TONG CONG TV MAY NHA BE — CTCP CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA V1T NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phUc
Tp.H ChI Minh, ngày 25 tháng 06 näm 2021
QUY CHE NO! BQ yE QUAN TR4 TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP
(Ban bàn/i tlieo Ng/ij Quyt Diii /z3i dng c dông t/iwô'ng niên nàm 2021
Tang Cty May N/ia Be — CTCP ngày 25/06/2021)
CHIX€NG I
NHNG QUY D!NH CHUNG
Diu 1: V nghia Va phm vi diêu chnh
I. Quy ch quãn trj cüa Tng Cong ty May Nhà Be là h thng các nguyen tc cho toàn b các
hoat dng quãn trl ccia Tng Cong ty May Nhà Be, duçc xây dirng theo huóng dn Thông
tu s 116/2020/TT-BTC ngày 3 1/12/2020 cüa Bi Tài chinh, quy djnh các ni dung v vai
trO, quyn và nghTa v11 cüa Di hi dng c dOng, Hi dng quãn trj, Tng Giám dc; trinh
bAu, min nhim và bài nhiëm thành
tir, thC tçic hçp Dai hi dng c dông; d cU', (mg
viên Hi dng quãn trl, Ban kim soát, Tng Giãm dc vá các hot dng khác theo quy djnh
ti Diu i cong ty và các quy djnh hin hành khác cUa pháp lust.
2. Quy ch nay quy djnh nhu'ng nguyen tc ca bàn v quãn trj d bão v quyn và lçci Ich hçrp
pháp cüa c dong, thit 1p nhttng chun mrc v hành vi, dto di'rc ngh nghip cüa cãc
thành viên Hi dng quãn trj, Ban kim soát, Tng Giám dc và nhng nglxO'i lien quan
nh&m dánh giá hiu qua vic thc hin quãn trj ccia Tng Cong ty May Nhà Be.
Diu 2: Giãi thIch thut ngft' và ch& vit tt
1. Trong Quy ch nay nhung thut ng duOi day së &rgc hiu nhu sau:
a. "Tng Cong ty" co nghia là Tng Cong ty May Nhà Be - CPCP
b. "Ban Tng Giám D6c" là Tng Giám Dc, Phó Tng Giám Dc, Giám Dc Diu Hãnh,
K toán tru'âng và các vj trI quãn l khác trong Tng Cong ty du'c ChU tjch HDQT và
Tng Giárn Dc quy& djnh b nhim.
c. "Cs dOng 1n' là t ch(mc hoc cá nhân sà htru trirc tip hoc gián tip t& 5% trO' len s c
phiu cO quyn biu quyt cüa Tng Cong ty.
d. "Ngu'Oi cO lien quan" là t ch(mc hoac cá nhân du'çc quy djnh trong Khoãn 34 Diu 6 cUa
Luat Chmng khoán, cii th nhu' sau:
i.

Cong ty mc, can b quãn l' cong ty mc và ngui Co thAm quyn b nhim can b
quàn l' do di vOl cong ty con trong nhóm cong ty;

ii. Cong ty con di vOi cong ty mc trong nhOm côngty;
iii. NguOi ho.c nhóm nguO'i cO khã näng chi ph6i vic ra quyt djnh, hot dQng cüa
Tng Cong ty do thông qua co quan quãn l doanh nghip;
iv. Ngu'O'i quàn l Tng Cong ty
v. Va, chng, cha dé, cha nuOi, mc dé, mc nuôi, con dé, con nuôi, anh ruôt, chj rut,
em rut, anh r& em r& chi dâu, em dâu ccia ngithi quán l Tng Cong ty hoc cia
thành viên, c dOng sO hU'u phAn vn gop hay c phn chi phi;

vi. Ca nhân dugc üy quyn dai din cho nhing ngui, Tng Cong ty quy d!nh ti các
dim i, ii, iii, iv, v khoãn nay;
vii. Doanh nghip trong do nhu'ng ngri, Tng Cong ty quy djnh ti các dim i, ii, iii,
iv, v, vi và vii khoãn nay cô sà htru dn mCrc chi phi vic ra quy& djnh cCrn các ca
quan quàn l x doanh nghip do
viii. Nhóm ngtrOi thOa thun c1ng ph61 hçcp d thâu torn phAn vn gop, c phn hoc lcci
Ich ó Tng Cong ty ho.c d chi phi vic ra quyt djnh cOa Tng Cong ty.
e. Thành viên Hi dng quãn trj dc 1p là thành viên Hi dng quãn trj dáp i'rng các diu
kiên sau:
Là thành viên Hi dng quãn trj khong diu hành và khong phãi là nguñ cO lien quan
voi Tng Giám dc, PhO Tang Giárn d6c, K toán tru0ng và nhtrng can b quãn 1
khác dircc Hi dng quãn trj b nhim;
- KhOng phài là thành viën Hi dng quãn trj, Tng Giám d6c, Phó Tng Giám dc cta
các Cong ty con, Cong ty lien kt, Cong ty do Tng Cong ty nm quyn kim soát;
- KhOng lam vic ti cac t chiic cung cp djch vu tu vn phap lu.t, kim toãn cho Tng
Cong ty trong 02 (hai) nàm g.n nht;
Khong phãi là dOi tác hoc nguii lien quan cOa dOi tãc cO giá trj giao djch hang nm
voi Tng COng ty chim tr ba rnixoi phn tram (30%) trâ len tng doanh thu hoc tng
giá trj hang hoá, djch v1i mua vào cüa Tng Cong ty trong 02 (hai) nàrn gn nhAt;
f. Can b quán l: là can b do Hi dng quãn trj và Tang Giárn fc b nhim.
2. Trong Quy chê nay, bat kS' môt tham chiCu nao ti bat kS' mt hoc mt sO quy djnh hoc
van bàn khác sê bao gm Ca nhüng sfra di b sung hoc van bàn thay th cac van bàn dO.
3. Cac tr hoc nhóm tt'r vit tt trong Quy ch nay cO ni dung nhis sau:
- Tang Cong ty

: Tng Cong ty May Nhà B — CTCP

- NBC

: Tng Cong ty May Nhà Be — CTCP

- DHDCD

: Dti hi dng c dOng

- HDQT

: Hi dng quãn trj

-BKS

: BKS

- TGD

: Tng Giám D6c

- BDH

Ban Diu Hành

- Ban
Diu 3. Các nguyen tc quän trl Tang Côngty
1. Dam bâo mt cci c.0 quãn trj hiu qua;
2. HDQT, BKS lãnh do va kim soát Tng COng ty hiu qua;
3. Dam bào quyn igi cüa c dOng và nhrng nguOi CO lien quan;
4. Dam bào di xcr cOng bang giüa các c dOng;
5. COng khai minh bach trong mi ho?t dng cüa Tng COng ty

