
CHUNG TRINH BI HQI BONG CO BONG THNG NIEN NAM 2021 

TONG CONG TV MAY NHA BE - CTCP 

NgAy 25 tháng 06 näm 2021 

1. Phn Ngh thCrc 

• Tip don khách meyi, dai biu Va phát tài 1iu BTC 09:15 — 09:30 

• Tuyên b I' do và giái thiu thãnh pMn tham dr 

Anh Thp 09:30 — 09:40 • Báo cáo thm tra tLr cách c dông tham dr Di hQi 

• Giâi thiu Doàn ChO tjch 

2. Ni dung di hi 

• Giâi thiu vá biu quyt thông qua: Ban thr k, Ban kim phiu 
và Ban giam sat 

• Thông qua chuong trmnh Dai  hQi 

Anh C.rmg 09:40 — 09:45 

• Thông qua Quy ch lam vic cCia Dai hQi Anh Dung 09:45 — 09:50 

• Báo cáo kt qua thrc hin Nghj quy& DHDCD N.m 2020; 
Chj DiU 09:50 — 10:10 

• Ké hooch vá giãi pháp thirc hin kë hoach Näm 2021; 
Ath Lan 10:00 — 10:10 

• Báo cáo tinh hinh giám sat hoat  dOng cOa HDQT; kt qua hot 
dng san xut kinh doanh; hoat dcng tài chmnh Näm 2020 cOa Ban 
Kiêrn Soát 

Anh Hãi 10:10 — 10:20 

• Ti trinh trIch 1p qu5 và chia c6 tirc nàm 2020; 

Anh Thp 

10:20-10:30 

• Th trinh d kin trIch 1p qu và chia c tCrc näm 2021; 

• Th trinh sira di Diu I Tang Cong ty 

Anh Lan • T?i trInh b sung ngãnh ngh kinh doanh 

• Ti trinh sCra dM Quy ch ni b ye quàn trj cOng
' 

• T trinh thông qua Quy ch hoat dng cüa HDQT Tang Cong ty 

Chj Diu • Th trInh v vic chip thun cho Cty CP 4M tang t I sâ hQu c 
phn MNB ma không phãi thirc hin các thO tc chão mua cong 
khai 

• Ti trInh si'ra dM Quy ch hot dng cQa Ban kim soát Tng cong 
ty 

Anh Hãi 

3. Co dông thäo Iun Va biêu quyt cc ni dung cOa Diii hi 
(danh du phiu biêu quyt) 

C dông 
10:30-10:45 

4. Phát biu thäo Iun vA Giãi thp nhUng thc mc cua c aông Chü tjch 

5. Cong b kt qua kim phiu biu quyt cäc ni dung di hi. 
Anh Dung 10:45 — 10:50 

6. Thông qua biên ban Di FIi Thu k 10:50 — 10:55 

7. Biêu quyt thông qua các ni dung cüa dii hi Anh Cung 10:55— 11:00 

8. Be mc Di hQI Anh Thp 11:00 
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TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP CONG HOA XA HOI  CHU NGHTA VIT NAM 

HOT DONG QUAN TRI Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

----oOo---- ----oOo---- 

Tp.HCM, ngày 04 tháng 06 näm 2021 

QUY CHE LAM VIC CUA DHDCD THU'NG NIEN NAM 2021 
TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP 

• Can cü Quyt djnh cüa ChU tjch HDQT ngày 05/05/202 1 v vic t chirc DHDCD thtr&ng 
niên nãm 2021 Tng Cong ty May Nhà Be — CTCP (gçi tt là Tng cong ty); 

• Ban t chirc DHDCD thung niên näm 2021 kInh trinh Di hi biu quyt thông qua Quy ch 
lam viéc nhi.r sau: 

Diu 1. Mic tiêu 

• Dt dtrçc sir ding thun cao nht cCia c dông d hoàn thành nhim v cüa Di hQi d ra; 

• Dam bão nguyen tc lam vic cong khai, cOng bang, dan chti và doãn k&; 

• VI quyn 19i cüa c dông Va dáp ng nhu cu phát trin bn vüng cüa Tng Cong ty. 

Diu 2. Diu kin tin hành Pal hôi 

• DHDCD thuong niên duc tin hành khi có s c dong hoc di din c dông tham dir di 

din trên 50% t6ng s c phn cO quyn biu quy& ca Tng Cong ty. 

Diêu 3. Trât ti' cüa Pi hi 

• C dong mc trang phiic chinh t; 

Gi trot tir và tu each nghiêm tCic trong gR h9p, không hut thuc Ia, scr dung din thoi 
dong ljch sr, ton trng van bOa giao tip hOa nhã than thin; không dixçic bô v giva gR k 

chu'a cO sij dng 9  cüa chü t9a doãn. 

Diu 4. Biu quyt thông qua các vn d ti Pal hi 

• Nguyen tc: Theo chi dlnh  cüa Chc tjch doàn cAn lAy biu quyt các vAn d trong Di hi së 
tin hành biu quyt cong khai bng hinh thtrc gia the biu quy& do Ban t chirc Di hi 

phát ra. 

• Cách biu quyt: Di hi biu quy& theo tüng vAn d trong ni dung chucing trinh Ei hi. 

Vol mi nôi dung cAn biu quyt C dông thng nhAt 9 kin bang each gi the biu quyêt, 

c dong không gia the biu quyt &rçic xem nhu không cO 9  kin, trong lüc biu quy& c 

dong ra ngoài &rçc xem nhx dng 9  ni dung cAn biu quyét. Ngoài ra có mQt s nQi dung 

cAn biu quyt bang phiu biu quy&, c dông dánh dAu vào mt trong hal ô: fl dng  9 hoc 

Lkhôngding9. 

Diu 5. Phát biu 9 kin tai dai hôi 

• Nguyen tc: C6 dOng tham dir Di hi vit phiu dang k9 phát biu ghi rO ni dung, thi 
krçng gxi v Ban Thr k9 và chi khi duqc sir dng 9  eüa Chñ tça doãn mài duçic phat biu. 

• Cách thüc phát biu: C dông phát biu ngAn g9n và tp trung vào ni dung dà dang k9, 
thuc phm vi chisang trInh nghj sir cua Dii hOi.  Chü t9a doàn tip thu vâ giãi dáp; Chü tOa 
doàn cO quyn d nghj ngtrng phát biu nu 9 kin c dOng cO ánh hirang xAu dn tin trinh 

Di hi. 



Diêu 6. Trách nhiêm cüa Chü toa doàn: 

• Chü t9a doàn gôm 01 ngtrOi; 

• Diu khin di hti theo dung ni dung chircmg trinh nghj sir, các qui ch& th 1 d dixçic Di 
hôi thông qua. Chü t9a doàn lam vic theo nguyen tc tp trung dan chu và quy& djnh theo 
da s6; 

• Hi.râng dn Di hi thäo 1un, 1y kin biu quyt các vn d trong ni dung chucing trinh 
nghi sir cüa Dai hi và các vn d có lien quan trong su& qua trinh Di hQi; 

• Giái quy& cac vn d phát sinh (nu cO) trong qua trInh din ra Di hi. 

Biu 7. Trách nhim cüa Ban thtr k, Ban thm tra tir each c dông, Ban kim phiu 

• Ban thir k gm hai nguôi do Chü tQa doàn giói thiu, chju trách nhim tru6c Chü tça doàn 
vá DHDCD v nhim vv cüa minh; ghi chép dÀy dü, trung thirc toàn b nti dung din bin 
Dai hi và nhftng vAn d dã thrçic cac ct dông thông qua k ca các vAn d cOn bão liru ti Di 
hi; tip nhn phiu dang k phát biu cüa các c6 dông; son thào biên bàn hçp và Nghj 
quy& DHDCD dä duçc thông qua ti Di hQi. 

Ban thAm Ira ttr each c dông gm ba nguOi giüp Doàn chà tjch kim tra Ut cách cüa cô 
dong; báo cáo k& qua thAm tra Ui each c dong tham dir Di hi. 

• Ban Kim phiu grn ba ngu&i do Doàn chCi tch c1 ccr và Di hi biu quyt thông qua có 
nhim v tng hp kt qua biAu quy& cüa Dti hi Va thijc hin các cOng vic khác theo phán 
cong ctia Doãn ehü tjch. 

Biu 8. Biên ban hçp BHBCD 

• TAt cã eác ni dung ti cuc h9p DHDCD phái duqc Ban thi.r k cüa Di hi ghi vào biên 
bàn. Biên bàn h9p dirçic dpc và thông qua tru6c khi b mc cuOc hp va phai &rçlc cong b 
thông tin theo dung quy djnh. 

Biu 9. Hiêu lire thi hành 

• Quy ch nay gm có 9 diu và cO hiu lirc ngay sau khi duqc D?i  hi biu quyt thông qua; 

• CA dong hoc di din cA dông va các thãnh viên tham dir Di hi CO trách nhim thirc hin 
Quy ch nay. 

TM. HOI BONG QUAN T 
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TONG CONG TY MAY NBA BE CQNG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
CONG TY CO PHAN Bôc lap - Tir do - Hanh phüc 

TP.HcM, ngày 05 tháng 06 nãm 2021 

BAO CÁO KET QUA HOT BQNG SAN XUAT KIM! DOANH NAM 2020 

CUA HQI BONG QUAN TRI 

I. Tng quan v tInh hInh thrc t 

• Nãm 2020, di djch Covid-19 dâ ãnh hisông 1n dn nn kinh t toân cu, 
mit nAm diy khO khàn vâi nn kinh t th gii nói chung va ngành dt may noi 
riêng. Hang lot doanh nghip dt may vera phãi hang chu nhung hn ch cüa 
giân each xà hi, dOng cfra biên giâi, vera phãi chju tác dng cUa tng cu quc t 
giàm süt di vâi san phm dt may. 

• Ngay tir du tháng 02/2020 ngành dt may bj khiing hoãng thiu ngun 
nguyen phii lieu d.0 vào chü yu nhp khu tr Trung Quc do toàn b các nhà 
may san xut nguyen phii lieu ngành may bj dóng cra tr trtric Tt nguyen dan dn 
dn vic san xut ngành dt may tai  Vit Nam sau khi nghi Tt bj tê lit trên 50% 
do thiu hit nghiêm trong ngun nguyen lieu dAu vào. 

• Sirc mua toàn cu giâm, khách hang thay di th?ñ gian nhn hang, kéo dài 
thii gian thanh toán gay áp lirc lan v vn d tn kho, chi phi, tin hrang cho 
ngri lao dng, 

• Thj tnrông dt may trong nuOc cüng không tránh khôi nhft'ng tác dng xu. 
Djch Covid-19 lam thay di nhu cAu tiêu dung bai các hot dng giân each x hi 
d phông ch6ng djch bnh. Nguii dan ru tiên mua nhu yu phAm, thirc phm,. 
han là qun áo. Các dan hang giãm dit ngt, dãc bit là chüng loi Veston, sami 
cao cp vn là san phAm chin h.rçc truyn thóng mang lai  giá tr cao sVt  giárn 
dáng k. D thIch i:mg vài tinh hinh thirc té, doanh nghip buc phãi chuyn d'i 
san xut các chüng loi khu trang, san phm báo h y tá, qun áo th thao,... 

Tuy nhiên vOi quyt tam vera phOng chng djch, vira duy tn n djnh san 
xut, gift lao dng, dam bão vic lam, chäm lo di sng tinh than và dam bào thu 
nhp cho nguai lao dng. Hi dng quán trj, Ban diu hành dà xây dirng thm thin, 
giãi pháp diu hành và quãn trj 1mb hot, nhy ben, t.n diing ti da các thành tru 
cüa cuc Cách mang  cong ngh 4.0, ... nhm vrgt qua khó khàn giüp NBC hoàn 
thành t& nht nhiêm vii san xu.t kinh doanh näm 2020. 



II. Kt qua thirc hin các chi tiêu SXKD näm 2020: 

TT Din giãi Dvt KR 2020 TH 2020 
TH/KH 

1 Doanh thu CM USD 20,500,000 15,763,000 77% 
2  Tng thu nhOp Tr.d 2,700,000 2,702,467 100% 
3  Lãigp " 105,000 108,112 103% 

- Khu hao " 55,000 53,233 97% 
- Lçii nhuân trtx& thu " 50,000 54,879 110% 

4 Loi nhuân sau thud 42,400 51,694 122% 
5  Du tir " 15,000 8,065 54% 
6 Kim ngch xut nhp khu 1000USD 

- Kim ngch XK tInh dU 650,000 295,044 45% 
- Kim ngich NK tmnh dO 70,000 51,160 73% 

7 Lao dng bInh quãn Ngtroi 4,200 3,590 85% 
8  Thu nhp bInh quân 1000d/ng 8,500 8,400 99% 

Trong do Tidn lu'ong 7,000 6,900 99% 
9  Vn diu 1 Tr.d 182,000 182,000 100% 

10  LNST/VDL % 23.30% 28.40% 122% 
11 -. .( Lai co ban tren co phieu Dong 2,330 2,840 0 122 /o 

12 TJêchiacj,tfrcdtrkjn % 10%-15% 12% 100% 
13 Np ngân sách Tr.d 55,000 42,590 77% 

., . 
III. Danh gia ket qua thçrc hiçn hot dung cua Tong cong ty nam 2020: 
• Gong Mc quail trj doani, ngIzip: 

- Tang ctxing cOng tác quãn l diu hành, phan cong nhiêm vii, luân chuyn can b, 

kin toàn bO may quän l các dan vi trrc thuc và dan vj thãnh viên. 
- Ca cu lai  ngun hang san xut tai  các dan vj cho phü hçip vâi tinh hInh thirc t và 

quy mô cüa tmg dan vi. 

- Thirc hin tit giãm chi phi toãn din, ru tiên chäm lo cho ngtri lao dng, gi0 khách 

hang, dam bão duy tn nang lirc san xut d có th nhanh chóng khOi phc SXKD 
ngay khi thj tnrng kinh th phii hi, 

- Darn bão kirn tra lien tuc h, duy trI cong tác dánh giá ni b v h thng quãn trj 
chit ltrgng, 5S, Lean, an toàn ye sinh lao dng, bão v môi trtthng, an toàn PCCC... 

- Tng Cong ty luOn thijc hin dung quy djnh cüa Pháp lut, Diu 1 và quy ch quãn 

trj ni b cüa Tng Cong ty, nghiem tue thirc hin ngh quy& cüa Di hi dng c 

dOng và các quyt djnh Hi dng quãn trj dã ban hành. 

• COng Mc San xuñt: 

- Mie dü tinh tinh thj trithng gp nhiu khó khän, thay di chUng loi san phm truyn 

thng nhtrng NBC vn duy tn t& h thng san xut vài mi1c tiêu thiic dy tang näng 
sut. 

- Nâng cao cOng tác kirn soát quân 1 chit hrcing hang boa trong toân h thong Tng 
cong ty. 

- Nhiu câi tin và sang kin trong san xut a gop phAn tang näng suit lao dng. 

•;4G cO 
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- Thi.thng xuyen trin khai nhiu giài pháp kim soãt chi phi, tit giám chi phi tang 
hiu qua trong san xut. 

- Các nhóm Sale dä n lrc tim kim phát trin các dan hang d duy tn n djnh san 
xut, chip nhn nhQng dan hang khO, chAt Iirçing cao; quy hoch ngun hang san 
xuAt n djnh, phü hcip vOi quy mô và tInh hInh thirc th các dan vj; 

• Côizg Mc diu 1u'. 
Trong näm 2020 do ãnh hiiing cUa djch Covid- 19, Tng cong ty chi tp trung du tr 
b sung may móc thi& bj d phic viii nhu c.0 san xuAt va chuyn di mt hang phü 
hcip vâi tinh hinh thirc t dam bão dt nãng suAt theo kS'  vQng và chAt hrcng san 
phAm thxçyc nâng cao. Tng giá trj du tu han 8 t' dng; 

• Cong Mc thj trithng: 
• Di vái thj treràng xuãt khu: 
- TInh hinh djch bnh kéo dài dà ãnh hu&ng IOn dn toàn b hoat dng san xuAt cüa 

Tng cOng ty. M.c dü tinh hInh khO khän nhiing b phn thj truông dã rAt n hrc tim 
kim các dan hang d duy tn hot dng san xuAt. 

- Thirc hin nhiu giãi pháp linh hot d giü dugc khách hang truyn thng c11ng chia 
sê khO khan Va tIch circ phát trin them khách hang mOi. Day cüng là co hi d dánh 
giá và ch9n 19c khách hang tip tVc  phát triên. 

• Di vài thj trtrông n3i dja: 
Tip tiic nghiên cOn, phát trin kiu dáng, mAu mA và chüng loi nguyen phi lieu phU 
hçip vOi nhu cu và xu th cüa thôi trang trong ni.rOc; 
Tang cuô'ng k nAng cüa nhân viên ban hang ngày càng chuyên nghip gop phn vào 
vic dua thuang hiu cüa các san phAm cüa Tng Cty vào tam trI ngui tiêu dUng 
trong nixOc ngày càng sâu rng han 

- NAm 2020 doanh s ban hang màng siêu thj giam 50%, các cira hang, d?i  1 gân nhu 
tê liêt hoàn toàn. 

• COng Mc tài c/zInh: 
Ca cAu 1i vic ding vn vay tai  các t chirc tin dvng  dt duçic hiu qua ti uu 
nhât; 
Tái ca cAu vn dAu tu ti mt s dan vj d d?t  hiu qua cao han. 
Kim tra, kim soát cOng tác k toán - tài chinh, ngAn ngira rUi ro, tiêt giam chi phi 
hap l' trên ca sO dam bão duy trI hot dng lien tçic cUa các dan v trong toàn h 
thng. 
Quãn l dông ti&n hieu qua, dam bào dU ngun vn cho hot dng SXKD và các dir 
an du tu 

- Cong tác k toán quãn trj thisô'ng xuyên, kjp thOi phân tich chi phi và hiu qua 
SXKD hang tháng. 

• ôizg Mc clthrn lo dài s6ng cizo Can b C"ông nhân v/en: 
Nam 2020 mac dU hot dng SXKD cUa Tang cOng ty g.p nhiu khó khAn do ãnh 
huOng cUa dch Covid- 19, nhung Tng cong ty dA có nhiu giai pháp dam bao dU 
viec lam cho ngi1i lao dông, thirc hin t& các chInh sách tin Iumg tin thuOng on 
djnh thu nhp cho nguOi lao dng. Tuy nhiên lao dng vn bin dng giãm 15% so 
vOi k hoach. 

: 



ChInh sách luong thuâng cüa Tng cong ty duçic ap diing theo nguyen tic: gn tin 
lirang vâi chit lu'çmg, nàng sut, và hiu qua lam vic cüa mi ngix1i. Ben cnh do 
Tng cong ty luôn chili tr9ng hài hOa Igi ich cilia doanh nghip Va philic lçi cüa ngui 
lao dng; 

- NBC luôn chili tr9ng tâi cong tác chäm lo dyi sng cho ngu?ii lao dng nhii: tio môi 
truèng lam vic t& d ngui lao dng yen tam cOng tác, duy tn ch d chInh sách, 
phüc lgi cüa nguäi lao dng 

Cong tdc klidc: 
Tinh hinh an ninh chinh trj - tr.t tr an toân cilia Tng cOng ty luôn dugc gi vng 
Cong tác phông chng djch bnh luôn dugc thirc hin trit d. 
Cong tác PCCC luôn duçic quan tam. Thiing xuyên t chilrc kim tra cong tác PCCC 
tai Tng cOng ty va các dan vj thành viên. Qua dO kjp th6i phát hin nhng tn tai,  nh 
ro và dira ra bin pháp khc phiic ngay nhiltng nguy co CO th xãy ra cháy no. 
Ben cnh hot dng san xut kinh doanh, NBC luôn Iuôn quan tam và hung ilrng tIch 
circ các hot dng xâ hi tir thin hung v cong dng Dng hành ciling Tng 
Cong ty cOn có các t chic doàn th nhr Doàn Thanh Niên, Cong Doàn. cüng có 
nht1ng hot dng thit thrc chäm lo t& dOi sng cho ngri lao dng. 

4. Kt luãn: 
D có duçc kt qua san xut kinh doanh thành cOng, dng thi gia tang giá trj Tng 

cOng ty trên các mt nhi.i uy tin di vâi khách hang, di tác, các cp chinh quyn; uy tin 
vài các t chilrc tin ding. DO là nhi vào sir dng thun cüa Ban lãnh do Tng Cong ty; 
sir kiên tn, n lrc phn du, nhit huyt trong lao dng; sr tim tOi, sang tto không ngilrng 
nâng cao hiu qua và dc bit là sr doàn kt gn bó cilia dti ngü CB-CNV trong toàn 
Tng Cong ty. 

Ben canh  nhüng quyt tam và näng lirc, chi.rang tninh hành dng cüa Ban lãnh do và 
toãn th CB — CNV cOn phãi k dn vai trO quan tr9ng cilia các c dông, di tác vã khách 
hang. Chinh sir dng thun, dng hành và tip silrc cilia các qu vj là nn tang vU'ng chic 
d NBC không ngilmg phát trin và hoàn thành vuçit milrc k hoich do DHCD giao. 

Cu& cüng xin kinh chilic silrc khOe Qu c dOng; 

Chilic Di hOi  thành cOng tht dcp! 

PHM PHU CU5NG 
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TONG CONG TV MAY NHA BE CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
CONG TY CO PHAN Bôc lap - TLr do - Hanh phác 

TP.HCM ngày 05 (hang 6 nárn 2021 

BAO CÁO KE HOACH & GIAI PHAP THISC HIN KE HOLCH NAM 2021 

CUA HO! BONG QUAN TRJ 

A. K hoch và giãi pháp tlirc hin k hoch nám 2021: 
1. Nhn dnh chung tInh hInh: 

Dn nay, chiia cO mt di báo chInh thCrc nào v thii dim th gii kim soát thrçc 
djch Covid 19 và trr l?i  các hot dng kinh t xA hi binh thuing. Do vy, thách 
thrc cüa 2020 gn nhx vn con giU nguyen trong näm 2021. 

Thiu hiit lao dng có tay ngh và bin dng lao dng; Chi phi lao dng ngày càng 
tang cao; tim Iirc va ngun lirc con ngui có khâ nãng thich l'rng cao trong mci 
hoàn cãnh và cong ngh, mô hinh quân trj trong diu kin mói là. nhüng thách tht'rc 
khong nhO trong näm 2021 

• Doanh nghip Dt may cn có cách tip cn linh hot han, thIch 1ng vci sr thay di 
cüa thj triiäng trong Va sau djch bnh, chü dng thay di phuong th&c san xu.t kinh 
doanh, tip tiic di mi cong ngh, chuyn di s phO hçp, don du xu th d tn 
dyng nhng ca hOi  do các hip djnh thuang mi tr do dem 1i. 

2. Chi tiêu k hoach nãm 2021: 
TT Din giãi Bvt KH 2021 

I Doanh thu CM USD 12,200,000 
2 Tng thu nhp Tr.d 2,166,000 
3 Lçi nhuân truOc thu 45,000 
4 Du tu 5,000 
5 Kim ngach XK tInh dQ 1000USD 245,000 
6 Kim nguch NK tInh dü 'I  42,000 
6 Lao dng binh quân NgrOi 3,000 
7 ThunhpbInhquan 1000d/ng 8,500 
8 Np ngân sách Tr.d 36,000 

3. Các giãi pháp thic hin k hoch närn 2021 
+ Cong tác quãn tr san xut: 

- Tp trung xây drng hoàn thin chin hrçic san xut kinh doanh gn vói phát trin 
cong ngh tir dng hóa, áp dyng cong ngh 4.0 d djnh htxàng phát trin cho Tng 
Cong ty phü hçip vc'ii xu hu0ng cüa thii dii. 

Thành 1p hi dng sang tao, sang kin câi tin san xut có nhim vy khoi dy tinh 
thAn sang tao, cai tin san xuAt lien tyc trong toàn h thng NBC mang Ii hiu qua 

trong san xuât 

I 



Dy nhanh tang näng sut lao dng, ch.t luvng tt, tang thu nhp cho ngt.ri lao 
dng, n djnh và thu ht lao dng. Quan tam dn nhQng dan vj CO näng suit lao dng 
thp, lao dng bin dng nhiu. 

Th.rng xuyên dánh giá hiu qua hot dng quãn trj san xut theo các tiêu chI: nang 
sut, cht krçng san phAm, thai gian giao hang, chi phi san xut. 

Thrc hin cong tác tit kim toàn din, cal tin h9rp 1' trong toãn h thng NBC 

Cong tác thj tru*ng: 

> DJi v&i thj tric&ng xuO't khiu: 

- Theo dOi sat sao tmnh hinh thj trung d kjp thôl ca c&u ti l chcing loi hang hóa phü 
hçp dung nhng nhu c.0 cn thit nhAt cüa thj truxng a trng thai binh this?ing mâi cüa nn 
kinh t th giOi. 

- Xây drng các phicmg an dir phông d i'mg phó kjp thai vOi nhüng thay di lien tVc  ccia 
thj truang. 

- Tang cu&ng han ntta cong tác nghiên ciru, phân tIch, dánh giá và dçr báo th truang; 
dánh giá di'ing các di thCi canh  tranh nh.m tn dung các ca hi chim lTnh thj tru&ng; hn 
ch rii ro vã dam bão phát trin bn vtrng. 

> Dcii vái thj trw&ng n.5i dja: 

- Khai thác Co hiu qua hot dng thuang mai  din tcr d ma rng và cO nhung brOc phát 
trin dt phá cho thj trisang ni dja cüa Tng Cong ty. 

- Da dng mu ma thit k và chüng loai  san phm 

- Tip tiic xây dmg ngân hang d 1iu khách hang nh&m h.ru trr thông tin khách hang, d 
có k hoch xây drng mi quan h vai nhüng khách hang truyn thng; chäm sóc, hau  mâi, 

uu dai khách hang mt each ci th và hiu qua han. 

Cong tác d?Iu tir, cong ngh san xut: 398B 

- Tip tilc t chirc thrc hin cong tác nghiên ciru, lmg ding tin bt khoa hpc k5 thut và 
cOng ngh vao san xut kinh doanh, nhanh chóng trin khai dng b các giãi pháp d thit 
k và san xut các san phm mai nhm khai thác có hiu qua các thit bj hin có, vá nâng 
cao giá trj gia tang. 

- Hoàn thin và khai thác cO hiu qua b phn nghiên ciu và phát trin san phm ccia 
Tng Cong ty 

- Nghiên cru may mOc thit bj theo huàng tir dng hóa, khai thác ht cong näng cUa 
thit bj ti,r dng, tiOu chuAn hóa thao tác cong nhân a các cong don khó nhm Ioi trir yu 
t phii thuc vào lao dng cO tay ngh cüng nhr dam bão duçrc n djnh v cht lucng và 
näng suât. 

- Nghiên cüu du tu các thit b mang tinh tir dng thông qua các cong ci nhix rp crng, 
ccr cal tin chü khong qua tir dng sn có cüa thit bj tr khâu nghiên ciru mu dn san xu&t 
di trà nh&m giâm ti da chi phi du tis, dem li hiu qua dng b v san xuAt, chit lung và 
nang suât. 

- Tip tiic duy tn vã dam bao Co hiu qua tai  Nha may may: Hu Giang, Dic Linh, Soc 
Trang dng thai tip tiic chin hrgc phát trin va ma rng san xut cüa HDQT khu virc 
Dng bang sOng Ccru Long. 



Cong tác quãn tr ngun nhân lrc: 

- Ch tr9ng tuyn ding và dào to ngun nhân 1irc, dac  bit ixu tiên phát trin di ngü di 
ng1i có trInh d, kinh nghim, nhay ben trong cong tác thj trix&ng, sang to k thuât, thit 

k, nhân si cO trInh dO cong ngh thông tin d dáp üng nhu cAu phát trin Tng Cong ty. 

- Chäm lo di sng ngisi lao dng d g1Q vtIrig ngun nhân lrc dáp 1rng yêu cAu san 

xuAt, thirc hin t6t h thng trách nhim xà hôi, môi tnrvng theo yêu cu tinh hInh mdi. 

- DAy mnh truyn thông rO rang và xuyên sut dn tirng ngithi lao dng nhm xây dirng 
gitr gin hinh ãnh, uy tin, thtxang hiu NBC d ngiRi lao dng chia sê và gn bó vcfi Tng 
Cong ty. 

• Cong tác tài chInh 

- Tang cLr&ng quàn l phAn vn cUa Tng COng ty ti các dan vj thành viên, nâng cao 
hiu qua st'r diing vn, kim soát tt ngun vn Iuu dng dng thi vn diving nhy ben và 
can di vay ngoi t vci lãi suAt tt nhAt. 

- Tang cxOng cong tác quãn l' dOng tin, can di tài chInh hiu qua d quân l tt các 

chi tiêu tài chfnh cüa Tng Cong ty, dam bão ngun tài chInh an toàn d vls?t qua các din 
bin khó lixng cüa tinh hInh th giài và trong nuàc. 

- DAy m?nh cong tác kim tra, kim soát d ngàn ng&a rüi ro, tit giãm clii phi hçp l' 
trên ca sâ dam bào duy trI hot dng hiu qua. 

- Tip tVc  giao khoán các chi tiêu cho cac dan v, Phông k toán kim tra giám sat chat 
ch các khoãn chi phi khoán, kMng ch chi drçic phép chi trong mi'rc khoán. 

• Côngtáckhác 

- Phi hgp vai các t chCrc doàn th dAy mnh các phong trào thi dua lao dng san 
xuAt, tp trung chäm lo tin luong và các chinh sách phcic lçi cho ngu&i lao dng. 

- Tap trung cOng tác phOng chng djch bnh Covid-19 ngày càng phirc tp và khó 
lirOng. 

- Tip tic tp trung cho cOng tác môi thrOng, phOng cháy cha cháy, phOng chng cháy 

n phOng chng bao lijt, an toàn v sinh thirc phAm ccia Tng Cong ty. 

Kt Iuãn:  

VO'i nhttng bin dng, dAy khó khàn cüa nn kinh tê th giâi và trong nuâc, dac  bit là 
ành huông khO h.rOng cüa djch bênh Covid-19 trên pham vi toàn cAu. Dày là giai don ht 

sc khó khän cüa rigành dt may nói chung và Tang COng ty May NM Be nói riêng. 

Mac dü vy, H0i  dng quân trj vn tin ring, bang si n 1irc ht mInh v&i tinh thAn trách 

nhim, sr quyt liit trong cong tác quãn trj và diu hành, c1ng sir n lrc sang to cCia trng 
can bO,  trng ngtxOi lao dOng trong toãn h thng, sr tin tirOng dng hành cüa quI khach 

hang và sir dng cam cüa Qu c dông. NBC nhAt djnh së vut qua nhüng thách thirc, khó 

khàn mâi và s vn duy trl drc sir tang trirOng va phát trin bAn vrng, ngày càng lan 
mnh, dáp Crng si,r tin tirOng cüa Qu cA dOng và CBCNV. 

