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QUY CHẾ NỘI BỘ  

VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá        /QÑ-HĐQT  ngaøy      thaùng      naêm 2018) 

  

 

Chương I 

NHÖÕNG QUY ÑÒNH CHUNG 

Ñieàu 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, quyền lợi, 

cách thức làm việc, trình tự giải quyết công việc và quan hệ công tác của Hội 

đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp, các tiểu ban, 

người phụ trách quản trị công ty. 

2. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế 
toán trưởng, người điều hành doanh nghiệp khác, các tiểu ban, người phụ trách 

quản trị công ty, Trưởng các phòng, Giám đốc các xí nghiệp và cá nhân có quan 

hệ nội bộ trong công ty chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.  

Ñieàu 2. Nguyên tắc làm việc  

1. Làm việc theo nguyên tắc tuân thủ các quy định cuả pháp luật và các 

quy định của công ty;  

2. Bảo đảm chịu sự giám sát của Đại hội đồng cổ đông trong việc thực 

hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; 

3. Bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc 

theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy chế này; 

4. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt 
động.  

Chương II 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự 

họp Đại hội đồng cổ đông 

Dự thảo 

Dự thảo quy chế theo Điều lệ công ty hoạt động theo mô hình có Ban kiểm soát 
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Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp 

ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp 

luật chuyên ngành.  

Điều 4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

Quy định tại Khoản 3, Điều 18, Điều lệ Công ty.  

Điều 5. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 

Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ 

đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp 

có mặt đăng ký hết. 

Điều 6. Cách thức bỏ phiếu 

1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc 

đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số 

đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu 

biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành 

nghị quyết được ghi nhận trước, số thẻ phản đối nghị quyết được ghi nhận sau, 

cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số 

phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không họp lệ theo từng vấn đề 
được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội 

bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề 
nghị của Chủ tọa. số thành viên của ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn 

cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 

2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai 

mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại 
hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ 

đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết 

trước đó không thay đối. 

Điều 7. Cách thức kiểm phiếu 

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công 

ty, các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có 

từ 51 % trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt 
trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ: 

a. Thông qua báo cáo tài chính năm; 

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; 

c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, BKS và báo 

cáo việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc. 

d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ 
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2. Bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 

144 Luật doanh nghiệp. 

3. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung 

Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay 

giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh 

thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo 

cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên 

tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông 

qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 

4.  Các nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ 

tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. 

Điều 8. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm 

phiếu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu 

cụ thể số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến 

đối với từng vấn đề. 

Điều 9. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông 
(theo quy định tại Điều 129 Luật doanh nghiệp) 

1. Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty 

hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có 

quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, 

trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định 

bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong 

thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết về các vấn đề quy 

định tại khoản này.  

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại 

khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy 

định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ 

chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ 

chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết 

định cuối cùng. 

Điều 10. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

Quy định tại điều 23 Điều lệ Công ty.  

Điều 11. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
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Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố thông tin theo quy định tại Điều 

lệ công ty và các quy định của pháp luật chứng khoán. 

Điều 12. Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình 
thức lấy ý kiến bằng văn  

 Thực hiện theo Điều 22 điều lệ Công ty. 

 

Chương III 

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 13. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị 

Quy định tại Khoản 2, Điều 18 và Điều 151 của Luật Doanh nghiệp.  

Điều 14. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào 
vị trí thành viên Hội đồng quản trị  

Cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội 

đồng quản trị của theo quy định của pháp luật và Khoản 3, Điều 12 Điều lệ 
Công ty. 

Điều 15. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị 

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức 

bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với 

tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông 

có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một 

số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu 

bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho 

đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng 

cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của 

HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang 

nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.  

Điều 16. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội 
đồng quản trị 

Quy định tại Khoản 1, 2 Điều 156 Luật đoanh nghiệp.  

Điều 17. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội 
đồng quản trị 

Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT theo 

quy định của pháp luật về công bố thông tin và tại Điều lệ Công ty. 