CO BONG VA

CHU1NG II
BiJ UQI BONG CO BONG

Diu 4. Quyn Va nghia vij cüa c tlông
1. C dông có dÀy dU các quyn và nghia vii theo quy djnh cia Lut Doanh nghip, cac van
bàn phap 1u.t Iin quan và Diu I Tang Cong ty, dc bit là:
a. Quyn tir do chuyn nhizqng c6 phAn dä dtrqc thanh toán dÀy dü và dtrqc ghi trong s6 c
dông oüa TSng Cong ty, trr mt s tri.rng hqp bj hn ch chuyn nhtrqng theo quy djnh
cüa pháp lust, Diu I Tang Cong ty và quyt djnh cUa DHDCD;
b. Quyn duçc di xfr cong bAng. Mi c phÀn cüa cüng mOt 1oi du to cho c6 dông si
hitu cáo quyn, nghia vii vã Iqi Ich ngang nhau. TruOng hqp Tang Cong ty có các 1oi c
phAn uu dAi, cáo quyn va nghTa viii gAn lin vài các 1oi c phÀn tru dai phai dirçrc cong
b dÀy dU cho c dông và phãi thrçc DHDCD thông qua;
c. Quyn &rçrc tip cn dÀy dü thông tin djnh k5' và thông tin bt thuing v hot dng ca
Tang Cong ty do Tng Cong ty cong b theo quy dnh;
d. Quyn và trách nhim tham gia cáo cuc hçp DHDCD và th%rc hin quyn biu quy trijc
tip hote thông qua di din duçic y quyn hoc thrc hin bO phiu tr xa;
e. Quyn duqc uu tin mua ci) phAn mài chào ban ti.wng (mg vâi t l si hthi ci) phAn trong
Ti)ng Cong ty.
2. C dong có quyi)n bão v các quyi)n igi hqp pháp cüa mInh. Trong tnr?ng hgp quyt djnh
cUa DHDCD vi phm pháp lu.t hoc Diu 1 Ti)ng Cong ty, quyt djnh cüa HDQT thông
qua trái vài quy djnh cüa pháp 1ut hoc Diu I Ti)ng Cong ty gay thit h?i cho Ti)ng Cong
ty, ci) dông có quyn d nghj huy hoc dinh chi quyét djnh do theo quy djnh cUa Lut doanh
nghip.
Biu 5. NhUng vn d lien quan tO'i ci) (lông lOn
1. Ci) dOng lón không duçc Iqi ding tru th cCrn minh gay ti)n hi dn cáo quyi)n, lqi Ich cüa
Ti)ng Cong ty Va cCrn cáo ci) dOng khác.
2. Ci) dOng 1ón cO nghia vii congb6 thông tin thea quy djnh cüa pháp 1ut.
Biu 6. Bi hi 1i)ng ci) (lông
1. DHDCD bao gi)m t&t cã cáo ci) dong Co quyi)n biu quyt, hott dng thông qua cuc hçp
DHDC[) thtr6ng niên và DHDCD bat thumg.
2. DHDCD là ccm quan quyt djnh cao nhÀt cüa Ti)ng Cong ty và có quyn quy& djnh tat ca
cáo van di) quan tr9ng cUa Ti)ng Cong ty theo quy djnh cüa Pháp Iut và theo Dii)u l cua
Ti)ng Cong ty.
Bii)u 7. Triu tp hçp Bi hQi (ti)ng ci) (lông
1. Hçp DHDCD thtrOng niên: Dii hOi di)ng ci) dông h9p thumng niên mi näm mOt lAn và trong
thai hn b6n (04) thang, ki) tr ngày k& thiic näm tài chInh. HQi di)ng quàn trj quyt djnh gia
han hop Di hi di)ng ci) (lông thuOng niên trong trtxrng hçip cAn thiat, nhirng khOng qua 06
tháng ki) tir ngày kt thac nAm tãi chmnh.
2. H9p DHDCD bat thng: DHDCE) b& thithng thrçc triu tp trong truOng hcp sau:
a. HQi di)ng quãn trj xét thÀy cAn thii)t vi lqi Ich cüa Ti)ng Cong ty;
b. Si) krçrng thành viên HOi di)ng quãn trj, Ban kii)m soát cOn lai It hcm si) hxgng thành viên
ti)i thii)u theo quy djnh cüa pháp lu.t;
c. Thea yu cAu c(ia ci) (lông hoc nhóm ci) (lông quy djnh tti khoãn 2 Dii)u 115 cüa L4t
Doanh nghip; yêu cAu triu tp h9p Di hi di)ng ci) (lông phãi dtrçc thi) hin bAng vAn bàn,
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trong do nêu rO 1' do và mvc dich cuc hop, cO dü chU k)2 cüa các c dong lien quan hoc
van ban yêu cu chrçc 1p thành nhiu ban và tp hp dü chU k ccia các c dông cO lien
quan;
d. Theo yêu cu cua Ban kim soát;
e. Các truOlig hqp khác theo quy djnh cüa phãp luat va Diu 1 Tng Cong ty.
Diu 8. Thu tic và trinh t tin hành hçp Di h*i dng c dông thtr?rng niën, bt thtrO'ng
1. Thông bão v vic ch6t danh sách c dông cO quyn tham dir hp DHDCD: Thông báo
thyc hin quyn dupe 1p theo mu 07/THQ gcri dn Trung Tam luu k' chtrng khoán ti
thiu bay (20) ngày lam vic truóc ngày chtt danh sách tham dir hp DHDCD, duçc dang
trên website cüa Tng cong ty và dupe cong b6 trën phuong tin thông tin eCia S giao djch
chi'rng khoãn no'i Tng cong ty dang k niêm yt c phiu.
2. Can ci.'r vao danh sách c dông ti ngày ch6t, Tng Cong ty gcri Thông báo hp eho tht ca
càc c dông CO ten trong danh sách. Thông báo hop bao gm chu'o'ng trInh hçp, thai gian,
dja dim vã các thông tin lien quan các vn d se dupe thão lun va biu quy& ti Di hOi,
gi.y tham dir/us' quyn tham dir, ducc gcri ft nht muOi (20) ngày triràc ngày hp DHDCD.
Thông báo hop DHDCD cO th dupe gui cho c dông bang hInh thirc gOi thLr din tcr, fax,
tin nhn, goi din thoi hotc gri qua btru din. TruOng hqp c dOng là nguäi lam vic
trong Tng cong ty, thông báo cO th duçc thông báo bang hInh thirc phát thanh trong
"Chuong trInh tin tcrc hang ngày" hoe dupe thông báo bang cãc phumig tin cua Tng
cong ty.
3. Cách thüc dàng k tham d DHDCD
a.

tao diu kiën thuân li Ban t ehcrc chun bi tt các khâu phyc vy, tir tài lieu, ch
ngi, dn các phiu biu quyt... nhâm t chirc DHCD dt kt qua cao nh&t, ti& kim
dLF9C chi phi, thai gian; Ban t chcrc Dti hi yeu cu c dông däng k' tham dy ho.c üy
quyn tham dr Di hi truóc ngày hçp It nhAt ba (03) ngay. Vic dang k tham dir hoc
Oy quyn tham dr c dOng cO th thirc hin bang thtrc gi th.r din tcr, fax, tin nhn, gi
din thoti hoac gCri qua buu din v cho Ban t ehirc.

b. C dông CO quyn tham gia tryc tip ho.c gián tip thông qua nguäi uS' quyn vào các
CLIOC hp DHDCD. C dOng cO th uS' quyn cho mQt trong các thành viên cüa HDQT.
4. Diu kiên tin hành hop DHDCD.
a. DHDCf) dupe tin hành khi cO s c dOng dir hp di din trên 50% tng s c phn CO
quyen biéu quyet.
b. TruOng hçp khong CO dü s6 luong dai biu cn thi& trong vOng ba muai (30) ph(it kê tr
thôi dim n dinh khai mtc dal hi, nguOi triu tp hçp huS' cuc hpp. DHDCD phãi
thrc triu tp li trong yang ba muoi (30) ngay k tü ngay dr djnh t chuc DHDCD ln
thr nIitt. DHDCf ducyc triêu tap lai chi diroc tin hành khi CO thành viën tham dr là các
c dOng và nhcrng nguOi di din duçc Uy quyn dir hçp di din cho it nht 33% tang co
phn cO quyn biu quy&.
c. TruOng hp di hi ian thir hai khOng tin hành do khOng CO dU s di biu can thit theo
quy dnh ti myc b khoãn nay, DHDCD thn th ba CO th duc triu tp trong thOi hn
hal muol (20) ngày, k tir ngày dir djnh tin hành di hi ian hal và trong trung hp
nay, Di hi dirge tin hãnh ma khOng phy thuOc vào s hrqng c dOng hay dai din u5'
quyèn tham dir và dixçic col là hqp l và cO quyn quyt djnh tt eà cáo van dê ma
DHDCD ian thCr nhat có th phê chuan.
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Diu 9. Th thirc tin hành hQp ti DHDCD
1. Ban t chCrc Báo cáo thm tra ti.r each c dong tham dir Di hi
2. DHDCD bAu chü tça, thij ks', ban kim phiu;
3. Ch t9a thông qua toàn b Chuong trinh Di hi;
4. HDQT, BKS trinh bay các Báo cao, Th trInh ti'rng vn d cn duçic biu quy& trt.róc toàn th
DHDCD;
5. DHDCD thão luan và biu quy& theo trng vtn d trong ni dung chuing trinh;
6. Ban Thu k thông qua Biên bàn cUa Di hOi.
7. DHDCD biu quy& thông qua Biên bàn cüa Di hi.
1Mu 10. ThU tuic, each thtrc biu quyt ti Di hi dng cô dông
1. DHCDCD tháo 1un va biu quy& theo tü'ng vn d trong ni dung chuang trInh dixó str
diu kin cUa Chü tga.
2.

Khi tham dir h9p DHDCD, mi c dông duç'c phát mt "Thô biu quyt" do Tng cong ty
phát hành trên dO CO ghi s dang k, h9 vã ten cCia c dOng, h9 và ten di din duçic u'
quyn va s6 phiu biu quy& cüa c dông dO.

3.

S6 phiu biu quyt ci1a rni c dong bang s c phn ma c dOng sO hu ho.c là nguOi
dai diên chCi sO hcru

4.