KInh dA nghj di hOi  dAng cA dOng xem xét và thông qua các miic tiêu k hoch neu tr 

TM. NC QUAN I 
H 

TNGCCNGTY 
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NHA aE-
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B1 HQI BONG CO BONG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
BAN KIEM SOAT Bôclâp-TLrdo-Hanh phüc  

TP.HC'M, ngày 05 tháng 06 nàrn 2021 

BAO CÁO CUA BAN KIEM SOAT 

TI BiI HQL BONG CO BONG THU'NG NIEN NAM 2021 

KInh thixa toàn th Dai hi 

• Can cur Diu It t churc và ho?t dng cüa Tang Cong ty May Nhà Be — CTCP d diiçc 
DHDCD thông qua; 

• Can cur Quy ch t churc và hot dng Ban Kirn Soát Tng Cong ty May Nhà Be; 
• Can cur Báo cáo tái chInh Näm 2020 dirge kim toán bâi Cong ty TNE-IH Kim Toán 

CPA Vit Narn th1rc hin; Báo cáo Kt qua boat dng san xut kinh doanh nAm 2020 
cüa Hi dng quán trj; 

• Ban Kim Soát xin báo cáo truOc BHDCD thing nién nàm 2021 cüa Tng Cong ty 
May Nhà Be vài nh&ng ni dung chInh nhux sau: 

PHAN I: HOAT BONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2020 

Ban kim soát gm 03 thãnh viên, can cü theo Quy ch hout dng cüa ban kim 
soát và k hoach boat dng näm 2020 Ban kim soát dã thirc hin các nhim vi1 nh&m báo 
darn hoat dng cüa Tng Cong ty phir hap vói Diu 1, các Quy ch nii bO và các quy 
djnh pháp luât có lien quan sat vâi tInh hinh thirc t hot dng và phát huy hiu qua cong 
tác cüa Ban kim soát. Hoat dng chInh cüa Ban kim soát trong närn 2020 gm các ni 
dung sau: 

1. Thm Ira Bdo cáo tài clilnh và giám sat cong Mc J,ic1i loan 

• Xem xét báo cáo tài chInh qu2, näm 2020 cüa Tang cong ty nhm dánh giá tmnh trung 
thuc và hap I cña các s Iiu tài chInh, phU hap vâi các chun mirc, ch d k toán 
doanh nghip Vit Nam vã các quy djnh pháp I cO lien quan dn vic 1p va trInh 
bay Báo cáo tài chinh. 

• Thrn tra vic hch toán ghi nhn doanh thu, phân b chi phI, phân tich dánh giá tinh 
hInh tài chInh, boat dng san xut kinh doanh, tInh hinh quãn l cong ng vã tinh hinh 
trIch 1p cdc khoãn dr phOng theo quy djnh; 

• Tharn gia phi hap cüng dan vj kim toán v phm vi, ni dung th%rc hin kim toán 
Báo cáo tài chInh närn cüa Cong ly. Thm djnh Báo cáo tài chInh näm tri.ràc và sau 
kirn toán nhrn dánh giá tinh trung thirc vã hap 1 cUa cãc s 1iu tài chInh, dng thi 
xem xét kin cüa kim toán viên; 
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2. PI:6i Iiçtp và gidm sat tin!, bIn/i /,ort d3ng HDQT, Ban T6ng Giám D6c: 
Näm 2020 ngành dt may chju ánh h.rông cfia djch bnh Covid-19, tinh hInh kinh th 
th giâi tAng truông chm, nhu cu tiêu ding sAn phm may mc giAm, dan hAng 
khang him, áp lirc chi phi .. . là nhüng nguyen nhân chInh Anh hu&ng dn hiu quA 
SXKD cüa Tng cong ty. Tuy nhiên, HDQT ciA nhy ben n&m bt tInh hmnh, dua ra 
nhtng quy& djnh kjp thii trong chi do diu hành, khc phiric thrçic nhung khó khAn 
giip Tng cong ty thirc hin hoAn thành các chi tiêu cüa Nghj quy& Di hi dng c 
dOng thing niên 2020. 

• HDQT, Ban TGf) ciA tuAn thCi dy dü cAc quy djnh cüa Pháp 1ut trong quAn 1 vA 
diu hAnh. Các Nghj quyt cüa HDQT ban hAnh dung trIrth tir, dung thm quyn và 
phü hçp Nghj quyt Di hi dng c dOng, tuAn thu Diu 1 Tng Cong ty, Lut 
Doanh nghip và cAc quy djnh pháp 1ut khác. 

• Ban Tng giám dc thng xuyên bAo cáo HDQT v& tInh hinh hoat dng cUa Tng 
Cong ty d HDQT nm rO tinh hInh vA kjp thai có kin chi do cn thit. HDQT 
giám sat cht ch va chi do kjp thai các hoat dng cüa Ban TGD dc bit trong cOng 
tác t chi'rc, quAn 1 diu hAnh, du tu vA dy mnh cAc hott dng sAn xut kinh doanh 
kjp thôi vA hiu quA nh&m giAm thiu và ngän ngra rüi ro, hn ch t& cia chi phi phAt 
sinh. 

• Truâng BKS — Thu k cUa HDQT ciA tham gia dy dü các phiên h9p cüa HDQT d 
nm bt tInh hInh ho?t dng sAn xut kinh doanh, tInh hInh du tu và tAi chInh, dng 
thai tham gia kin, duia ra các kin ngh vâi HDQT, Ban diu hành Tng Cong ty 

Ban TGD trong vic quAn l, diu hành hot dQng kinh doanh ti'mg qu và mic tiêu 
phtrang hurng hoat dng tip theo trong phm vi trAch nhim vA quyn hn duçic giao 
nhm hoàn thAnh tt các chi tiêu k hoch d ra. 

• Trong näm 2020, Tng Cong ty không phAt sinh bAt cir vAn d tranh chAp nao lien 
quan dn hot dng sAn xuAt kinh doanh, khOng phAt sinh hçrp dng giao kt cUng nhu 
xung dot lçii Ich vâi nhU'ng nguii có lien quan. 

• Qua quA trinh giám sAt các ho?t dng quAn trj VA diu hành, BKS không thAy cO diu 
gi bAt thi.rng trong hot dng cüa I-IDQT, Ban Tng giAm dc Tng cong ty. 

• BKS dAnh giá vic quAn 1 diu hành Tng cong ty cüa HDQT, Ban tng giAm dc 
duoc thirc hin mt cAch than trQng, hçip l, hiu quA, phü hçp vOi quy djnh cüa phAp 
luât hiën hành. 



PHAN II 
KET QUA GIAM SAT THUC HI1N cAc CHf TIEU 
HOA&T DQNG SAN XUAT KINJI DOANH NAM 2020 

1. Kt qua thu'c hiên các ch tiêu nàm 2020 theo Nghi cjuyt DHDCD  

TT Din giãi Dvt KR 2020 TH 2020 
THIKH 

1 Doanh thu CM USD 20,500,000 15,763,000 77% 
2 Tng thu nhp Tr.d 2,700,000 2,702,467 100% 
3  Laigp 105,000 108,112 103% 

- Khu hao 55,000 53,233 97% 
- Lri nhuân triràc thug 50,000 54,879 110% 

4 Lci nhuân sau thud " 42,400 51,694 122% 
5 Duttr 15,000 8,065 54% 
6  Kim ngtch xut nhp khu 1000USD 

- Kim ngch XK tInh dü 650,000 295,044 45% 
-KimngachNKtjnhdu 70,000 51,160 73% 

7 Lao dng bInh quân Ngtrô'i 4,200 3,590 85% 
8  Thu nhp bmnh quân l000d/ng 8,500 8,400 99% 

Trongdó:Tinlzccrng 7,000 6,900 99% 
9  Vn diu I Tr.d 182,000 182,000 100% 

10 LNST/VDL % 23.30% 28.40% 122% 
11  Lãi ca ban trên c phiêu fMng 2,330 2,840 122% 
12  T1êchjactfrcdu'kjn % 10%-15% 12% 100% 
13 Np ngãn sách TrA 55,000 42,590 77% 

2. Kt qua giám sat tInh hInh hoat dông tài chinh cüa Tng cong ty 
•• Nhân xét 

• BKS nht tn vài Báo cáo cüa HDQT v kt qua hot dng san xut kinh doanh cüa 
Tng Cong ty trong nAm 2020. Các giái pháp quãn l diu hành ciia Hi dng quãn trj 
và Ban tng giám dc th hin si,r quyt tam cao, linh ho?t trong chi do thirc hin k 
hoach SXKD, dam bão lçii Ich cho c cong vâ ngui lao dng cQng nhu dam bão sir 
phát trin bn vüng cüa Tang cong ty. 

• Báo cáo tài chInh cüa Tang Cong ty dizçc 1p mt each trung thirc vâ hap 1, phán ánh 
dung dn tInh hinh tãi chInh cüa COng ty ti các thai dim va thôi ks', tuan thu cac 
chutn mirc k toán Vit Nam và các quy djnh hin hành khác v k toán t?i VN. 

• Nht trI vi baa cáo tài chInh nàrn d duçc kim toán bi cüa Cong ty TNHI-1 Kim 
Toán CPA Vit Nam. Dng vâi kin cüa kim toán: "Báo cáo tài chInh tng hap 
dâ phán ánh trung thirc và hap l, trên các khIa c?nh tr9ng yu, tinh hinh tài chInh 
tang hap cüa Tng Cong ty tai ngày 31 tháng 12 nãm 2020 cüng nhu kt qua hot 
dng kinh doanh và tinh hinh lmi chuyn tin t cho nm tài chmnh k& thüc cing ngày, 
phCt hap vOi Chun mxc k toán Viêt Nam, Ch d kë toán doanh nghip Vit Nam 
hiên hành và cac quy dinh pháp 1 có lien quan tâi vic 1p và trinh bay Báo cáo tài 
chInh tng hap". 
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+ Mt s chi tiêu tài chInh ti Báo cáo tài chinh thrqc 1p ngày 31/12/2020 
• TOm 1I m1 s clii lieu Bang can d6i kE loan: 

Dvt: lriéu dng 

Chi tiêu 
S 1iu Cong ty Mc S Iiu Hçrp nht 

31/12/2019 01/01/2020 31/12/2020 01/01/2020 

TAI SAN 

A.Tài san ngAn hn 1.323.482 1.810.205 1.810.118 2.232.528 

B. Tãi san dài han 480.618 554.468 927.980 1.037.735 

Cong Tài san 1.804.100 2.364.673 2.738.098 3.270.264 

NGUON VON 

A. Nçi phãi trã 1.458.609 2.016.071 2.350.934 2.867.037 

B.VnchüsihQu 345.491 348.602 387.164 403.227 

Cng Ngun vn 1.804.100 2.364.673 2.738.098 3.270.264 

• Tom tt ni3t s6 clii lieu Bdo cáo Ket qua hoil ttng kin/i doanh: 

Dvt: triçu dcng 

Ch tiêu 
S Iiu Cong ty Mc S lieu Hqp nhat 

Näm 2020 Nm 2019 Näm 2020 Nam 2019 

1. Doanh thu thun ban hang và cung cp 
d.vu 

2.644.442 3.418.374 4.029.754 4.835.012 

2. LN gOp  v ban hang ye. cung d.p d.v 558.117 709.3 16 723.671 947.344 

3. LN thun tr hot dng kinh doanh 45.784 78.300 40.56 1 76.082 

4. Tng lvi nhun k toán tnrrc thu 54.879 88.645 56.508 96.064 

5. Lcyi nhuân sau thud TNDN 5 1.694 72.041 34.858 60.529 

+ Ddnh gid chung: 

- S sách chi'rng ti'r dt.rçic ghi chép và itru trtr d.y dü, phàn ánh kjp thôi tinh hinh hoat 

dng thirc t cüa don vj; 

- Dan vj thuO'ng xuyên tin hành kim kê kho, tài san cüa Tng Cong ty nhm quán I 
và kim soát chat ch han; 

- Nhn xét v các s lieu trong báo cáo tang kt cüa Chü tjch HDQT: là dung vâi s 
1iu trong Báo cáo tài chinh d dixçxc kim toán. 

- Ban kim soát dánh giá cao nhtthg kt qua ma HDQT, Ban diu hành dâ dt duçc 

cQng nhl.r vic lrng phó kjp thyi trucc djch bnh và nhffilg bin dng cUa th trlxmg. 



PHAN in 

NHAN XET, DANH GL& VA MEN NGH! CUA BKS 

1. Nhãn xét, dänh giá hoat dông 

• Ban Kim soát thirc hin chi.rc näng, nhim vii mOt  cách khách quan, trung thrc, cn 
tr9ng, tuân thu theo dung Diu 1 th chirc và hoat dng Tng Cong ty May Nhà Be qui 
djnh và nhng diu khoãn ghi trong Lust  doanh nghip. 

• Ban Kim soát dà lam trOn chirc näng, nhim vii ma các nba d.0 tu d tin ti.x6ng giao 
cho, nht là thrc hin nhim vii kim soát hot dng kinh doanh và sr diing vn mt 
cách có hiu qua; cüng nhr thrc hin tt các ni dung BKS dã xây dimg và trinh bay 
truOc DHCD thucmg niên näm 2020. 

• Kt qua hoat dng cüa BKS trong nãm 2020 cO sir n hrc cüa bàn than m& thành viên 
và cüng nh sii tin nhim, h trçl và to diu kin cüa HDQT, Ban TGD, các phOng 
ban, toàn th CB.CNV Tng Cong ty May Nba Be; 

• Thay mt BKS, Tôi xin tràn trQng cam an sr tin nhim, üng h và t.o diu kiin cüa 
HDQT, Ban TGD Tng Cong ty và các phông ban d giüp BKS hoàn thành tt nhim 
V;1. 

2. Môt s kin nghi  

Ben cnh nhUng thành qua dt dugc trong näm 2020 cUa Tng cong ty, trong bi cành 
djch bnh Covid- 19 trên th giài vn cOn din bin phüc tap, khO lung trong nàm 2021. 
Ban kim soát d nghj Ban diu hành Tng Cong ty c.n tip tjc nghiên ciru them nhiu 
giãi pháp d chü dng i:rng phó nhm giãm thiu tác dng cüa djch bnh, vuçit qua khO 
khän, duy tn phát trin san xut, n dinh viêc lam và thu nhp cho ngixi lao dng, phn 
du hoàn thành vuat mi'rc các muc tiêu, nhiêm vu theo k hoch dã d ra, c11 th nhu sau: 

/ Tip t11c lành do và trin khai dng b thirc hin "miic tiêu kép" vra chü dQng 
phOng chng dich vera tuân thu nghiêm tilic các quy djnh v phOng chng djch; dng thai 
t.p trung ngun hrc cho cong tãc nghiën cru th truOng, kjp thai nm bt thông tin thay 
di tinh hinh kinh t& chInh trj th giài ãnh hisâng trirc tip dn cOng tác san xut cüa Tng 
cong ty, tü do xây dimg giãi pháp lrng phó ci th d giãm thiu các chi phi phát sinh, gi 
vttng san xut, dam bão viêc lam, n djnh dai sng cho ngi.rai lao dng, và nâng cao hiu 
qua san xut kinh doarib. 

/ Chü trQng nâng cao hiu qua quàn trj hang tn kho, quãn trj cong nçi, cong tác kim 

soãt chi phi, cOng tác thirc hành tit kim tr khâu san xu.t, bàn hang và quãn l nhm 
nâng cao näng 1irc c.nh tranh. 

/ Di vói mt s Cong ty con, cong ty lien kt hoat dng san xut chua hiu qua. D 
nghj HDQT, Ban TGE) cn CO nhOng quan tam chi do quyt 1it các vn d cOn tn ti 
cüa dan vj d tang tnuâng san xut va phát huy hiu qua kinh doanh. 
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PHAN iv 

ICE bACH HOAT DQNG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2021 

/ Thm djnh tInh d.y dü, hçip pháp và trung th%rc cüa báo cáo tInh hInh kinh doanh, 
báo cáo tài chInh cüa Tng Cong ty, báo cáo dánh giá cong tác quán I cüa Hi dng 
quãn trj. Lp báo cáo cüa BKS ti cuc hp Dti hi dng c dông thir?ing nien. 
v' Giám sat tInh hInh trin khai thrc hin k hoach san xut kinh doanh näm 2021; 
" Giám sat tInh hInh thirc hin các Nghj quy& cüa DHDCD thu?ng niên näm 2021. 
TInh hInh thirc hin các Nghj quyt, quyt djnh cüa HDQT có lien quan dn hot dng 
cUa Tang cong ty. 

/ Tham dir và tham gia tháo lun, kin nghj tui các cuc h9p Hi dng quãn trj và 
các cuc h9p khác cüa Tong Cong ty. 
V' Thrc hin nhung cong vic khác theo yêu cu cüa HDQT và cüa các c dOng 

Ban kim soát h& sirc tin tung vào näng lirc quán trj, xây drng va phát trin Tng cOng 
ty cüa Ui dng quân trj, Ban Tng giám dc và tp th CBCNV. 

Trên day Ia toàn b ni dung trong qua trinh kim tra giám sat cüa BKS trong näm 2020 
và k ho?ch hoit dng nàm 2021. BKS xin báo cáo tnr&c DHDCD. 

KInh trinh Dii hi dng c dông xem xét thông qua. 

Cui cüng xin gOi tri Qu c dông li chüc süc khOe, chüc Dti hi thänh cong t& dçp. 

TM. BAN KIEM SOAT 

TRUONG BAN 

Phan Van Hãi 

6 



TONG CONG TY MAY NHA BE CONG HOA XA HOT  CHÜ NGHTA VIT NAM 
HOT DONG QUAN TRI Dc 1p - Tir do - Hnh phc 

----oOo---- 

TP, Hc ChIMinh, ngày 05 tháng 06 nám 2021 

T TR1NH PHAN PHOI LQI NHUIN 
TRiCH LJP QUc VA CHIA cO T1C NAM 2020 

Can cir diu 1 t chi'rc và h9at dng cüa Tng Cong ty May Nba Be -CTCP 

Can cü Báo cáo Kt qua hot dng kinh doanh näm 2020 dà &rçc kim tóan bii 
Cong ty TNHH Kim loan CPA Viêt Nam, nay HDQT trInh D}ThCE phân phi 
lcii nhuân nãm 2020 nhu sau: 

Bvt: YND 

TT Các chi tiêu Thirc hiên 

1 Tng doanh thu và dich vy khác 2,702,467,809,064 

2 Tng chi phi 2,647,588,803,913 

3 Tng hyi nhun tru*c thu 54,879,005,151 

4 Thud thu nhp doanh nghip 3,184,840,218 

5 Lqi nhun sau thu 51,694,164,933 

6 TrIch 1p các qu5 vä chia c tfrc 36,314,366,181 

- Qu5 dAu ti.r phat trin: 10% 5,169,416,493 

-Qukhenthuäng: 10% 5,169,416,493 

- Qu5 phiic loi: 5% 2,584,708,247 

- TrIch thu&ng HDQT và BKS: 3% 1,550,824,948 

- Chia c tirc: 12% 21,840,000,000 

7 Lçri nhun sau khi trIch Ip qu5 15,379,798,752 

8 
Tang Iqi nhun sau thu chira phãn 

phoi Iuy ke 105,082,201,189 

KInh trmnh DHDCD biu quyt thông qua.!. 

TM.HQI BONG QUAN T 

/QTN6CNGTY 
IC?! MAY 

( NHA BE-
CÔNGTY  A 

-  C6PHAN1 

PHM PHU CTYNG 

ICH 



TM.HOI BONG QUAN T 

FICH 

16MG CONG TY 
MAY 

NHA BE-
CoNG TV 

C6PHAN  A 

PHM PHU C1XcNG 

TONG CONG TY MAY NBA BE CONG HOA XA HOI CHU NGH!A VIT NAM 
HOT DONG QUAN TRT Dc 1p - Tij do - Hnh phüc 

----oOo---- 

TP, H ChIMinh, ngày 05 tháng 06 näm 2021 

TO' TRINH D1J' KIEN PHAN P110! LVI NHULN 
TRICH LIP QUc vA CHIA CO TIC NAM 2021 

- Can cr diu 1 t chic và hot dng cüa Tng Cong ty May Nhà Be - CTCP; 

Can ci'r K hoach san xut kinh doanh näm 2021 cUa HDQT, nay HDQT trInh 
DHBCD k hoch phan phi igi nhun näm 2021 nhu sau: 

Bvt: VNB 
TT Các chi tiêu K hoach 
1 Tang doanh thu và dlch vy khác 2,166,438,000,000 
2 Tang chi phi 2,121,438,000,000 
3 Tong lçri nhuan truro'c thue 45,000,000,000 
4 Thuê thu nhp doanh nghip 7,700,000,000 
5 Lçri nhuãn san thud 37,300,000,000 
6 TrIch 1p cäc qu và chia c tfrc 32,284,000,000 

- Qu5Y a'd tic phát trie2n: 10% 3,730,000,000 
- Quy'i khen thw'mg: 10% 3,730,000,000 
- Qu9phác lçii: 5% 1,865,000,000 
-ThtcOngHDQTvàBKS':3% 1,119,000,000 
- Dit kiê'n chia c02  tic: 10% - 15% 21,840,000,000 

7 Lçri nhun san khi trIch 1p  Qu 5,016,000,000 
8 Tng lyi nhun chira phân phi tOy k 110,098,201,189 

KInh trInh DHDCD biu quy& thông qua.!. 



TM. HQI BONG QUA RI 

CONG TY CO PHAN MAY NHA BE CONG HOA XA HOT  CHU NGHTA VIT NAM 
1101  DONG QUAN TRj Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

----oOo---- 

TP, H C/il Minh, ngày 05 tháng 06 näm 2021 

T TRINH 
V/v: Sfra di, bJ sung và ban Iiành Diu 1 Tang Cong ty May N/ia Be - CTCP 

,. A Z 
Kinh gui:  Di h9l dong co dong Tong cong ty May Nha Be - CTCP 

Can cir Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 thrçic Quc hi NirOc Cong hôa xa hi 

chü nghia Vit Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Can cr Luat Chmg khoán s 54/2019/QH14 dtrçc Quc hi Nuàc Cong hôa xâ hi 
chü nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

- Can cir nghj djnh 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa ChInh Phü quy djnh chi tit 

thi hành mt s diu cüa Lust  Chirng khoán; 

- Can cir Thông ti.r s 1 16/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 cüa B Tài chinh hizàng 
dn mt s diu v quàn trj cong ty áp diing di vói Cong ty di chüng ti Nghj djnh s 
155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa ChInh PhU quy djnh chi tit thi hành mt s diu 
cüa Lust Chirng khoán; 

Khoán 20 Diu 310 Ngh dnh 155/20201NB-CP quy djnh: "Cong ty dç2i ching 

cO trách nhim xôy dirng Diu l cOng ty, Quy ch n5i b5 vc quOn frj cong ty, Quy ché' 
hoQt dc5ng càa H5i dng quOn trj, Quy ché' hoçit dç5ng cüa Ban kim soát theo quy djnh 
càa Luçt Doanh nghip sá 59/2020/QHJ4, Lut Chi'rng khoán sO' 54/2019/QHJ4, Nghj 
djnh nay vO các van bàn pháp lut có lien quan, trInh Dai hi dng cO' dOng thông qua 

tgi cuc hQp gn nhdt tlnh tui' ngày Nghj djnh nay CO hiu lzcc thi han/i". 

Hôi Dng Quan Trj xây dirng Diu 1 Tng cong ty theo hithng dn ti Thông tu so 

116/2020/TT-BTC. Bàn dir thão Diu 1 chi tit duac dInh kern theo t trInh nay. 

Kjnh trInh Dai  hi dng c dông xem xdt, thão 1u.n và biu quyt thông qua. 

Trân trpng./. 

PHLM PII1J CUNG 



CONG TY CO PHAN MAY NHA BE CONG HOA XA HOI  CRcJ NGHIA VTT NAM 
HOT DONG QUAN TRJ Dc 1p  - Tir do - Hnh phñc 

----oOo---- 

TP, H C/il Mm/i, ngày 05 tháng 06 nám 2021 

T€ TRINH 
V/v: B6 sting nganh ngh kin/i doanli 

KInh gui: Di hi dng c dông Tng cong ty May Nhà Be - CTCP 

- Can cr Lust Doanh nghip s 59/2020/QH14 ducic Quc hi NuOc Cong hOa xâ 
hi chU nghia Vit Nam thông qua ngây 17/06/2020; 

Can cir Diu 1 t chirc va hoat dng Tang cong ty May Nhà Be - CTCP 

- Can cir quy djnh pháp 1u.t hin hành và yêu cu thrc tin cüa Ting cOng ty May 
NhàBè-CTCP 

Hi Dng Quãn Trj trinh Di hi dng c dOng xem xét, thão 1un và biu quyt 
thông qua vic b sung ngành ngh kinh doanh cüa Tng cong ty nhii sau: 

1/ Thông qua vic b sung ngành ngh kinh doanh "Chuyn phát" - ma ngành: 
5320 vào danh mic ngành ngh kinh doanh cüa Tng cong ty 

2/ Uy quyn cho Hi dng quân tn, ngtthi di din pháp 1ut cüa Tng cong ty 
thrc hin các thu tic dang k' kinh doanh và th%rc hin các cong vic lien quan 
trin khai hot dQng kinh doanh "Chuyn phát" theo quy djnh cüa pháp lust. 

KInh trinh Di hi dng c dông cong ty xem xét thông qua 

Tran trQng./. 

TM. HOI BONG QUAN p 

oO39 ich 

TdNGCONGTy 
MAY 

NHA BE- 
CONG TV 
CdPKN 

H 
PHJLM PHU CTRING 



CONG TY CO PHAN MAY NHA BE CONG HOA XA HOI  CHU NGHIA VIT NAM 
HO! DONG QUAN TRI DOc 1p - Ti do - Hnh phik 

----oOo---- 

TP, i-id ChI Minh, ngày 05 tháng 06 näm 2021 

T TRINH 
V/v: Sa di, bá sung và ban hành Quy ch ni b v quán In Tang Cong ty May Nhà Be - CTCP 

KInh gui: Bi hi dng c dông Tong cong ty May Nhà Be - CTCP 

- Can cü Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 dixcc Qu& hOi  Nuâc Cong hOa xã hOi 

chü nghia Vit Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Can cr Lut Chrng khoán s 54/2019/QH14 dtxçic Quc hi Nuàc Cong hôa xã hi 
chU nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

- Can cir nghj djnh 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa ChInh Phü quy djnh chi tit 
thi hành mt s diu cüa Lust Chirng khoán; 

- Can cü Thông tu s 116/2020/TT-BTC ngày 3 1/12/2020 cüa B Tài chInh hucing 

dn meit  s diu v quân trj cong ty áp ding di vài Cong ty di chüng ti Nghj dnh s 
155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa ChInh Phü quy djnh chi tit thi hành mt s diu 
cüa Lut Chirng khoãn; 

- Can cr Diu 1 t chrc và hot dng Tng cong ty May Nhà Be - CTCP 

Khoãn 20 Biu 310 Nghj djnh 155/2020/N13-CP quy djnh: "COng ty dgi cháng CO 

trOch nhiçm xdy dyng Diu lç cOng y, Quy che n3i b(3 v quán lrj cOng ty, Quy chef  hoQt 

d5ng càa H5i dng quán tn, Quy ché' hogt d5ng càa Ban kim soát theo quy djnh cta 
Liit Doanh nghiçp sá 59/2020/QHJ4, Lugt Ch&ng khoán sá 54/2019/QHJ4, Nghj djnh 

nay và cac van bàn phOp lUsl cO lien quan, trinh Dgi hi ddng c dOng thông qua Igi 

cuç5c hQp gdn nhO't tInh lit ngày Nghj djnh nay cO hiu ltc dii hành". 

Hi Dng Quàn Trj xây dirng Quy ch nOi  b v quàn trj Tng cong ty theo hu&ig 
dn ti Thông tu s 1 16/2020/TT-BTC. Bàn dr thào chi tit Quy ch ni b v quàn trj 

Tng cong ty dugc dInh kern theo tä trInh nay. 

KInh trjnh Di hi dng c dông xem xët, thão 1un và biu quyt thông qua 

Trân trQng./. 

TM. HO! BONG QUAN' R! 

ü tch 
003988e9  

T6NG CONCTY 
MAY 

NHA BE- 
CONG TV 

U CYNG 



CONG TY CO PHAN MAY NHA BE CONG HOA XA HOT  CHU NGH!A VIT NAM 
HOI DONG QUAN TRI Dc l.p  - Tir do - Hnh phñc 

TP, H Clii Mmli, ngày 05 tháng 06 nám 2021 

TO' TRINH 
V/v: Thông qua Quy ch hogt dng cia HDQT Tang Cong May Nba Be - CTP 

. 

Kinh gin:  Bi hçn dong co dong Tong cong ty May Nha Be - CTCP 

- Can Cu Luat Doanh nghip s 59/2020/QH14 disçc Quc hOi  Ntrâc Cong hôa xa hi 

chU nghia Vit Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Can ci'r Lut Chmg khoán s 54/2019/QH14 duçic Quc hi Nixic Cong hôa xa hi 

chü nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

- CAn Cu nghj dnh 155/20201ND-CP ngAy 31/12/2020 cüa ChInh PhU quy djnh chi tit 

thi hãnh mt s6 diu cüa Lut Chirng khoAn; 

- CAn cr Thông tu s 116/2020/TT-BTC ngày 3 1/12/2020 cüa B Tài chInh hràng 
dn mt s diu v quAn trj cong ty áp ding d6i vâi Cong ty di chitng tai  Nghj ctjnh s6 

155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cüa Chmnh Phü quy djnh chi tit thi hành mt s diu 

cüa Lut Chirng khoAn; 

- CAn ci:r Diu 1 t chi'rc và hot dng Tng cOng ty May Nba Be - CTCP 

Khoãn 20 Biu 310 Ngh djnh 155/2020/ND-CP quy dnh: "Cong ty dqi chàng 

cO trách nhiçm xáy c4mg  Diu lç cOng ty, Quy che n5i b5 v quán trj cOng ty, Quy chef  

hogt dc5ng cüa H3i dng quOn trj, Quy chê hoct d5ng càa Ban kim soát theo quy djnh 
cta Lut Doanh nghip sá 59/2020/QHJ4, Lut Ching khoán sd 54/2019/QHJ4, Nghj 

djnh nay và các van bàn pháp lut có lien quan, trinh Dai hi d3ng c dong thông qua 

tcii cuç5c hQp gcn nht tInh tit ngày Nghj djnh nay cO hiçu ly'c thi hành". 

Hi Dng Quãn Tn xây dmg Quy ch hott dng cUa HDQT Tang cong ty theo 
huàng dn ti Thông tu s 1 16/2020/TT-BTC. Ban dr thAo chi tit Quy ch hoat dng 
cüa HDQT ducic dInh kern theo t trInh nay. 

Kinh trInh Di hi dng c dông xem xét, thAo 1un và biu quy& thông qua. 

TrAn tr9ng./. 