Điều 18. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị 
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Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến 

các ứng viên HĐQT được đưa vào tài liệu họp ĐHĐCĐ và công bố tối thiểu 

mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin 

điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ 

phiếu, ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính 

xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện 

nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT. Thông tin 

liên quan đến ứng viên HĐQT được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau 

đây: 

1. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

2. Trình độ học vấn; 

3. Trình độ chuyên môn; 

4. Quá trình công tác; 

5. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT 

và các chức danh quản lý khác; 

6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong 

trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty;  

7.  Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); 

8.  Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 

9.  Các thông tin khác (nếu có). 

 

Chương IV 

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 19. Thông báo họp Hội đồng quản trị  

Quy định tại khoản 7, Điều 30 của Điều lê Công ty.  

Điều 20. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 

Quy định tại khoản 8, Điều 30 của Điều lê Công ty. 

Điều 21. Cách thức biểu quyết 

Quy định tại khoản 11, Điều 30 của Điều lê Công ty. 

Điều 22. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị 

Quy định tại khoản 13, 14, Điều 30 của Điều lê Công ty. 

Điều 23. Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị 
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Biên bản họp HĐQT phải được ghi đầy đủ, trung thực. HĐQT có thể 
yêu cầu một thành viên HĐQT hoặc một người khác làm thư ký ghi biên bản 

họp.  

Điều 24. Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị 

Nghị quyết HĐQT phải được thông báo tới các bên có liên quan theo 

quy định tại Điều lệ công ty.  

 

 

Chương V 

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, NHIỄM NHIỆM  

VÀ BÃI NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN 

 

Điều 25. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên 

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại 
khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, khoản 2, Điều 37, Điều lệ công ty. 

Điều 26. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị 
trí Kiểm soát viên 

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định 

tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử 

không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên 

hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điêu lệ công ty và Quy chế này. Cơ 

chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải 
được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

Điều 27. Cách thức bầu kiểm soát viên 

Việc biểu quyết bầu BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, 

theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần 

sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết 
hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

Người trúng cử thành viên Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính 

từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi 

đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên 

trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ 
tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa 

chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 
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Điều 28. Các trường họp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

Quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp. 

Điều 29. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV 

Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên theo quy 

định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật chứng khoán. 

 

Chương VI 

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG  

CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 30. Các tiểu ban và việc thành lập các tiểu ban  

1. HĐQT thành lập các tiểu ban trực thuộc để hỗ trợ các hoạt động 

của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng.  

2. Các tiểu ban gồm:  Tiểu ban chính sách phát triển; Tiểu ban Nhân 

sự, lương thưởng, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.  

Điều 31. Cơ cấu của các tiểu ban 

Số lượng thành viên của tiểu ban do HĐQT quyết định, nhưng có ít nhất 
là ba (03) người bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên bên ngoài.  

Điều 32. Tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban, trưởng tiểu ban 

Thaønh vieân caùc tieåu ban goàm moät hoaëc nhieàu thaønh vieân cuûa Hoäi ñoàng 
quaûn trò vaø moät hoaëc nhieàu thaønh vieân beân ngoaøi có chuyên môn nghiệp vụ 

phù hợp với nhiệm vụ của từng tiểu ban được phụ trách. Các thành viên độc lập 

HĐQT/thành viên HĐQT không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và 

một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết 

định của HĐQT. 

 Điều 33. Trách nhiệm của các tiểu ban và từng thành viên 

1. Hoạt động của các tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT. 

Nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và 

biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên HĐQT.  

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban 

trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội 

đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại 
Điều lệ công ty. 