Sau khi tin hành biu quy& cac ni dung cUa cutc hop, ChU tça phâi cong b ngay k&
qua mi vn d biu quyt.

5. C dOng dn dr DHBCE rnun cO quyn dang k' ngay và sau dO cO quyn tham gia Va
biu quy& ngay ti di hi nhung không chm qua muOi lam phit (15) sau khi Di hi d
tin hành khai mac.
Biu 11. ThU tiic bu cU' ti Di hi dng c dông
1. Nguyen tc b.0 ccr
a. Darn bão dan chU cong bang.
b. Bau cir trrc tip theo hInh th(rc bô phiu kin.
2. Phuong th(rc bu cCr
a. Vic bu cCr các thành viên HDQT Va BKS duçrc thrc hin theo phuong thcrc bu dn
phi u;
b. Mi c dông CO tng s6 quyn biu quy& tuong tng vói tng s6 c phn cO quyn biu
quyt (bao gm so hiru và duçvc Uy quyn) nhân vOi s thành viên duçc bu cUa HDQT
vã BKS;
c. C dông cO th dn ht tang s quyn biu quyt cho mt hoc nhiu Crng cCr viên, nhung
tng s quyn biu quyt khong du9c vuçit qua tng s quyn biu quyt cUa c dông dO
sO' hUu Va dugc Cy quyn.
3. Nguyen tac trcing ccr
a. NguOi trt'ing cCr thành viên HDQT hoc thành viên BKS &rçic xac djnh theo s phiu bu
cao nht tfnh tir cao xu6ng thp, ti thiu phãi dt t' l 65% trén tng s c phn cO
quyn biu quy& tham dr Di hôi, bat du tir crng cu vien cO s phiu bu cao nhtt cho
dn khi dU s thành viên HDQT (05 ngui), BKS (03 nguO'i);
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b. Trung hçrp có nhflng áng cCr viên dt s phiu bu ngang nhau thI DHDCD së tin hành
bu 1i ngay d6i vài các rng viên do d chçn nguYi cO s phiu caohan;
c. Tri.thng hçcp bu cCr không di s krçnig thành viên HDQT và1hoc BKS thu Dai hOi s
tin hãnh bu cCr tip 1n hai trong so nhting üng ccr viên cOn li.
Diu 12. Biên ban Dii hi dng c dông:
1. Biên ban h9p DHDCD phái 1p bao grn các ni dung cht'i yu sau day:
a. Ten, dja chi trV sâ chInh;
b. Thai gian vá dja dim h9p;
c. Chwng trInh lam vic;
d. Chü toa Va Thu k;
e. Tom tht các ' kin phát biu cüa cO dông ti Di hi v trng vn d trong ni dung
chucng trinh hop.
f. Các vn d thâo !un Va biu quyt ti Di hi: sO phiu chAp thun, sO phiu phan dOl vá
sO phiu trng v các vAn d thông qua.
g. TOng sO phiu biu quy& cCia cO dông dr hpp.
h. TOng sO phiu biu quyt dOi vâi trng vAn d biu quyt.
i. Các quyt djnh, tar trinh duçic thông qua.
j. Ho, ten, chü k cUa chCi t9a và thu k.
2. Biên bàn hop DHDCD phãi lam xong và thông qua trtróc khi b mac cuOc hçp.
3. Chi tot và thu k' cuc hgp phãi lien dO'i chju trách nhim v tInh trung thrc, chInh xác
cüa ni dung biên bàn
4. Biên bàn h9p DHDCD phâi duçxc cOng bO thông tin trong than htn hal muoi bOn (24) gR
k tir khi DHDCD k& th(ic.
Diu 13. Báo cáo hot dng cüa HDQT tai DHDCD thuOng niên
Báo cáo hoat dng cüa HDQT trInh DHDCD thu'O'ng niên duçic 1p theo quy djnh tai dim c
khoãn 3 Diu 139 Lut doanh nghip và Diu l TOng Cong ty, phãi dam bão có các ni dung
sau:
- Dánh giá tinh hlnh hot dng cta TOng Cong ty trong näm tài chInh;
Hoat dng, thu lao vã chi phi hoat dng cCia HDQT
TOng kt các cuc h9p cüa HDQT vá các quyt dnh cüa HDQT;
Hoat dng ci)a Ban kim toán ni b vá các tiu ban khác trrc thuc HDQT;
K& qua giám sat Ban diu hánh;
Các k hoach trong ttrong lai.
Diêu 14. Báo cáo hoat dng cüa BKS tai DHDCD thrOng niCn
Báo cáo hoat dng cüa BKS trInh DHDCD thu&ng niên dugc 1p theo quy djnh tai dim d,
dim d khoàn 3 Diu 139 Lust doanh nghip, ngoài ra phãi dam bão cO các ni dung sau:
Hot dng cUa BKS;
Kt qua giám sat tlnh hinh hot dng và tài chInh cüa TOng Cong ty;
Kt qua giám sat dOi vO.i thành viên HDQT, TOng Giárn dOc vâ các can bt quãn l' khác
- K hoich kim soát cho nãrn tip theo.

CH1JONG III:
THANH VIEN HQI BONG QUAN TRI vA HO! BONG QUAN TR!
Diéu 15. Cy cu t chfrc và vai trô cüa HBQT:
1. S hxqng thành viên HDQT do DHDCD quy& djnh nhung khong It horn nAm (05) ngtrYi Va
không nhiu hcm muii mt (11) ngtr1i và phài dam bão ti thi&i 1/3 thng s6 thành vin
HDQT phãi là thành viên khong diu hành. só luçmg thành viên HDQT ci th cüa trng
nhiçm ky do DHDCD quyet dnh.
2. Nhiêm kS' cUa HDQT là nAm (05) näm và CO th duçic bAu li vâi s l.n không hn ch;
3. Trong trtr?Yng hqp mOt thành vin bj mAt ttr each thành viên theo quy djnh cüa pháp lut và
Diu l T6ng cong ty, bj cách chirc, min nhim hoc vi mt l' do nào dO không th tip tic
lam thành viên HDQT, HDQT cO th b nhim thành viên HDQT mài d thay th ch trng
phát sinh và thành viên mài nay phãi dtrqc chAp thun ti DHDCD tip ngay sau do. Sau khi
dixçxc DHDCD chAp thun vic b nhim thành viên do s duçxc coi là cO hiu lirc vào ngày
duçic HDQT b nhim. Trong trLn'mg hçxp thành viên mài không drçic DHDCD chAp thun,
m9i quyt djnh cüa HDQT cho dn truàc thii dim din ra DHDCD cO sir tham gia biu
quyt cüa thành viên HDQT thay the vn dixqc coi là cO hiu hrc
4. HDQT là Ca quan quàn l ca Teng cong ty, CO toàn quyn nhân danh Tang cong ty de ra
quyet djnh, thrc hin các quyn và nghia vi cüa Tang Cong ty không thuGe thAm quyn cüa
DHDCD.
5. HDQT xay dirng, ban hành và th%rc hin Quy che t ch(re và hoat dQng cUa minh trên ccx so
nhUng quy djnh cO lien quan ci'ia Pháp lut và Diu l T6ng cong ty; chju trách nhim d ra
djnh hixOng va chien ltrçvc kinh doanh phát trien cCia toàn cOng ty trong näm và dài hn de
trinh DHDCD thông qua; quàn I' hot dng eüa Ban diu hành theo dung các quy djnh ti
Diu l T6ng cong ty và Quy che nay.
6. HDQT cO quyn thành Ip các ban và tieu ban de h trçi hot dng cUa HDQT.
Biu 16. Tiêu chuAn thAnh viên HBQT.
i. CO dü näng 1iic hành vi dan sir, không thuc di t1r9ng b cAm quàn l doanh nghip theo
quy dnh cUa Lut doanh nghip,
2. Co trInh d chuyên mOn, kinh nghim trong quàn l' kinh doanh hoc ngành, nghe kinh
doanh chü yAu cUa Tng Cong ty
3. Khong là thành viên HOI d6ng quãn trj cUa qua nAm (05) t6 chrc kinh doanh khác.
Diu 17. Quyn hn cüa thành viên HDQT
Thành viên HDQT cO dAy dü các quyM theo quy djnh cia Lust Doanh nghip, các van bàn
pháp lut lien quan và Diu l Tng cong ty, dc bit là quyAn dirçc cung cAp các thông tin,
tài lieu v tInh hinh tài ehinh, hot dng kinh doanh cüa Tang cong ty va cua các dcm vj trong
TAng côngty.
Biu 18. Trách nhim và nghia vy cüa thành viên HBQT
I. Thành viên HDQT phãi tuân thu dAy dü trách nhim và nghia vu theo quy djnh cüa Lut
Doanh nghip, các van bàn pháp lust lien quan.
2. Thành viên HDQT cO trách nhim thirc hin các nhim vi cüa mInh mGt each trung thl/c,
cAn tr9ng vi quyn lçri tAi cao cüa cA dông và cüa TAng cong ty.
3. Thành viôn HDQT phài tham d1r dAy dü các cuc h9p cCrn HDQT và cO kin rô rang ye
cac vAn dA di.rcxc dua ra thão luân.
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4. Thành viên HDQT có trách nhim Cong b cho Tang cong ty các khoãn thà lao ma h9 nhan
dugc tr cac cong ty con, cong ty lien k& và càc t chrc khác ma hQ là nguOi di din phn
vn gop cüa Tng cong ty.
5. Các thành vien HDQT và nhtthg ngr&i cO lien quan khi thyc hin mua hay bàn c phn cüa
Tng cong ty phãi thrc hin cong b6 thông tin v vic mua bàn nay theo quy djnh cUa phap
luât.
6. Tng cong ty cO th mua bào him trãch nhim cho các thành viên HDQT sau khi cO sir
chap thun cüa DHDCD. Tuy nhiên, bão him nay không bao gm bâo him cho nhUng
trách nhim cüa thành vien HDQT lien quan dn vic vi pham pháp lut và Diu l Tng
cOng ty.