TM. HOI BONG QUAN R 

0398 tjch 

  

T6NG CONGTY '0 
MAY 

NHA BE- p.  
CONG  TV * 

C6FMAN 

PHAM PHU CUNG 



T6NG CONGTY 
MAY 

NHA BE-
Co 
C6PPIAN 

CONG TY CO PHAN MAY NHA BE CONG HOA XA HOT  CHU NGH!A VIET  NAM 
BAN KIEM SOAT Dc 1p - Tir do - Hanh phUc 

TP, H C/il Mm/i, ngày 05 tháng 06 nàm 2021 

TO TRINH 
Wv: Sza di, Ban hành Quy ch hoQt d5ng cza BKS Tang Cong ty May Nhà Be - CTC? 

Kinh gü'i: Dal hi dng c dông Tng cong ty May Nhà Be - CTCP 

Can cr Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 duçic Quc hi Ni.ràc Cong hOa xä hi chü 
nghia Vit Nam thông qua ngây 17/06/2020; 

- Can ct'r Lust Cht'xng khoán s 54120191QH14 duqc Quc hi Nu& Cong hOa xã hi chCi 

nghTa Vit Nam thông qua ngây 26/11/2019; 

- Can cCr nghj djnh 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 cUa ChInh Phü quy djnh chi tit thi 
hành mit s diu cüa Lut Chüng khoán; 

- Can cr Thông ttr sé 116/2020/TT-BTC ngày 3 1/12/2020 cüa B Tài chInh huó'ng dn mt 

s6 diu v quãn trj cong ty ãp diing di vOl COng ty di chcing ti Nghj djnh s 155/2020/ND-
CF ngây 31/12/2020 cCia ChInh Ph quy djnh chi ti& thi hành mt s diu cCia Lust Chirng 

khoán; 

- Can c(r Diu 1 t ch(rc vã hot dng Ting cong ty May Nhà Be - CTCP 

Khoãn 6, Diu 288 Ngh djnh s 15512020 /ND-CP: Quy djnh quyên vã nghia vii cüa Ban 

kim soát trong dO cO nghTa viii "Xdy drng Quy ch hoçil d5ng cia Ban kkrn soát và trInh Dcii 

h51 ddng c dong thông qua ". 

Khoãn 20 Diu 310 Ngh djnh 155/2020/ND-CP quy dnh: "Cong ty dgi ching cO trách 

nhim xOy d-ng Dthu l cong ty, Quy che nç51 bç5 v quOn tn cong ly, Quy ch hogt dng cüa H! 
dng quân tn, Quy ché' hoot dong cza Ban kkm soát theo quy djnh cüa Lu$t Doanh nghip s 
59/2020/QHI4, Lut Chz'rng khoán s 54/2019/QHI4, Nghj di nh nay và cOc vOn ban pháp lut 
có li&n quan, trinh Dqi h3i ddng cd dOng thông qua tii cu5c hQp gdn nhát tInh lit ngày Ngh/ 

dinh nay có hiu lrc I/il hành". 

Ban kim soát xây dirng Quy ch hot dng cUa Ban kim soát Tng cong ty theo huàng 
dn ti Thông tr s I 16/2020/TT'-BTC. Ban dir thão chi ti& Quy ch hot dng cüa Ban kim 
soát T6ng cong ty duc dmnh kern theo t trinh nay. 

KInh trInh Dti hi dng ct dông cong ty xem xét thông qua 

Trân trQng./. 

TM. BAN KIEM SOAT 



NHA 
co 
C6  ' 

CONG TY cO PHAN MAY NHA BE CONG HOA XA HOT  CHU NGHTA VIT NAM 

HOI DONG QUAN TRI Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

TP, H ChI Minh, ngày 05 tháng 06 nám 2021 

T TRINH 
V/v: chá'p thun cho Cly CF 4Mtãng t 1ç s& hiu cd phdn MI'JB 

ma khongphái thrc hiçn các thi tyc chào mua cong khai 

KInh gfri:  Di hi dung cu dông Tung cong ty May Nhà Be - CTCP 

- Can cir Lu.t Doanh nghip s 59/2020/QH14 dugc Qu6c hOi Nuâc Cong hàa xã 

hi châ nghTa Vit Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Can cr Lust Chüng khoán s6 54/2019/QH14 duçc Quc hi Nuó'c Cong hOa xa 
hOi chü nghTa Vit Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

- Can cr nghj djnh 155/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa ChInh Phü quy djnh chi 

tit thi hành mt s diu cüa Lut Chrng khoán; 

- Can cir Diu l t chirc và hot dng Tng cong ty May Nhà Be - CTCP 

- Can cü van bàn kin nghj cüa Cong ty CP 4M ngày 10/05/202 1 v vic xin chp 
thun cüa Di hi dng c dong Tng cong ty May Nhà Be - CTCP d tang t' l sâ 

htru c phn MNB (Van bàn kin nghj cüa c dong); 

Cong ty c phn 4M là C dông hin hüu cUa Tang cong ty May Nhà Be - 
CTCP; là dôi tác chiên hrçc, ho trçl tu vn quàn 1 va giâi thiu khách hang dam bão 
nang 1irc san xuât tr 30% den 50% toàn h thông Tng cOng ty May Nhà Be trong 
nhieu nàm qua, luôn dông hành cing Tong cong ty trong nhQng lüc khó khän nhu: müa 
djch Covid-19 näm 2020 Tong cong ty CO dü hang hOa d san xuât. 

Theo quy djnh ti dim b, khoãn 2, Diu 35 Lut Chimg khoán s 
54/2019/QH14: Nhn chuyn nhucmg cô phiêu có quyn biu quyêt trirc tiêp ho.c gián 
tiêp s hü'u dt tr 25% tr& len sO CO phiêu CO quyên biêu quyêt cüa 01 cOng ty di 
chüng nêu dugc Di hi dOng cô dOng thông qua thi không phãi thrc hin chào mua 
cong khai. 

Hi dung quãn trj kInh trinh Di hQi dng c dOng thung niên 2021 cUa Ttng 
cOng ty May Nhà Be thông qua ni dung kin nghj cUa C dOng nhii nêu ti van bàn 

kin nghj cüa cu dOng nhu sau: 

1/ Thông qua vic Cong ty C phn 4M dirge nhn chuyn nhuccng c phiu MNB dn 
den t' lê s& hüu dat tir 25% trâ len tong sO cô phân CO quyên biêu quyêt ma khOng 
phãi thirc hin các thu tVc  chào mua cOng khai ti các thai diem nh.n chuyên nhugng 
theo quy djnh cüa Lust chrng khoán 2019. 

2/ Thông tin giao djch dir kiên nhi.r sau: 

a! Ben nhn chuyn nhuqng: 

+ Ten t chi'rc: Cong ty C phan 4M 

+ S Gi.y chmg nhn dang k' doanh nghip: 0312575412, ngày cp 05/12/20 13, 
noi cap: Si kê hoch và dâu tu Tp.HCM 



KInh trinh Di hQi dng ci dong Cong ty xem xét chp thun 

Trân trvng./. 
GQUANT 

h 

PHA1WPHU CU€NG 

TM 

T6NG CONGT' 
MAY 

NHA BE-
CÔNGTY 
Co PHAN. 

+ Dja chi: TOa nhà M-Building, s 09, duing s 8, Khu A, Do Thj Mâi Nam 
Thành phô, PhuOng Tan PhÜ, Qun 7, Tp.HCM. 

+ S luçmg, t' 1 c phiu dang nm gitt: 4.530.000 CP t' 1 24,89% 

+ S krçing, t 1 c phiudirkin giao djch: 33 1.206 CP t'1 1,82% 

+ s6 lucmg, t 1 c phiu dir kin sau khi giao dich: 4.86 1.206 CP t' 1 26,7 1 % 

b/ Ben chuyn nhuqng: 

- HQ và ten: Nguyn Thj Phixcing Thào 

+ CCCD s 079186010655 ngày cp 26/03/2018 ti Tp. H ChI Minh 

+ S hxçing, t' 1 c phiu chuyn nhuçing: 23 1.206 CP t' !: 1,27% 

VâJho.c 

HQ và ten: Lê Thj Bach Hu 

+ CMND s 023783876 ngày cp 10/11/2015 ti Tp. H ChI Mirth 

+ S kro'ng, t 1 c phiu chuyn nhuçmg: 100.000 CP t 1: 0,55 % 

c/ Phuang thirc chuyn nhuçing: bão giálthOa thu.n phü hçTp vOl quy djnh cUa pháp 1u.t 
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PHAN MO DAU 

Diu l nAy cüa Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty C phn (dithi dày gi là "Tng 

Cong ty") là c so pháp 1 cho mi hot dng cüa Tng Cong ty. Diu l, các quy djnh cüa 

Tng Cong ty, cac Nghj quyt cüa Di hi Dng c dong và Hi dng quãn trj nu dä thrc 

thông qua mt eAch hp l phi) hçTp vOl pháp lust lien quan sê là nhflng quy tc vA quy djnh 

rang buOc  d tin hành ho?t dng kinh doanh ctia Tng Cong ty. 

Diu lê nay &rçrc Di Hi Dng C Dông Tng Cong ty May Nhà Be - Cong ty Co 

phn thông qua theo Nghj quy& s&...../DHDCD ngày 25 thAng 06 näm 2021. 

I. DINH NGHIA CAC THUiT NG[JTRONG }JIEU L 

Diu 1. GiAi thIch thut ng& 

1. Trong Diu l nAy, nhUng thu.t ngU duói day s dirge hiu nhis sau: 

a. "Vn diu l' là tng giA trj mnh giA c phAn dä ban hoc thrçic dang k mua khi 

thành 1p cong ty c phn và quy djnh ti Diu 5 cüa Diu l nay. 

b. "V6n có quyn biu quyt" là vn c phn, theo do ngir&i sO hcru cO quyn biu 

quyt v nht1ng vn d thuc thm quyn quy& djnh cüa Dii hi ding e dông; 

c. "Lust Doanh nghip" eO nghTa là Lut Doanh nghip s: 59/2020/QH14 dirge 

Quc hi thông qua ngày 17 thAng 06 näm 2020. 

d. 'NgAy thành lap" là ngày Tang Cong ty dirge cAp GiAy ehcrng nhan dAng k 

doanh nghip. 

e. "NgtrO'i diu hành doanh nghip" là Tng GiAm dc, PhO Tng GiAm dc, GiAm 

D6c Diu Hành, K toAn trirOng trong Tng Cong ty dirge Hi dng quAn trj phé ehuAn. 

f. "Ngtri quAn l doanh nghip" là ngu?xi quAn l' Tng cong ty, bao gm ChCi tjch 

Hi dng quãn trj, thành vien Hi dng quAn trj, Tng giám dc và cAe cá nhAn giU ch(rc 

danh quãn l khAc do Dti hi dng c dông ho.c Hi dng quAn trj phé ehuAn. 

g. "Ngi.thi có lien quan" là Ca nhân hoc th chirc dirge quy dinh ti KhoAn 23 Diu 4 

Lut Doanh nghip và KhoAn 46, Diu 4 Lut Chng khoãn. 

h. "ThOi han hoat dng" là th&i hn hot dng cia Tng Cong ty &rgc quy djnh ti 

Diu 2 cCia Diu l nay. 

I. "Vit Nam" là nuOc Cong hoà Xä hi ChU nghia Vit Nam. 
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j. "Cs dông" là Ca nhân, t chirc si hQu It nht mt c phAn cüa Tng cOng ty. 

k. "Lut Ch(rng khoán" cO nghia là Lust ch6ng khoán s& 54/2019/QH14 duçic 

Quc hi thông qua ngày 26 tháng 11 nAm 2019. 

2. Trong Diu l nay, cac tham chiu tâi mt ho.c mt s quy djnh hoc vAn bàn 

khAc s bao gm CA nh0ng scra di hoc vAn bàn thay th chüng. 

3. Các tiêu d (chtrong, diu cüa Diu l nAy) dtrçic sü dung nhm thun tien cho 

viëc hiu ni dung va khong Anh htràng tâi ni dung cCia Diu l nay; 

4. Các ttr hoc thut ngu dA duçic dnh nghia trong Lust Doanh nghip (nu không 

mAu thun vOi chU th hoac ngU' cAnh) sê CO nghia urong tir trong Diu l nAy. 

II. TEN, HINH TH(XC, TRU S, CHI NHANH, VAN PHONG DI DIN, 
DIA DIEM KINH DOANH, THUI HN biT DQNG VA NGU'UI DJ DIN 
THEO PHAP LUJT CUA TONG CONG TY 

Diu 2. Ten, hjnh thrc, tr s&, chi nhánh, vAn phông di din, dla 

dim kinh doanh sà thO'i hn hot dng cüa Tng Cong ty 

1. TênTngCongty 

o Ten ting Vit: TONG CONG TV MAY NHA BE - CONG TV CO PHAN 
o Ten ting Anh: NHABE GARMENT CORPORATION - JSC 
o Ten vit tat: NBC 

o Biu tisçrng (logo): 

N3C 
NHABE CORPORATION 

2. Tng Cong ty là Cong ty c phn CO tir each phAp nhân phü hçip vi phAp lut 

hiên hAnh cüa Viêt Nam. 

3. Tri sà dang k' cOa Tng Cong ty là: 

o Dja chi: S 4, Diring Bn nghé, Pht.rôiig TAn Thun Dông, Qun 07, 

ThAnh ph H ChI Minh. 

O Dién thoai: (028) 38720077- (028) 38729124 

o Fax: (028) 38725107 

o E-mail: infonhabe.com.vn   

o Website: http://nhabe.com.vn   



4. Tng Cong ty có th thành 1p chi nhánh va van phong dai din tai dja bàn kinh 

doanh d thirc hin các miic tiêu hoat  dtng ctia Tng Cong ty phà hçip vài nghj quy& cUa 

HQi dng quán trj va trong phm vi lut pháp cho phép. 

5. Trr khi chm dái hoat dng tnràc thai han theo khoãn 2 Diu 58 cüa Diu I nay, 

thM han hoat dng cüa Tng Cong ty s b&t du t& ngày thành l.p và là vO thai han. 

Diu 3. NgtrOi dai  din theo phäp lut cüa Tang Cong ty 

Tng cOng ty cO 01 ngui dai  din theo pháp lust là Tng giám dc 

Quyn han và nghia vi cüa ngui dai  din theo pháp lut thrc hin theo Diu 13 cüa 
Luat doanh nghip Va CC quyên, nghta vii khác thea quy djnh cüa pháp lut hin hành 

III. MUC TIEU, PHM VI KINH DOANH VA HOT QNG CUA TONG 
CONG TY 

Diu 4. Miic tiêu hot dng cüa Tng Cong ty 

1. Ngành ngh kinh doanh cüa Tng Cong ty: 

Tir do kinh doanh trong nhung ngành, ngh ma lut khOng cm. 

2. Mc tiêu hoat dng cüa Tng Cong ty: 

Tng Cong ty &rc thành 1p d huy dng va sü diing vn có hiu qua trong vic 

phát trin san xu.t kinh doanh v san phm may mc Va CC linh virc khác nhm mic 

tiêu thu lçi nhuân ti da; tao  vic lam n dinh cho ngu0i lao dng; tang c tic cho 

cac c dOng; dong gOp cho ngân sách nhã nuOc và phát trin Tng COng ty. 

3. Bt kS' mvc tiêu nào trong s nhUng mc tiêu nay cn phãi có sir chap thu@n cüa 

ca quan quân ! thI Tng Cong ty chi có th thirc hin mvc tiêu do sau khi duc co 

quan CO tMm quyn ph duyt. 

Diêu 5. Pham vi kinh doanh vã hot dng cüa Tng cong ty 

1. T6ng Cong ty duc phép tin hành tt ca cac hoat  dng kinh doanh thea quy djnh 

cüa Giy ch(xng nhn dang k kinh doanh Va Diu l nay, thông baa thay di ni 

dung dãng k vOi co quan däng k kinh doanh và dã cong b trén Cng thông tin 

clang k doanh nghip quc gia. 

2. Tng Cong ty duo'c phép lap k hoach, tin hành tAt ca cac hoat dng kinh doanh 

nhung ngành ngh ma pháp lut khOng cAm. 
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IV. VON BIEU L, CO PHAN, CO BONG SANG LiP 

Biu 6. V6n diu l, c phn, c doug sang 1p 

1. Vn diu 1 cüa Tng Cong ty là 182.000.000.000 YND (MOt tram tam miscii hai 
t' dng Vit Nam) 

Tang s6 vn diu l cUa Tang Cong ty duçc chia thãnh 18.200.000 c phn vâi mnh 
giá là 10.000 dng/c phAn. 

2. Tang Cong ty CO th thay di vn diu 1 khi duc Dai  hi dng c dông thông 
qua Va phü hçp vó'i các quy djnh cOa pháp 1ut. 

3. Các c phn ca T6ng COng ty vao ngày thông qua Diu 1 nay là c phAn ph 

thông. Cáo quyn và nghra vi kern theo c phn du'çc quy djnh ti Diu 12, Diu 12 Diu 13 
nay. 

4. Tng Cong ty CO th phát hành cáo 1oi c phn iru dai khác sau khi có sij chap 

thun cüa Di hi dng c dOng và phU hçp vOi cáo quy djnh cUa pháp luat. 

5. C phAn ph thông phái duçic tru tiên chào ban cho cáo c dông hin htu theo t' 

13 tirang crng vol t' 1 s hUu c phAn ph thông cüa h9 trong Tng Cong ty, trr trtrOiig hqp 

Dai hôi dng c dong quy djnh khác. Tng Cong ty phãi thông báo vic chào bàn c phn, 

trong thông báo phãi nOu rO s c phn du'çc chào ban và thOi htn clang k mua phi hçip (ti 

thiu hal muai ngày lam viéc) d c dông CO th clang k mua. S c phn c dông khOng 

clang k" mua ht së do Hi dng quãn trj cUa Tng Cong ty quyt djnh. Hi dng quãn trl Co 

th phân phi s c phn dO cho cáo di ttrçYng theo cáo diu kin va each thi're ma Hi dng 

quán frj tMy là phii hçp, nhung khOng &rçic ban s6 c phn do theo cáo diu kiën thu3n lçri 

hon so vOl nhUng diu kin dà chào ban cho cáo c dông hin hüu, trir tnrng hqp Di hi 

dng c clOng chip thun khác hoc trong trtrOng hçrp c phn duçc bàn qua SO Giao djch 

Chrng khoán 

6. Tang Cong ty CO th mua c phn do chInh Tng Cong ty d phát hành (k cá e 

phn iru dai hoàn lai) theo nhttng each thi'rc du,çrc quy djnh trong Diu I nay và pháp lut 

hin hành. C phAn ph thông do Tng Cong ty mua 1i là c phiu qu5 va Hi dng quán trj 

cO th& chão bàn theo nhttng cách thirc phü hçp vOl quy djnh cca Diu ! nay và Lut Chng 

khoán và van bàn hi.xóng dn lien quan. 

7. Tng Cong ty cO th phát hãnh cáo loi chthg khoán kháe khi &rc Di hi dng 

c dông nht tn thông qua bAng van bàn và phii hqp vOl quy djnh ci'ia pháp lut v chng 

khoán và thj thrOng ch(rng khoán. 

8. TOng Cong ty cO th dcing cO phiu qu cüa TOng Cong ty dO phic vti mic dich 
khen thu0ng. 



Diu 7. Chtrng nhân c phiu 

1. C dông cUa Tng Cong ty &rqc cp chrng ch(rng nhn ct phiu tucing rng vài 

s c phAn và loi c6 phn sâ hQu. 

2. C phiu là 1oi chCrng khoán xác nhn quyn và lqi Ich hçrp pháp cüa ngui sà 

hfru di vài mt phn v6n c phn cia t6 chIrc phát hành. C6 phiu phâi Co dy dü các ni 

dung theo quy djnh ti khoãn 1 Diu 121 Lut Doanh nghip. 

3. Trong thai hn 30 ngày k tir ngày np dy âü h sci d nghj chuyn quyn so 

hiu cè phAn theo quy djnh cUa Tng Cong ty hoc trong thOi hn hai tháng (hoc cO th lâu 

han theo diu khoãn phát hành quy djnh) k tr ngày thanh toán dy clü tin mua ci phn 

theo nhis quy djnh ti phuong an phát hành c phiu cüa Tng Cong ty, ngtrOi sO htru so cô 

phAn se dirge cp chCrng nhn c6 phiu. NguOi sO hUu c phAn khong phâi trà cho Tng 

Cong ty chi phi in chirng nhn c phiu hoc bt kS'  mt khoàn phi gI. 

4. TrirOng hqp c phiu bj mat, bj hCiy hoi hoc bj htr hông dtrOi hInh th(rc khác thi 

c dông dirge cong ty cp 1i c phiu theo d nghj cüa c6 dong dO. D nghj eüa c dông 

phãi CO CC ni dung sau dày: 

a) Thông tin v c phiu dA bj mat, bj hii hông ho.c bj hüy hoi dLrOi hinh thi.'rc khác; 

b) Cam k& ehju tráeh nhim v nhUng tranh ehp phát sinh tr vic ep 1i c phiu mOi. 

Diu 8. Chirng chi chIrng khoán khác 

Chrng chi trãi phiu hoc các chirng chi chi'rng khoán kháe cüa Tng Cong ty (trr eác 

thu chào ban, cac chCrng chi tm thOi và eãc tài lieu tuxclng tlr), s dirge phát hành eO du và 

ehU k mu cüa di din theo pháp 1u.t cCia Tng Cong ty, trr tri.r&ng hqp ma các diu khoãn 

và diu kin phát hành quy djnh khác. 

Diu 9. Chuyn nhtrqng cli phn 

1. TAt Ca các cli phAn du CO th du.rgc tir do chuyn nhugng trur khi Diu l nay và 

pháp luat  có quy djnh khác. Cli phiu niêm y& trën SO Giao dleh Chi'rng khoán s durgc 

chuyn nhuxgng theo cac quy djnh cüa pháp Iut v chi'rng khoán và thj trirOng chüng khoán 

cüa SO (iiao djch Churng khoán 

2. Cli phn chira dirge thanh toán thy dü không dirge chuyên nhugng và huOng eac 

quyn Igi lien quan nhu quyn nhn cli t(rc, quyn nhn cli phiu phát hành d tang vlin cli 

phn tir ngulin vlin chü sO hQ'u, quyn mua cli phiu mOi chào ban và các quyn lçri khác theo 

quy dnh cüa pháp 1ut. 
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Diu 10. Thu hi c phn 

1. Trung hçp c dông khong thanh toán d.y di và dOng hn s tin phãi trã mua 

phiu, Hi dng quàn trj thông báo và cO quyn yêu cu c dông do thanh toán s tin cOn 

lai cOng vi li sut trén khoãn tin do Va nhQ'ng chi phi phát sinh do vic không thanh toán 

dy dO gay ra cho Tng Cong ty theo quy djnh. 

2, Thông báo thanh toán nêu trén phãi ghi rO thai hn thanh toán mi (ti thiu là 

bay ngày k tt'r ngày gi'ri thông báo), dja dim thanh toán và thông báo phâi ghi rO truO'ng 

hçp không thanh toán theo dOng yêu c.u, s c phn chua thanh toán ht sê bj thu hèd. 

3. Truing hçp cãc yeu cu trong thông báo nêu trên không duçc thrc hin, tnrâc 

khi thanh toán dy dO tht ca các khoãn phãi np, các khoãn li và các chi phi lien quan, Hi 

dng quân trj cO quyn thu hi s c phAn do. HOI  dèng quãn trj cO th chp nhQ.n vic giao 

np các c phn bj thu hèji theo quy djnh ti các Khoãn 4, 5 vá 6 và trong các trung hçp 

khác dixçcc quy djnh t41 Diêu 1 nay. 

4. C phn bj thu hi du'c coi là các c phn duc quyn chào ban quy djnh ti 

khoãn 3 Diu 112 Lust Doanh nghip. Hi dng quãn trj cO th trirc tip hoc Oy quyn ban, 

tái phân phi theo nhOng diu kiin và each thtrc ma Hi dng quãn trj thy là phO hp. 

5. C dông nm gi& c ph.n bj thu hi së phãi tir bô ttx cách cè dông di vOi nhing 

c phn do, nhung vn phài thanh toán tt cã cac khoãn tin cO lien quan eng vài tin li 

theo t' l (không qua lài sut cho vay kS'  hn 12 tháng cOa Ngân hang cO mrc li suAt tt 

nht cO 1çi nht cho ct dông) vào thOl dim thu hii theo quyt djnh eCia HOi  dng quãn trj k 

tCr ngày thu hi cho dn ngày thirc hin thanh toán. HQi dng quãn trj cO toàn quyn quyt 

djnh vic cung ch thanh toán toàn bO giã trj c phiu vào thai dim thu hi hoac  có th 

min giãm thanh toán mt phn hotc toàn b s tin do. 

6. Thông báo thu hi së duçc gCri dn ngu'Oi nm gi c phAn bj thu hi truóc thOi 

dirn thu hi. Vic thu hi vn CO hiu 1irc k ca trong trirOng hqp cO sai sot hoc bt cn 

trong vic gui thông báo. 

V. C(1 CAU TO CIilC, QUAN TR! vA iaEM SOAT 

Diu 11. Co du ti chüc, quán trj, vä kim soát 

Ca c.0 tt chCrc quàn l, quàn trj cOa Tng Cong ty bao gm: 

a. Di hi ding ct dOng; 

b. Hi dng quãn trj; 

c. Ban kim soOt. 

d. TngGiOmdôc; 
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VI. CO BONG VA BI HQI BONG CO BONG 

Biu 12. Quyn cüa cô dông 

1. C dong ph thông có các quyn sau: 

a. Tham dir, phát biu trong cuc hçp Di hi dng c dông và thijc hin quyn biu 

quy& trrc tip hoc thông qua ngtri di din theo Uy quyn hoac  hInh th(rc khãc do Diu l 

cong ty, phãp 1ut quy djnh. M6i c phn ph thông có mt phiu biu quy&; 

b. Nhn c tue vài mcxc theo quyt dlnh  cüa Di hi dng c dông; 

c. Uu tién mua c phn mài tu0ng (mg vOi t I s htru c phn ph thông cüa tlmng 

e dông trong Tng Cong ty; 

d. Tir do chuyn nhi.rçng c phn cüa minh cho ngtthi khác, trir trung hçip quy djnh 

ti khoán 3 Diu 120, khoãn 1 Diu 127 Lust Doanh nghip vâ quy djnh khác cüa pháp 1ut 

Co lien quan; 

e. Xem xét, tra c(ru Va trIch 1iic các thông tin v ten và dja chi lien lc trong Danh 

sách c dOng cO quyn biu quyt Va yêu cu scra di the thông tin không chInh xác eUa 

minh; 

f. Xem x&, tra e(ru, trIch 1iic ho.c sao chp Diu l cong ty, bien ban hçp Di hi 

dng e dông va nghj quyt Di hi dng c dông; 

g. Khi Cong ty giãi th hoc phá san, duçc nhn mt phn tãi san cOn li tuo'ng crng 

vâi t'ç l sâ hUu c phn ti Cong ty; 

h. Yêu cu Tng cong ty mua li c phn trong các truOng hçrp quy djnh ti Diu 

132 cüa Lut Doanh nghip; 

i. Duçc d61 xCr binh dng. Mi c phn cia cüng mt loi du to cho c6 dông sr 

hu các quyn, nghTa viii vã Igi Ich ngang nhau. Tn.r?ng hqp Cong ty Co CC Ioi c phn uu 

dãi, cáe quyn và nghia vii gn lin vâi cac loi ci phn iru dài phãi &rçrc Di hi dng c 

dông thông qua vâ cOng b dÀy dü cho c dông; 

j. Dirçrc tip cn dÀy di thông tin djnh kS'  và thông tin bAt thirng do Cong ty cong 

b theo quy dlnh  cüa phap 1ut; 

k. DLrçYc bão v cac quyn, Igi Ich h9p pháp cüa minh; d ngh dinh chi, hUy bO nghj 

quyt, quyt dlnh  cüa Di hQi &ng C6 dông, HQi d6ng quán trj theo quy djnh cüa Lut 

Doanh nghip; 

1. Các quyÀn khác theo quy djnh cña Diu l nay và pháp lust. 
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2. C dông hoc nhóm c dông nAm giu tir 05% thng s6 c phn ph thông ira len 

Co các quyên sau: 

a. Yéu c&u Hi dng quàn trj thirc hin vic triu tp h9p Dai  hi dng c dông theo 

các quy djnh ti khoàn 3 Diu 115 Va Diu 140 Lut Doanh nghip; 

b. Xem xét, tra ci'ru, trIch 1c st biên bàn và nghj quyt, quyt djnh cUa Hi ding 

quàn trj, báo cáo tài chInh giia nàm và hang näm, báo cáo cüa Ban kim soát, hçrp dng, 

giao djch phài thông qua Hi dng quán trj và tài lieu khác, tth tài lieu lien quan dn bi mt 

thi.rong mi, bi mt kinh doanh cüa Tng cong ty; 

c. Yêu cu Ban kim soát kim tra thng vn d c th lien quan dn quàn l, diu 

hành hot dng cüa Tng cong ty khi xét thy cn thit. Yêu cu phai bang van bàn và phãi 

bao gm các nOi  dung sau day: h, ten, dja chi lien lc, quc tch, s giiy ti pháp l' cüa cá 

nhân di vOl c dông là cá nhàn; ten, ma s doanh nghip ho.c s gi&y t?Y pháp l' cUa to 

chirc, dja chi trV sO chmnh di vOi c dông là t chüc; s6 lucmg c phn vã thOi dim dàng k 

c phn cüa ti'rng c dong, tng s6 c phn cüa cà nhóm c dông và t l sO hUu trong tng 

s6 c phn cUa Tng Cong ty; vn d cn kim tra, myc dIch kim tra; 

d. Kin nghj v.n d dira vào chuong trinh hçp Di hi ding c dông. Kin nghj phài 

bang van bàn và dirçc gcri dn Cong ty chm nht là 05 ngày lam vic truOc ngày khai mic. 

Kin nghj phãi ghi rO ten c dOng, dja chi lien lc, quc tjch, s The cAn cuOc cong dan, 

Giy chng minh nhân dan, H chiu, hoc chCrng thirc các nhân hçp pháp khác di vOi c 

dông là Ca nhân; ten, mA s doanh nghip hoc s quyt djnh thành lap, da chi try sO chmnh 

di vOl c dong là t chirc; s krçng tt'rng loi c phn cüa c dông; vn d kin nghj dua 

vào chuo'ng trinh hop; 

e. Các quyn khác theo quy djnh cfia pháp Iut và Diu l nay. 

3. C dOng hoc nhOm c dông sO hIru tir 10% tang s c ph.n ph thông trO len cO 

quyn d cCr nguOi vao Hi dng quàn trj, Ban kim soát. Vic d cO ngirOi vào Hi dng 

quàn tr và Ban kim soát thrc hin nhu snu: 

a) Các c dong ph thông hçp thành nhOm d d c& ngu'Oi vào HOi  dng quàn trj và 

Ban kim soát phài thông báo v vic h9p nhóm cho các c dông dir h9p bitt tru'Oc khi khai 

mc Di hi dng c dOng; 

b) CAn ct'r s lirgng thành viên Hi dng quãn tr và Ban kim soát, c dOng hoc 

nhOm c dong quy djnh tti khoàn nay duçic quyn d ccr mQt hoc mt s nguOi theo quyêt 

dlnh cüa Di hi dng c dOng lam t'rng cO viên Hi dng quán tr và Ban kim soát. 