3. Trong quaù trình thöïc hieän quyeàn haïn ñöôïc uûy thaùc, caùc tieåu ban 
phaûi tuaân thuû caùc quy ñònh maø Hoäi ñoàng quaûn trò ñeà ra. Caùc quy ñònh naøy coù 
theå ñieàu chænh hoaëc cho pheùp keát nạp theâm nhöõng ngöôøi khoâng phaûi laø thaønh 
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vieân Hoäi ñoàng quaûn trò vaøo caùc tieåu ban vaø cho pheùp ngöôøi ñoù ñöôïc quyeàn 
bieåu quyeát, vôùi tö caùch laø thaønh vieân cuûa tieåu ban nhöng phaûi ñaûm ñaûo soá 
löôïng thaønh vieân beân ngoaøi ít hôn moät nöûa toång soá thaønh vieân cuûa tieåu ban.  
Caùc tieåu ban khoâng ban haønh vaên baûn, khi coù vaán ñeà gì caàn ñöa vaøo quy ñònh 
thì caùc Tiểu ban laäp tôø trình, trình HÑQT quyeát ñònh vaø ban haønh nghò quyeát 
ñể thi haønh.  

4. Moãi tieåu ban phaûi coù moät Tröôûng tiểu ban do thaønh vieân cuûa 
HÑQT ñaûm nhieäm. Caùc tiểu ban chuû ñoäng leân keá hoaïch thöïc hieän coâng vieäc 
theo nhieäm vuï ñöôïc giao haøng quyù, haøng naêm phaûi coù baùo caùo göûi cho HÑQT 
veà keát quaû hoaït ñoäng cuûa tiểu ban trong quyù, naêm.  

5.  Các tiểu ban thuộc HĐQT 

a) Tieåu ban Chính saùch phaùt trieån:  

Tieåu ban naøy giuùp HÑQT hoaïch ñònh nhöõng chính saùch vaø chieán 
löôïc phaùt trieån daøi haïn cuûa Coâng ty vaø coù ñaùnh giaù, baùo caùo veà keát quaû thöïc 
hieän chieán löôïc trong töøng giai ñoaïn. 

b) Tiểu ban Nhaân söï:  

Tieåu ban naøy chòu traùch nhieäm veà vieäc tuyeån duïng nhaân söï cấp cao 
cho boä maùy quaûn lyù ñieàu haønh Coâng ty, cuï theå laø ban Toång Giaùm ñoác. Tiểu 
ban Nhaân söï chòu traùch nhieäm thẩm định, pheâ duyeät ñeà án tuyeån duïng, söû duïng 
vaø phaùt trieån nhaân söï do Ban Toång Giaùm ñoác ñeä trình. Ngoaøi ra, Tiểu ban naøy 
coøn giuùp vieäc cho Hoäi ñoàng quaûn trò trong vieäc xaây döïng caùc chieán löôïc, chính 
saùch veà nhaân söï cuûa Coâng ty ñoàng thôøi coù baùo caùo ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän. 

 

Chương VII 

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

Điều 34. Các tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ 

Tiểu ban kiểm toán nội bộ giúp Hội đồng quản trị kiểm soát tất cả các 

hoạt động của Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị  như: 

kiểm soát chất lượng hàng hóa, sản phẩm và hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

định mức tiêu hao nguyên vật liệu, đầu tư mua sắm tài sản cố định, đầu tư các 

dự án… 

Kiểm toán nội bộ là sự đảm bảo mục tiêu một cách độc lập và các hoạt 
động tư vấn để làm tăng giá trị và cải thiện các hoạt động kinh doanh của Công 

ty. Kiểm toán nội bộ giúp doanh nghiệp thực hiện mục tiêu thông qua tiếp cận 

một cách có hệ thống và có nguyên tắc để đánh giá và nâng cao hiệu quả của 

hoạt động quản trị rủi ro, hệ thống kiểm soát cũng như quy trình quản trị. 
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Điều 35. Cơ cấu, thành phần của Ban kiểm toán nội bộ 

Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ do HĐQT quyết định, nhưng 

có ít nhất là ba (03) người bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên bên 

ngoài. Các thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT không điều hành chiếm 

đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm 

Trưởng  Ban theo quyết định của HĐQT. 

Điều 36. Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ 

1. Kiểm toán nội bộ đóng vai trò là người bảo vệ giá trị cho Công ty 

và được quyền giám soát các hoạt động của công ty việc tuân thủ các quy định 

pháp luật, đạo đức kinh doanh và quy chế hoạt động của công ty. 