Diêu 19. Trách nhim va nghia vi cüa HDQT
1, HDQT phài tuân thu dy dü tràch nhim VA nghTa vii theo quy djnh ciia Lut Doanh nghip,
các van bàn pháp 1ut lien quan.
2. HDQT chju trAch nhim tru'óc các c dOng v hoat dng cUa Tang cong ty,
3. HDQT chju trách nhim dAm bAo hoat dng cUa Tng cOng ty tuAn thA cAc quy djnh cUa
phAp lust vA Diu l Tng cOng ty, d6i xcr binh dâng d6i vo.i tht cA c dong va quan tAm tOi
In Ich cüa nguOi CO quyn lçii lien quan dn Tng cong ty.
4. HDQT xây dirng cAc quy djnh v trInh tr, thu tVc d ci, crng ci, bu, min nhim vA bAi
nhim thAnh viên Hi dng quAn trj vA trinh tçr, thi1 tVc t chi'rc h9p HDQT,
5. HDQT cO trAch nhim xAy dirng co ch dAnh giA hott dng, khen thunng vA k lut di vOl
thAnh viên Hôi dng quAn trj, thành viên Ban kim soAt, Ban tng giám thc và cAc cAn b
quAn 1 khAc.
6. HDQT CO trAch nhim 1p báo Cáo tii DHDCD hang närn.
Diêu 20. Hçp HDQT
1. HDQT t chüc h9p theo dáng trinh tir ducnc quy djnh tai Diu l cia Tng Cong ty. Vic to
chrc h9p, chuong trinh hçp và các tAi lieu lien quan duçnc thông bAo truóc cho cAc thAnh
viên HDQT theo dung thOi han quy djnh cüa pháp lut vA Diu l Tng COng ty.
2. Biên bàn hçp HDQT phAi duct 1p chi tit và rO rAng. This k vA chU tQa phAi k ten vAo CAC
biên bàn cuc hop. Biên bàn hçp HDQT phAi duc km giQ theo quy djnh cüa pháp 1u.t vA
Di&ilTngCOngty.
Diu 21. Các tiu ban thuôc HDQT
1. HDQT có th thAnh 1p các tiu ban h tr? hoat dng cüa HDQT tüy theo trng thOi diem,
bao grn tiu bang chmnh sAch phAt trin, tiu ban nliAn sr, tiu ban luong thuô'ng Va cAc tiêu
ban khAc. HDQT cn b nhim 01 thAnh viên dOc 1p HDQT lAm truOng ban các tiu ban
nhAn sr, tiu ban lucing thunng.
2. Trunng hqp, khong thAnh 1p cAc tiu ban nhAn sr, tiu ban luang thuOng, HDQT cO th
phAn cong thAnh viên dOc 1p HDQT giüp HEQT trong cAc hoat dng nhAn sr, luong
thuOng.
3. HDQT quy djnh chi tit v viec thAnh lap tiu ban, trAch nhim càa tirng tiu ban, trAch
nhiêm cUa thAnh viên cUa tiu ban hoc trAch nhim cCta thAnh viên dc 1p duct cü ph
trAch v nhAn sr, krong thurng.
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Diêu 22. NgtrO'i phi trách cong tác quãn trj Tng Cong ty
1. HDQT phãi b nhim It nhAt 01 nguO'i lam các nhim v1i cüa Ngu'O'i ph trách cong tác
quàn trj Tng COng ty. NguO'i phii trách quãn trj Tng Cong ty phài là ngu'i cO hiu bit
v pháp 1ut, khong dirc dng thai lam vic cho Cong ty kim toán dc 1p dang thirc hin
kim toán các báo cáo tài chinh ca Tng Cong ty.
2. Ngi.rOi phv trách quàn trj Tng Cong ty cO quyn Va nghia vii sau:
a) Tu vn HOi dng quàn trj trong vic t chi'c hçp Di hi dng c dOng theo quy djnh va
các cong viéc lien quan giO'a Tong Cong ty va cO dông;
b) Chun bj các cuc h9p Hi dng quãn trj, Ban kim soát và Di hi dng c dông theo yêu
cAu cia Hi dOng quãn trj hoc Ban kiêm soát;
c) Tu v.n v thu tuc ciia các cuôc hop;
d) Tham du' các cuôc hop;
e) Tu vn thu tVc 1p các ngh quyt cCa HQi dng qLlãn trj phü hçp vOi quy djnh cUa pháp
luât;
f) Cung cp các thông tin tài chInh, bàn sao biën bàn h9p Hi dng quãn trj và các thông tin
khác cho thành viên Hi dông quàn trj va thành vien Ban kiêm soát;
g) Giám sat và báo cáo Hi dng quãn trj v hoat dng cong b thông tin cüa Tng Cong ty;
h) Là du mi lien lac vOi các ben có quyn lçi lien quan;
I) Bào mat thông tin theo cac quy djnh cüa pháp lut và Diu l Tng cong ty;
j) Các quyn và nghia vi khác theo quy dnh cüa pháp lut và Diu 1 Tng cong ty.