Tru'Orng hçip s Crng cCr viên duç'c c dông hoc nhóm c dông d cO thp han s irng cir 
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viên ma h9 &rçYc quyn d ccr theo quyt djnh cia Di hQi dng ci dong thI s6 rng ccr viên 

cOn 1i do Hi drig quãn trj, Ban kim soát và các c dông khác d ccr theo quy djnh ti 

Diu 25 Va Diu 37 Diu I nay 

Di.0 13. Nghia vi cüa ci dông 

C dông ph thông cO nghia vii sau: 

1. Thanh toán dü và ding thii hn s6 c6 ph&n cam kt mua. 

2. Không duqc rtt v6n dA gop bang c phn ph thông ra khôi Tng Cong ty dtrci 

moi hInh thtrc, trü truOng hgp &rçYc Tng Cong ty hoc nguii khác mua Ii c phn. TruOng 

hçip có c6 dông r(it mt phAn ho.c toàn b vn c phn dA gop trái vài quy djnh ti khoãn 

nay thI c dông do và ngui cO 1i ich lien quan trong Cong ty phãi cüng lien dài chju trách 

nhim v các khoãn nç vã nghia vii tài san khác cüa Cong ty trong phm vi giá trj c phn dã 

hI rt1t và các thiêt hai xãy ra. 

3. Tuân tliCi Diu l Tang Cong ty và cáo quy ch cUa Tng Cong ty; 

4. Chap hành nghj quyt, quy& djnh cUa Di hi dng c dông, Hi dng quãn tn; 

5. Bao mt các thông tin duçic Tng Cong ty cung cp theo quy djnh tti Diu l 

Tng cong ty và pháp lust; chi sCr dung thông tin dtrçc cung cp d thirc hin và báo v 

quyn Va lçi ich hgp pháp cUa mmnh; nghiêm cm phát tan hoc sao, gcri thông tin duçc Tng 

Cong ty cung cAp cho t chcic, cá nhân khác. 

6. Tham dr cuc hp Di hi dng c dông vã thi.rc hin quyn biu quyt thông 

qua các hInh thCrc sau: 

a) Tham dir vá biu quyt trirc tip ti cuc hçp; 

b) Uy quyn cho cá nhân, t chrc khác tham dir vá biu quy& ti cuc hop; 

c) Tham dir và biu quyt thông qua hi nghj trIrc tuyn, bO phiu din tt'r hoc hInh 

thCrc diên tCr khác; 

d) GCri phiu biu quyt dn cuc hop thông qua thu, fax, thu din tCr; 

7. Chju trách nhim cá nhán khi nhân danh Tng cong ty duii mi hInh thrc d 

thirc hin mt trong các hành vi sau day: 

a) Vi phtm pháp lust; 

b) Tin hành kinh doanh Va cáo giao djch khác d tu 1çi hoc phvc vi Içi Ich cUa t' 

chrc, cá nhân khác; 
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c) Thanh toán các khoãn nçi chua dn hn tnrâc các rUi ro tài chInh di vOi Tang 

Cong ty. 

8. Hoàn thành các nghia vii khác theo quy djnh cüa pháp Iut hin hành; 

Diu 14. Dii hi &ng Co dông 

1. Di hOi  dng c dong gm tht cã c dông có quyn biu quyt, là Cu quan quyt 

djnh cao nht cüa Tng Cong ty. Di hi dng c6 dông hçp thtx6ng niên mi näm mt ln và 

trong thii htn b6n (04) tháng, k tt'r ngày kt thüc näm tài chInh. Hi dng quàn trj quy& 

djnh gia hn h9p Dti hi dng c dông thu?ng niên trong tri±ng hçp cn thit, nhiing khong 

qua 06 tháng k tr ngày kt thüc näm tài chInh. Ngoài cuc hp thumg niên, Di hi dng 

c dông cO th hçp bt thung. Dja dim h9p Di hi dng c dông duqc xác djnh là noi chi 

tça tham d h9p và phãi a trén lành th Vit Nam. 

2. Hi ding quàn trj t chCrc triu tp hp Di hOi  dng c6 dong thuông nien Va lira 

chn dja dim phü hçp. Di hi dng c dong thung niên quyt djnh nhtthg v.n d theo quy 

djnh cüa pháp lust và Diu l Tng cong ty, dc bit thông qua các báo cáo tâi chInh näm 

dirge kim toán. Trt.räng hgp Báo cáo kim toán báo cáo tài chInh näm cüa Cong ty cO các 

khoàn ngoi trir trçng yu, ' kin kim toán trái ngugc hoc tr chi, Tng Cong ty phài mäi 

di din t6 ch(rc kim toán dirge chp thun thirc hin kim toán báo cáo tài chInh cüa Tng 

Cong ty dir hçp Di hQi dng c dông thirông niên Va dti din t eh(rc kim toán dirge chAp 

thun nêu trên cO trách nhim tham dir hçp Di hi dng c dong thurng niên cUa Tng 

Cong ty. 

3. HQI dng quãn trj phài triu tp hpp Di hi dng c dOng bAt thiing trong các 

trnôig hgp sau: 

a. Hi dng quãn trj xét thAy cAn thi& vi Igi Ich cüa Tng Cong ty; 

b. s6 lirgng thãnh viên Hi dng quãn trj, Ban kiêm soát con li it han s krçrng 

thãnh viên ti thiu theo quy dlnh  cüa pháp lust; 

c. Theo yêu cAu cüa c dông hoc nhOm c dông quy djnh ti khoãn 2 Diu 115 cüa 

Luat Doanh nghip; yêu cAu triu tp h9p Di hQi dng c dông phai dirge th hin bang van 

bàn, trong dO nêu rO l do và mic dich euc hop, cO dü chrr k' cüa eác e dông lien quan 

hoc vAn bàn yëu cAu dirge !p thành nhiu bàn va tp hgp dü chtt k cUa các c dông có lien 

quan; 

d. Theo yêu cAu ccia Ban kim soát; 

e. Các trrng hgp khác theo quy djnh cüa pháp lu.t và Diu 1 Tng Cong ty. 
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4. Triu tp hçp Di hi dng cè dông bt thtr6ng 

a. Hi dng quãn trj phãi triu tp h9p Di hi dng c dông trong thai hn 30 (ba 

muai) ngày k ti ngày s6 thành viên I-11 dng quãn trj con 1i nhi.r quy djnh ti dim b 

Khoãn 3 diu nay hoc nhn &rçYc yêu cu quy djnh tti diem c và dim d khoân 3 Diu nay. 

b. Truang hqp Hi dng quân trj không triu tp h9p Di hOi  dng c6 dong theo quy 

dlnh ti dim a khoãn 4 Diu nay thI trong thai hn ba muai ngày tip theo, Ban kim soát 

phai thay th Hi dng quan trj triu tp hçp Di hi dng c dông theo quy djnh Khoãn 3 

Diu 140 Lut Doanh nghip. 

c. Truang hqp Ban kim soát không triu tp hçp Di hi dng c dông theo quy 

dinh tai dim b Khoân 4 Diu nay thI trong th?ri hn ba muai ngãy tip theo, c dong hoac 

nhOm c dông quy djnh ti dim c Khoãn 3 Diu nay có quyn yêu cu di din Cong ty 

triu tp hpp Di hi dng c dông theo quy djnh ti khoãn 4 Diu 140 Luat  Doanh nghip; 

d. Trong truang hçip nay, c dong hoc nhóm c6 dông triu tp hçp Dti hi dng c 

dong có th d nghj Ca quan dang k' kinh doanh giám sat trinh tir, thc tic triu tap, tin 

hành hop va ra quy& djnh cCia Di hi dng c dông. TAt cã chi phi cho vic triu tp va tin 

hành h9p Di hi dng c dong dugc Tang Cong ty hoàn 1i. Chi phi nay khong bao gm 

nhtrng chi phi do c6 dông chi tiêu khi tham dir cuc hp Dti hi dng c dông, k ca chi phi 

i Va di 1i. 

e. Thi tuc  d t6 chCrc hçp Di hi dng c dong theo quy djnh tii khoãn 5 Diu 140 

Lut Doanh nghip. 

Diu 15. Quyn và nghia vit ella Di hi thng cô (lông 

1. Di hOi  dng c (lông có quyn và nghia vi1 sau: 

a. Thông qua djnh huàng phát trin cCia Tng Cong ty; 

b. Quyt djnh 1oi c phAn và tang s c phAn cCia tirng 1oi di.rçic quyn chào ban; 

quyt djnh mCrc c tCrc hing nàm ella trng 1oi c phAn; 

c. BAu, min nhim, bi nhim thành viên Hi dng quãn trj, thành viên Ban kiêm 

soát; 

d. Quyt djnh dAu tu hoc ban s tai san cO giá trj tr 35% tng giá trj tai san trô len 

dtxçc ghi trong báo cáo tãi chInh gAn nhAt dlla Tng Cong ty 

e. Quy& dnh sCra di, b sung Diu 1 Tng cong ty; 

f. Thông qua báo cáo tai chinh hang näm; 
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g. Quy& dnh mua Ii trén 10% thng s c phn d ban cüa mi loi; 

h. Xem xët, xCr 1 vi phm cüa thành viên Hi dng quãn trj, thành viên Ban kim 

soát gay thit hi cho Tng COng ty và c dong Tng Cong ty; 

1. Quy& djnh t chcrc 1i, giãi th Tng Cong ty; 

j. Quy& djnh ngân sách hoac  thng müc thu lao, thuOng và Ii Ich khác cho Hi 

dng quàn trj, Ban kim soát; 

k. Phê duyt, b sung, diu chinh Quy ch quãn trj ni b; Quy ch hott dng Hi 

dng quán trj, Ban kim soát; 

1. Phê duyt danh sách cong ty kim toán thrçc chAp thun; quyt djnh cong ty kim 

toán dLrac chAp thun thirc hin kim tra hot dng cüa Tng Cong ty, bAi min kim toán 

viên thrçc chAp thun khi xét thAy cAn thit; 

m. Quyn và nghia vii khác theo quy djnh pháp 1ut 

2. Cutc hp Dti hi dng c dông thung nién va bAt thuO'ng thông qua nghj quyt 

b&ng each biu quyt hoac lAy ' kin bang van bàn v các vAn d sau: 

a. K hoach kinh doanh hang nàm cüa Tng Cong ty; 

b. Báo cáo tài chInh hang näm dâ dtrc kim toán; 

c. Báo cáo cüa Hi dng quàn trj v quãn trj và k& qua hot dng cUa Hi dng 

quãn trj và txng thành viên Hi dng quán trj; 

d. Báo cáo cüa Ban kim soát v k& qua kinh doanh eüa Tng Cong ty, k& qua hot 

dng eCia Hi dng quãn trj, Tng giám déic; 

e. Báo cáo tx dánh giá két qua hot dng cüa Ban kim soát và thành viên Ban kim 

soát; 

f. Mirc c tüc thanh toán hang näm cho mi 1oi c phAn phi hqp vi Lut Doanh 

nghip và các quyn gAn lin vói loti c phAn do. Mirc c tóc nay không cao hon mi'rc ma 

Hi dng quãn trj d nghj sau khi da tham khão ' kin cac c dOng tti Dai  hi dng c dong; 

g. S6 luqng thành viên HQi dng quàn trl,  Ban kim soát; 

h. BAu, min nhim, bai nhim thành viên Hi dcng quãn trj, thành viên Ban kim 

soát; 

i. Quy& djnh ngân sách hoc tng mCrc thu lao, thuing va lqi Ich khác di vai Hi 

dng quãn trj, Ban kim soát; 
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j. Phê duyt danh sách cong ty kim toán dirçic ch&p thun; quy& djnh cong ty kim 

toán dtxçic chip thun thirc hin kim tra cac hoat dng cüa Tng cong ty khi xét thAy cn 

thi&; 

k. B sung và sira d6i Diu i cong ty; 

1. T chCrc 1i và giãi th (thanh l) Tang Cong ty và chi djnh nguii thanh 1; 

m. Quyt djnh dAu tu ho.c ban s tài san cO giá trj t& 35% tng giá trj tài san trâ len 

thxçc ghi trong Báo cáo tài chInh gAn nht cüa Tang Cong ty; 

n. Quyet dnh mua Ii tren 10% tong so co phan d ban cua mol Ioi; 

o. Tng COng ty k kt hgp dng, giao djch vài nhthig di tuqng dUgC quy djnh ti 

khoán 1 Diu 167 Lut Doanh nghip vài giá trj bAng hoc Ian hon 35% tng giá trj tài san 

cüa Tng Cong ty dUVC  ghi trong báo cáo tài chInh gAn nht; 

p. Ch.p thun các giao djch quy djnh ti khoãn 4 Diu 293 Nghj djnh s6 

155120201ND-CP ngày 31 tháng 12 nàm 2020 cüa ChInh phU quy djnh chi ti& thi hành mt 

s diu cüa Lut Chirng khoán; 

q. Phê duyt Quy ch ni b v quán tr cOng ty, Quy ch hot dQng HOI  dng quàn 

trj, Quy ch hot dng Ban kim soát; 

r. Các vn d khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu 1 nay. 

S S S S  3. Tat ca cac ngh quyet va cac van de da duçic di.ra vao chucing trinh hçp phai dtrçc 

thra ra thào lun va biu quy& ti cuc h9p Di hi dng c dông. 

., . 'S .  Dieu 16. Uy quyen tham dir hQp Di hQl dong co clong 

1. C dông, ngi.ri di din theo üy quyn cüa ci dông là t chi'rc có th trirc tip 

tham dij hçp hoc üy quyn cho mt hoic mt s6 Ca nhân, t chirc khác dir h9p hoc dir h9p 

thông qua mt trong các hInh thirc quy djnh tti khoãn 3 Diu 144 Lut Doanh nghip. 

TruO'ng hçrp c dOng lã t chac sâ hüu It nht 10% tng s c phn ph thông cO 

quyn Uy quyn cho ti da ba (03) ngui dir hp fi hi dng C6 dông. 

Tnr&ng hgp có nhiu han mt ngui c1i din theo üy quyn duçic c& thl phài xác 

dnh cii th s6 c6 phAn va s6 phiu biu quyt cüa mi ngu&i di din. Trumg hçp chü sâ 

httu, thành viên, c6 dOng cOng ty khOng xác djnh phn v6n gop, s6 c6 phAn ti.rang .'rng cho 

mi nguii dti din theo Ciy quyn, phn v6n gOp, s6 C6 phAn sê duçic chia du cho s6 krqng 

ngui di din theo üy quyn. 
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2. Vic u5' quyn cho ngui di din dir hçp Di hti dng c dong phãi 1p thành 

van bàn theo mu cUa Tng Cong ty va phài có chit k9 theo quy djnh sau day: 

a. Tru&ng hçip c dông cá nhân là nguäi u$' quyn thI phài cO chit k' cüa c dông 

do Va nguii duçic u' quyn dir hop; 

b. Tnrmg hgp ngui di din theo u' quyn cüa c dong là t chCrc là ngui u 

quyn thI phâi cO chit k cüa ngui di din theo u' quyn, ngxi di din theo pháp lut 

cüa c dông, dOng d.0 cüa t6 chCrc và cO chit ky' ngu?i duçic u' quyn d h9p, SO krçmg 

ngu1i di din theo üy quyn và t' l c ph.n, phn vn gop tucxng Crng mi nguxi di din 

theo üy quyn. 

c. Trong tri.ring hçp khãc thI phãi có chit k' cUa ngui di din theo pháp lut cUa 

c dông và ngi±i dtrçic u quyn dir h9p. 

Nguii duqc u' quyn dçr h9p Di hi dng c dông phái np van bàn u quyn trirc 

khi vào phang h9p. 

3. Trir&ng hçp lut su thay mt cho nguñ u quyn k giy chi djnh di din, vic 

chi djnh di din trong trtrOng hçip nay chi duçc coi là có hiu lrc nu gi.y chi djnh dti din 

dO duçc xut trinh cüng vOi thu u' quyn cho lut stx hoc bàn sao hçip l cUa thu u' quyn 

dá (nu trtràc dO chua dang k' vOi Tang Cong ty). 

4. Tnt trirOng hçip quy djnh ti khoãn 3 Diu 16, phiu biu quy& cta ngu&i duc 

u' quyn dir hçp trong phm vi duçc u' quyn vn có hiu hrc khi co mt trong các trirng 

hçp sau dày: 

a. NguOi u' quyn dA chat, bj hn ch nang lirc hành vi dan sr hoc bj mt nAng hrc 

hành vi dan su; 

b. Ngui uS' quyn d huS'  bO vic chi djnh uS' quyn; 

c. Nguôi u5' quyn dã huS'  bO thm quyn cüa ngui thrc hien vic u5' quyn. 

Diu khoãn nay së khong áp diing trong trtrOng hp Tng Cong ty nhn duc thông 

báo v mt trong các sr kin trên bn muoi tam giä truO'c gi khai mc cuc h9p Di hi 

dng c dông hoc trtràc khi cuc hp duge tniu tp 1a• 
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Biu 17. Thay dM các quyên 

1. Vic thay dM hotc hüy bO cac quyn dc bit gn !in vOi mOt loai ct phAn iru däi 

CO hiu hrc khi &rqc c dông dai  din tt'r 65% tng s6 phiu biu quyt tr& len cüa tAt Ca c 

dông dij hp thông qua. Nghj quy& Dai  hQi dsng c dông v ni dung lam thay di bAt îçíî 

quyn và nghTa vii cüa c dông sâ htru c phn tru dãi chi dtrçc thông qua nu duçrc s c6 

dông tru dãi cUng 1°aj  dr hçp so hUu t 75% tng s6 c phAn iru däi ba1  dO trO len tan thành 

hoc thrqc cac c dông uu däi càng loai sO huu tr 75% t6ng s c phn tru dâi boi dO trO len 

tan thành trong trirOng hqp thông qua nghj quy& dirOi hinh thc lAy ' kin b&ng van bàn. 

2. Vic t chCrc cuc hQp eQa các c dông nm g1u mt loai c6 phn tru dãi d thông 

qua vic thay di quyn nêu trên chi CO giá trj khi cO t6i thiu 02 c dông (hoc dai  din theo 

üy quyn cãa h9) và nAm g1ü ti thiu 1/3 giã trj mnh giá cUa cac c phn 1°ai  dO dã phát 

hãnh. Trirng hp khong cO dü s6 dai biu nhis nêu trên thi cuc hçp di.rqc t chc !ai  trong 

thai han  30 ngày tip theo Va nhUng nguai nm gi0 c phn thuc ba1  do (không phii thuc 

vào s krçng nguai và s6 c phAn) cO mt trVc tip hoc thông qua dal  din theo Ciy quyn 

du dixrc coi là dü s btxçrng dai  biu yêu c&u. Tai  các cucc h9p cCia Co dOng näm gi Co phân 

uu dai nêu trên, nhitng ngirai nm giU c phAn thuc ba1  dO cO mtt trçrc tip hoc qua ngirOi 

dai din có th yêu cAu bO phiu kin. Mi c phn cUng ba1  CO quyn biu quy& ngang bang 

nhau tai  các cuc hp nêu trên. 

3. ThU tiic tin hành các cuc h9p riêng bit nhtr vy dirçrc thijc hin tirong tir vOi các 

quy djnh tab  Diu 19, Diu 20 Va Diu 21 Diu i nay. 

4. Tri'r khi cac diu khoãn phát hành c phn quy djnh khác, các quyn dc bit gân 

lin vOi cac loai c6 phAn cO quyn iru dai di vOi mt s hoc tAt cã các vAn d lien quan dn 

vic phân phM lçii nhun hoc tài san cUa Tang Cong ty không bj thay di khi Tang Cong ty 

phat hành them các c phAn cUng boai. 

Biu 18. Triu tp hQp Di hi d1ng c dông, chirong trinh h9p, và thông báo 

h9p Dab hi ding cli dông 

1. Hi dling quân tr triu ttp hçp Dai hi dling cli dong thuông niên và bAt thi.rang. 

HQi dling quán trj triu tp hop Dai hi dling cli dông bAt thuang theo các truang hçip quy 

djnh tai  khoãn 3 Diu 14 Diu b nay. 

2. Nguai triu tp hçp Dai hi dling cli dông phãi thirc hin nhQng Cong vic sau 

dày: 

a. ChuAn bi danh sàch cli dong dU diu kin tham gia vã biu quyt tai  cuc hçp Dai 

hi dling cli dông. Danh sách cli dông cO quyn dir hçp Dai hi dling cli dong dugc bp 
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khong qua 10 ngày truàc ngày gcri thông bão mi hçp Di hi dng c6 dOng. T6ng Cong ty 

phãi cong b6 thông tin v vic 1p  danh sách c dOng có quyn tham di hp Di hi dng C6 

dOng t6i thiu 20 ngày truc ngày clang k cu61 cüng; 

b. ChuAn bj chi.ro'ng trInh, ni dung di hOl; 

c. Chun bj tài 1iu cho di hi; 

d. Dij thão nghj quy& Di hii d6ng c6 dOng theo ni dung dir kin cUa cuc hçp; 

e. Xác djnh thai gian và dja dim t6 chirc di hi; 

f. Thông báo và gCri thông bão hyp Di hi d8ng C6 dông cho tht cã các C6 dông Co 

quyn dir h9p. 

g. Các cong vic khác phic vit di hOi. 

3. Thông báo miii h9p Di hi d6ng c6 dong dirçc gCri cho tAt cã các c6 dông bang 

phuong thCrc d bào dam dn duçic da chi lien 1c cüa c6 dong, d6ng thai cong b6 trên trang 

thông tin din tCr cOa Cong ty và Oy ban Ch(rng khoán Nhà nuàc, Sâ giao dlch  chCrng khoán 

noi C6 phiu cUa T6ng Cong ty clang k giao djch. D6i vai cac c6 dông chisa thrc hin vic 

km k' c6 phiu, thông báo hp D?i  hi d6ng C6 dông co th duc gri cho C6 dông bang each 

chuyn tan  tay hoc gcri qua buu din bang phuong thcrc bão dam tói dla  chi d clang k' cüa 

C6 dông, hoc tOi dja chi do c6 cong do cung cAp d phiic vi vic gcri thông tin. Trung hçip 

c6 dông dA thông báo cho T6ng Cong ty bang van bàn v s6 fax hoc dja chi thu din tcr, 

thông báo hp Di hi d6ng c6 dông cO th duçc gCri tài s6 fax hoc dja chi thu din tcr do. 

TruOng hçrp c6 dOng là nglxOi lam vic trong T6ng Cong ty, thông báo có th dçrng trong 

phong bI dan kin gi'ri tan  tay h9 ti noi lam vic. Ngui triu tp hp Dai  hi d6ng C6 dOng 

phãi gCri thông báo mi h9p dn tAt cà các C6 dông trong Danh sách c6 dông cO quyn dir 

h9p cham nhAt 21 ngày truàc ngày khai mc cuc hçp (tinh tr ngày ma thông bão duce gcri 

hoc chuyn di mt each hçp l). Chuong trInh h9p Di hQi d6ng C6 dông, các tai 1iu lien 

quan dn cãc vAn cl s duçic biu quyt ti di hi duqe gcri cho các C6 dông hoc/và clang 

trên trang thông tin din tCr cOa T6ng Cong ty. Trong trtr&ng hçip tài 1iu khong duçc gCri 

kern thông báo hçp Di hi d6ng c6 dông, thông báo mi h9p phãi nêu rO dir&ng dn dn 

toàn b tài Iiu h9p d các c6 cong cO th tip can,  bao g6m: 

a) Chucing trInh h9p, càc tãi 1iu sr dung trong cuOc hçp; 

b) Danh sãch và thông tin chi ti& cãa các ng vién trong trung hqp bAu thành viêri 

Hi d6ng quãn trj, thành viên Ban kirn soát; 

c) Phiëu biu quyt; 
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d) Dir thão nghj quyt di vài tirng v.n d trong chucing trInh hçp. 

4. C dOng hoc nhóm c dông thea quy dnh ti khoãn 2 Diu 12 Diu l nay có 

quyn kin ngh vn d thra vào chtxong trInh hçp Di hOi  dng c dong. Kin nghj phãi 

bang van ban và phâi duçrc gcri dn Cong ty chm nhAt 05 ngày lam vic trtràc ngày khai 

mc cuOc h9p. Kin nghj phài ghi rO ten c dông, dja chi lien lc, quc tjch, s6 The can cixâc 

cong dan, Giy chcrng minh nhân dan, HO ehiu, hoc chng thirc các nhân hçip pháp khác 

di vci c dông là cá nhân; ten, ma s doanh nghip hoc s quyt djnh thành lip, dja chi tri 

sà chInh di vài c dông là t chrc; s6 h.rcmg tüng Ioi c phn cüa c dông; vn d kin 

nghj di.ra vào chuing trInh h9p; 

5. NguOi triu t.p hçp Di hOi  dng c dông có quyn tr chi nhQng d xut lien 

quan dn Khoãn 4 diu nay trong các trixô'ng hçp sau: 

a. Kin nghj &rgc gCri dn khong dung quy djnh ti khoàn 4 diu nay; 

b. Vào thii dim d xut, c dong hoc nhóm c dông khong n&m giü dCi ti.'r 5% c 

phn ph thông trâ len thea quy djnh ti khoãn 2 Diu 12 Diu 1 nay; 

c. Vn d d xut khOng thuOc phm vi thAm quyn cüa cuOc hçp Di hOi  dng c 

dOng bàn bc và thông qua. 

d. Các trnO'ng hçp khác thea quy djnh cUa pháp lut và Diu l nay. 

6. NgtrOi triu tp h9p Di hOi  dng c dông phài chp nhn Va thra kin nghj quy 

djnh ti khoãn 4 Diu nay vào dir kin chrong trInh và nOi  dung cuOc h9p, trr tri.räng hçrp 

quy djnh ti khoãn 5 Diu nay; kin nghj thrçc chInh thi'rc b sung vào chrcrng trInh và nOi 

dung cuOc h9p nu duçc Di hOi  dng c dong chp thun. 

7. Trwing hqp tht cã c dông di din 100% s c phAn Co quyên biêu quyt trrc 

tip tham dir hoc thông qua di din dt.rçic u, quyn ti Dti hOi  dng c dông, nhng nghj 

quyt thrçic Di hOi  dng c dông nht trI thông qua du thrçcc coi là h9p l k ca trong 

trixng h9p vic triu tp Di hOi  dng c dông không thea dung thu tiic. 

Diu 19. Các diu kin tin hành hQp Dti hOi  dung c dông 

1. Cuc hQp Dai hOi dung c dông dixgc tin hành khi CO s c dông và nhung di 

din dugc üy quyn dr h9p di din trên 50% tng s phiu biu quyêt. 

2. Trueing hçrp khong co dCi s hrçing di biu cn thit trong vOng ba muai phOt k 

t1r thai dim n djnh khai mc di hOi,  di hQi phãi duge triu tp 1i trong vOng ba mi.roi 

ngày k tir ngày dir djnh t ch(rc Dai hOi dng c, dông thn th(r nht. Dai  hi dng c dông 
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triu tp IAn thcr hai chi duçc tin hành khi có thành viên tham dir là các c dông Va nhflng 

di din &rçc u' quyAn dir hQp di din cho It nht 33% tng s phiu biu quyt. 

3. TnrOng hçp di hi IAn thcr hai không &rqc tin hânh do khong có di s di biu 

cAn thi& trong vOng ba muo1 phüt k tir thii dim An djnh khai mc di hi, Di hi dng c 

cong IAn thcr ba cO th thrçc triu tp trong vOng hai muoi ngày k tir ngày dir djnh tin hành 

di hOi  IAn hai, Va trong truOng hçp nay di hi duc tin hành không phi thuQc vào s 

krçng c dông hay dai  din u quyn tham dir va di.rçc coi là hQp I vã CO quyn quy& djnh 

tAt cã các vAn d ma Di hi dng c dông lAn thi'r nhAt cO thA phê chuAn. 

4. Theo d nghj ChÜ tça cuOc hçp, Di hi clng c dông cO quyn thay cli chuung 

trinh hçp dä duçic gri kern theo thông báo mOi hp theo quy djnh t?i  Diu 18.3 cüa Diu l 

nay. 

Diu 20. Th thfrc tin hành hQp và biu quyt ti cuc h9p Di hi dng c 

dông 

1. Tru'âc khi khai mtc cuc h9p, Tng Cong ty phài tin hành thu tVc  clang k c 

clông va phãi thirc hin vic clang ky" cho cln khi các ci dông có quyn dir h9p có mt clang 

k h& theo trinh tu sau: 

a) Khi tiAn hành clang k,2 c dông, Tng Cong ty së cAp cho tü'ng c dông hoäc dai 

din duçcc u' quyn cO quyn biu quy& mt the biu quy&, trën dO cO ghi sé clang k, h9 và 

ten cüa c dOng, h và ten di din duçc u' quyn và s phiu biu quyt cüa c dông do. 

Dai hi dng c dông thão 1un Va biu quy& theo ti'rng vAn d trong nti dung chuong trinh 

Vic biu quyt duoc tin hành bAng biu quyt tan thành, khong tan thành vã khong cO 

kin. Khi tin hành biu quyt t?i dai hi, s the tan thành nghj quy& duqc thu truâc, s6 the 

không tan thành nghj quyt duçic thu sau, cui ciing drn tng s phiu tan thành hoc không 

tan thành d quyt djnh. Kt qua ki&m phiu dugc ChCi t9a cong b ngay truàc khi b mc 

cuc hçp. Di hi bAu nhcrng nguôi chju trách nhim kim phiu hoc giám sat kim phiu 

theo d nghj cUa Chü t9a. s6 thành viên cüa ban kim phiu do Di hQi dng c cong quyt 

djnh can ccr cl nghj cüa Chu t9a cuc h9p. 

b) C dong, ngu'Oi di din theo iiy quyn cua c dông là t chCrc hoac  ngtxOi dupc 

üy quyAn dn dr h9p Di hi clAng cA dông muon cO quyAn clang k ngay Va sau dO cO quyên 

tharn gia và biu quyt ngay ti di hi. Chu to khong CO trách nhim drng di hi dA cho 

cA dông dn muon clang k và hiu Içrc cüa nhttng ni dung dã duqc biu quyt truc do 

khOng thay dAi. 
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2. Vic bu chU t9a, thi.r k và ban kim phiu duçic quy djnh nhu sau: 

a) Ch tjch Hi ding quàn trj lam chü t9a hoc Uy quyn cho thãnh viên Hi clông 

quán trj khác lam chü t9a cuc hçp Di hti dng c dong do Hti dng quàn trj triu tsp. 