2.  Chịu trách nhiệm phát hiện ra những sai sót trong hoạt động kinh 

doanh của Công ty, giữ vai trò là người tư vấn và định hướng cho ban Tổng 

giám đốc và Hội đồng quản trị về kiểm soát rủi ro. 

3. Giúp HĐQT cải tiến những điểm yếu từ hệ thống quản lý và quản 

trị doanh nghiệp. Bằng cách phân tích, kiểm tra, giám sát quy trình hoạt động 

của các phòng ban trong bộ máy kinh doanh, kiểm toán nội bộ sẽ đưa ra những 

lời tư vấn giúp công ty hoạt động năng suất và hiệu quả hơn.  

4. Ban kiểm toán nội bộ chuû ñoäng leân keá hoaïch thöïc hieän coâng vieäc 
theo nhieäm vuï ñöôïc giao haøng quyù, haøng naêm phaûi coù baùo caùo göûi cho HÑQT 
veà keát quaû hoaït ñoäng cuûa Ban trong quyù, naêm. 

Điều 37. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ. 

1. Ban kiểm toán nội bộ hoạt động phải tuân thủ theo quy định của 

HĐQT. Nghị quyết của Ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và 

biểu quyết thông qua tại cuộc họp của Ban là thành viên HĐQT.  

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị phải phù hợp với các 

quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty. 

3. Trong quaù trình thöïc hieän quyeàn haïn Ban phaûi tuaân thuû caùc quy 
ñònh maø Hoäi ñoàng quaûn trò ñeà ra.  Ban khoâng ban haønh vaên baûn quy phạm, khi 
coù vaán ñeà gì caàn ñöa vaøo quy ñònh thì Ban laäp tôø trình, trình HÑQT quyeát ñònh 
vaø ban haønh nghò quyeát ñể thi haønh.  

 

Chương VII 

LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM  

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP 

Điều 38. Các tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp 
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Tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp phải có trình độ đại học 

trở lên, chuyên môn phù hợp với lĩnh vực được bổ nhiệm phụ trách và theo các 

quy chế, quy định, điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp.  

Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ 

Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 

Điều 39. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp 

Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng 

quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu 

chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị 
quy định.  

Điều 40.Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp 

Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao 

động đối với Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với 

những người điều hành khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo 

ý kiến của Tổng giám đốc. 

Điều 41. Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp 

Việc miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp theo quy định  của 

Công ty và quy định của pháp luật lao động. 

Điều 42. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh 
nghiệp. 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên trong Hội đồng 
hoặc một người khác làm Tổng giám đốc điều hành; ký hợp đồng trong đó quy 

định mức lương, thù lao và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của 

Tổng giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được 

thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo 

cáo thường niên của Công ty. 

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là ba năm và có thể được tái 

bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp 

đồng lao động. Tổng giám đốc điều hành không phải là người bị pháp luật cấm 

giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ công ty. 

3. Tổng giám đốc điều hành có các quyền và nghĩa vụ sau:  

a) Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 

đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng 

quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

b) Quyết định các vấn đề không cần phải có quyết định của Hội đồng 

quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và 
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thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày  của 

Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất; 

c) Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy 

chế quản lý nội bộ của Công ty; 

d) Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà công ty cần 

tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ 

và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh 

nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định;  

e) Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng 

người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các 

điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ; 

f) Vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn 

kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các 

yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm. 

g) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công 

ty; 

h) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công 

ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và 

hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao 

gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo 

lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội 

đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy 

chế của Công ty. 

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các 

quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao 

động ký với Công ty. 

4. Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị 
và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và 

phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.  

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc điều hành khi đa số 

thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm 

Tổng giám đốc mới thay thế. 
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Chương VIII 

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM 
SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 43. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, 
thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

1. Trách nhiệm của HĐQT trong mối quan hệ phối hợp với BKS 

a) Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến các thành 

viên BKS cùng thời gian gửi đến các thành viên HĐQT; 

b) Các nghị quyết của HĐQT được gửi đến BKS (đồng thời với thời 

điểm gửi Tổng giám đốc) trong thời hạn theo quy định tại Quy chế này và Điều 

lệ Công ty; 

c) Khi BKS đề xuất lựa chọn Kiểm toán độc lập, HĐQT phải phản hồi ý 

kiến theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ Công ty; 

d) Các nội dung khác cần xin ý kiến của BKS phải được gửi trong thời 

hạn quy định và BKS có trách nhiệm phản hồi theo đúng quy định tại Quy chê 

này và Điêu lệ công ty. 