Diu 23. Thu lao cüa HDQT
1. Thii lao cüa HDQT du'cic DHDCD thông qua mi Nhim kS'.
2. TruOng hçp thành viên HDQT lam kiêm nhim chj'rc danh Giám dc hotc Tng giám dc
diu hành thI thu lao bao gm luo'ng cüa Giám d6c hoc Tng giám dc diu hành và các
khoán thu lao khác
3. Th lao, các khoãn 19i Ich khác và chi phi do T6ng Cong ty thanh toán, cp cho tling thành
viên HDQT du'çc cong bó chi ti& trong Báo cáo thuong niên cüa Tng COngty.
CHISONG IV:
THANH VIEN BAN luEM SOAT VA BAN KIEM SOAT
Di1u 24. Co cu t chü'c và vai trO cüa Ban kim soát trong quãn trj Tong cOng Iy
1. S lu'ng thãnh viên BKS ccia Tng Cong ty là ba (03) dn näm (05) thành viên, s6 krçing
thành viên BKS cy th cüa trng nhim k' do DHDCD quy& djnh.
2. Các thành viên BKS do DHDCD b.u, nhiêm kS' cUa Ban kim soát là näm (05) näm và cO
th duçic bu Iai vói s IAn khOng han ch
3. Các Kim soát viën bAu mt ngu'Oi trong s h9 lam Tru'Ong BKS theo nguyen t,c da s6.
Tru'ong BKS phân cong cong vic cho các thành vién BKS và chju trách nhim v toàn b
hoat dng cüa BKS
4. BKS là ca quan thay mt các c dOng d giám sat hoat dng và vic tuân thu theo quy dlnh
cUa Pháp lut và Diu lê T6ng cong ty di vOi HDQT, Ban TOD và can bO quàn l' trong
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viêc quãn 1' và diu hành Tong cong ty; chju trách nhim truâc Pháp Iut, DHDCD trong
vic thyc hin quyn va nhim vti dtrçc giao. Trong qua trInh thirc hin nhim vii cüa minh,
Ban kim soát duçic si'r diing các quyn theo quy dlnh ca Phãp 1ut và Diêu 1 Tng cOng
ty
5. BKS xay thing, ban hành và thirc hin Quy djnh t ch(rc và hot dng cCia mmnh trën ca sâ
nhcing quy dlnh cO lien quan cüa Pháp lust và Diu l Tng cong ty
Diêu 25. Tiêu chun thAnh viên Ban kim soát
L Tiêu chun thành viên BKS
a. Co dü näng !irc hành vi dan sir dy di và khong thuc di tuçYng bj cm thành 1p Va
quãn 19 doanh nghip theo quy djnh cüa Lut doanh nghip;
b. Khong phãi là vçs hoc chng, cha dé, cha nuôi, mc dé, mc nuôi, con dé, con nuôi, anh
rut, chj rut, em rut cüa thành viên Hi ding quàn trj, TGD và ngu'i diu hành kháe;
c. Khong duçc giü các chcrc vi diu hãnh cOng ty;
d. Không duçc lam vic trong bt phn k toán, tài chInh cüa Tong Cong ty;
e. Khong duc là thành vien hay nhân viên cüa cong ty kiêm toán dOe 1p thirc hin kiêm
toán các báo cáo tài chInh cUa cOng ty trong 03 nàm lin triràc dO;
2. Tiêu chun TruOng BKS TruOng BKS phãi là k toán viên hoc kim toán viên chuyên
nghip và phãi lam vic chuyên trách ti Tang Cong ty.
Diêu 26. Quyn tip cn thông tin cüa thành viên Ban kim soát
1. Thành viên BKS có quyn tip cn vài tAt cã các thông tin và tài lieu lien quan dn tinh
hinh hot dng cOa Ttng cong ty. Thành viên HDQT, TOO và can bO quãn 19 khác phài
cung cAp các thông tin theo yêu cAu cOa các thành vien BKS,
2. T6ng cOng ty xây drng co ch nhm h trçi thành viên BKS hoit dng và thçrc thi nhim
vii mOt cách Co hiu qua theo cáe quy djnh cüa pháp !u.t và Diu I Tng cong ty.
Diêu 27. Träch nhim vã nghia viii ciia Ban kim soát
1. BKS chju trách nhim tri.róc c dông ci'ia TAng cong ty v các hot dng giám sat cOa
rninh. BKS có trách nhim giám sat tInh hInh tài chInh TAng Cong ty, tinh hçip pháp
trong các hành dng cOa thành viên HDQT, hot dng cUa TOO, can bO quãn 19 khác cOa
TAng cong ty, sir phAi hp hot dng gifta BKS vol HDQT, Ban TGD và cA dOng, va các
nhim vi khác theo quy djnh cCia pháp 1ut và Diu 1 TAng cong ty nhm bão v quyn
Igi hçip pháp cOa TAng cong ty và cA dOng.
2. BKS hpp tAi thiu hai (02) lAn trong môt näm, sA hr9'ng thành viên tham dçr hgp It nhAt là
hai phAn ba (2/3) sA thành viên BKS.
3. Trong các cuOc h9p cOa BKS, BKS có quyn yêu cAu thành viën HDQT, thành viên Ban
TOO và thânh viên Kim toán dOe !p tharn gia và trã lôî cáo vAn dê ma BKS quan tam.
4. Tru'O'ng hgp BKS phát hin nhting hành vi vi phm phap 1ut hoc vi phm Diu l TAng
cong ty cOa các thành viên HOQT, TOO và các can bO quãn 19 khác, BKS phãi thông
báo b&ng vn bàn vol HDQT trong vOng bAn muoi tam (48) giO, yêu cAu ngu'i CO hành
vi vi phm chAm dOt vi phtm và có giãi pháp khAc phyc hu qua. Sau thOi htn bay (07)
ngày kA tir ngày ra thông báo neu trén, nAu ngi.ri có hành vi vi phm khOng chAm dOt vi
phm Va có giai pháp khc phyc hu qua, BKS có trách nhim báo cáo trirc tiAp vol U9
ban Ch(rng khoán Nhà nu'Oc v vAn d nay.
5. BKS cO quyn Ira ch9n và d nghj HOQT phê chuAn tA chcrc kiAm toán dOe Ip thtrc hin
kiAin toán các báo cáo tài chmnh cOa TAng cOng ty.
6. BKS chiu tráeh nhim báo cáo tti DHOCO hAng näm.
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Diu 28. Thu lao cüa Ban kiêm soát
Hang näm các thánh viên Ban kim soát diiçc huâng th Lao cho vic thic hin nghia vy cia
Ban kim soát. ThU Lao cho các thành viên Ban kim soát duçic Di hi dng c dông thông
qua. Tang s thi lao, các khoán lçi Ich khác cUng nht.r chi phi ma T6ng cong ty dã thanh
toán, cp cho tirng thânh viên Ban kim soát duçc Cong b trong báo cáo thuOng niên cia
Tng cong ty vã cho các c dông.

CHU€1NG V
BAN BIEU HANH
Diêu 29. Ccr cu t chuc và vai trO cüa Ban diu hunh
1. BDH gm Co TOD, Phó TGD, GDDH do HDQT b nhim.
2. BDH CO nhim vy quán 1, diu hành trirc tip hot &ng kinh doanh cUa Tang cong ty theo
chInh sách, dlnh huàng duçic DHDCD Va HDQT d ra trong trng thii ks'; chju trách nhim
truàc DHDCD và HDQT v vic thirc hin các nhim vy duqc giao
3. Phó TGD, GDDH là ngr?i gióp vic cüa TGD trong vic quãn 1)2, diu hãnh mt hoc mt
s lTnh virc hot dng cüa Tong cong ty theo phân cong cUa TGD, báo cáo và chju trách
nhim tri.rO'c TGD và truó'c Pháp lut v nhirn vii dugc giao.
4. HDQT phân cong nhim vy trong BDH phU hçrp vOi quy djnh cüa Pháp luat, Diu 1 Tang
cong ty, Nghj quyt, Quy& djnh cUa DHDCD, HDQT và quy djnh ti Quy ch nay.
39:

Diéu 30. Quyt djnh, chi thio diu hành ella Tong giám d6c, PhO tong giám dc
I. Quyt dinh, chi do cCa Tang giám dôc
a Can cr tInh hInh thirc t và trong phm vi quyn hn &rçYc HDQT phân cap, TGD thrçic
toUn quyn ra cac quy& djnh hoc chi do diu hành nhm dam bão hott dng cüa Tng
cong ty khong ngrng phát trin bn vuing theo dOng djnh huOng, chin luqc dirçc
DHDCD và HDQT thông qua trong trng thai k5'.
Ii Quy& djnh, chi do diu hãnh cUa TGD CO tInh hiu qua cao nhit di vâi mi can b
trong Tng cong ty, trr các thãnh viên HDQT và thành viên BKS.
c. Các PhO TGD, GDDH và NgirOi quãn 1)2 khác cia T6ng cong ty cO lien quan chju trách
nhim t cliüc thirc hin nghiêm ttc các quyt dlnh, chi dio diu hành cOa TGD.
2. Quy& dinh, chi dao diu hành cCia PhO TGD, GDDH
a Can c(r tinh hinh thrc th va trong phm vi quyn hn duqc TGD phân cap, Phó TGD,
GDDH dtrçic quyn thay mt TGD ra các quyt dinh, chi d?o diu hành nhm dam bão
màng vic ma minh dugc TGD phân Cong phy trách phát trin có hiu qua và phU hcp
vol djnh huing, myc tiêu hot dng chung cüa Tang cong ty trong tt'rng thOi ks',
b. Quyt djnh, chi do diu hãnh cUa PhO TGD, GDDH cO giá trj hiu lrc di vâi tht cã
các cá nhân cO lien quan trong Tng cong ty tuoulg tr nhu quyt djnh, chi do diu hành
cCiaTGD.
C. Trt.rong hçp xét thy cn thit, TGD di.rçic quyn ra quyt djnh chi dio diu hãnh ph
djnh ni dung quyt djnh, chi do diu hành do các Pho TGD ban hãnh.
3. Báocáo
a TGD chi d?o vic báo cáo cho HDQT djnh kS' và khi yêu cu theo quy djnh trong tUng
thOi kS'.
Ii Mgi quyt dinh và)2 kin chi do diu hành cüa lCD, Phó TGD cO tinh chat thay di
11
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quy trInh nghip vii hoc cO lien quan dn các san phm djch vii mOi du phãi dugc gcri
imt (01) ban dn ChO tjch HDQT d báo cáo.
c Các PhO TOD cO trách nhim báo cáo kjp thOi vi TGD v các quy& djnh và ' kin chi
do iOn cüa mInh trong phm vi nghip vii &rgc phân cong.
d Báo cáo cOa Tng giám dc trInh HDQT hoc tài iiu khác do cong ty phát hành duc
gCri dn cac kim soát viên c11ng thai dim và theo phu'ong thCrc nhu d6i voi thành viên
HDQT.
e Tng giám dc, cac phO TGD phäi cung cp kjp thOi, dy dU và chInh xác thông tin, tài
lieu v cOng tác quàn li', diu hành va hot dng kinh doanh cüa Tang cong ty theo yêu
cu cUa kim soát viên hoc Ban kirn soát. Các thüc thông báo cho BKS thrc hin nhu
d6i voi HDQT.
CHTJONG VI
PHOI HQP HOiT BQNG GIUA HQI BONG QUAN TR,
BAN KIEM SOAT VA BAN BIEU HANH
Diêu 31. Nguyen tc ph6i hp
HDQT, BKS và BDH phi hgp hot dng theo các nguyen tc sau:
-

LuOn vi lçi ich chung cüa Tng cOng ty;

-

Tuân thu nghiêrn tüc các quy djnh cO lien quan ccta Pháp lut và Tong cOngty.