Truing hçp Chü tjch Hi dng quãn trj vng mt hoc tm th?i mt khã nang lam vic thI 

các thành viên con 1i bu mt ngixO'i trong s6 hç lam chü t9a cuc hçp theo nguyen täc da 

s6. TrtxOng hçirp khong bu duçic ngisOi lam chü tça, TruOng Ban kim soát diu hành d Di 

hi dng C6 dông bu chU t9a cuc hpp trong s6 nhng nguYi th.r h9p và ngui có phiu bu 

cao nht lam chü t9a cuc hop; 

b) Trr tri.rOng hçip quy dlnh  ti dim a khoãn nay, ng.ri k)7 ten triu tp h9p Di hQi 

d6ng C6 dông diu hành d Di hi d6ng c6 dong bu chü t9a cuc h9p Va ng.rYi Co so 

phiu bu cao nht lam chü tça cuc hçp; 

c) ChU t9a cCr mOt  hoc mt s6 nguii lam thi.r k cuOc hop; 

d) Di hOi  d6ng C6 dong bu mt hoc mt s6 ngui vào ban kim phiu theo d 

ngh cCia chü t9a cuc h9p. 

3. Chtrcrng trInh và ni dung cuc h9p phai dLrqc Di hi d6ng c6 dông thông qua 

trong phiên khai mtc. Chi.rcng trInh phãi xác djnh rO vã chi ti& th?i gian d6i vài ti'rng vn d 

trong ni dung chixcing trmnh hçp. 

4. Chü t9a di hi Co quyn thirc hin các bin pháp c&n thit và hçcp l' d diu hành 

cuc hp Di hi d6ng C6 dông mt cách CO trt tij, dung theo chuorng trInh dä duçc thông 

qua và phãn ánh dtrgc mong mun cUa da s6 nguii dr hçp. 

a) B trI ch ng6i ti dja dim h9p Di hi d6ng C6 dông; 

b) Bão dam an toàn cho mi ngui CO mt ti cãc dja dim hop; 

c) To diu kin cho C6 dông tham dir (hoc tip tVc  tham dr) dai  hQi. Ngi triu 

tp h9p Di hi d6ng C6 dông cO toàn quyn thay d61 nhUng bin pháp nêu trén và áp diing 

tt ca cac bin pháp cAn thit. Các bin pháp áp dung cO th là cAp giAy vào cira hoac  scr 

dyng nhtrng hInh thirc 1ra ch9n khác. 

5. Di hi d6ng C6 dông thão lun va biu quy& thea trng vAn d trong ni dung 

chuang trInh. Vic biu quy& thrçc tin hành bang biu quy& tan thành, không tan thành va 

không có kin. K& qua kim phiu duçc chü t9a cong b6 ngay trLrOc khi b mc cuc h9p. 

6. C6 dông hoc ngui dugc i.'iy quyn dir h9p dn sau khi cuc h9p dã khai mac  vn 

duqc dAng k và CO quyn tham gia biu quyt ngay sau khi dang k9; trong trung hp nay, 

hiu lc cCia nhUng ni dung dà duçic biu quyt tn.rOc dO khong thay d61. 
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7. Ngui triu tp hçp hoc chü t9a cuOc hçp Di hi dong c dông cO quyn sau 

day: 

a) Yêu c.0 t.t cã ngui dir hop chju sr kim tra ho.c các bin pháp an ninh hp 

phap, hçp I' khác; 

b) Yêu c.0 cc quan có thm quyn duy trI trtt t11 cuc hop; trVc  xut nhtng ngrà 

khong tuân thu quyn diu hành cüa chü t9a, C6 gay r61 trt tir, ngän can tin trin bInh 

thuOiîg ctia cuOc hçp hoac không tuân thu các yêu cu v kim tra an ninh ra khOi cuc hp 

Di hi dng c6 dông. 

8. ChCi t9a có quyn hon cuc hop Dai hi dng c6 dông d có dU s6 nguà'i dang k' 

dir hp t6i da không qua 03 ngày lam vic k tir ngày cuc hp dir djnh khai mc va chi duyc 

hoän cuc hçp hoc thay d6i dja dim hp trong tru6'ng hp sau day: 

a) Dja dim hp không cO dU ch ngi thun tin cho tht ca nguôi dr hop; 

b) Phu'ang tin thông tin ti dja dim hp không bão dam cho C6 dông dir hp tham 

gia, thão 1un và biu quyet; 

c) Co nguii dir hçp can tr1, gay r6i trt tir, cO nguy ca lam cho cuc hop không duçic 

tin hành mt cách cong b&ng và hçrp pháp. 

9. Truô'ng hp chO tça hoãn hoc tm d&ng cuc hp Dti hi ding C6 dông trái vâi 

quy djnh ti khoãn 8 diu nay, Di hOi  dng c6 dông bAu mt ngui khác trong s6 nh&ng 

thành viên tham dr d thay th chü tça diu hãnh cuc hop cho dn lüc k& thCic; tht cã nghj 

quy& di.ry thông qua ti cuc hp do du có hiu lye thi hành. 

10. Tru6ng hp T6ng Cong ty áp dyng cong ngh hin di d t6 chrc Di hi dng c6 

dông thông qua hp trirc tuyn, T6ng Cong ty cO trách nhim dam bão d C6 dông tham dçr, 

biu quyt b&ng hInh thrc bO phiu din tCr hoic hnh thirc din tir khác theo quy djnh ti 

Diu 144 Lut Doanh nghip và khoãn 3 Diu 273 Nghj djnh s6 155/ND-CP ngày 31 tháng 

12 näm 2020 cüa Chinh phU quy djnh chi ti& thi hãnh mt s6 diu cUa Lut ChCrng khoán. 

Biu 21. Diêu kin d Nghj quyt ella Di hi dlng cô dông dirçrc thông qua 

1. Nghj quy& v ni dung sau day duçrc thông qua nu dugc s6 C6 dong di din It 

nht 65% t6ng s6 phiu biu quy& cüa tht cã c6 dông dir hçp tan thành, trr trung hçrp quy 

djnh ti các khoãn 3, 4 và 6 Diu 148 Lust Doanh nghip: 

a) Loi C6 phn Va t6ng s6 C6 phAn eUa ti.'rng loi 

b) Thay d6i ngãnh ngh vã linh virc kinh doanh; 

c) Thay d6i co cu t6 chrc, quãn 1' cong ty; 
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d) Dr an du tu hoc ban tài san có giá trl bang hoc Ian hcm 35% tng giá trj tài 

san duçic ghi trong báo cáo tài chInh gAn nht cüa Tng cong ty; 

e) T chfrc Ii, giài th T6ng cong ty; 

f) Gia hn hot dng Tng cong ty 

2. Các nghj quyt khác duçic thông qua khi dirçc s6 c dOng di din trên 50% thng 

s6 phiu biu quyt cüa tht cà c dông dir hçp tan thãnh, tth tn.r&ng hgp quy djnh ti khoàn 1 

Diu nay va khoãn 3, 4 và 6 Diu 148 Luat  Doanh nghip; 

3. Các Nghj quyt Di hi dng c dông dtrçrc thông qua bang 100% tng s c 

phn có quyn biu quyt là hçip pháp Va có hiu 1irc ngay cà khi trInh tij, thu t'c triu tp 

h9p và thông qua nghj quy& do vi phm quy djnh cüa Lust Doanh nghip và Diu 1 cong 

ty. 

Diu 22. Thm quyn va th thü'c 1y kin ci dông bang van ban dê thông 

qua Nghj quyt cüa Di hi ding ci dông 

Thm quyn và th thtrc lAy ' kin c dông bang van bàn d thông qua nghj quy& cüa 

Di hi dng c dông duçc thirc hin theo quy djnh sau dày: 

1. Hi dng quàn trj cO quyn lAy ' kin c6 dông bang van bàn d thông qua tAt cã 

các vAn d thuc thAm quyn quyt djnh cüa Di hi dng c dông bAt ccr lUc nào nu xét 

thAy cAn thi& vi igi Ich cta T6ng Cong ty, bao gm cà truOng hçp nhcrng nghi quy& &rçic 

thông qua b&ng hInh thrc biu quyt ti cuc h9p Di hi dng c dOng quy djnh ti Khoân 

2 diu 147 Lut doanh nghip; 

a) SCra di, b sung ni dung cüa Diu l Tng cong ty; 

b) Phê duyt b sung, diu chinh quy ch ni b v quán trj Tng cong ty, quy ch 

hot dng cüa Hi dng quãn trj, quy ch hoat dng cüa Ban kim soát; 

c) Djnh huàng phát trin Ttng cong ty; 

d) Loi c phAn và tng s c phAn cUa tirng loi; 

e) BAu, min nhim, bai nhim thành viên Hi dng quàn trj và Ban kim soát; 

f) Quy& djnh dAu tu hoc bàn s tài san cO gia trj tr 35% tng giá trj tài san tra len 

dupc ghi trong báo cáo tài chInh gAn nhAt cüa Tng cong ty; 

g) Thông qua báo cáo tài chInh hang näm; 

h) T chirc 1i, giãi th cong ty. 

1) Thay dM ngành, ngh va linh virc kinh doanh 

j) Thay di cci cAu t chic quan I' Tng cong ty 

k) Các vAn d khác khi Hi dng quàn trj xét thAy cAn thi& vi 1ci Ich cüa Tng cong 

ty 
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2. Hi dng quán trj phãi chun bj phiu Iy 9  kin, dir thão nghj quyt cUa Di hi 

dng c dông, các tài 1iu giãi trInh dr tháo nghj quyt và gCri dn tt cã c dông cO quyn 

biu quyt chm nhAt 10 ngày trtràc thai hn phài gcri 1i phiu 1y 9 kin. Yêu cu và each 

th(ic gCri phiu 1y 9 kin và tài liu kern theo duçic thirc hin theo quy djnh ti khoãn 3 Diu 

18 Diu lê nay. 

3. Phiu ly 9 kin phái Co CáC ni dung chü yu sau dày: 

a. Ten, dja chi trçi sâ chInh, s vã ngày cp Giy chüng nhn dang k9 doanh nghip, 

nai dang k9 kinh doanh cCia Tang Cong ty; 

b. MUc  dich 1y 9 kin; 

c. Hç, ten, dja chi lien lc, quc tch, s giy tä pháp 19 ciia Ca nhân di vài c dông 

là cá nhân; ten, ma s doanh nghip hoc s giy t?i pháp 19 cüa t chrc, dja chi tri1 sâ chInh 

di vOi c dông là t chüe hoc h9, ten, dja chi lien le, que tjch, s6 giy ta pháp 19 cCia cá 

nhân d6i vài dti din cüa c dông là t ch(rc; S6 hxçmg c6 phAn cüa tirng loai và s6 phiu 

biu quy& eüa C6 dông; 

d. Vn d cAn lAy 9 kin d thông qua quyt djnh; 

e. Pht.rcng an biu quyt bao g6m tan thành, không tan thành vã khong có 9  kin d6i 

vài tirng vAn d lAy 9 kin; 

f. Thai hn phãi gcri v T6ng Cong ty phiu lAy 9 kin dà duçic trà Ri; 

g. H9, ten, chcr k9 ccia Chü tjch Hi d6ng quãn trj. 

4. C6 dông eo th gi:ri phiu lAy 9 kin d trã lai dn T6ng cong ty bang hinh thcrc 

gcri thu, fax hoc thi.r din tcr theo quy djnh sau day: 

a) Tru&ng hçip gcri thir, phiu lAy 9  kin da &rgc trã lal phãi CO chU k9 eüa c6 

dông là Ca nhân, eüa ngu'äi di din theo üy quyn hoc nguai di din theo pháp lut cüa 

c6 dong là t6 chirc. Phiu lAy 9 kin gal v cong ty phãi dtrc dirng trong phong bi dan kin 

và khong ai duçc quyn ma tnrOc khi kim phiu; 

b) Tnrang hgp gcri fax hoc thu din tcr, phiu lAy 9 kin gcri v cOng ty phái 

thrcrc g1U bI mt dn thai dirn kim phiu; 

c) Các phiu lAy 9 kin giri v T6ng cong ty sau thai hn dà xáe djnh ti ni 

dung phiu lAy 9 kin hoe da bj ma trong tru&ng hgp gcri thu và bj ti& I trong truang hp 

gCri fax, thu din tCr là khong hçrp l. Phi6u lAy 9 kiAn khong duge gcri v dtrçe coi là phiu 

khong tharn gia biAu quyt. 

25 



5. HOi dng quãn trj kim phiu và Ip biên bàn kim phiu duâi sir chUng kin cüa 

Ban kim soát hoc cüa c dông không nm giu chcrc vii quãn 1 T6ng Cong ty. Biên bàn 

kim phiu phai cO các ni dung chCi yu sau dày: 

a. Ten, dja chi trV s chInh, mA s doanh nghip; 

b. Miic dIch và các vn c1 cn L&y kin d thông qua nghj quyt; 

c. S c dông vói tang s phiu biu quyt dA tham gia biu quy&, trong dO phân 

bit s phiu biu quy& hçrp I và s biu quyt khOng hçip 1 và phixcmg thrc gCri phiu biu 

quy&, kern theo phi 1ic danh sách c dông tham gia biu quyt; 

d. Tng s phiu tan thành, không tan thành và khong có ' kin di vài tirng vn d; 

e. Vn d dA dw7c thông qua và t 1 biu quy& thông qua tirong ing; 

f. Hç, ten, chU k cüa Chü tjch HQi dng quän trj, ngixOi kim phiu va ngixOi giám 

sat kim phiu. 

Các thành viên Hi dng quàn trj, ngu1i kim phiu và ngui giám sat kim phiu 

phài lien dâi chju trách nhim v tInh trung thirc, chInh xác cüa biên bàn kim phiu; lien 

dài chju trách nhim v các thit hi phát sinh tr các ngh quyt duçic thông qua do kim 

phiu khOng trung thtrc, khOng chInh xác; 

6. Biên bàn kirn phiu và nghj quyt phài ducc gCri dn cac c dông trong thii hn 

15 ngày, k tr ngày k& thic kim phiu. Vic gCri biên bàn kirn phiu và nghj quy& cO th 

thay th bang vic dang tâi trên trang thông tin din tcr cüa Tng Cong ty trong thai hn 24 

gRx, k tr thOi dim kt thc kim phiu. 

7. Phiu ly ' kin dA dirçc trã biên bàn kim phiu, nghj quyt dA dtrçc thông 

qua và tài 1iu có lien quan gcri kern theo phiu ly kin phãi dtrçrc liru g1U ti tr11 sâ chInh 

cCia Tng Cong ty; 

8. Nghj quyt duçic thông qua theo hInh thixc ly ' kin c dông bang vAn bàn nu 

dtrcic s c dông si hfru trén 50% tng s phiu biu quyt cüa tht ca c dông có quyn biéu 

quy& tan thành CO giá tr nhLr nghj quyt duçic thông qua ti cuOc h9p Di hi dông c6 dông. 

Diu 23. Nghj quyt, Biên bàn hQp Dai hi dIng cô dông 

1. Cuc hçp Di hi dng c dông phãi drc ghi bien bàn và cO th ghi am hoc ghi 
vâ Itru giU duO'i hInh thi:rc din tcr khãc. Biên bàn phãi 1p bang tieng Vit, cO the 1p them 
bang tiêng nuc ngoài và cO các nci dung chü yéu sau dày: 

a) Ten, dja chi trV sä chInh, mA s doanh nghip; 

b) Thii gian và da dirn hçp Di hi dng C6 dông; 

c) Chi.wng trinh hp vã ni dung cuQc hop; 

d) H9, ten chU tça vã thir k; 
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e) Tom tat din bin cuc h9p vâ các ' kin phát biu ti cuc hçp Di hi dng c 
dông ye tirng van dê trong chiwng trInh hçp; 

f) só c dông và tng s phiu biu quyt cüa các c dông dir hop, phii 1iic danh 
sãch dang k' cô dông, 4i din cô dông dr hpp vài so cô phân và so phiêu bâu 
tuang Crng; 

g) Tng s phiu biu quy& d6i vài tirng vAn d biu quyt, trong do ghi rO phtrang 
thirc biêu quyêt, tong so phiêu hqp I, không hçrp !, tan thânh, khong tan thành 
Va không có kién; t' 1 tirng ng trén tong so phieu biêu quyét cüa cô dông dir 
hop; 

h) Các vAn d dA thrçc thông qua và t3' I phiu biu quyt thông qua tLr0ng i'rng; 

i) H, ten và ch k ca chü t9a và thu ks'. Trueing hçip chü tça, thu k tr chi k 
biên bàn hp thl biên bàn nay Co hiu lirc neu di.rçic tat cà thành viên khác cüa Hi 
dông quàn trj tham dir hp k' và Co day dU ni dung theo quy djnh ti khoãn nay. 
Biên bàn hp ghi rO viec chü tça, thu k' tir chôi k biên bàn hop. 

2. Biên bàn hp Di hi dng c dông phài duçic Ip xong vã thông qua truOc khi 

kt th(ic cuQc hop. Cht t9a và thu k cuc hp hoc nguOi khác k' ten trong biên bàn hçp 

phâi lien dài chju trách nhim v tinh trung thirc, chInh xác cüa ni dung biên bàn. 

3. Nghj quyt, Biên bàn hp Di hi dng Co dong, phii lçic danh sách c dông dng 

k dir hop, vn bàn ãy quyn tham dir hop, tAt cà các tài Iiu dInh kern Biên bàn (nu co) Va 

tài 1iu Co lien quan kern theo thông báo mi hp phài phài dugc luu gi ti trV sà chInh ccia 

Tng Cong ty. 

Nghj quyt, Biên bàn hp Di hi dng c dông và tài 1iu kern theo phãi dtrgc cong 

b thông tin theo quy djnh pháp Iut v cong b thông tin trên thj truOng chrng khoán 

Diu 24. Yêu cAu hüy bô Ngh quyt cüa Di hOi  dng cô dông 

Trong th?ii hn 90 (chin muci) ngày, k tr ngày nhn dugc ngh quyt hoc biên bàn 

hçp Dai hi dng c dông hoc biên bàn kt qua kim phiu lAy ' kin Di hi dng c6 

dong, c dOng, nhóm c dong quy djnh tti khoàn 2 Diu 115 Lu.t Doanh nghip CO quyn 

yêu cAu Toà an hoc Trçng tâi xem xét, hu' bO nghj quyt hoac mt ph&n ni dung nghi 

quyt Di hi dng c dông trong các tri.rmg hçip sau dày: 

1. Trinh ty, thCi tiic triu t.p hp và ra quyt djnh cUa Di hi dng c dông vi phtrn 

nghiern trng quy djnh cia Lut doanh nghip va Diu 1 Tng Cong ty, trr trLrOng hçp quy 

djnh ti khoàn 3 Diu 21 cüa Diu 1 nay; 

2. Ni dung nghj quy& vi phm pháp luat hoc Diu l Tng Cong ty. 
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VIL HO! BONG QUAN TRJ 

Biu 25. (Jng cfr, d cir thành viên Hi ding quän trl 

1. Trträng hqp d xác djnh di.rcc üng cCr viên Hi ding quãn trj, Ting Cong ty phâi 

cong b thông tin lien quan dn các üng ccr viên ti thiu 10 ngày tnr6c ngày khai mc hçp 

Di hi dng c dông trên trang thông tin din tCr cüa Tng Cong ty d c dong có th tim 

hiu v các tng cü viên nay truâc khi ho phiu. lung cCr viên Hi dng quãn trj phãi có cam 

k& bang van ban v tInh trung thirc, ehinh xác cüa các thông tin cá nhân duçic cong b va 

phãi cam k& thirc hin nhim vi mQt cách trung th,rc, cn tr9ng vã vi lçii Ich cao nht cüa 

Tng Cong ty nu dugc bu lam thành viên Hi dng quãn trj. Thông tin lien quan dn rng 

cCr viên Hi dng quãn trj &rçcc cong bi bao gm: 

a) Hp ten, ngãy, tháng, nam sinh; 

b) TrInh d chuyên môn; 

c) Qua trinh Cong tác; 

d) Các ch(ic danh quãn l khãc (bao gm Ca cht'rc danh Hi dng quãn trj cüa cong 
ty khác); 

e) Lci ich CO lien quan tài Tng Cong ty va cac ben CO lien quart cüa Tng Cong 

ty; 

f) Các thông tin khác theo quy djnh ti Diu 1 cOng ty (nu có); 

g) Tang cong ty phãi cO trách nhim cong b thông tin ye các cong ty ma rng ccr 

viên dang nAm gitt chüc vi1 thành viên Hi dng quãn trj, các chrc danh quãn 1 

khác Va các 1çi Ich có lien quan tài cong ty cüa (mg ccr viên Hi dng quãn trj 

(nu co). 

2. Ct dông ho.c nhóm c dông sO hüu tt'r 10% tng s c phn ph thông tr1 len 

CO quyn d cCr (ing cCr viën Hi dng quãn trj theo quy djnh cüa Lust Doanh nghip và Diêu 

i cong ty. 

C dông hoc nhóm c dong nm giü t(m 10% dn duâi 20% tng s6 c phn CO 

quyn biu quyt thrçc d cCr 01 (mg viên, tt'r 20% dn dtrài 50% tng s6 c phn có quyn 

biu quyt thrçc d cCr hai imng viên; t(m 50% dn duài 65% tng s6 c phn cO quyn biêu 

quyt duçmc d cCr ba 1mng viên; t& 65% tng s c phn có quyn biu quy& dt.mçc d cCm d 

cCr cTh s krçrng l'rng viên. 

3. TrtrOng hqp s lugng i'rng cCr viên Hi dng quãn trj thông qua dê cCr Va (mg cr 

vn không dO s lu'png cn thit theo quy djnh tai  khoãn 5 Diu 115 Lu.t Doanh nghip, HQi 

dng quãn trl &rcmng nhim giài thiu them (mng ccm viên hoc t ch(mc d cCm theo quy djnh ti 
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Diu l Tng cong ty, Quy ch ni bt v quãn trj Tng cOng ty Va Quy ch hot dng cüa 

Hti dng quãn trj. Vic Hi dng quãn tn &roiig nhim giài thiu them 1mg cCr viên phài 

&rçic cOng b rO rang truàc khi Di hi dng c dông biu quy& bu thành viên Hi dng 

quàn trj theo quy djnh cUa phap lut. 

4. Thành viên Hi dng quãn trj phài dáp 1mg các tiêu chun và diu kin theo 

quy djnh ti khoãn 1, khoán 2 Diu 155 Lut doanh nghip và các tiêu chuAn sau: 

a) Là ngtx?i không phài là ci dông thI phài có trinh d chuyên mOn, kinh nghim, 

có khà näng tt chlrc, quân l doanh nghip, có nAng 1irc trong quân l kinh doanh hoc 

ngành ngh chInh cüa Tang cong ty; 

b) Co sIre khOe, CO phm ch.t do dIre t&, trung thirc, hem khi& và CO hiu bit v 

pháp lut; 

Diu 26. Thành phin va nhim k' cüa thành viên Hi dng quãn trj 

1. S hxçmg thành viên Hi dng quãn trj it nht là 05 (näm) ngir?Yi và nhiu nht 

là 11 (muii mt) nguäi dugc Di hi dng c dông bu theo phixong tht'rc bu dn phiu. 

2. Nhim kS'  cüa thành viên Hi ding quàn trj là 05 (nàm) näm; thành vién Hi 

dng quàn trj cO th duçc bu li vâi s6 nhim k5' không hn ch. Tri±ng hçmp tht ca thành 

viên Hi dng quàn tr cüng k& thüe nhim k5' thi cac thành viên dO tip tiic là thành viên 

Hôi dng quãn trj cho dn khi có thành viên mài &rçYc bu thay th và tiëp quãn cong vic; 

3. Ca cu thành viên Hi dng quãn trj nhtr sau: 

Ca c&u Hi dng quàn trj cüa Tng cOng ty phãi dam bão ti thiu 1/5 tng s6 

thành viên Hi dng quàn trj là thành viên khong diu hành. 

4. Thành viên Hi dng quãn trj không cOn tu each thành viên Hi dng quàn trj 

trong trii0ng hçp bj Dti hi dng c dông min nhim, bài nhim, thay th theo quy d!nh  ti 

Diu 160 Lust  Doanh nghip. 

5. Vic b nhim thành viên Hi dng quãn trj phài duçe cong bé thông tin theo 

quy djnh pháp lut v cong bi thông tin trên thj truO'ng chlmng khoán. 

6. Thãnh viën Hi ding quàn trl không nh&t thi& phài là c dOng elm T6ng Cong 

ty 

29 



Diu 27. Quyn hn và nghia viii cüa Hi dng quãn tn 

1. Hi ding quãn trj là ca quan quãn I Tng COng ty, cO toàn quyn nhân danh 
AA . . . . Tong Cong ty de quyet dnh, thirc hien quyen va nghia v cua Tong cong ty, tnr các quyen 

vã nghTa vu thuc thm quyn cUa Di hQi dng c dông. 

2. Quyn va nghia vii cia Hi dng quãn trj do Iut pháp, Diu l T6ng cong ty va 

X A . A . X . - X Di hçi dong co dong quy dnh. Cu the, H9i dong quan tr! co nhung quyen hn va nghia vii 

sau: 

a. Quyt d!nh  chin luc, k hoch phát trin trung hn và k hoch kinh doanh 

hAng näm ccia Tng Cong ty; 

b. Kin nghj loi c phAn và tng s c phn dtrçc quyn chào bàn cüa trng lo?i; 

c. Quy& djnh bàn c ph&n chtra bàn trong phim vi s c phn ducic quyn chào bàn 

cüa trng lo?i;  quyt dnh huy dng them vn theo hinh thrc khác; 

d. Quyt djnh giá bàn c phn và trái phiu cüa Tng Cong ty; 

e. Quyt djnh mua Ii c phn theo quy djnh ti khoãn 1 và khoãn 2 Diu 133 Lut 

Doanh nghip; 

f. Quyt djnh phuong an dAu tu và dr an dAu tis trong thAm quyn và giói hn theo 

quy djnh cüa pháp lut; 

g. Quy& dnh giài pháp phát trin thj trng, tip thj và cong ngh; 

h. Thông qua hçp dng mua, bàn, vay, cho vay và hqp dng, giao djch khác có già 

trj ttr 35% tng giá trj tài san trâ len thrçc ghi trong báo cáo tài chInh gn nhAt cUa T6ng 

Cong ty va hqp dng, giao djch thuQe thm quyn quy& djnh cOa Di hQi dng c dông theo 

quy djnh ti dirn d khoân 2 Diu 138, khoán 1 và khoàn 3 Diu 167 Lut Doanh nghip; 

i. Trong phm vi quy djnh ti Diu 153.2 Lut doanh nghip và tri'r tru6ng h9p quy 

djnh ti Diu 167.3 Lust Doanh nghip phãi do Di hQi dèng c dông phê chun, HQi dng 

quãn trj thy tüng thOi dim quy& djnh vic thrc hin, süa di vá hu' bO càc hgp ding Ian 

cüa Tng Cong ty (bao gm các hçip dng mua, bàn, sap nhp, thãu tOrn Tng Cong ty và 

lien doanh); 

j. Biu, rnin nhim, bi nhirn Cht tjch HOi dng quàn trj; bt nhim, min nhim, 

k kt hqp dng, chm dirt hçp dng di vO'i Tng giàm d6c và ngri quán l quan tr9ng 

khác do Diu l cong ty quy dnh; quyt dlnh  tin krong, thi lao, thtrâng và igi Ich khác cüa 

nhung ngwi quãn l' do; cCr ngr1i di diên theo üy quyn tham gia HQi dng thành viên 
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hoäc Di hi dng có dông i cong ty khác, quyt djnh mt'rc thU lao và quyn lçii khác cüa 

nhQng nguOi do; 

k. Giãm sat, chi dio Tng giam dc vU ngithi quUn 19 khác trong diu hUnh Cong 

vic kinh doanh hang ngày cUa Tng Cong ty; 

1. Quy& djnh co cu t cht'rc, quy ch quUn 19 ni b cüa Tng Cong ty, quy& djnh 

thUnh 1p cong ty con, chi nhánh, van phOng di din và vic gop vn, mua c' phn cUa 

doanh nghip khác; 

m, Duyt chuong trInh, nOi  dung tài lieu phic vii hçp Di hi dng c dông, triu tgp 

hp Ei hQi dng c dông hoc l.y 9 kin d Di hi dng c dông thông qua nghj quy&; 

n. Trinh báo cáo tài chInh h&ng näm d duçc kim toán len Dti hOi  dng c6 dong; 

o. Kin nghj mi:rc c t(rc duc trU; quyt djnh thai hn vU thU tiic trU c tirc ho.c xcr 

19 l phát sinh trong qua trinh kinh doanh; 

p. Kin nghj vic t chtrc li, giUi th Cong ty; yêu cu phU sUn Cong ty; 

q. Chi djnh vU bUi nhim nh0ng ngtrOi duqc Tng Cong ty u9 quyn là di din 

thiwng mi vU Lut su cUa Tang Cong ty; 

r. Quy& djnh ban hành Quy ch hot dng Hi dng quUn trj, Quy ch ni bt v 

quUn trj cong ty sau khi duçc Di hi dng c dông thông qua; quyt djnh ban hUnh Quy ch 

Quy ch v cong b thông tin cUa Tang cong ty; 

s. Yêu cAu Tng giám dc, Phó Tang giám dc, ngis&i quUn 19 khác trong Tng 

cOng ty cung cp thông tin, tài 1iu v tinh hInh tUi chinh, hoat dng kinh doanh cUa Tng 
cong ty vU cUa don vj trong Tng cong ty. Ngui quUn 19 duçic yêu c.0 phUi cung cp kjp 

th&i, dÀy dU vU chInh xac thông tin, tài lieu theo yêu cÀu cUa thUnh viên Hi dng quUn trj. 

t. Vic vay ni vU vic thrc hien cáo khoUn th ch&p, bUo dUm, bUo lUnh vU bi 

thuing cUa Tng Cong ty; 

u. Cáo khoUn dÀu tu không n.m trong k hoch kinh doanh vU ngân sách vuqt qua 

500 t9 dng Vit Nam hoac cáo khoUn dÀu tu vtxçt qua 10% giá trl k hoch và ngUn sUch 

kinh doanh hang näm; 

v. Vic mua hoc ban c phÀn cUa nhüng Tng Cong ty khác duc thành 1p a Vit 

Nam hay nuOc ngoài; 

w. Vic djnh giá cáo tài sUn gop vUo Tang Cong ty không phUi bang tin lien quan 

dn vic phát hUnh c phiu hoc trái phiu cUa Tang Cong ty, bao gm yang, quyën scr 

dting dAt, quyÀn sa hü'u trI tue,  cong ngh và bi quyt cong ngh; 

x. Vic Tng Cong ty mua hoc thu hi khOng qua 10% mi 1oi c phAn; 
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y. Quyën Va nghia vi1i khác theo quy djnh cia Lut Doanh nghip, Lut ChUng 

khoán, quy djnh khác ca phap lut va Diu l cong ty. I 

3. Hi dng quãn trj phãi báo cáo Di hQi dng ci dOng k& qua hot dng cüa Hi 

dng quãn trj theo quy djnh ti Diu 280 Nghj djnh s 155/2O2OfND-CP ngày 31 tháng 12 

näm 2020 cüa ChInh phü quy djnh clii tit thi hanh mOt  sé diu ca LuQt ChCrng khoán. 