2. Trách nhiệm của BKS trong mối quan hệ phối với HĐQT 

a) Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo 

ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ; 

b) Trong các cuộc họp của BKS, BKS có quyền yêu cầu thành viên 

HĐQT (cùng lúc yêu cầu Tống giám đốc điều hành, thành viên kiểm toán nội bộ 

(nếu có) và kiểm toán viên độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà thành viên 

BKS quan tâm; 

c) Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng căn 

bản (không trễ hơn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có 

thêm cơ sở giúp HĐQT trong công tác quản lý Công ty. Tùy mức độ và kết quả 

của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với HĐQT, Tổng giám 

đốc trước khi báo cáo trước ĐHĐCĐ. Trường hợp không thống nhất quan điểm 

thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và trưởng BKS có trách 

nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất; 

d) Trường hợp BKS phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi 

phạm Điều lệ công ty của các thành viên HĐQT, BKS thông báo bằng văn bản 

với HĐQT trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm pháp luật chấm 

dứt vi phạm và có biện pháp khắc phục hậu quả đồng thời BKS có trách nhiệm 

báo cáo trước ĐHĐCĐ đồng thời báo cáo, công bố thông tin theo quy định của 

pháp luật hiện hành; 
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e) Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính 

của công ty thì BKS phải gửi văn bản và tài liệu liên quan trước ít nhất 15 ngày 

làm việc so với ngày dự định nhận được phản hồi. 

f) Các nội dung khác cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít 

nhất là 7 ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc. 

Điều 44. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng giám đốc 

1. Đối với công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT phải 
thông báo cho Tổng giám đốc về việc phối hợp, sử dụng nguồn lực trong thời 

hạn hợp lý theo quy định tại Điều lệ Công ty 

2. Trong trường hợp cấp thiết, HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, 

cán bộ điều hành khác trong công ty cung cấp các thông tin về hoạt động của 

công ty. HĐQT không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của 

công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

3. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt theo quy định của 

pháp luật và Điều lệ công ty mà được Tổng giám đốc đề xuất phải được HĐQT 

phản hồi trong thời hạn theo quy định của Điều lệ Công ty. 

4. Hội đồng quản trị quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật đối với việc 

hoàn thành hoặc không hoàn thành thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền 

khác của HĐQT đối với Tổng giám đốc. 

Điều 45. Việc tiếp cận thông tin 

1. Việc tiếp cận thông tin và tài liệu của Công ty, BKS có nghĩa vụ nêu 

lý do trong văn bản yêu cầu cung cấp và bảo mật tuyệt đối các thông tin thu thập 

trong quá trình giám sát hoạt động công ty. Việc tiết lộ các thông tin này chỉ 
được phép thực hiện khi có yêu câu của cơ quan có thẩm quyền nhưng phải 
thông báo cho HĐQT trước khi cung cấp hoặc các trường hợp khác theo quy 

định của pháp luật. 

2. Các thông tin và tài liệu này bao gồm: 

a. Thông báo mời họp cùng tài liệu liên quan, phiếu lấy ý kiến thành 

viên HĐQT; 

b. Biên bản, Nghị quyết của HĐQT; 

c. Báo cáo của Tổng giám đốc; 

d. Thông tin, tài liệu về quản lý, báo cáo tài chính; 

e. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT; 

f. Tài liệu khác liên quan. 
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Điều 46. Phối hợp hoạt động giữa BKS và Tổng giám đốc 

BKS có chức năng kiểm tra và giám sát. 