- Lam vic vâi tinh thAn trách nhim cao nhAt, trung thuc, hçip tãc và thu'Ong xuyën
trao di nhAm cUng nhau tháo g các vuóng mAc, khO khän (nu co)
DiOu 32. Ph6i liçp hoit dng gifra HDQT vói BBH
1. Phi hçp trong lam vic và phát trin m6i quan h vOi co quan cAp trën, các ban ngành lien
quan, di tác khách hang iOn...
a ChU tjch HDQT hotc TGD là ngu'Oi di din thay mtt Tng cOng ty trong các bui
lam vic hoc t chác sir kin vOi iãnh do cOa co quan cap trên, vo,i các ban ngành cO
lien quan, vOi các di tác kinh doanh hoc khách hang 16n quan tr9ng. TnrO'ng hp
khOng tham d;r du9C, ChU tich HDQT hotc TGD së uy quyn cho mt thành viën
HDQT kháe hoc môt thãnh vien trong BDH thrc hin Va phãi báo cáo 1i dO Chii tjch
HDQT va TGD nAm bAt dAy dü ni dung.

ry

h Tai các bui lain vic hoc tip khách quan tr9ng, nguai chU tn quyt djnh cac thành
phAn khác cUng tham dir, bao gm cà cac thành viên HDQT, thânh viên BDH hoc
thành viên BKS duçc phân cong theo dOi máng vic có lien quan.
2.

Phi hap trong trin khai các nhim vi duçrc giao
a Ti các phiên hp HDQT, Chü tjch HDQT can ccr ni dung cuOc h9p d quy& djnh
niai them các PhO TGD hoic Nguai diu hành khác cüa Tng cOng ty phiri trách máng
vic cO lien quan cOng dçr hçp và tham gia kin.
b. Ti các phién h9p djnh kS' hoc dt xuAt cOa BDH hoc các phiên hp lien quan dn
các ni dung quan tr9ng do thành viên BDH chU tn, ngu'Oi chO trI can ccr nOi dung
cuc hp d quy& djnh rnôi ChO tjch HDQT tham dr h9p va cho kin chi duo.
c Ni dung cuc h9p phài du'c 1p thành bien ban và gcni mt bàn cho ChO tjch HOi
dingquántrjdbáocáo.
d BDH cua Tang cOng ty thirc hin báo cáo djnh k5' hoc khi cO yêu cAu theo quy dlnh
cOa Tong cOng ty dAy dO và dung thai han.
12

e. TrirOng hçp phát hin rüi ro có th ãnh hu'ong Ian dn uy tin hoc hoat dng kinh
doanh cCia Tng cong ty hoc các sir vic xét thy cn thi& khác, TOD, Phó TGD cn
báo cáo ngay cho ChCi tjch HDQT và thành viên HDQT trrc tip theo dOi mâng vic
dO.
3. Ph6i hçp khác
ChO tich HDQT vã TGD tao diu kin cho các thânh viën HDQT, Phó TGD tham gia cãc
khOa hçc nghip vçi, các hoat dng khão sat thirc t, hi thão nghip vii trong Va ngoài
ni.râc nhAm trau di, hçc hOi kinh nghim, nâng cao kin th(rc quán trj, diu hânh Tng
cong ty. Vic tham gia các khóa h9c nghip vii cüa thành viên HDQT, PhO TGD khOng
&rçc ãnh htr&ng dn cOng vic chung cüa Tng cOng ty.
Biu 33. Phi hQp hot dng giu'a HBQT và BKS
I. ChCi tjch HDQT bão darn Truang BKS hoc thành viên BKS duçc mèi tharn dir t&t cã các
cuOc h9p dlnh k5' hay bt thuOng eCia HDQT.
2. Ngoãi các thông tin báo cáo theo dlnh ks', thãnh viën BKS duçc quyn yêu cu HDQT cung
cp các thông tin, tài Iiu v cong tác quãn 1', diu hãnh và hoat dng kinh doanh cüa Tng
cOng ty.
3. HDQT bão darn rang tt cá các thông tin tài chInh và các thông tin khác duçc cung cp cho
các thành viên HDQT cQng nhjx các biên bàn hp HDQT phai drqc cung cp cho thành viên
BKS ct1ng vo.i vic cung cp cho thành vien LIDQT.
4. HDQT tao diu kin thun Igi d BKS thirc hin quyn và nghia vi cüa rninh
CHIXONG VII:
QUY BINH yE BANH GIA HOiT BQNG, KHEN TH1JNG VA Kc LUJT BOI VI
THANH VIEN 1101 BONG QUAN TR!, JUEM SOAT VIEN, TONG GIAM BOC,
NGUTh BIEU HANH IUIAC
Diêu 34. Bánh giä hoat dng di vài thãnh vien HDQT, Kiém soát viên, Tong giám dôc
1. HDQT cO trách nhim xây dirng cac tiêu chun dánh giá hoat dng cho tht ca các di tuçrng
là thành viên HDQT, Tng giárn dc và ngirO diu hành khác
2. Các tiêu chun dánh giá hoat dng phãi hài hOa giva I9i Ich cüa ngt.rOi diu hành doanh
nghip vói lai Ich lâu dài cüa Tng cong ty Va c dông. Các chi s tài chInh và phi tài chInh
thrçc sCr dyng trong dánh giá dtrçrc HDQT can nhc thn tr9ng va quyt djnh tai trng th?i
dim. Trong dO, các chi tiëu phi tài chInh cO th thxçc d cp nhs: quyn Igi ci:ia các ben lien
quan, hiu qua hoat dng, nhtthg tin b và cài tin dat &rgc,...
3. Hang närn, can cr vào chac näng, nhirn vy duge phân cong và các tiêu chun dánh gia
dugc thit Ip/các k& qua dat dugc, Hi dng quãn trl th chtrc dánh giá hoat dng thành viên
Hi dtng quãn trj,
4. Vic dánh giá hoat drig cfia các kim soát viên duçc t ch(rc thirc hin theo phuong thOc d
cp tai co cu t chCrc và hoat dng cüa BKS.
5. Vic dánh giá hoat dng ccia Tng giám d6c va ngui diu hành khác thirc hin theo các quy
djnh ni b hoc có th dra vào ban tir dánh giá hoat dng cüa nhüng ngiri diu hành nay.
Biu 35. Khen thtr&ng
1. HDQT cO trách nhim xây dirng chInh sách khen thuang. Vic khen thuông duge thirc hin
dira trén k& qua dánh giã hoat dng tai Diu 34 cia Quy ch nay
2. Các hInh thrc khen thuàng: bing tin, bang c phiu hoc các hinh thirc khác do HDQT xây
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dirng. Các hinh th(rc khen thuOng s do TGD 1p k hoch trinh HDQT phê chun, trl.rng
hap vtrt thm quyn së trinh Di hi dng c dông thông qua.
3. Vic khen thisàng d6i
c dông quy& djnh

