch HDQT phãi triu tp h9p HDQT khi co d nghj cüa BKS hotc Tng 
giám dc. D nghj phâi duçc 1p thành van ban, trong do nêu rô m%lc dIch, vAn dé 
can thão 1un và quyêt djnh thuc thârn quyên cüa HDQT 

Diêu 42. Báo cáo cüa Tong giám dôc vói HDQT v vic thirc hin nhim vi và 
quyén hin dirçrc giao 

Hang qu hoc dt xuAt, Tng giám dc có trách nhim báo cáo vâi HDQT 
v kêt qua thirc hin các nhim vii và quyn han  dã duqc phân giao theo quy djnh 
nôi b LILAMA. 

Diu 43. Kim dimvic thrc hin nghj quyt và các van d üy quyn khác 
cüa HDQT dôi vói Tong giám dôc 

Hang qu hoc dOt  XUAt, can cr vào kt qua thirc hiOn, HDQT t chirc h9p 
kim dim di vâi Tng giám dc v vic thirc hin Nghj quy& và các vAn d üy 
quyên khác cüa HDQT dôi vâi Tong giám dc theo quy dijnh nOi bO LILAMA. 

Diêu 44. Các vAn d Tong giám c16c phãi báo cáo, cung cap thông tin và cách 
thtrc thông báo cho HIJQT và BKS 

1. Các vAn d Tng giám dc phái báo cáo 

a. Vào ngày 31/12 hang näm, trInh HDQT phe chuAn k hoach  san XUAt kinh 
doanh chi ti& cho 11am tài chInh tip theo trên co sâ dáp rng các yêu cAu cüa ngân 
sách phü hqp cüng nhu kê hoach tài chinh 05 (nàm) näm; 

b. Báo cáo k hoach  san UAt kinh doanh - dir toán ngân sách, báo cáo tài 
chInh qu, näm (bao gôm bang can dôi k toán, báo cáo kt qua hoat dng san xuât 
kinh doanh và báo cáo luu chuyn tin 1 dr kin) cho t&ng näm tài chmnh; 

c. Các báo cáo khác khi duqc yêu cAu hoc theo quy ch nOi bO cUa 
LILAMA. 

2. Tng giám dc phái cung cAp thông tin trong phm vi cho phép cüa mInh, 
không duqc trI hoân nu khOng có l do chinh dáng khi HDQT hoc BKS yêu câu 
Tng giám dc cung cAp thông tin. TAt cá các thông báo cho HDQT và BKS phãi 
duçc th%rc hin bang van ban và duçc g1ri dn HDQT, BKS trong thai gian sam 
nhAt. 

Diêu 45. Ph6i hçrp hoit dng chung 

1. Các thành vien HDQT, BKS, Tong giám dc thuang xuyên trao di trong 
cong vic và cung cAp thông tin qua 1a  tren tinh than hgp tác, h tr tao  diêu kin 
cho nhau lam vic theo dung Diu l LILAMA, các quy djnh nOi bO và kê hoach 
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san xut kinh doanh chung cUa LILAMA. 

2. Các thành viên HDQT, BKS, Tng giám doe së không can thip vào cong 
viêc diu hành cUa nhau. 

3. Trong mt s tri.rng hqp cn thi&, các thành viên HDQT, Tng giám dc, 
BKS có th thông tin cho ChU tjch HDQT, Tng giám dôc, Trueing BKS hotc tat 
ca d giâi quyt cong vic mt cách kjp th?i, hiu qua. 

CHU'OTG VI!. QUY DINH YE DANH GIA HOAT DQNG 
KHEN THUNGVA Kc LU1T DO! VI THANH VIEN HDQT, BKS, 
TONG GIAM DOC VA NGTfI DIEU HANH DOANH NGHIP KIIAC 

Diu 46. Dánh giá hoit dng khen thtring và k5 1ut dôi vói thânh viên 
HDQT, BKS, Tong giám dôc và ngurôi diêu hành doanh nghip khác 

1. Can ci'r vào quy ch cüa LILAMA v khen thuô'ng kr luat va theo kt qua 
dánh giá cüa HOi  dng thi dua khen thu&ng k 1ut, LILAMA së tin hành khen 
thu&ng djnh k5 hoc dOt  xut cho tp th và cá nhân thành viên HDQT, Ban Kiêm 
soát, Tng giám dc va ngu?i diu hành khác cüa doanh nghip có thành tIch trong 
cong tác quãn l. 

2. Khi phát sinh eác sr vic sai phtm, vi phim nOi  quy cUa LILAMA, tüy 
theo müc dO vi pham cüa tüng cá nhân, HOi  dng thi dua khen thu&ng k lut së 
xem xét hInh thc k' lut và ban hành quy& djnh kS'  lust. 

CHU'NG VII. SIA DO!, BO SUNG 
QUY CHE NQI BO yE QUAN TRj LILAMA 

Diu 47. Sfra di, bô sung quy ch nOi bO v quãn trj LILAMA 

1. Vic süa di, b sung Quy ch nay do HDQT trInh DHDCD thông qua. 
Quy ch nOi bO ye quail trj LILAMA khOng duçc trái vâi quy djnh cUa pháp 1ut 
và Diêu l LILAMA. 

2. Trong tru&ng hçip nhting quy djnh cüa pháp luat  có lien quan dn hoat 
dng cüa LILAMA chua duc dê cp trong Quy chê nay ho.c trung hp có 
nhci'ng quy djnh mOi cüa pháp 1u.t khác vi nhUng diu khoãn trong Quy chê nay 
thi nhctng quy djnh pháp 1ut do dllGng nhiên duqc áp diving và diu chinh hot 
dng cüa LILAMA. 

CH!X€NG IX. DIEU IUIOAN THI HANH 

Diu 48. Ngày hiu 1rc 

1. Quy ch nay gm 9 chucrng, 48 diu, duçrc Dai hOi dng c dOng thung 
nien LILAMA thông qua theo Nghj quyt s . . ./NQ-DHDCD ngày /5/2021. 

2. Quy ch nay là thng nht và chInh thirc cUa LILAMA, có hiu hrc kê tr 
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ngày . . ./5/2021. Các ban sao va trIch 1%lc Quy ch nay cO giá trj khi có chü k cüa 
Chü tjch HDQT. 

3. Quy ch nay thay th Quy ch quán trj v ni b ban hành theo Nghj quy& 
s 206/NQ-DHDCD ngày 25/5/2018 cüa Di hi dông c dông Tng cong ty Lp 
may Vit Nam-CTCP. 

TM. HQI BONG QUAN TRI 
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