4. Trir khi lut pháp vã Diu 1 quy djnh khác, Hi dng quãn trj có th u quyn 

cho nhân viên cp dtrài và các can b quán l di din xcr l' cong viec thay mt cho Tng 

Cong ty. 

Diu 28. Thu lao, thtrrng và lçii Ich khác cüa thành viên Hi ding quãn frI 

1. COng ty cO quyn trã thii lao, thithng cho thành viên Hi dng quãn trj theo k& 
qua vâ hiu qua kinh doanh. 

2. Thành viên Hi dng quãn trl dirge hirâng thu lao cong vic và thiràng. Thii lao 

cong vic dirge tfnh theo s ngày cong cAn thi& hoàn thành nhim vii cia thánh viên Hi 

dng quãn trj và mi:rc thu lao mi ngày. Hi dng quán trl dir tInh mCrc th'i lao cho tl'rng 

thành vien theo nguyen tc nhAt tn. Tng mcrc thu lao và thuông cüa Hi dng quãn trj do 

Di hi dng c6 dong quyt djnh tai  cuc h9p thirOng niën. 

3. Thu lao cüa tirng thânh viên Hi dng quán trj dirge tInh vào chi phi kinh doanh 

cCia Tng Cong ty theo quy djnh cCia pháp lust v thud thu nhp doanh nghip, du,gc th hin 

thành myc riêng trong báo cáo tài chInh hang näm cUa Tng Cong ty Va phái báo cáo Dai  hôi 

dng c dông ti cuc h9p thuing niên. 

4. Thành viên Hi dng quán trl nm gitr chi'rc vy diu hành (bao gim Ca chcrc vy 

Chü tjch hoc Phó ChCi tjch) hoac  thành viên Hi dng quán trj lam vic ti các tiu ban ccia 

Hi dng quãn trj hoc thirc hin nhtrng cong vic khác ngoài phm vi nhim vy thông 

thirO'ng cUa mt thanh viên Hi dng quàn trj, cO th duçic trâ them thi lao dirOi dng mt 

khoãn tin cong tr9n gOi theo tirng IAn, hrcing, hoa hng, phAn tram Igi nhun hoc dual hinh 

thCrc khác theo quy& djnh cOa Hi dtng quân trj. 

5. Thãnh viên Hi dng quãn trj cO quyn dirge thanh toán tAt cã các chi phi di !i, 

an, a 
và cac khoãn chi phi hgp l' khác ma h9 dã phái chi tra khi thrc hin trách nhim thành 

viên Hi dng quän trj cCia minh, bao gm ca các chi phi phát sinh trong vic tài tham dir các 

cuc h9p Di hi dng c dOng, Hi dng quãn trj hoc các tiu ban eUa Hi dng quãn trj. 

6. Thãnh vién Hi dng quãn trj có thA dirge Cong ty mua bâo him trách nhim 

sau khi CO sij chAp thun cUa Di hi dng c dOng. Báo him nay khong bao gm báo hiAm 
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cho nhUng trách nhim cüa thành viên Hi dng quân trj lien quan dn vic vi phm pháp 

1ut và Diu 1 Tng cong ty. 

Diu 29. Chü tch Hii dng quãn trl 

1. Chü tich Hi dng quãn trl do Hi dng quãn trj bu, min nhim, bi nhim 

trong s các thãnh viên Hi dng quãn trj. 

2. ChU tjch Hi dng quãn trj khong &rçYc kiêm Tng Giám dc cüa Tng Cong ty. 

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

a) Lp chucing trinh, k hoch hot dng cüa Hi dng quãn tn; 

b) Chun bj chuang trInh, nQi dung, tâi 1iu phic vi cuc hçp; triu tp, chü trI và 

lam chU tça cuc h9p Hi dông quãn trj; 

c) T6 chCrc vic thông qua nghj quyt, quy& dlnh  cüa Hi dng quãn trj; 

d) Giám sat qua trinh th chrc thirc hin các ngh quyt, quy& djnh cUa Hi dng 

quãn tn; 

e) Chü tça cuc h9p Di hi dng c6 dông; 

f) Quyn và nghia vii khác theo quy djnh cUa Lu.t Doanh nghip 

4. Trung hcip Chi tjch Hi dng quãn trj cO dcrn tir chtrc hotc bi min nhim, bâi 

nhim, Hti dng quãn trl phâi b.0 ngx&i thay th trong thai htn 10 ngày k tir ngày nhn 

don tr chCrc hoc bj min nhim, bäi nhim. 

5. Tnrng hcrp Chü tjch Hi dng quãn trj v&ng mt hoc không th thirc hin dugc 

nhim vii ciia mInh thi phãi üy quyn bang van ban cho mt thành viên khác thirc hin quy&n 

và nghTa vii cta Chü tjch Hi dng quãn trj. Trtthng hqp không có ngui drcc Uy quyn 

hoc ChU tjch Hôi dng quàn trj cht, mt tIch, bj tm giam, dang chAp hãnh hInh pht th, 

dang chAp hãnh bin pháp xcr I' hãnh chInh ti co si cai nghin bat buc, co s0 gião dc b&t 

buc, tr6n khOi nai c.r tri, bj hn ch hoc mAt nang 1irc hãnh vi dan sr, có khó khän trong 

nhân thCrc, lam chü hành vi, bj Tôa an cAm dam nhim chcrc vv, cAm hãnh nghê hotc lam 

cong vic nhAt djnh thI các thành viên cOn li bAu mt nguäi trong s các thành viên giu 

chi'rc ChCi tjch Hi dng quàn trj theo nguyen tac da s thành viên cOn 1i tan thành cho dn 

khi có quyt djnh mcii ct'ia HOi  dng quãn trj. 

Diu 30. Cuc h9p cüa Hi dông quán trl 

1. ChO tjch HQi dng quãn trj duçc bu trong cuc hyp dAu tiên cüa Hi dng quàn 

trj trong th?i hn 07 ngãy lam vic k ti'r ngày k& thc bAu ccr Hi dng quãn tr do. Cuc 
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hp nay do thành viên cO so phiêu bâu cao nhât hoc t' I phiêu bâu cao nhât triu tp và 

chU trl. Truàng hçp cO nhiu hon mt thành viên cO s phiu bu hoc t' l phiu bu cao 

nht và ngang nhau thi các thành viên bu theo nguyen tc da s d ch9n 01 nguô'i trong s 

h9 triu tp hp Hi dng quãn trj. 

2. HQi dng quân trj phài h9p It nht mi qu' 01 1n và CO th hçp bt thung. 

3. Chü tjch Hi dng quán trj triu tp h9p Hi dng quán trj trong truOng hqp sau 

day: 

a) Co d nghj cüa Ban kim soát hoc thành viên dc 1p Hi dng quán trj; 4 

b) Co d nghj ca T6ng giám dc hoc it nht 05 ngui quàn l' khác; 

c) CO d nghj cüa It nht 02 thành viên Hi dng quàn trj; 

d) Các tri.rng hçip khác khi xét th.y cn thi& 

4. D nghi quy djnh ti khoãn 3 Diu nay phâi duçcc 1p thành vn bàn, trong do nêu 

rO miic dIch, vAn d cAn thão luan và quy& djnh thuc thAm quyn cüa Hi dng quãn trj. 

5. ChU tjch Hi dng quãn trj phãi triu tp h9p Hi &ng quán trj trong th&i hn 07 

ngày lam vic k ti'r ngày nhn duçic d nghj quy djnh ti khoãn 3 Diu nay. Tri±ng hgp 

không triu tp hp Hi dng quãn trj theo d nghj thI Chü tjch Hi dng quãn trj phãi chju 

trách nhim v nhng thit hti xãy ra dti vài Tng Cong ty; ngirOi d nghi Co quyn thay th 

Chü tjch Hi dèng quãn trj triu tp h9p Hi dong quän trj. 

6. ChU tjch Hi dng quãn trj hoc ngui triu tp hp Hi dng quãn trj phãi gCri 

thông báo mi hp chm nhAt là 03 ngày lam vic triràc ngày h9p. Thông Mo mi h9p phãi 

xác djnh th thtii gian và dja dim hçp, chucing trinh, các vAn d thão lun va quyt djnh. 

Thông báo môi hçp phãi kern theo tãi lieu s& diving ti cutc h9p và phiu biu quyêt cüa 

thành viên. 

Thông báo mô'i hçp Hi dng quãn trj cO th gri bAng giAy mdi, din thoti, fax, 

phucng tin din tCr ho.c phicrng thCrc khác do Diu I cong ty quy dnh và bào dam dn 

dtxgc dja chi lien lac cta trng thành viên Hi dng quân trj thrçc dng k2 ti Cong ty. 

7. ChU tjch Hi dng quãn trj hoc ngu1i triu tp g1ri thông báo mài h9p và các tài 

lieu kern theo dn các thành viên Ban Kim soát nhu d6i vOi cãc thành viên Hi dng quãn 

tn. 

Thãnh viên Ban Kirn soát CO quyn dir các cuc hçp Hi dng quàn trj; cO quyên 

thão lun nhung khOng duc biu quyt. 
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8. Cuc h9p Hi dng quãn trj dtrçic tin hành khi CO tr 3/4 tng s thành vien trâ 

ten dir h9p. Tnrng hcrp cuc h9p dixç'c triu tp thea quy djnh tal  khoàn nay khong dCi s 

thành viên dr h9p theo quy djnh thI thrçc triu tp 1n thir hal trong thi han  07 ngày k tr 

ngày dij djnh h9p thn thu nht. TriRing hçp nay, cuQc hp duc tin hành nu Co hn mQt 

nCra s6 thành viên Hi dng quân trj di hop. 

9. Thành viên Hi dng quãn trj &rçc coi là tham dçr va biu quyt tai  cuc hçp 

trong tnrOng hqp sau dày: 

a) Tham dir va biu quyt trirc tip tai cuOc hop; 

b) Uy quyn cho ngrOi khác dn di hçp và biu quyt thea quy djnh tal  khoàn 11 
Diêu nay; 

c) Tharn dr và biu quy& thông qua hQi nghj trxc tuyn, bO phiu din tCr hoc hInh 

thCrc diên tCr khác; 

d) GCri phiu biu quy& dn cuc hp thông qua thu, fax, thu din tr; 

e) Gui phiu biu quy& bang phtrang tin khác theo quy djnh cüa pháp 1ut (nu co) 

10. TnrOng hçrp gCri phiu biu quyt dn cuc hp thông qua thu, phiu biu quyêt 

phãi dirng trong phong bI dan kin và phãi dtrçic chuyn dn Chü tjch Hi ding quãn trj chm 

nht l 01 gi truóc khi khai mac.  Phiu biu quyt chi thrqc ma truàc sr chrng kin cüa tht 

Ca nhQng nguài dr hop. 

11. Thành viên phài tham dir dÀy dU các cuc hçp Hi dng quán tr. Thành viên 

&rçYc Uy quyn cho nguYi khác dir hp Va biu quyt nu duçic da si thãnh vién HOi  ding 

quàn trj chAp thun. 

12.Nghj quyt, quyt djnh cCia Hi dng quàn trj duçvc thông qua nu dirçic da s 

thành viên dir hop tan thành (qua '/2); trung hgp s6 phiu ngang nhau thi quyt djnh cuôi 

cing thuc v phIa CO ' kin ci'ia ChCi tjch Hi dng quàn trj. 

Thành vien HOi  dng quàn trj không duçc biu quyt v the hqp dng, the giao djch 

hoc d xuAt ma thành viOn dO hoc ngui lien quan tOi thành viên do cO igi ich và 1ci Ich dO 

mâu thun hoc cO thA mâu thun vâi igi ich cüa Tng Cong ty. Mt thành viên Hi dng s 

không duçc tInh vao s6 tugng dai  biu ti thiu cAn thit cO mt dê cO the to chuc mt CUC 

hop Hôi dng quãn trj v nhitng quyt dinh ma thành viên do không cO quyn biu quyêt; 

Diéu 31. Cäc tiu ban thuc Hi dông quãn trl 

1. Hi dng quân trl cO th thành 1p  tiu ban trirc thuc d phi trách v chInh sãch 

phát trin, nhân sij, Iuong thuOng, kim toán ni b, quàn 12 rãi ro. S hrgng thành viên cüa 
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tiu ban do Hi dng quãn trj quyt djnh cO t6i thiu là 03 nguOi bao gm thành viên cUa 

HÔI dng quàn trj và thành viên ben ngoài. Các thành viên HQi dng quãn trj khong diu 

hành nên chim da s trong tiu ban vâ mt trong s các thành viên nay dirçic b nhim lam 

TruOng tiu ban theo quy& djnh cCia HOi dng quãn trj. Hot dng cüa tiu ban phài tuân thU 

theo quy djnh cUa Hi ding quãn trj. Nghj quyt cUa tiu ban chi cO hiu 1irc khi có da s 

thành viên thani dtr Va biu quy& thông qua ti cuc hçp cUa tiu ban. 

2. Vic thirc thi quy& djnh cUa Hi dng quãn trl,  hoc cUa tiu ban trirc thuc HQi 

dng quán trj phai phU h9p vi các quy djnh pháp lut hin hành và quy djnh tai  Diu l 

Tang cong ty, Quy ch nOi  bO v quàn trj cong ty. 

Diu 32. NguO'i ph trách quãn tn cong ty 

1. Hi dng quàn trj cUa Tang Cong ty phãi b nhim It nht 01 ngl.rii ph trách 

quãn trj cOng ty d h trçl cong tác quãn trj cong ty ti doanh nghip. Ngtri ph trách quãn 

trl cOng ty có th kiêm nhirn lam Thir k Tng cong ty theo quy djnh ti khoãn 5 Diu 156 

Lut Doanh nghip. 

2. Ngu'i phv trách quãn trj Tng cong ty không duçic dng thOi lam vic cho t 

chCrc kim toán duçic chAp thun dang thirc hin kim toán các báo cáo tài chinh cUa Tng 

Cong ty. 

3. NgtrO'i ph trách quãn trj cOng ty CO quyn và nghia vii sau: 

a) Tu vAn Hi dng quãn trj trong vic t chtrc hçp Dai hOi dng c dông theo quy 
djnh và các cong vic lien quan giU'a Tong Cong ty và cO dOng; 

b) ChuAn b các cuOc hçp Hi dng quãn trj, Ban kim soát và Di hi dng c 
dOng theo yêu câu cUa Hi dng quán trj hoc Ban kiêm soát; 

c) Tu vAn v thU tic cUa các cuc hçp; 

d) Tham dçr các cuc hçp; 

e) Tu vAn thU tVc 1p các ngh quyt cUa Hi dng quãn trj phü hçp vâi quy djnh 
cia pháp lut; 

f) Cung cAp các thông tin tài chInh, bàn sao biên bàn hp Hi dng quãn trj và các 
thông tin khác cho thanh viên Hi dong quãn trj và thành viên Ban kiêm soát; 

Giám sat và báo cáo Hi dng quãn trj v hoat dng cong b thông tin cüa Tng g)  
Cong ty; 

h) Là dAu mi lien lc vOi các ben có quyn Iqi lien quan; 

Bão rnt thông tin theo các quy dnh cCia phãp lut Va Diu l Tng cong ty; i)  

Các quyn va nghia vii khác theo quy djnh cUa pháp 1ut và Diu 1 Tng cong j)  
ty. 
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VIII. TONG GIAM DOC VA NGUI DIEU HANH KHAC 

Diu 33. T chfrc b may quãn I 

Tng Cong ty s ban hành mt h th6ng quàn 1 ma thea dO bO may quãn l' së chju 

trách nhim Va nm dt.rài sir lành do cüa Hi dng quãn trj. Tng Cong ty có mt Tng 

Giãm dtc, mt s6 Phó Tng giám dc, Giám dc diu hành và mt K toán tri.râng do Hi 

dng quãn trj b nhim. T6ng Giám dc va các PhO Tng giám d6c cO th dèng thai là thành 

viên Hi dng quãn trj, Va dugc Hi dng quãn trj b nhiem hoc bãi min bang mt nghj 

quyt duçc thông qua mOt  cách hçp th(rc. 

Diu 34. Ngu'Oi diu hành Tng Cong Iy 

1. Thea d nghj ccia Tng Giám dc và thrc sij chip thun cUa Hi dông quãn trj, 

Tng Cong ty thrc scr dung s krqng và 1oi can bt quán l' cn thi& hoc phü hçp vài co 

cu và thông l quán l Tng Cong ty do Hi dng quãn trj d xut tu5i trng thai dim. 

Nguai diu hành Tng cong ty phài CO sir mn can cn thi& d các ho$ dng và t chi'rc cüa 

Tang Cong ty dt &rçic cãc miic tiêu d ra. 

2. MCrc hrcng, tin thu lao, lçii Ich Va các diu khoán khác trong hçp dng lao dng 

di vOi Tng Giárn dc së do Hi dèng quân trj quyt djnh và hcip dng vâi nhfrng nguai 

diu hành khác s do Hi ding quãn trj quy& djnh sau khi tham khão ' kin cüa Tng Giám 

dtc. 

3. Tin luang cOa nguii diu hành dtrçc tInh vão chi phi kinh doanh cUa Tng Cong 

ty theo quy djnh cUa pháp 1ut v thud thu nhp doanh nghip, dirge th hin thánh mic 

riêng trong báo cáo tài chInh hang nàm cUa Cong ty và phãi báo cáo Dai  hi dng e dông 

ti cue hp thirng niên. 

Diêu 35. B nhim, min nhim, nhim vii và quyn hn cüa Ting Giám dc 

1. B6 nhim: Hi dng quàn trj s nhim mt thành viên trong Hi dng quán trj 

hoc thuê mt nguai khác lam Tng Giám dc và sê k hçp dng quy dnh mcrc li.rong, thu 

lao, lçii Ich va cac diu khoàn khác lien quan dn vic tuyn diing. Thông tin v mCrc lirong, 

trçc dip, quyn Igi cüa Tang Giám dc phãi duçic baa cáo trong Dti hi dng c dong thuang 

nién và duoc nëu trong báo cáo thuOng niên cüa Tong Cong ty. 

2. Tang giám d6c là ngtrai diu hành cong vic kinh doanh hang ngày ccia Tong 

Cong ty; chju sr giám sat cUa Hi dng quàn trj; chju trách nhim trtrâc Hi dng quãn trj 

Va triràc pháp 1ut v vic thyc hin quyn, nghTa vii dtxgc giao. 
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3. Nhim k' cüa Tng Giám d6c không qua 05 (nàm) näm và CO th thrçc b nhim 

li vài s6 nhim k5' khong hn ch. Tng giám d6c phãi dáp t'rng các tiêu chun, diu kin 

thea quy dlnh  ti khoán 5, Diu 162 Lut doanh nghip. 

4. Ttng giám dc cO các quyn và nghia vi sau:: 

a. Quyt djnh tht ca các vn dè không thuc thm quyn cUa Hi dng quãn trj, bao 

gm vic thay mt Tng Cong ty k k& các hqp dng tài chInh Va thucing mi, t chcrc vã 

diu hãnh hoat dng san xut kinh doanh hang ngày cüa T6ng Cong ty theo nhUng thông l 

quãn i t6t nht;; 

b. Thirc hin cac ngh quyt, quyt djnh ca HQi dng quãn trj vâ nghj quy& Di hi 

dng c dông; 

c. T chüc thijc hin k hoch kinh doanh và k hooch du tu cüa Tng Cong ty dà 

dugc Hi dng quãn tr và Di hi dng c dông thông qua; 

d. Kin nghj phuang an c cAu t chüc, quy ch quãn 1' ni bQ côa Tng Cong ty; 

e. Kin ngh si Iugng và các loi can b quãn l' ma Tng Cong ty cn thuê d Hi 

dng quãn trj b6 nhim hoc min nhim khi cAn thi& nhm áp dung các hot dng cUng 

nhu các Ca cAu quãn i' t6t do Hi dng quãn trj d xuAt, vã tu vAn d HQi dng quán trj 

quyt dlnh  m(rc luung, thi lao, cac Içii Ich vã các diu khoãn khãc cCia hgp dng lao dng 

cUa can bO quân I do Hi dng quãn trj b nhim; 

f. B nhim, min nhim, bi nhim các ch(rc danh quãn l' trong Tng Cong ty, trr 

các chCrc danh thutc thAm quyn côa HOi  dng quãn trj; 

g. Tham khão ' kin côa Hi dng quãn trj d quyt djnh s luçing ngui lao dng, 

mCrc lucing, trq cAp, Içii Ich, vic b nhim, min nhim, bi nhim các chtrc danh quãn 1 va 

các chCrc danh khác khOng do HQI dng quãn trj bó nhim vã các diu khoãn khác lien quan 

dn hgp dng lao dng cUa hç; 

h. TuyndynglaodQng; 

i. Kin nghj phuung an trã c ti.rc hoc xir I' l trong kinh doanh; 

j. Vão ngây 31 thang 12 hang näm, Tng Giám d& phãi trInh HOI  dtng quãn trl 

phê chuAn k hoch kinh doanh chi ti& cho näm tãi chInh tip theo trên ca sâ dãp Crng cac 

yeu cAu côa ngân sách phi hçip cüng nhi.r k hoch tãi chInh 05 (näm) näm. 

k. Thirc thi k hoch kinh doanh hang näm dtrçc Di hi dng c dông vã Hi dng 

quãn trj thông qua; 
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1. D xut nhflng bin phap nâng cao hoat dng và quàn Iy cüa Tng Cong ty; 

m. Chun bj các bàn dir toán dài han,  hang näm Va hang thang cUa Tang Cong ty 

(sau dày gçi là bàn dr toán) phic vii hoat  dng quãn 1' dài han,  hang nàm va hang thang cüa 

Tng Cong ty theo k hoach  kinh doanh. Bàn d toán hang näm (bao gm cã bàn can di k 

toán, báo cáo hoat dng san xut kinh doanh và báo cáo luu chuyn tin t dir kin) cho trng 

näm tái chmnh së phái duçic trInh d Hi dng quán trj thông qua vá phãi bao gm nhüng 

thông tin quy dlnh tai các quy ch cia Tng Cong ty. 

n. Thirc hin t.t cã các hoat  dng khác theo quy djnh cCia Diu l nay và các quy ch 

cUa Tng Cong ty, các nghj quyt, quy& djnh cüa Hi dng quãn trj, hçip dng lao dng cüa 

Tng Giám dc và theo quy djnh pháp lust. 

o. Quyn Va nghTa vu khác theo quy djnh cfia pháp lut, Diu l Tng cong ty va 

nghj quyt, quyt djnh cCia Hi dng quán trj. 

5. Báo cáo len Hi dng quán trj và Dai  hi ding c dông. Tang Giám dc chlu 

trách nhim truâc Hi dng quãn trj và Dai  hi c1ng c dông v vic thirc hin nhim vii và 

quyn han  duçic giao và phãi báo cáo các cci quan nay khi duqc yêu cu. 

6. Bäi nhim: Hi dng quãn trj có th bài nhim Tng Giám dc khi cO tr hal phn 

ba thành viên Hi dng quãn trj trô len biu quyt tan thành (trong trung hp nay khOng 

tInh biu quyt cüa Tng Giárn dc) va b nhirn mtt Tng Giám dc mói thay th. Tng 

Giám dc bj bi nhirn có quyn phãn di vic bi nhim nay tai Dal hti ding C6 dông tip 

theo gAn nht. 

Diu 36. ThLr k T6ng Cong ty 

Khi xét thy cAn thit, Chü tjch HQi ding quãn trj tuyn ding Thu k' T8ng cong ty 
d h trçi Hi d8ng quãn trj va ChU tjch Hi d6ng quàn trj thijc hin các nghia vi thuc 
thAm quyn theo quy djnh cüa pháp lut và Diu l T6ng cong ty. Thu k' T6ng cong ty cO 

các quyn Va nghia vu sau dày: 

a) H trV t6 chtrc triu ttp h9p Dai  hi d6ng c6 dông, Hi d8ng quán trj; ghi 

chëp các biên ban hçp; 

b) H trçY thánh viên Hi d6ng quãn trj trong vic thirc hin quyn và nghia vii 

dugc giao; 

c) H trg Hi d6ng quán trj trong áp dung và thirc hin nguyen tac quãn trj 

T6ng cong ty; 

d) H trçI T6ng cong ty trong xây drng quan h c6 dông và bào v quyn vã 1i 

ich hçp pháp cüa C6 dOng; 

e) H trci Tng cong ty trong vic tuân thu diThg các nghTa viii cung cp thông 

tin, cong khai hóa thông tin vã thu tuc  hành chInh. 
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IX. BAN KIEM SOAT 

Diu 37. 1J'ng cfr, d cfr Thành viên Ban kim soát 

1. C dong hoc nhOm ct dông si htru tr 10% tng s c phn ph thông tr& len cO 

quyn d cCr Crng cCr viên Ban kim soãt theo quy djnh cCia Lut Doanh nghip va Diu ! 

Tng cong ty. 

C dOng hoc nhóm c dông n&m giu' ti'r 10% dn dtxó'i 20% tng s c phn có 

quyn biu quy& thrçic d cCr 01 1rng vien, tir 20% dn duâi 50% thng s6 c6 phn có quyn 

biu quy& thrçc d cCr hai rng viên; ti'r 50% dn dual 65% tng s6 c phn có quyn biu 

quy& duqc d cfr ha (mg viên; tir 65% t6ng s c phAn có quyn biu quyt dirçic d c(r d 

cCr dü s6 hrcrng (rng viên, 

2. TruO'ng hçp s luçcng các (mg viOn Ban kim soát thông qua d cCm và (mng cCr 

không dü s luqng cn thi&, Ban kim soát dwng nhim Co th d ccr them (mng viên hotc ti 

chCrc d cCr theo quy djnh ti Diu 1 Tcng cong ty, Quy ch ni b v quãn trj Cong ty và 

Quy ch hot dQng cüa Ban kim soát. Vic Ban kim scat thrung nhim giài thiu them (mg 

viên phài &rçcc cong b rO rang tru6c khi Di hi dng c dOng biu quy& bu thành viên 

Ban kim soát theo quy djnh cCia pháp 1ut. 

Diu 38. Thành viên Ban kim soát 

1. S krçmng thành viên Ban kim soát phãi cO t(m 03 (ba) dn 05 (näm) thành viên. 

Nhim k5' ccia thành viên Ban kim soát khOng qua os näm và CO th duçic bu li vài s6 

nhim k' khong hn ch& 

2. Thành viên Ban kim scat phài dáp (mng cac tiêu chun và diu kin theo quy djnh 

ti Diu 169 Lut Doanh nghip và các tiêu chun sau: 

a) Không phãi là nliân viën trong b phn k toán, tài chInh ca Tng Cong ty 

b) Không phài là thành viên hay nhân viên cCia Cong ty kim toán dc 1p thrc hin 

viêc kim toán cac báo cáo tài chInh cCia Tng Cong ty trong 03 näm 1in tnsac dO. 

c) Co kinh nghim chuyén mon v tài chInh k toán, am hiu nghip vçi kinh doanh 

cüa Têng cong ty; 

d) Co s(rc khôe, cO pMni cht do d(ic tt, trung thirc, hem khit và CO hiu bit v 
pháp 1ut; 

3. Thành viên Ban Kim soát bj min nhim trong các truOng hçp sau: 
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a) Không con dü tiêu chun và diu kin lam thánh viên Ban kim soát theo quy 

djnh ti khoãn 2 Diu nay; 

b) Co dan tCr chCrc và disçc chap thun; 

c) Các truOng hçip khác theo quy djnh eCia pháp 1ut vã Diu 1 nay 

4. Thành viên Ban kim soát bj bãi nhim trong các trt.rOng hçip sau: 

a) Không hoán thành nhim v, cong vic di.rçc phân câng; 

b) Khong thirc hin quyn và nghTa vii cUa mInh trong 06 tháng lien tVc,  trr trung 

hçp bt khá kháng; 

c) Vi phm nhiu l.n, vi phm nghiêm tr9ng nghTa vi cüa thành viên Ban kim soát 

theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip vá Diu 1 Tng cong ty; 

d) Tnrng hçp khác theo nghj quy& Dii hi dong c dong. 

Diu 39. Tru&ng Ban kim soát 

1. Truàng Ban kim soát do Ban kim soát bAu trong s6 các thãnh viên Ban kim 

soát; vic bu, min nhim, bài nhim theo nguyen the da s6. Ban kim soát phãi cO han mt 

nCra s thãnh viên thu&ng trCi & Vit Nam. Trtrâng Ban kim soát phái Co bang tt nghip dai 

hçc Ira len thuOc  mt trong các chuyên ngành kinh t tài chInh, k toán, kim toan, 1u.t, 

quàn trj kinh doanh hoc chuyên nganh CO lien quan dn hot dng kinh doanh cüa doanh 

nghip. 

2. Quyn và nghia vu cCia Tnrmg Ban kim soát: 

a) Triu tp cuc h9p Ban kim soát; 

b) Yêu c&u Hi dng quãn trj, Tng giám dc và ngu61 diu hành khác cung cp các 

thông tin lien quan d báo cáo Ban kim soát; 

c) Lp vâ k' báo cáo cüa Ban kim soát sau khi d tham khão ' kin cCia Hi dng 

quãn trj d trinh ten Di hi dng c dong. 

Diu 40. Quyn và nghia viii cüa Ban kim soát 

Ban kim soát së CO quyn và nghia vii theo quy dlnh ti Diu 170 cCia Lut Doanh 

nghip và Diu 1 nay, chci yu là nhüng quyn, nghia vii sau dày: 

1. D xut lira ch9n Cong ty kim toán dQc lap, m(rc phi kim toán và mi van d 

lien quan dn sir rCit lui hay bài nhim cüa Cong ty kiëm toán dc lip; 

2. Chju trách nhim trtnic c dông v hot dng giám sat eUa mInh. 
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3. Giám sat tInh hInh tãi chInh cüa Tng Cong ty, vic tuân thu pháp luat  trong hot 

dng cüa thành viên Hi dng quãn trj, Tng giám dc, ngi±i quán 19 khác. 

4. Dam bão phi hçp hot dng vâi Hi dng quán trj, Tng giám d6c va c dong. 

5. Truing hçip phát hin hành vi vi phm pháp 1u.t hotc vi phtm Diu 1 Tng cong 

ty cüa thành viên Hi dng quãn trj, Tng giám dc Va ngui diu hành khác cUa doanh 

nghip, Ban kim soát phai thông báo b&ng van bàn cho Hi dng quãn trj trong vOng 48 

giO', yêu c&u nguOi có hành vi vi phm chm d(rt vi phm và có giãi pháp khc phic hau  qua. 

6. Xây drng Quy ch hot dng cüa Ban kim soát Va trInh Dii hi dng c dong 

thông qua. 

7. Báo cáo ti Di hOi  dng c dOng theo quy djnh ti Diu 290 Nghj djnh s 

155/20201ND-CP ngày 3 1/12/2020 cUa ChInh phU quy djnh chi tit thi hành mOt  s6 diu cüa 

Luat Chrng khoán. 

8. CO quyn tip can  h sa, tài lieu cüa Tng Cong ty km giü' ti trii sO' chmnh, chi 

nhánh và dja dim khác; cO quyn dn dja dim lam vic cüa ngu'O'i quán 19 và nhân viên cüa 

Tng Cong ty trong giO' lam vic. 