vai

di tuvng là thành viên HDQT, kim soát viên sê do Di hti dng

4. DM vói d6i tisçxng là nguri diu hành Tng Cong ty: ngun kinh phi thurng dugc trIch tr qu5
khen thu'Ong phüc iqi cãa Tng cong ty và ngun hçxp pháp khác. Mrc khen thrOng cn ct'r
A
vao ket qua kinh doanh thirc te hang nam. Tong giam doe de xuat HDQT phe chuan, trlxong
hqp vuQt thrn quyn s trInh Di hi dng c dông thông qua.
Dieu 36. Ky lut
1. HDQT có trách nhim xy dirng hinh thCrc k' Iut dira trên tmnh chat và mCrc d cia viec vi
phtm. Vic k' 1ut phãi có hInh thrc cao nht là bài nhim, each chcrc.
2. Thãnh viên HDQT, kim soát viên, nguôi diu hành Tng cong ty khi thijc hin nhim vy ma
cO hành vi vi phm quy dnh pháp lut và quy djnh cUa T6ng cong ty thI thy theo mirc d vi
phim ma bi xCr 1,2 k' luât, xC pht hành chInh, hoc truy ct'ru trách nhim hInh sir theo quy
dnh cCia pháp 1ut và diu I Tng cong ty. TruOng hqp gay thit hi dn Iqi Ich cüa Tng
cOng ty, c dOng hoe nguOi khác thl bi thi.rxng theo quy djnh cia pháp Iut.
CHU€ING VIII:
NGAN NGA XUNG DOT WI ICH
Diu 37. Trách nhim trung thc và tránh cäc xung dt v quyn 191 cüa các thânh viên Hi
dông quãn tn, BKS, Tong Giám dc, can b quãn 1y khäc
I. Thãnh viên HDQT, Kim soát viën, Tng Giám d6c, can b quán l khác phãi cong khai cac
lçi Ich lien quan theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip, các van bàn phap !ut lien quan.
2. Thành vién HDQT, Kim soãt viën, Tang Giám dc, can b quãn l khãc Va nhcrng ngu&i
lien quan tó'i các thành viên nay khong duge phép sir dyng nhü'ng ca hi kinh doanh có
th mang 1i igi Ich cho Tang COng ty vi myc dIch Ca nhan; khong duc scr dung nhtrng
thông tin có duqc nh chc vy cia mInh d tix iqi cá nhân hay d phyc vy Igi Ich cüa t chcrc
hoccãnhân khác.
3. Thãnh viên HDQT, Kim soát viên, Tng Clam d6c và can b quàn l kháe Co nghia vy
thông báo cho HDQT, BKS v cae giao djch, hçip dng gi&a T6ng Cong ty, COng ty con vài
chInh thành viOn do hoc vO'i nhcng nguOi có lien quan tOi thãnh viên dO. Tng Cong ty
phãi thrc hin cOng b thông tin v cac giao djeh trên theo quy djnh cüa pháp lust ehi'rng
khoán v cong b thông tin.
4. Thânh viên HDQT khong dugc bi&i quyt di voi cac giao djch ma thành viên dO hoc
nglrOi cO lien quan dn thãnh viên do tham gia, bao gm các gino dch ma Igi ich vt chit
hay phi vat chat cUa thành viên HDQT do chtra dtrqc xác djnh. Các giao djch nêu trên phãi
du'qe cong b6 trong Báo cáo thuäng niên ci:ia Tng Côngty.
5. Cáe thánh viên HDQT, Kim soát viên, Tng Giám dc, can b quãn l khác va nhung
ngui cO lien quan tOi các thânh viên nêu trên không dirge scr dyng các thông tin chua dirge
phép cong b ciia Tng Cong ty hoc tit l cho ngtrOi khac d thrc hin các giao dch CO
lien quan.
Diu 38. Giao djch v&i ngu'ôi CO liOn quan
1. Khi tin hành giao djch vói nhUng ngui cO liOn quan, Tng Cong ty phái k kt hgp dng
bang van ban theo nguyen the bInh dng, tçr nguyen. Ni dung hqp dng phãi rö rang, cy th
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và cong bé thông tin cho c dông khi có yêu cu.
2, Tng Cong ty cn áp diing cac bin pháp cn thi& d ngàn ngra nhftng nguäi có lien quan
can thip vào hot dng cia Tng Cong ty và gay tn hi cho !çi Ich cüa Tng Cong ty
thông qua vic kirn soát cáo giao dlch, rnua ban, giá Ca hang hóa Va djch vii cüa Tang COng
ty.
3. Tng Cong ty cAn áp diing cáo bin pháp cAn thi& d ngän ngra c dông Va nhU'ng nguô'i có
liOn quan tin hành cac giao djch lam tMt thoát v6n, tài san hoc các ngun lrc khác cüa
Tang Cong ty.
fMu 39. Giao dlch vó'i c1 dông, ngu*i quân l doanh nghip va ngu*i có liOn quan cüa các
dôi tu''ng nay
I. Tng Cong ty khOng thrçic phép cAp cáo khoãn vay hoc báo 1nh cho cac thánh viên
HDQT, thành viên BKS, thành viOn trong Ban TGD, can b quãn l và nh&ng ngiiO'i cO
liOn quan ho.c bAt k' pháp nhân nào ma các di tuçlng trOn 06 các lçi Ich tài chInh.
2 Tng Cong ty khOng du9c cung cAp khoãn vay hoc bão länh cho ngu'O'i có lien quan cUa
c dOng là t chCrc, trr cáo tru'O'ng hçp sau day:
a. Tong Cong ty va to chut Ia ngu'ol có liOn quan cua co dong Ia cáo Cong ty trong cung
tp doàn hoc các Cong ty hot dng theo nhórn Cong ty, bao gm Cong ty mc - Cong
ty con, tap doàn kinh t, các Cong ty cO quan h hp tác, di tác chin krc cüa Tng
Cong ty va giao djch nay phâi duc DHDCD hoc HDQT chAp thuan theo quy djnh ti
Diu 1 Tang Cong ty;
b. Tru'O'ng hçip pháp luat Co quy djnh khác.
3. Trir truOng hçp cáo giao djch du'çc DHDCD chAp thuan, Tng COng ty khOng disco thirc
hin giao dlch sau:
a. CAp cáo khoãn vay hoäc bão lnh cho thành viên HDQT, Kirn soát viOn, Tng Giám
dc, cáo nguOi quãn l' khác va nhctng cá nhân, t chtrc CO liOn quan cüa cáo di tuqng
nay, trir tru'O'ng hgp Tng Cong ty và t chro oó liOn quan dn c dông là cáo COng ty
trong cüng tap doàn hoo cáo Cong ty hot dng theo nhóm Cong ty, bao gm COng ty
mc - COng ty con, tp doàn kinh t và pháp luat chuyOn ngành cO quy djnh khác.
b. Giao djch dn dn tng giá trj giao djch cO giá trj tr 35% tr len tng giá trj tài san ghi
trOn báo cáo tài chmnh gAn nhAt gitra Tang Cong ty vo.i mt trong cáo d6i tu'ç'ng sau:
- Thanh viOn HDQT, Kim soát viOn, Tang Giám dc, cáo nguO'i quan l2 khác và
ngu'Oi có lien quan cüa oác dôi tu'ng nay;
- C dOng, nguOi di din Uy quyn cUa c dOng s& hau trOn 10% tang vn c phAn
ph thong ci.ia Tng Cong ty và nhng nguO'i 06 lien quan cUa hç;
- Doanh nghip cO liOn quan dn cáo di tuvng quy dnh ti khoán 2 Diu 159 Luat
doanh nghip.
4 HDQT chAp thuân cáo hçp dng, giao dich tai dim b khoan 4 Diu nay cO giá trj nh6 han
35% tng giá trj tài san ghi trên báo cáo tài ohinh gAn nhAt hoc mt t' I khác nhO hon
quy dnh tti Diu l Tng Cong ty.
Diu 40. Dam bão quyn hqp pháp cüa các bOn cO quyn lçi lien quan dn Tang Cong ty
1. Tng Cong ty phâi ton tr9ng quyn Ici hgp pháp cãa cáo bOn có quyn lci lien quan dn
Tng Cong ty bao gm ngân hang, ohü ng, ngu'O'i lao dông, nguO'i tiOu dting, nhà cung cAp,
cong dng vã nhU'ng ngu'O'i khác cO quyn Igi lien quan dn Tang Côngty.
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2. Tng Cong ty c.n hop tác tich circ voi nhfrng nguOi CO quyn li lien quan dn Tng Cong
ty thông qua vic:
a. Cung cp dy d thông tin cn thi& cho ngân hang và chU ng d giip hç dánh giá v
tInh hInh hoat dng và tài chInh cüa Tng Cong ty va dua ra quy& djnh;
b. Khuyn khIch h9 du'a ra ' kin v tInh hInh hot dng kinh doanh, tInh hInh tài chInh