1. Trong các cuộc họp của BKS, BKS có quyền yêu cầu Tổng giám đốc 

(cùng lúc yêu cầu cả thành viên HĐQT và thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) 

và kiểm toán viên độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà các thành viên BKS 

quan tâm; 

2. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn 

bản (không trễ hơn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho Tổng giám 

đốc để có thêm cơ sở giúp Tổng giám đốc trong công tác quản lý Công ty. Tùy 

theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống 

nhất với Tổng giám đốc trước khi báo cáo trước ĐHĐCĐ. Trường họp không 

thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và 

Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất; 

3. Trường hợp BKS phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi 

phạm điều lệ công ty của Tồng giám đốc, BKS thông báo bằng văn bản với 

Tổng giám đốc trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt 

vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả đồng thời BKS có trách nhiệm báo 

cáo trước ĐHĐCĐ đồng thời công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện 

hành; 

4. Thành viên BKS có quyền yêu cầu Tống giám đốc tạo điều kiện tiếp 

cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty tại Trụ sở 

chính hoặc nơi lum trữ hồ sơ; 

5. Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh 

và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu của BKS 

phải được gửi đến công ty trước ít nhất 48 giờ. BKS không được sử dụng các 

thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để 

thực hiện các giao dịch có liên quan. 

6. Các nội dung khác cần xin ý kiến của Tổng giám đốc: phải được gửi 

trước ít nhất là 7 ngày làm việc và Tổng giám đốc sẽ phản hồi trong vòng 7 

ngày làm việc. 

Điều 47. Phối hợp giữa Tổng giám đốc điều hành và HĐQT. 

1. Tổng giám đốc là người thay mặt điều hành hoạt động của công ty, 

đảm bảo công ty hoạt động liên tục và hiệu quả. 

2. Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT 

về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và phải báo cáo các cơ quan này khi 

được yêu cầu; 
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3. Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của 

Công ty, Tổng giám đốc gửi cho HĐQT sớm nhất có thê nhưng không ít hơn 7 

ngày trước ngày nội dung đó cần được quyết định; 

4. Tổng giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các 

vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo 

hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ 

quản lý; 

5. Các nội dung khác cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít 

nhất là 7 ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày. 

Điều 48. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty 

Người phụ trách quản trị quy định tại Điều 32 Điều lệ công ty và quyết 

định của HĐQT. 

Điều 49. Quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị công ty 

Quy định tại Khoản 4, Điều 32 của Điều lệ Công ty. 

Điều 50. Việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty 

HĐQT chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công 

ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. 
Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do HĐQT quyết định, tối đa là 

năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại. 

Điều 51. Các trường họp miễn nhiệm người phụ trách quản trị công 
ty 

HĐQT có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng 

không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.  

Điều 52. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm ngưòi phụ trách quản trị 
công ty 

Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty 

theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật chứng khoán 

 

Chương X 

NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LƠI ÍCH 

Điều 53. Trách nhiệm cẩn trọng 

Quy định tại Điều 39 Điều lệ Công ty. 

Điều 54. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

Quy định tại Điều 40 Điều lệ Công ty.  
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Điều 55. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thưòng 

Quy định tại Điều 38 của Điều lệ Công ty. 

 

Chương XI:  

ÑIEÀU KHOAÛN THI HAØNH 

Ñieàu 56. Traùch nhieäm thöïc hieän 

HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, caùc xí nghiệp, các phoøng, các tiểu ban 

coù traùch nhieäm phoå bieán quy cheá naøy ñeán những cá nhân có liên quan ñeå 
nghiêm chỉnh thực hiện. 

Ñieàu 57. Hieäu löïc thi haønh 

1. Baûng Quy ñònh naøy coù hieäu löïc thi haønh theo Quyeát ñònh ban haønh; 

2. Trong quaù trình thöïc hieän neáu coù ñieàu, khoaûn, ñieåm naøo khoâng coøn 
phuø hôïp thöïc teá hoaëc baát hôïp lyù thì laõnh ñaïo Công ty caùc ñôn vò và những 

người thực hiện phaûn aùnh veà  người quản trị Công ty ñeå tham möu để HĐQT 
Coâng ty xem xeùt söûa ñoåi, boå sung cho phuø hôïp./. 

                                                                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                           

                                                                                    CHỦ TỊCH   

 

 

 