9. Co quyn yëu cAu Hi dng quàn trj, thành viên Hi dng quãn trj, Tng giám 

dc va ngui quãn 19 khác cung cp d.y dü, chinh xác, kjp thai thông tin, tài 1iu v cOng tác 

quãn 19, diu hành và hot dng kinh doanh cüa Tng Cong ty. 

10. Các quyn Va nghia vii khác theo quy djnh cüa pháp luat  va Diu 1 nay. 

Diu 41. Cuc hQp cüa Ban kim soát 

1. Ban kim soát phái h9p it nht 02 ln trong mt näm, s Iu'Qng thành viên tham 

dti hp It nht là 2/3 s thành viên Ban kim soát. Biên bàn hçp Ban kim soát di.rc lap  chi 

ti& va rO rang. NguO'i ghi biên bàn và các thành vien Ban kim soát tham dir h9p phãi k9 ten 

vào biên bàn cuc h9p. Các biën bàn h9p cüa Ban kim soát phãi duçc kru gilt nh&m xác 

djnh trách nhim cüa tlrng thành viên Ban kim soát. 

2. Ban kim soát cO quyn yêu cu thành viên Hi dng quán trj, Tng giám dc và 

di din t chCrc kim toán dLr9'c chap thuan tham dr và trã Ri các vn d din duçic lam rO. 

Diêu 42. Tin kro'ng, thu lao, thr&ng và kyi Ich khác cüa thãnh viên Ban kim 
soát 

Tin kro'ng, thO lao, thuOiig va lçi Ich khác cüa thành viên Ban kim soát duçic thrc hin 
theo quy djnh sau dày: 
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1. Thãnh viên Ban kim soát thrçic trâ tin krong, thii lao, thtiOng vá lçii ich khác theo 

quyt dlnh  cUa Di hi dng c dông. Di hi dng c6 dông quy& djnh tng mCrc tin lirccng, 

thii lao, thtrO'ng, !çri Ich khác Va ngân sách hot dng h&ng näm cüa Ban kim soát. 

2. Thành viên Ban kim soát duc thanh toán chi phi an, 6, di li, chi phi sCr diing 

djch vii tu vn dc 1p vài mCrc hcip 1. Tang mCrc thu lao va chi phi nay không vrQt qua 

tng ngân sách hot dQng h&ng näm cüa Ban kim soát dA thrçc Di hi dng c dông ch&p 

thun, trr trung hçp Di hôi dng c dông có quy& dlnh  khác. 

3. Tin krong và chi phi hot dng cua Ban kim soát &rçlc tInh váo chi phi kinh 

doanh cia Tcng Cong ty theo quy djnh cUa pháp lut v thud thu nhp doanh nghip, quy 

dinh khác cüa pháp luat  có lien quan Va phái di.rçic 1p thãnh miic riêng trong báo cáo tài 

chInh hang nãm cüa Cong ty. 

X. TRACH NHIM CUA THANH VIEN 1101 BONG QUAN TR!, THANH 
VIEN BAN KIEM SOAT, TONG GIAM Oc vA NGUI DIEU HANI MIAC 

Thãnh vién HOI  dng quán trj, Thành viên Ban kim soát, Tng giám d6 vá ngtxOi 

diu hãnh khác cO trách nhiêm thrc hin cáo nhim vii cüa mInh, kê Ca nhüng nhim vçi vài 

Ui each thành viên các tiu ban cua H)i dng quãn trj, mQt cách trung thigrc, cn tr9ng vi lçi 

Ich cüa Tng Cong ty. 

Biu 43. Trách nhim trung thyc và tránh các xung dt ye quyn lçri 

1. Thành vien Hi dng quán tn, thánh viên Ban kim soát, Tng giám déc Va 

nglxäi quán 1 khác phái cong khai cáo lçñ Ich cO lien quan theo quy dlnh  cüa Lut Doanh 

nghip và cac van ban pháp lust  lien quan. 

2. Thành viên Hi dng quãn tr, thành viên Ban kim soát, Tang giám dc, nguO 

quán l khác va nhQng ngtxO'i cO lien quan cüa cáo thành viên nay chi th.rçc scr diing nhu'ng 

thông tin có &rçlc nhi cht'ro vi cua mInh d phc vii lci ich cua Tng Cong ty. 

3. Thãnh viên Hi dng quãn trj, thành viên Ban kim soát, T6ng giám dc Va 

ngtri quãn l' khác CO nghia vii thông báo bang van ban cho Hi dng quàn trj, Ban kim 

soát v các giao djch gia Tng Cong ty, cong ty con, cong ty khác do Tng cong ty nam 

quyn kim soát trên 50% trä len vn diu l vci chInh di ttrgng dO hoc vi nhU'ng ngu1i 

cO lien quan cüa di tuçrng do theo quy d!nh  ecia pháp lut. Di vâi cáo giao dlch  nêu trên do 

Di hi dng c dông hoc Hi dng quãn trj chap thuan, T6ng Cong ty phãi thrc hin cong 

b thông tin v cáo ngh quyt nay theo quy djnh cua pháp lut chCrng khoán v cong bó 

thông tin. 
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4. Thành viên Hi dng quän trj không dixçc biu quy& di vài giao djch mang lai 

igi Ich cho thánh viên do hoc ngui cO lien quan cüa thánh viên dO theo quy djnh cia Lut 

Doanh nghip Va Diu J Tng cong ty. 

5. Thânh viên Hi dng quãn trj, thánh viên Ban kim soát, Giám Tng giám dc, 

nguäi quán I khác Va nhQ'ng ngui có lien quan cüa các d6i tt.rçlng nay khong drçc scr dung 

hoc ti& 1 cho ngi.r1i khác các thông tin ni b d thrc hin các giao djch cO lien quan. 

6. Giao dlch  gia T6ng Cong ty vâi mt hoc nhiu thành viên Hi dng quàn trj, 

thành viên Ban kim soát, Tang giám dc, ngiRii diu hành khác va các cá nhân, tè chCrc có 

lien quan dn cac di ttr9ng nay không bj vô hiu trong các tru'ông hgp sau day: 

a) D6i vó'i giao djch CO giá trj nhO han hoc bang 20% tng giá trj tài san duçc ghi 

trong báo cáo tài chInh gn nht, nhng ni dung quan trçng cüa hçTp dng hoc giao djch 

cüng nhi.r các m6i quan h và Igi Ich cüa thành viên Hi dng quãn trh thành viên Ban kim 

soát, Tng giám dc, ngtr?Yi diu hành khác dã di.rgc báo cáo Hi dng quãn trj và dirge Hi 

dng quàn trj thông qua bang da s phiu tan thành cüa nhUng thành viên Hi dng quãn trj 

không có lçri ich lien quan; 

b) Di vo.i giao djch có giá tn iOn han 20 % hoc giao djch dn dn giá trj giao djch 

phát sinh trong vOng 12 tháng k t& ngày thrc hin giao djch du tiên cO giá trj tr 20% trr 

len tng giá trj tài san duqe ghi trong báo cáo tài chinh gn nht, nhting ni dung quan tr9ng 

ca giao djch nay cUng nhu m6i quan h và igi Ich cUa thành viën Hi dng quãn trj, thành 

viên Ban kim soát, Tng giám d6c, nguii diu hành khác d duge cong b cho các c dông 

và dirge Di hi dng c dông thông qua bang phiu biu quyt cUa các c dông không CO 

Igi ich lien quan. 

Diu 44. Trách nhim v thit hi Va bi thtrông 

1. Thành vien Hi dng quãn trj, thành viên Ban kim soát, Ttng giám dc và 

ngui diu hành khác vi phirn nghTa vii, trách nhim trung thrc và cn tr9ng, không hoàn 

thành nghia vi cCia minh phái chju trách nhim v nhtng thit hti do hành vi vi phm cUa 

mInh gay ra. 

2. Tng cong ty bi thirng cho nhOng ngui dâ, dang hoc cO th tr thành mt ben 

lien quan trong các vy khiu ni, kin, khi t (bao gm các vu vic dan sçr, hành chInh và 

không phài là các vy kin do Tng Cong ty là ngui khOi kin) nu ngirOi dO d hoc dang là 

thành vien Hi dng quãn trj, thãnh viên Ban kim soát, Tng giám dc, ngiri diu hành 

khac, nhán vién hoc dai diên dirge Tng Cong ty Uy quyn d hoe dang thc hin nhim 

vy theo üy quyn eCia Tng Cong ty, hành dng trung thrc, cn tr9ng vi Igi Ich cUa Tng 
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Cong ty trên Cu s tuân thu !ut pháp Va khOng Co bang chcrng xác nhn rAng ngixi dO cia vi 

phtm trách nhim cUa mInh. 

3. Chi phi bi thuOng bao gm chi phi phán quyt, các khoãn tin pht, các khoãn 

phãi thanh toán phát sinh trong thirc t (k cà phi thuê 1ut six) khi giãi quyt nhCrng v'i vic 

nay trong khuôn kh 1ut phap cho phép. Tang Cong ty CO th mua bão him cho nhcrng 

nguOi nay d tránh nhftng trách nhim bi thung nêu trén. 

XI. QUYEN TRA C1J1J SO SAd vA HO SO TONG CONG TY 

Diu 45. Quyn tra cfru s sách và h so' 

1. C dông ph thông có quyn tra cCru s sách và h so, ci th nhu sau: 

a) C dông ph thông có quyn xem xét, tra ct'ru và trIch lic thông tin v ten vã 

dja chi lien 1c trong danh sách c dOng cO quyn biu quy&; yêu cu sCra di thông tin 

không chinh xác cUa minh; xem xét, tra ci'ru, trIch luc hoc sao chp Diu 1 cong ty, biên 

bàn hop Di hi dng c dông và nghj quyt Di hi dng c dông; 

b) C dông hotc nhOm c dông sO hcru tir 05% tng s c phtn ph thông trO len 

hoc cO quyn xem xét, tra ciru, trich lc s biên bàn Va nghj quyt, quyt dnh cUa HOi  dng 

quán tn, báo cáo tài chinh gira nam và hAng näm, báo cáo cCia Ban kim soát, hqp ding, 

giao dch phãi thông qua Hi dng quãn trj và tài 1iu khác, trr tài lieu lien quan dn bI mat 

thuung mi, bi m@t  kinh doanh cüa Tng Cong ty. 

2. TrixOng hp c1i din dtrçic Ciy quyn cüa c dong và nhOm c dOng yêu c.0 tra 

ccru s sách và h so thI phãi kern theo gy üy quyn cUa C6 dông Va nhOm c6 dông ma 

nguôi do di din hoc bàn sao cong chü'ng cüa giy üy quyn nay. 

3. Thành viên HOi  d6ng quãn trj, thành viên Ban kim soát, T6ng giám d6c va 

ngtthi d16u hãnh khác có quyn tra cCru s6 dang k c6 dông cüa T6ng Cong ty, danh sách c6 

dông, s6 sách và h6 so khác cüa T6ng Cong ty vi nhu'ng miic dIch lien quan tOi chxc v cüa 

mInh vOl diu kin cáo thông tin nay phãi duçic bão mat. 

4. T6ng Cong ty phài km giU Diu 1 nay và nhu'ng bàn sCra d6i b6 sung Diu l, 

Giy chOng nhan clang k' doanh nghip, các quy chê, các tài lieu chi'rng minh quyn sO huu 

tài san, nghi quyt Dti hi d6ng c6 dông và Hi d8ng quãn tn, biên bàn hp Di 1ii d8ng cô 

dOng và Hi d6ng quãn trj, các báo cáo cua HOi  d6ng quàn tn, cáo báo cáo cüa Ban kirn 

soát, báo cáo tài chinh näm, s6 sách k toán và cáo tài 1iu khác theo quy d!nh  cüa pháp lu@t 

ti trV sO chinh hoc mt no.1 khác vOl diu kin là các c6 dông và Ca quan clang k kinh 

doanh dirge thông báo v dla  dim hru trr cáo tài lieu nay. 

5. Diu 1 Tng cong ty phãi &rçe cong b trên trang thông tin din tcr cQa T6ng 

Cong ty. 
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xii. CONG NHAN VIEN VA CONG BOAN 

Diu 46. Cong nhân viên và cong doàn 

1. Tng giám dc phài 1p k hoch d Hi dèng quàn trj thông qua cáo vn d lien 

quan dn vic tuyn dung, cho ngui lao dng nghi vic, tin krcrng, bão him xã hOi,  phüc 

lçii, khen thismg và k lust dé,i vOi ngu?i lao dng và ngi.räi diu hành doanh nghip. 

2. Tng giárn dc phái 1p k hoch d Hi dng quãn trj thông qua cáo vn d lien 

quan dn quan h cüa Tng Cong ty vâi cáo t chCrc cong doãn theo các chun nwc, thông l 

và chInh sách quãn i t6t nht, nhtng thông 1 và chInh sách quy dnh ti Diu l nay, cáo 

quy ch cUa Tang Cong ty và quy djnh pháp lut hin hành. 

XIII. PHAN PHOI LQI NMUN 

Diu 47. Phân phi lqi nhun 

1. Di hi dng c dông quy& djnh mCrc chi trá c6 tcrc và hInh thüc chi trá c trc 

hang näm tr lçri nhun dtxçc g1fl Ii cUa T6ng Cong ty. 

2. Tng Cong ty không thanh toán li cho khoàn tin trá c tác hay khoãn tin chi 

trá lien quan tó'i mt loi c phiu. 

3. Hi dng quàn trj có th kin nghj Dti hi dng c dông thông qua vic thanh 

toán toàn b hoc mt phn c ttrc b&ng c phiu và Hi dèng quân trj là co quan thirc thi 

quyt djnh nay. 

4. Tru?rng hqp c tüc hay nhUng khoãn tin khác lien quan tài mt 1oi c phiêu 

thrçc chi trà bang tin mt, Tng Cong ty phãi chi trâ bang tin dng Vit Nam. Vic chi trã 

có th thirc hin trirc tip hoc thông qua các ngân hang trên ca sä các thông tin chi tiêt ye 

tài khoàn ngân hang do c dông cung cap. Trtthng hçip Tng Cong ty dã chuyn khoàn theo 

dung các thông tin chi tit v ngán hang do c dông cung cp ma c dông do không nhn 

duc tin, Tang Cong ty không phài chju trách nhim v khoán tin Tong Cong ty d chuyn 

cho c dông nay. Vic thanh toán c ttrc di voi cac c phiu niêm y&/dang k' giao dlch  ti 

S giao djch chüng khoán Co th dugc tin hành thông qua cong ty chüng khoán hoc Trung 

tam kru k' ch(rng khoán Vit namITng Cong ty kru k' và bii trr chng khoán Vit Nam. 

5. Can c(r Lut Doanh nghip, Lust Chng khoán, Hi dng quàn trj thông qua nghj 

quyt, quy& djnh xác djnh mt ngày ci th d ch& danh sách c dông. Can cCr theo ngày do, 

nhUng ngtxi dang k vOi ttr each c dOng hoc ng.ri sà hüu các chCrng khoán khác duve 

quyn nhn c ttrc bang tin mt hoc c phiu, nhn thông báo hoc tài 1iu khác. 
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6. Các vn d khác lien quan dn phân phi Içii nhun duçc thirc hin theo quy dlnh 

cUa pháp Iut. 

XIV. TAI KIIOAN NGAN HANG, QU' DI TRcr, NAM TA! CHINH 

vAcHEDQKETOAN 

Diu 48. Tài khoãn ngân hang 

1. Tng Cong ty së ma tâi khoãn ti mt s ngân hang Vit Nam hoc ti các ngân 

hang nuâc ngoài dirçc phép ho.t dng ti Vit Nam. 

2. Theo sir chap thun truàc cüa ca quan cO thm quyn, trong tnr?lng hqp cn thit, 

Tng Cong ty có th ma tài khoãn ngân hang a nuàc ngoãi theo các quy djnh cüa pháp lut. 

3. Tng Cong ty se tin hành tht ca các khoàn thanh toán và giao djch k toán thông 

qua các tãi khoãn tin Vit Nam ho.c ngoi t ti các ngân hang ma Tng Cong ty ma tài 

khoãn. 

Diu 49. Qu5 di tr& b sung vn diu l 

Hang näm, Tng Cong ty së phãi trIch tr lqi nhun sau thus ccia mInh mt khoàn vao 

qu' dtr trir d b sung vn diu I theo quy djnh cüa pháp 1ut. Khoãn trIch nay không duc 

vuçlt qua 5% Igi nhun sau thu cüa T6ng Cong ty Va thrçic trIch cho dn khi qu5' dir trir bang 

10% v6n diu 1 cia Tng Cong ty. 

Diu 50. Nám tài chInh 

NAm tài chInh cüa Tng Cong ty bat du tr ngày 01 thang 01 hang näm và kt thüc vào ngày 

31 ctia thang 12 cüng näm. Nm tài chInh d.0 tiên bat d&u tr ngày cp Giy chirng nhn 

dng k doanh nghip và k& thüc vão ngày 31 tháng 12 cUa näm cp Giy chtng nhn dang 

k doanh nghip do. 

Diu 51. Ch d k toán 

1. Ch d k toán Tng Cong ty sCr ding là ch d k toán doanh nghip hoc ch 

d k toán dc thii di.xgc co quan cO thm quyn ban hành, chip thun. 

2. Tang Cong ty Ip s sãch k toán bang ting Vit. Tng Cong ty së urn girt h so 

k toán theo loai hInh cUa cãc hot dQng kinh doanh ma Tng Cong ty tham gia. Nhng h 

so nay phài chInh xác, cp nht, có he th6ng và phài dü d chrng rninh Va giài trinh các giao 

djch cCia Tng Cong ty. 
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3. Tng Cong ty sir dung dng Vit Nam lam dan vj tin t dung trong k toán. 

TnxOng hqp Tng Cong ty cO cáe nghip vii kinh t phát sinh chü yu bang mt loi ngoi t 

thI thrgc tir chn ngoi t do lam don vj tin t trong k toán, chju trách nhim v Ira ch9n 

do trixOc pháp Iut và thông báo cho Ca quan quãn 1' thuá trtrc tip. 

XV. BAO CÁO TAT CHINU, BAO CÁO THTRNG NIEN, TRACH NHIM 

CONG BO THONG TIN 

Diu 52. Báo cáo tài chInh näm, ban niên vá qu 

1. Tng Cong ty phãi 1p báo cáo tài chInh nAm và báo cáo tài chInh näm phãi disçic 

kim toán theo quy djnh cüa pháp lut. T6ng Cong ty cong b báo cáo tài chmnh nAm dã thrçc 

kim toán theo quy djnh cüa pháp lut v cong b thông tin trên thj tnxäng ch(rng khoán vá 

np cho Co quan nhâ nuàc cO thm quyn. 

2. Báo cáo tài chInh näm phâi bao gm d.y dci các báo cáo, phy lye, thuyt minh 

theo quy djnh pháp lut v k toán doanh nghip. Báo cáo tái chInh näm phâi phán ánh mt 

each trung thre Va khách quan tinh hInh hot dng ecia Tng Cong ty. 

3. T6ng COng ty phái Ip vã cong b các báo cáo tài chInh ban niên dà soát xét va 

báo cáo tài chInh qu theo quy djnh pháp lut v cong bó thông tin trên thj truOng ch(rng 

khoán và np cho co quan nba nuàc cO thtm quyn. 

Diu 53. Báo cáo thtrOng niên 

Tng Cong ty phái Ip và cong b6 Báo cáo thuông niên theo các quy djnh cüa 

pháp lut v chCrng khoán và thj trirOng chcrng khoán. 

Diu 54. Cong b thông tin và thông báo ra cong chüng 

Các báo cáo tái chInh hang näm va cac tài lieu b trçl khác phái &rçic cong b6 ra cong 

chcing theo nhiThg quy djnh cCia U' ban Chcrng khoán Nba nrâc và np cho ca quan thud 

htru quan vã ca quan dang k' kinh doanh theo cac quy djnh ecia Lut Doanh nghip. 

xvI. KIEM TOAN TONG CONG TY 

Diêu 55. Kim toán 

1. Di hi dng c6 dOng chi djnh mt cong ty kim toán dc 1p hoc thông qua 

danh sách cáe cong ty kim toán dc 1p và ciy quyn cho Hi dng quán trj quyt djnh 1ra 

ch9n mt trong s các dan vj nay tin hành kirn toán báo cáo tài chInh ccia Tng COng ty 
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cho näm tãi chInh tip theo dra trën nhUng diu khoán vã diu kin thOa thutn vOi Hi dng 

quán trj. 

2. Báo cáo kim toán &rçcc dmnh kern báo cáo tài chmnh nAm cOa Tng Cong ty. 

3. Kim toán viên dc 1p thrc hin vic kim toán báo cáo tài chInh cUa Tng 

Cong ty &rçc tham di các cuc h9p Di hi dng c dông và duçic quyn nhn các thông Y 

báo và các thông tin khác lien quan dn cuc hçp Di hQi dng c dong vá &rqc phát biu 

kin ti di hi v các vn d có lien quan dn vic kirn toán báo cáo tái chInh cUa Tng 

Cong ty. 

XVII. DAU CUA DOANH NGHIP 

Diu 56. Du cCa doanh nghip 

1. Du bao grn du duçic lam tai  co sä khc du hoc du dual hInh thirc cht k' s 

theo quy djnh cOa pháp lust  v giao djch din tCr. 

2. HQi ding quán tr quy& djnh loi du, s6 li.rqng, hInh thüc và ni dung dAu cCia 

Tng Cong ty, chi nhánh, van phOng di din cOa Tng Cong ty (nu co). 

3. Hi dng quán trj, Tng giám dc quãn Is', luu gifl, sCr dung du theo quy djnh 

cOa pháp lut hin hânh. 

4. Doanh nghip duqc sCr dung du trong các giao djch theo quy djnh cOa pháp Iut. 

XVIII. GIAI TH TONG CONG TY 

Diu 57. Giãi th Tng cong ty 

1. Tng Cong ty có th bj giãi th hoc chAm dirt hoit dng trong nhUng trtrrng hçip 

sau: 

a. K& thc thOi hn hot dng dA ghi trong Diu l cong ty ma không có quy& djnh 

gia han; 

b. Theo nghj quyt, quy& djnh cüa Di hi dng c dông; 

c. Bj thu hi GiAy chCrng nhn dang k doanh nghip, trir trumg hçp Lut Quãn I 

thu eO quy djnh khác; 

d. Các tru6ng hgp khác do pháp 1ut quy djnh. 
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2. Vic giãi th Tng Cong ty truâc thai hn (k Ca thai hn dA gia han) do Dai  hi 

ding c dông quyt djnh, Hi dng quãn trj thirc hin. Quy& djnh giãi th nay phãi dugc 

thông báo hoc phãi duçc chap thun cUa c quan có thAm quyn (nu bt buc) theo quy 

djnh. 

Diu 58. Gia hn hoot dng 

1. Hi dng quãn trj triu tp hçp Di hi dng c dông It nht 7 tháng truàc khi kt 

thüc thai hn hot dng d c dông cO th biu quyt v vic gia hn hot dng cUa Tng 

Cong ty theo c1 nghj cüa HQi dng quãn trj. 

2. Thai hn hot dng thrçic gia hn khi có s6 c dông di din tr 65% trâ len thng s6 

phiu biu quyt cUa ttt câ c dông dir hçp Di hi dng c dông tan thãnh. 

Diu 59. Thanh l 

1. Ti thiu 06 thang triràc khi k& thUc thai hn hoat dng cCia Tng Cong ty ho.c 

sau khi có quyt djnh giài th Tng Cong ty, Hi dng quãn trj phãi thanh 1p Ban thanh 1' 

gm 03 thành viên, trong do 02 thành viên do Di hi dng c dông chi dnh Va 01 thành 

viên do Hi dng quãn trl chi d!nh  tr 01 cong ty kim toán dc 1p. Ban thanh l' chu&n bj 

các quy ch hot dng ca mInh. Các thành viên cüa Ban thanh I' có th di.rçc Iira ch9n 

trong s6 nhân vien cOa Ttng Cong ty ho.c chuyên gia dc l.p. Tt cã các chi phi lien quan 

dn thanh l thrçic Tng Cong ty i.ru tiên thanh toán tri.rc các khoãn nç khác cia Tng Cong 

ty. 

2. Ban thanh 1' cO trách nhim báo cáo cho Cci quan dàng k' kinh doanh v ngãy 

thãnh 1p Va ngay bt du hot dng. K tü thai dim do, Ban thanh 1 thay mt Tng Cong 

ty trong tt cã các cong vic lien quan dn thanh l Tng Cong ty triróc TOa an Va cac co 

quan hành chInh. 

3. Tin thu disqc tr vic thanh I di.rqc thanh toán theo thCr ti sau: 

a) Các chi phi thanh li'; 

b) Các khoãn nçi krcing, trq cp thôi vic, bão him xã hi va các quyn Içi khác cüa 

nguai lao dng theo thôa uàc lao dQng tp th và hçcp dng lao dng dä k' kt; 

c) Nci thu; 

d) Các khoãn nçi khác cCia Tng Cong ty; 

d) Phn cOn lai sau khi d thanh man tt cã các khoân nq tr mic (a) dn (d) trên day 

dtrçc chia cho các c dông. Các c phn ru däi dtrçc uu tiên thanh toán truâc. 
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XIX. GIAI QUYET TRANH CHAP NQI BQ 

Diu 60. Giäi quyt tranh chap ni b 

1. TruOng hçp phát sinh tranh chp hay khiu ni Co lien quan tài hot dng cüa 

Tng Cong ty hay tâi quyn cüa cac c dông phát sinh tr Diu l hay tr bt c quyn hoe 

nghia vii do Lut Doanh nghip hay các Iut khác hoc các quy djnh hành chInh quy d!nh, 

giva: 

a. C dong vói T6ng Cong ty; hoc 

b. C dong vài Hi dng quãn trj, Ban kim soát, Tang Giám d6c hay can b quãn 

l cao cap 

Các ben lien quan s c g&ng giãi quyt tranh chap dO thông qua thung hrçrng và 

hoà giái. Trir tnrông hçip tranh ch&p lien quan ti Hi dng quàn trj hay Chc tjch Hi dng 

quãn tn, Chü tich HOi dng quán tr se chü trl vic giâi quyt tranh ch&p va së yêu c&u trng 

ben trinh bay các yu t thirc tin lien quan dn tranh chAp trong vOng 30 ngày lam vic k 

tr ngày tranh chAp phát sinh. Trung hçip tranh chAp lien quan tâi Hi dng quãn trj hay Chü 

tjch Hi ding quán trj, bAt cir ben nào cüng cO th yêu c.0 chi djnh mt chuyên gia dOe ltp 

d hành dng vâi tu each là tryng tài cho qua trInh giài quy& tranh chAp. 

2. Trung hop khong dt dtxcic quyt djnh hoà giài trong vOng 06 (sáu) tun tr khi 

bttt dAu qua tninh hoà giãi hoc nu quyt djnh cüa trung gian hoà giãi khong duçc các ben 

chAp nhn, bAt ctr ben nào cüng cO th dua tranh chAp dO ra Trpng tài kinh t hoc Toà an 

kinh t. 

3. Các ben së ty chju chi phi cüa mInh cO lien quan tOi thu tiic thrang lupng và hoà 

giâi. Các chi phi cüa Toà an së do Toà phán quy& ben nào phâi chju. 

XX. BO SUNG VA SIA BOI DIEU L 

Diu 61. Diu l Ting cong ty 

1. Vic b sung, sCra di Diu I nay phãi dirqc Di hOi  dng c dông xem xét quyêt 

djnh. 

2. Trong trthng hçp cO nhitng quy djnh cüa pháp luat  cO lien quan dn hot dng 

ccta Tng Cong ty chua duçc d cap trong bàn Diu i nay hoc trong trirng hp cO nhung 

quy djnh mOi cUa pháp luat  khác vâi nh&ng diu khoãn trong Diu i nay thI nhCrng quy dnh 

cUa pháp luat  dO dirong nhiên ducic áp diing và diu chinh hot dng cCia Tng Cong ty. 
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XXI. NGAY HIU LIIC 

Diu 62. Ngay hiu Iiyc 

1. Bàn diu 1 nay gm XXI chucmg 62 diu, thxçc Di hQi dng c dông Tng 

Tang Cong ty May NM Be — Tng Cong ty c phAn nMt trI thông qua ngày thang näm 

2021 ti thành ph H Chi Minh và cüng chap thun hiu lirc toàn van cUa Diu 1 nay. 

2. Diu I duçic 1p thành 10 bàn, có giá trj nht.r nhau và phài dugc luu giU ti trV sä 

chInh cüa Tng Cong ty. 

3. Diu 1 nay là duy nht và chInh thirc cOa Tng Cong ty. 

4. Các bàn sao hotc trIch 1c Diu 1 Tng Cong ty phài có chü k cOa Chü tjch HQi 

dng quãn trj hoc t6i thiu mt phn hai tng s6 thã.nh viên Hi dng quãn trj hoc ch0 k)7 

cüa nguOi di din theo pháp 1ut mài Co giá trj. 

HQ ten, clifr k cüa cCa ngtrOi di din theo pháp lut cüa Tng Cong ty. 

TONG CONG TY MAY NHA BE - CTCP 
NGUOI DiI DIN THEO PHAP LUIT 

TONG GIAM DOC 
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TONG CONG TY MAY NBA BE — CTCP CONG HOA XA HQI CHU NGHTA V1T NAM 
Dc 1p  - Tiy do - Hnh phüc 

Du tháo 

Tp.H OIMinh, ngày ... tháng ... nám 2021 

QUY CHE HOAT BQNG CUA HQI BONG QUAN TR! 
(Ban hành kern theo Nghj QuyiI so ...../DHDCD Ngày 25/06/2021 

cáa Dzi 1z3i dung cO dông TOng Cty May Nhà Be — CTCP) 

ChirongI 

QUY BjNH CHUNG 

Biu 1. Phm vi diu chinh và d6i ttrQ'ng áp diing 

1. Phain vi diu chinh: Quy ch hoat dng cüa Hi dng quàn tn quy djnh c c.0 t chi'rc nhãn 
A A . . . . . .., sir, nguyen tac hoit dong, quyen hon, nghia vi cua H91 dong quan tr! va cac thanh vien H91 

dng quàn trj nhäm hot dng theo quy djnh ti Lut Doanh nghip, Diêu 1 Tong cong ty và 
các quy dinh  khãc cüa pháp 14t  có lien quan. 

2. Di tuqng áp d%lng: Quy ch nay duçic áp diing cho Hi dng quân trj, các thành viên Hi 
dông quãn trj. 

fflu 2. Nguyen tc hoot dng cüa Hi dng quail trj 

1. Hi dng quân trj lam vic theo nguyen t.c tp th. Các thãnh viên cUa HGi  dng quãn trj 
chju trách nhim Ca nhân ye phân vic cUa mInh và cüng chju trách nhim truàc Di hi dông 
c dông, truôc pháp 1ut ye các nghj quyêt, quyêt djnh cüa Hi dông quãn tn dôi vOi sir phát 
trin cUa Tang cong ty. 