và các quy& djnh quan trçng lien quan tói lçñ ich ci'ia h9 thông qua lien h trirc tiëp vài
HDQT, BKS, Tng Giám dc.
3. Tng Cong ty phãi tuân thU các quy djnh v lao dng, môi trtr&ng, hot dng CO trách
nhim voi cong dng và x hOi.
CHU'€ING IX:
BAO CÁO vA CONG BO THÔNG TIN
Diu 41. Nghia viii cong bô thông tin
I. Tng Cong ty cO nghia vy Cong b dy dCi, chfnh xác vã kjp thOi thông tin djnh kS' và bt
thu'ang v tInh hInh hott dng san xut kinh doanh, tài chinh và tInh hInh quân trj Tng
Cong ty cho c dông và Cong chUng. Thông tin và each thi'rc cong b thông tin duc thirc
hin theo quy djnh cOa pháp lut vá Diu l Tng COng ty. Ngoài ra, Tng Cong ty phãi
cong b d.y dU, chInh xác và kjp thai các thông tin khác nu các thông tin dO eO khã näng
ãnh hung dn giá chcrng khoán va ánh hung dn quyt djnh eUa c dông Va nhà du ti.r.
2. Viêc cong b thông tin duc thçrc hin theo nhUng phuung thCrc nh&m dam bão c dOng và
cong ching dAu tu cO th tip cn mt cách cong bang. Ngôn tr trong cong b thông tin
c.n rO rang, d hiu và tránh gay hiu l.m cho c dOng và nba dAu tu.
Diu 42. Cong b6 thông tin v mô hInh t chrc quãn l' Tng Cong ty
1. Tng Cong ty phãi báo cáo Uy ban CliUng khoán Nhà rnxO'c, S& giao djch ehirng khoán và
cong b thông tin v mO hmnh t cht'rc quãn l' và hoot dng Tng Cong ty theo quy djnh ti
Diu 137 Lut doanh nghip.
2. Trong trtrOng hgp thay di mO hInh hot dng,Tng Cong ty phãi báo cáo Uy ban ChUng
khoán Nhà nuóc, Si giao dlch chrng khoán và cong b thông tin trong vOng 24 gi?i k tr
khi DHDCD cO quyt djnh thay di mO hInh.
Diu 43. COng b thông tin v tInh hInh quãn trj Tng Cong ty
1. Tng Cong ty phãi cong b thông tin v tInh hinh quãn trj Tng Cong ty ti cac kS'
DHDCD thung nien và trong Báo cáo thuOng niên cUa Tang Cong ty theo quy djnh cUa
pháp 1ut v cliUng khoán và thj truOng chCrng khoán, bao girn các ni dung chInh sau:
Thành vien vá co câu cUa HDQT vã BKS;
Hoit dng cUa HDQT va BKS;
Hott dng cUa thãnh viên HDQT dc 1p khOng diu hành;
Hot dng cUa các tiu ban cUa HDQT;
Nhiing k hoch d tang cuOng hiu qua trong hot dng quãn trj cong ty;
ThU lao va chi phi cho thânh viên HDQT, thành viên BGD vã thành vien BKS;
Thông tin v cac giao djch c phiu Tng Cong ty cUa các thành viên HDQT, BGD,
BKS, c dOng Ion va nhUng nguOi lien quan tOi các di tu'Qng trên;
2. Tng Cong ty cO nghia vy báo cáo djnh kS' sáu (06) thang va cOng b thông tin v tinh hinh
quán tn Tng COng ty theo quy djnh cho U' ban ChUng khoán Nhã nuóc và S Giao djch
ChUng khoán Ha NQi.
•
•
•
•
•
•
•
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Diêu 44. Träch nhim v báo cáo và Cong bt thông tin cüa thành viên HDQT, thãnh viên
BKS, Tng Giám dc, K toán tru'öng
Ngoài cac trách nhim theo quy djnh ti Diu 24 Quy ch nay, thành viên HDQT, Kim soát
viên, TGD cO trách nhim báo cáo và cong b thông tin v giao djch trong các truO'ng hcp
sau:
I. Các giao djch gica Tng Cong ty vó'i Cong ty ma các thành viên nêu trên là thành viên
sang 1p hoc là thành viên HDQT, Tng Giám dc trong thai gian ba (03) närn gAn
nht tnràc thO'i dim giao djch.
2. Các giao djch giUa Tng Cong ty vOi Cong ty trong do ngu'ôi lien quan cüa các thành
viên nêu trên là thành viên HDQT, Tang Giám dc ho.c c dông lóm
3. Cac giao djch cO th mang li lçii Ich vt chat hoc phi vt cht di vOi các thành viên
nêu trën.
Diu 45. T chLrc cong b thông tin
1. Tng Cong ty phài xây dv'ng và ban hành quy ch v cong b thông tin cüa Tng Cong ty
theo quy djnh ti Lut cht'rng khoán va các van bàn huóng dan.
2. Tng Cong ty phãi có It nht mt nhân viên cOng bó thông tin, hoc mt can b quãn l
kiêm nhiim Ngi.thi Cong b thông tin cüa Tang Cong ty di chüng cO trách nhim sau:
a. Cong b các thông tin cüa Tng Cong ty vái cong chüng theo quy dnh cia pháp lut Va
Diu l Tang Cong ty;
b. Cong khai ten, s din thoi lam vic d c dông lien h trirc tip.
c. Trung hçip Ngu'Oi cong b thông tin là can bO quãn l,7 kiêm nhim thI phãi có cia thyi
gian d thrc hin chCrc trách cüa mInh, dc bit là vic lien h vOi các c dông, các b
phn lien quan, hu'ó'ng dn và ghi nhn nhUng ' kin cüa c dong, djnh kS' Cong bó trà li
kin cüa các c dông và các v.n d quàn trj cong ty theo quy djnh.
CH1fOG x
GIAM SAT VA XI LV VI PHiM
Diu 46. Giám sat
Tng Cong ty May Nhà Be, các t ch&c, các cã nhàn và nhcrng nguOi CO lien quan phài chju
sir giám sat v quàn trj Cong ty cüa U' ban Chrng khoán Nhà nuOc, S Giao Djch Ch(rng
Khoán Ha NQI vâ các ci quan cO thm quyn khác theo quy djnh cüa phap lust.
Diu 47. Xü l vi phm
1. Khi thy b.t kS' can b, nhân viên nào cia Tng cOng ty (bao gm Ca các thành vién
HDQT, BKS, BDH) cO hành vi vi phm Quy ch nay, ngui phát hin phài thông báo
ngay cho ChCi tjch HDQT và TruOng BKS.
2. TruOng hp BKS phát hin nhüng hành vi vi phtm pháp li,t hotc vi phrn Diu 1 Tng
cOng ty cUa các thành viên HDQT, BDH, Tniâng BKS phâi thông báo b.ng van bàn vii
HDQT trong vOng bn muoi tam (48) giä, yêu cu nguOi cO hành vi vi phm chm dOt vi
pham và cO giái phap khc phçic hu qua. Sau thOi hn bay (07) ngày k tr ngày ra thông
báo nêu trên, nu nguOi cO hành vi vi phm khong chm di'rt vi phm và cO giài pháp khc
phiic hu qua, TruOng BKS cO trách nhim báo cáo trirc tip voi Uy ban chcrng khoán Nhà
nuO'c v vn d nay.
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3. Mçi tnl&ng hgp vi phm Quy ch nay sê dixçic HDQT xem xët và x& I' k 1ut theo quy
dinh ct'ia Pháp luât vã/hoäc Tng cong ty. Trong tru011g hqp hãnh vi vi phm cüa ngi.ri do
gay thit hi cho Tng cong ty, ngLri vi pham cOn phãi bi thtx6ng thit hii cho Tng cong
ty theo quy djnh..

rnEu

CHU'€JNG XI
iiiioAr THI HANH

Diu 48. Hiêu Itrc thi hành
1. Quy ch nay có 11 chuoiig vã 48 diu.
2. Trong trirOng hçrp cO nhflng quy dlnh cüa pháp 1ut CO lien quan dn hot dng cCxa Tng
cong ty chua thrqc d cap trong ban Quy ch nay hoc trong tnrng hçp cO nhung quy djnh
mOi cüa Pháp Just khác vOi nhUng diu khoãn trong Quy ch nay thI nhüng quy djnh cüa
Pháp 1ut dO &rong nhiên &rçic áp dung các diu chinh hot dng cüa Tng cong ty
3. Quy ch nay cO hiu Iirc ngay sau khi DHDCD biu quyt thông qua và cüng chip thun
hiu !irc toàn van Quy ch nay.
4. Vic scra di, b sung Quy ch nay d phi hqp vâi hot dng cüa T6ng Cong ty v quy
djnh cüa pháp lut së do DHDCD quyt djnh./.
TM. HQI DONG QUAN TR
CH I6c.
T6NG CONG TY
MAY
NHA BECONG TV
.7
..
Co PHAN

Phm Phü CirOng

18