2. Hi dng quãn trj giao trách nhim cho Tang giám dc th chrc diu hành thirc hin các nghj 
quyêt, quyêt djnh cüa Hi dông quãn trj. 

Chtwng H 

THANH VIEN HQI BONG QUAN TR! 

Diu 3. Quyn Va nghia vi cüa thành viên Hi dng quãn tr 

1. Thành viên Hi dng quãn trj có dy dü cáe quyn theo quy djnh cüa Luat  Chüng khoán, 
pháp 1ut lien quan và Diêu 1 Tng cong ty, trong do cO quyên ducxc cung cap các thông tin, 
tài lieu ye tInh hInh tài chmnh, hoat dng kinh doanh cUa Tng cong ty vã cüa các d vj trong 
Tong cong ty. 

2. Thành viên Hi dng quãn trj cO nghia vi theo quy dlnh  ti Diu 1 Tng cOng ty và các 
nghTa vi sau: 

a) Th?c hin các nhim vi cüa mmnh mOt  each thing thirc, c.n tr9ng vi lçii Ich cao nhât cüa c 
dong và cüa TOng cong ty; 

b) Tham dir dy dü các cuc hçp cüa Hi ding quân trj và CO kin v các vn d duqc dua ra 
tháo luân; 



c) Báo cáo kjp thii, dy dü vói Hi dng quân frj các khoãn th lao nhn duçc tr các Tng 
cong ty con, Tang cOng ty lien kêt và các to chic khác; 

d) Báo cáo HOi  dng quãn trj tai  cuc hçp gn nh&t các giao djch giüa Tng Cong ty, Tang cOng 
ty con, Tng cOng ty khác do Tong cOng ty näm quyên kim soát trên 50% trâ len vOn diêu l 
vth thành viên Hi dng quãn trj và nhüng ngtri có lien quan cüa thành viên do; giao djch gifla 
Tong cOng ty vài Tang Cong ty trong do thành viên Hi dOng quãn frj là thành viên sang ip 
hoc là ng.räi quãn l doanh nghip trong thai gian 03 näm g.n nhât trjiOc th&i dim giao djch; 

d) Thirc hin cong b thông tin khi thrc hin giao dch c phiu cüa Tng cOng ty theo quy 
djnh cüa pháp 1i4t. 

3. Thành viên Hi ding quán trj dOe  1p phài 1p báo cáo dánh giá v hoat dng cUa Hôi dng 
quàn trj. 

Diu 4. Quyn dtrçrc cung cp thông tin cüa thinh viên HOi d1ng quãn trj 

1. Thành viên HOi dng quàn trj cO quyn yeu cAu Tng giám dc, PhO Tng giám d6c, ngueii 
quãn l khác trong Tang cong ty cung cap thông tin, tài lieu ye tinh hInh tài chInh, hot dOng 
kinh doanh cüa Tng cong ty và cüa &in vj trong Tong cong ty. 

2. Ngri quán l di.rçic yêu cu phãi cung cp kjp thii, dy dU và chinh xác thông tin, tài lieu 
theo yeu CU cUa thinh viên HOi  dông quãn trj. Trinh t%r, thu tic yêu câu và cung cap thông tin 
do Diêu l Tng cong ty quy djnh. 

Diu 5. Nhim k' vi s hrçvng, co' cu thành viên Hi dng quin trj 

1. Hi ding quãn trj CO 05 thành viên. 

2. Nhim k' cüa thành viên HOi  dng quàn trj khOng qua 05 nàm và cO th duçic bu lai  vOi s 
nhim kS'  khOng hn ché. MOt  cá nhân chi duçic bâu lam thành viên HOi dông quãn lii dc 1p 
không qua 02 nhim k' lien tiic. 

3. Tru?ng hçTp tt cã thành viên HOi dng quãn trj cthg kt thic nhim k' thi các thành viên 
dO tip tiic là thành viên HOi dOng quãn trj cho dn khi CO thành viên mâi di.rc bâu thay the và 
tiëp quán cong V1C. 

4. S hrçing, quyn, nghTa vi, cách thüc t chrc và ph6i hqp hoat dng cuacac thàth viên HOi 
dOng quàn frj dOe  1p th%rc hiOn theo quy djnh cüa Lust  doanh nghip vi Diêu 10 Tng cOng ty. 

Tong so thành viên HOi  d6ng quin trj dOc  1p phãi dam bão quy djnh cO t6i thiu 01 thành viên 
dOc 1p trong trong tnrng hp Tong cong ty cO so thành viên F1Oi d6ng quail trj tir 03 den 05 
thành vien 

Diu 6. Tiêu chun vi diu kiOn thành viên HOi di)ng quin trj 

1. Thinh viên HOi dng quin trj phãi dáp t'rng các tiêu chu.n và diu kiOn sau dày: 

a) KhOng thuOc  di tucing quy djnh tai  khoãn 2 Diu 17 Lust  Doanh nghip; 

b) CO trinh dO chuyën mOn, kinh nghim trong quin trj kinh doanh hoc trong lTnh vijc, nginh, 
nghê kinh doanh cüa Tong cOng ty và khOng nhât thiêt phái là cO dOng cüa Tng cong ty; 

c) Thành viên HOi  dng quãn trj Tng cOng ty chi có th d6ng thi là thinh viên HOi  dng quin 
trj tôi da 05 TOng cong ty khác; 

2. Thành vien HOi dng quãn trj dOe  1p cüa Tng Cong ty dáp ng các tieu chu.n vi diu kiOn 
sau dày: 
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a) Không phãi là ngui dang lam vic cho Tng cong ty, Cong ty mc hoc Cong ty con cüa 
lông cong ty; không phài là ngri dA tüng làmvic cho Tng cOng ty, Cong ty mc hoc Cong 
ty con cüa Tng cong ty It nhât trong 03 nm lien trixóc do; 

b) Khong phãi là nglxii dang hrâng hicyng, thU lao tr Tang cOng ty, tnr các khoãn ph cp ma 
thành viên Hi dng quán frj &rçlc htthng theo quy djnh; 

c) Khong phãi là ngtr?i có vçi hoc chng, b dê, b nuôi, mc dé, mc nuôi, con dé, con nuôi, 
anh rut, chj ruOt,  em rut là cô dông lan elm Tng cOng ty; là nguäi quãn l elm Tng cong ty 
hoc Cong ty con cUa Tng cong ty; 

d) Không phãi là ngu1i trrc tip hoc gián tip sO' hru It nMt 01% tng s c ph.n cO quyn 
biêu quyêt elm Tng cong ty; 

d) Khong phài là nguii dà tlmg lam thành viên HOi  d6ng quãn trj, Ban kim soát cUa Tng 
cOng ty It nhât trong 05 nãm lien truàe do, tth trumg hçip diicre bO nhim lien t1lc 02 nhim kS'; 

e) Tiêu chun và diu kin khãc theo Dièu 1 cong ty. 

3. Thành viên dOc 1p HOi dng quãn tr phài thông báo vói Hi dng quãn trj v vic khOng 
cOn dap 1mg dli các tiêu chuãn và diu kin quy djnh ti khoãn 2 Diêu nay và ducing nhiên 
không cOn là thành viên dQc 1p HGi dOng quân trj k tir ngày không dáp l'rng dU các tiêu chuân 
và diu kin. HOi  dng quãn trj phãi thông báo trix?mg hcip thành viên dc 1p Hi dông quãn 
trj không cOn dáp 1mg dU các tiêu chuân và diêu kin ti cue h9p Di hi dOng C6 dOng gân 
nhât hoc triu tp hQp Di hi dong cô dông d bâu bô sung hoc thay the thành viên dc 1p 
Hi dOng quàn trj trong thO'i hn 06 tháng kê tir ngày nhn &rçic thông Mo elm thành viên dc 
1p Hi dong quân trj cO lien quan. 

Diu 7. Chü tich  Hi d6ng quãn trj 

1. ChIt tjch HOi  d6ng quân tn do Hi d6ng quãn trj bu, min thim, Mi nhim trong s6 cac 
thành viên Hi dong quàn trj. 

2. ChIt tjch HGi  d6ng quãn trj T6ng cOng ty không di.rçic kiêm T6ng giám d6c. 

3. ChIt tjch HOi  d6ng quàn trj cO quyn va nghTa vi sau day: 

a) Lp chinmg trinh, k hoch hoat dng elm Hi d6ng quãn tn; 

b) Chun bj chucing trinh, nOi  dung, tài lieu phic vi cuQc hpp; triu tip,  chIt tn và lam chIt t9a 
cuQc h9p Hi dong quail trj; 

c) T6 chUc vic thông qua nghj quy&, quy& djnh elm Hi d6ng quãn trj; 

d) Giám sat qua trinh t6 chlrc thirc hin các nghj quy&, quy& djnh cIta HOi  d6ng quãn trj; 

d) ChIt t9a cuQc h9p Dai  hi d6ng c6 dong; 

e) Quyn và nghia vi khác theo quy djnh elm Lut Doanh nghip và Diu l T6ng cOng ty. 

4. TrizO'ng hcip ChIt tjch Hi d6ng quân trj CO dn tlr chlrc hoc bj bAi min, HOi  d6ng quân tn 
phài bâu ngi.rO'i thay the trong thi hn 10 ngày k tIm ngày nhn dmi tIm ehlrc hoc bj bäi mien. 
lnryng hçcp ChIt tjch Hi dong quán trj yang mt hoc khOng the th'irc hin dtrqc thim vi,i elm 
minh thI phài Ity quyn bang van ban cho rnt thành viên khác thirc hin quyên và nghia vi elm 
ChIt tjch HOi  dông quAn trj theo nguyen täc quy djnh ti Dieu l T8ng cong ty. TniO'ng hçip 
khOng eó ngirO'i &rçxc Ity quyên hoc ChIt tjch Hi dOng quãn trj chêt, mat tIch, bj tm giam, 
dang chap hành hInh pht tU, dang chAp hành bin pháp xlr l hành chInh tai  cci sO' cai nghin 
bat buôc, cci sO' giáo dic bat buc, trôn khOi nci cu trIt, bj han  chê hoc mAt nàng lrc hànhvi 
dan sir, cO khó khãn trong nhn thImc, lam chIt hãnh vi, bj TOa an cam dam nhim chlre vi, cam 
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hành ngh hoc lam cong vic nht djnh thi các thành viên con lai  bu mt nguäi trong s các 
thành viên giü chüc Chü tjch Hi dông quãn trj theo nguyen täc da so thành viên cOn li tan 
thành cho den khi Co quyêt djnh mài cüa Hi dông quãn trj. 

5. Khi xét thy cn thit, HOi  dng quân trj quyt djnh b nhim thu k Tng cong ty. Thu k 
Tang cong ty cO quyn vA nghTa vii sau day: 

A F A A A A A . . . * a) Ho trçi to chtrc triçu tp h9p Dai  hçn dong co dong, Hcn dong quan tn; ghi chep cac bien ban 
hap; 

b) H trçi thành viên HOi  dng quãn trj trong vic thirc hin quyn và nghTa vi duçic giao; 

c) H trq Hi dng quãn trj trong áp diing va thrc hin nguyen t&c quân trj Tng cong ty; 

d) H trq Tang cong ty trong xây dirng quan h c dong và bão v quyn, lçii Ich hcip phap cüa 
c dông; vic tuãn thu nghia viii cung cap thông tin, Cong khai hóa thông tin và thu tic hành 
chinh; 

d) Quyn và nghTa vi,i khác theo quy djnh ti Diu l Tang cong ly, 

Diu 8. Min nhim, bãi nhim, thay th và b sung thành viên Hi dng quail trl 
1. Dai hOi  d6ng c dOng min nhim thành viên Hi dng quãn trj trong trung hçp sau day: 

a) Không CO dü tiêu chun và diu kin theo quy djnh tai  Diu 155 Lut Doanh nghip; 

b) Co dan tr chirc va duçic chap thu.n; 

c) Tru&ng hçip khác quy djnh tai  Diu I Tng cong ty. 

2. Di hi dng c dông bai nhim thành viên HOi  dng quân trj trong tni.r?mg hçp sau day: 

a) Không tham gia CaC hoat dung ciia Hi d6ng quãn frj trong 06 tháng lien tic, trir trung hçip 
bat khã kháng; 

b) Tru?ing hqp khác quy djnh ti Diu 1 Tang cOng ty. 

3. Khi xét thy cn thit, Di hi dng c dOng quyt djnh thay th thãnh viên Hi d6ng quãn 
trj; min thim, bäi nhim thành viên Hi d6ng quãn trj ngoài trumg hcrp quy djnh ti khoãn 
1 và khoân 2 Diéu nay. 

4. Hi dng quãn trj phãi friu tp h9p Di hi ding c dOng d Mu b sung thãnh viên Hi 
dong quán trj trong truOng hcip sau day: 

a) S thânh viên Hi dng quãn frj bj giãm qua mt phAn ba so vOi s quy djnh tai  Diu 1 Tang 
cOng ty. Tntr&ng hcip nay, Hi dng quán trj phái tniu tp h9p Dai  hi d6ng cô dong trong thyi 
hn 60 ngãy k tr ngày sO thành viên bj giãm qua mOt  phân ba; 

b) s6 lucmg thãnh viên dGc 1p HOi dng quãn trj giãm xung, không bão dam t) l theo quy 
djnh ti dim b khoãn 1 Diêu 137 Lut doanh nghip; 

c) Tth truyng hçp quy djnh tai  dirn a và dim b khoãn nay, Di hOi  dng c dong Mu thânh 
viên mài thay the thành vien HOi  dong quãn trj dâ bj min nhim, bâi nhim t?i  cuc hop gân 
nhât. 

Biu 9. Cách thfrc Mu, min nhim, bäi nhim thành viên Hi ding quãn trl 

1. c6 dong hoc nhóm c dong s& hü'u tr 10% tang s c pMn ph thông tr& len có quyn d 
cir ngui vão Hi dOng quan trj theo quy djnh cUa Lust doanh nghip Va Diêu 1 Tong cong ty. 
Vic d cu'r ngtr&i vao Hi dông quãn tnj thirc hin nhu sau: 
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a) Các c dong ph thông hçip thãnh nhOm d d cir ngithi vao Hi dng quãn trj phãi thông 
báo ye vic h9p nhóm cho các c dong dr h9p bi& trtxàc khi khai mc Di hOi  dông cô dông; 

C6 dông hoc nhOm c dông nm giü hr 10% dn duOi 20% tng s c phn eO quyn biu 
quyêt dixçic dê ci'r 01 irng vien, hr 20% den dual 50% tong sO c phân CO quyên biu quyêt duçc 
dê cir hai 1rng viên; hr 50% dn dual 65% tng s CO phn cO quyên biu quyt duqc dê Cu ba 
i'zng viên; hr 65% thng s cô phãn CO quyên biêu quyêt duçic dê cir dê cü dü so krcing üng viên. 

b) CAn cir s lucing thàrih viên Hi dng quAn tij, c dông hoc nhóm Co dông quy djnh tai 
khoãn nay duqc quyên dê cir mt hoc mt sO ngtrii theo quyêt djnh cüa Di hi dông CO dông 
lam irng ci'r viên HOi  dông quàn frj. Trueing hçrp so 1'rng c1r viên ducrc cO dông hoc nhorn Co 
dong d cr thAp hon sO thig ci'r viên ma hç ducic quyên d Cu theo quyet djnh cüa Di hi dông 
cô dong thi sO üng cü viên cOn lai  do Hi dông quãn frj và các cô dong khác dê cir. 

2. Trixmg hcip sO hrcmg Ung cir viên HOI  dOng quân trj thông qua d cir và mg cü vn không 
dU so lucing can thiêt theo quy djnh tai  khoãn 5 Diêu 115 Lut Doanh nghip, Hi dOng quãn 
trj duong nhim giài thiu them üng cr viên hoc to chüc dê cu theo quy djnh tai  Diêu l Tong 
Cong ty, Quy chê nOl bO ye quAn trj Tong Cong ty và Quy chê hoat dng cña Hi dOng quân tn. 
Vic HOi  dOng quãn trj duong nhim giOi thiu them üng cr viên phãi &rqc cOng bô rô rang 
tri.râc khi Dti hi dông CO dông biêu quyêt bâu thành viên Hi dông quãn tn theo quy dinh  cüa 
pháp 1ut. 

3. Vic biu quyt Mu thãnh viên Hi dOng quAn trj phAi thirc hin theo phi.rcrng thuc Mu dOn 
phiu, theo dO mOi cO dong CO tOng so phiu biu quyêt tuong üng yàj tOng sôcô phân so hiu 
nhân vOi so thành yiên ducic bâu cüa Hi dông quAn frj và cô dong cO quyn dOn hêt hoc mOt 
phAn tOng sO phiu bâu cüa minh cho mOt  hoc mt so irng cu viên. Nguri trng cu thãnh vien 
Hi dOng quAn fri. duqc xác djnh theo sO phiêu bâu tinh hr cao xuông thâp, bat dâu hr l'mg cu 
vien cO sO phiêu bâu cao nhât cho den khi dü so thành viên quy djnh tal  Diêu l TOng cOng ty. 
Tnthng hqp CO hr 02 üng cü viên trO len dat  cüng so phiêu bâu nhtr nhau cho thânh yiên cuôi 
cüng cUa HGi  dOng quãn trj thi se tiên hánh bâu lai  trong sO CáC üng cCi viên có sO phiêu bâu 
ngang nhau hoc lira chçn theo tiêu chI quy ch Mu cu hoc Diêu l Tong cOng ty. 

4. Vic b.u, min nhim, bAi nhim thàth viên Hi dOng quãn trj do Dai  hi dOng CO dong 
quyêt djnh theo nguyen tAc bO phiêu. 

Diu 10. Thông báo v Mu, min nhim, bAi nhim thänh viên Hi ding quãn trj 

1. Tnr&ng hçip dA xác djnh duçic 1rng cu viên Hi dOng quAn tri., TOng cOng ty phãi Cong bO 
thông tin lien quan dn cãc irng cr viên tOi thiu 10 ngày truOc ngày khai mac  h9p  Dai  hi dOng 
cO dong trên trang thông tin din tir cüa TOng cOng ty d cO dông cO th tim hiu v cac irng cir 
viên nay tnixOc khi bO phiu, üng cu yiên Hi dOng quan trj phái có cam kt bang vAn bàn v 
tInh trung thrc, chinh xác cüa các thông tin cá nhAn duqc cOng bO Va phãi cam kt thrc hin 
thim vii mt each trung thirc, can tr9ng va vi lqi ich cao nMt cüa TOng cong ty nu ducrc Mu 
lam thành viên HOi  dOng quãn frj. Thông tin lien quan dn mg cu viên HOi  dOng quAn frj duc 
Cong bO bao gOm: 

a) Hç ten,, ngày, thang, nAm sinh; 

b) Tninh d chuyên môn; 

c) Qua tr'mh cOng tác; 

d) Các chuc danh quàn l khác (bao gOm ca chuc danh HOi  dOng quàn frj CUa cong ty khác); 

d) Lqi Ich cO lien quan t&i TOng cOng ty và các ben cO lien quan cüa TOng cOng ty; 
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e) Các thông tin khác (nu co) theo quy djrih ti Diu 1 Tng Cong ty; 

g) Tng cong ty có trách nhim cong b thông tin v các Cong ty ma i'ing Cu viên dang nm 
giü chirc vi thành viên Hi dông quãn trj, các chüc danh quàn l khác và các lçii Ich có lien 
quan tai Tng cOng ty cia lrng cr viên HOi  ding quãn trj (néu co). 

2. Vic thông báo v kt qua bu, rnin nhim, bâi nhim thành viên HOi  ding quãn trj thirc 
hin theo các quy djnh huâng dn ye cong b thông tin. 

Chtrong III 

HO! BONG QUAN TRJ 

Biu 11. Quyn và nghia vy cüa Hi dng quãn trj 

1. Hi dng quãn trj là co quan quàn 1 Tng cong ty, có toàn quyn than danh Tang cOng ty 
dê quyêt djnh, th%rc hin quyên và nghia vi cüa Tong cong ty, trr các quyên và nghia v,i thuOc 
thâm quyên cüa Di hOi  dông cO dOng. 

2. Quyn va nghia v,i cüa HOi  dng quan trj do lust pháp, Diu l Tng cong ty và Di hi dng 
cô dông quy djnh. Ci th& Hi dng quàn trj có nMng quyen hn và nghTa vi sau: 

a) Quy& djnh chin Iuc, k hoch phát trin trung hn và k hoch kinh doanh h.ng nm cüa 
Tong Cong ty; 

b) Kin nghj loi c phn và tng s6 c phn duc quyn chào ban cüa tmg loai; 

c) Quyt djnh ban cô phn chiia ban trong phm vi s c ph.n ducic quyn chào ban cüa tirng 
loai; quyêt djnh huy dng them von theo hInh thirc khác; 

d) Quyt djnh gia ban c phn và trái phiu cUa Tng cong ty; 

d) Quy& djnh mua lai  c ph.n theo quy djIIh ti khoãn 1 và khoãn 2 Diu 133 Lut Doanh 
nghip; 

e) Quyt djnh phucing an du tu va d an du tii trong th.m quyn và giâi hn theo quy djnh 
cUa pháp lut; 

g) Quyt djnh giâi pháp phát trin thj truông, tip thj và cOng ngh; 

h) Thông qua hçp ding mua, ban, vay, cho vay và hqp dng, giao djch khác có giá frj tü 35% 
tong giá trj tài san trâ len duçic ghi trong báo cáo tài chInh gân that cüa Tong cong ty, Va hqp 
dOng, giao djch thuOc  thãm quyên quyêt djnh cüa Di hi dOng c dOng theo quy djnh ti diem 
d khoãn 2 Diêu 138, khoãn 1 và khoãn 3 Diêu 167 L4t  Doanh nghip; 

i)BAu, min nhim, bãi thim Chü tjch Hi dng quân trj; b thim, min nhim, k kthqp 
dOng, chm dM hqp dOng dôi vâi Tong giám dôc và ngixi quãn l quan tr9ng khác do Diêu l 
T6ng cong ty quy djnh; quyêt djnh tiên hang, thu lao, thtthng và lçii ich khác cüa nhung ngrñ 
quãn l do; cu ngui dai  din theo üy quyên tham gia Hi dOng thành viên hoc Dai hOi dOng 
cô dông a Cong ty khác, quyêt djnh müc thu lao và quyên igi khác cüa nhüng nguai do; 

k) Giám sat, chi dao  Tang giám d6c và ngthi quàn l khác trong diu hành cong vic kinh 
doanh hang ngày cüa Tng cOng ty; 

1) Quyt djnh Ca c4u t chuc, quy ch quãn l ni b cUa Tng cong ty, quyt djnh thành 1p 
Cong ty con, chi nhánh, van phông dai  din và viêc gop von, mua cô phân cüa doanh nghip 
khác; 

m) Duyt chuang trInh, ni dung tãi 1iu phc vv hop di hi dng c dông, triu tp hQp di 
hi dOng cô dOng hoc lay kiên dê Di hOi  dong c dông thông qua ngh quyt; 



n) Trinh báo cáo tâi chinh h.ng näm dA dixçic kiém toán len Di hi dng c dông; 

o) Kin nghj mrc c t1rc di.rcic trã; quyt djnh thM hn và thii tiic trã c tirc hoc xi 1 1 phát 
sixth trong qua trInh kinh doanh; 

p) Kin nghj vic t chirc 'at,  giãi th Tng cong ty; yêu cu phá san Tng cOng ty; 

q) Quy& djnh ban hânh Quy ch hoat dng Hi dng quãn trj, Quy ch nOib  v quàn tn Tng 
cong ty sau khi duçic Dai  hi dOng c dông thông qua; Quy chê ye cOng bô thông tin cüa Tong 
cong 

r) Yêu cu Tng giárn dôc, Phó tng giárn d6c, ngthi quân l' khác trong Tng cong ty cung 
cap thông tin, tài 1iu ye tInh hInh tâi chInh, hot dQng kinh doanh cüa Tong cOng ty và cüa các 
don vj trong Tong cOng ty. 

s) Quyn và nghTa vii khác theo quy cljnh cüa Lut Doanh nghip, Lu.t Chüng khoán, quy djnh 
khác cüa pháp 1ut Va Diêu 1 Tong cong ty. 

3. Hi dng quãn trj thông qua nghj quy&, quyt djnh bang biu quyét ti cuc h9p, lay kien 
bang van ban hoc hInh thirc khác do Diêu l Tong cOng ty quy djnh. Môi thãnh vien HGi  dong 
quán tn có mOt  phiêu biêu quyet. 

4. Tru&ng hçp nghj quyt, quyt djnh do Hi dng quán tn thông qua trái vài quy djnh cUa 
pháp 14t,  nghj quyêt Di hOi  dông cO dông, Diêu 1 Tang cong ty gay thia hi cho Tang cong 
ty thi cac thành viên tan thành thOn qua nghj quyêt, quyêt djnh do phãi cüng lien dói chju trách 
nhim cá than ye nghj quyêt, quyêt djnh do và phãi den bü thit hai  cho Tong cong ty; thành 
viên phán dOi thông qua nghj quyêt, quyêt djnh nOi trên dixqc min trr trách nhim. Trueing 
hcip nay, c dong cüa Tng cong ty cO quyên yêu cu Tôa an dinh chi thrc hin hoc hüy bO 
nghj quyêt, quyêt djnh noi trên. 

Diu 12. Nhim viii và quyn h311 cüa Hi dng quãn trl  trong vic phê duyt, k kt hçp 
dng giao djch 

1. Hi dng quãn tn chap thun các hçip dng, giao djch cO giá tn nhô han 35% hoc giao djch 
dan den tong giá frj giao djch phát sinh trong vông 12 tháng k tir ngày thirc hin giao djch dâu 
tiên cO giá trj nhO han 35% tong gin frj tãi san ghi trên báo cáo tài chInh gãn nhât hoc mOt tS' 
l, giá trj khác nhO han theo quy djnh tai  Diêu l Tng cong ty gitta Tng cong ty vâi mOt  trong 
các dôi tucmg sau: 

- Thành viên HOi  dng quân tn, thành viên Ban kim soát, Tang giám déc, ngi quãn 1 khác 
và nguñ có lien quan cüa các dôi tticcng nay; 

- C dOng, ngui dai  din üy quyn cüa c dông so hu trên 10% tang vn c ph.n ph thông 
cüa T6ng cong ty và nhüng ngi.rii có lien quan cüa h9; 

- Doanh nghip có lien quan dn các d6i t'irqng quy dnh tai  khoãn 2 Diu 164 Lust  Doanh 
nghip. 

2. Ngtrñ dai  din Tang cOn ty k hcxp dng, giao djch phái thông báo cho thành viên HQi dng 
quãn trj, thành viên Ban kiem soát ye các dôi tucxng cO lien quan dOi vOi hcip dông, giao djch 
do và gui kern theo dir thão hcip dOng hoc ni dung chü yeu cüa giao djch. Hi dOng quán trj 
quyêt djnh vic chap thun hcip dong, giao djch trong thOi han  15 ngày kê tr ngày nhn du9c 
thông báo, trir trung hqp Diêu l Tong cong ty quy djnh mOt  thai  han  khác; thành viên Hi 
dOng quãn trj cO li Ich lien quan dn các ben trong hcip dong, giao djch khOng CO quyen biêu 
quyet. 
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Diu 13. Trách nhim cüa Hi dung quail trl trong vic triu tp hp Bi hi dung cô dông 
bt thtrô'ng 

1. Hi dung quãn trj phãi triu tp hp Dai  hQi dng c dông bitt thing trong các truOng hçxp 
sau: 

a) Hti dng quân trj xét thy cn thit vi 1i Ich cüa Tng cong ty; 

b) S liiçmg thành viên Hi dng quãn trj, Ban kim soát cèn 'a  it han s Iucing thành viên ti 
thiêu theo quy djnh cUa pháp 1ut; 

c) Theo yêu cu cüa c dông hoc nhOm c dong quy djnh t?i  khoãn 2 Diu 115 cüa Lut Doanh 
nghip; yêu câu triu tp hpp Dti hi dong cô dông phãi dixçc the hin bang van ban, trong do 
nêu rO 1 do và mic dich cuc hçp, cO dü chU k cUa các cô dông lien quan ho.c van ban yêu 
câu ducc 1p thành nhiêu ban và tp hçip dü chCi k cia các cô dong có lien quan; 

d) Theo yêu cAu cüa Ban kim soát; 

d. Cãc tnrmg hçp khác theo quy djnh cüa pháp 1u.t vã Diu I Tng cong ty. 

2. Triu tp hp Dai  hi dung c dong bt thixông 

Hi dng quân trj phãi triu tp hp Dai  hi dng c dong trong thai han  30 ngãy k tCr 
ngay so luang thanh viên Hôi dông quan tn, thanh viên doe lap Hôi dông quan tn hoAc thanh 
viên Ban Kiëm soát con laj It han so ltrcing thành viên tôi thiéu theo quy djnh tai  Diêu l Tong 
cong ty hoc nhn duqc yêu câu quy djnh tai  diem c và diem d khoân 1 Diêu nay; 

3. Ngui triu tp hp Dai  hi dung c dông phãi thrc hin các cong vic sau day: 

a) Lp danh sách c dong có quyn dir hop; 

b) Cung cp thông tin và giãi quyt khiu nai  lien quan dn danh sách c dong; 

c) Lp chuung trinh và ni dung cuc hop; 

d) Chun bj tài lieu cho cuc hop; 

d) Dr thão nghj quyt cüa Dai  hi dung c dông theo nti dung dr kin cüa cuc hop; danh sách 
và thông tin chi tiêt cüa các 1rng cir viên trong tnr6ng hçp bâu thãnh viên Hi dông quán trl, 
thánh viên Ban Kiêm soát; 

e) Xác djnh thai gian và dja dim hop; 

g) Gri thông báo miii hp dn t&ng c dông có quyn dir hçp theo quy djnh Lust  doanh nghip; 

h) Các cOng vic khác phiic vi cuc hop. 

1Jiu 14. Các tiu ban giáp vic mi dung quãn trj. 

1. Hi dung quãn trj cO th thành Ip tiu ban trixc thuc d phii trách v chinh sách phát trin, 
nhân sii, hrang thix&ng, kiêm toán ni b, quãn 1 rUi ro. So lucng thành viên cüa tiêu ban do 
Hi dông quãn tr quyêt djnh CO tôi thiêu 1& 03 ngizi bao gOm thành vién cüa Hi dông quân 
tr vâ thãnh viën ben ngoai. Hoat dng cüa tiêu ban phâi tuân thu theo quy djnh cita Hi dOng 
quãn trj. Nghj quyêt cüa tiêu ban chi có hiu lijc khi cO da so thành viên tham dr và biêu quyêt 
thông qua t?i  cuc hp cüa tiêu ban. 

2. Viêc thirc thi quy& djnh cua Hi dng quãn trj, hoc cüa tiu ban trrc thuc Hi dung quãn 
trj phài phU hp vâi các quy djnh pháp lu.t hin hành và quy djnh tai  Diêu l Tong cong ty, 
Quy chê ni b ye quãn trj TOng cong ty. 



Chuong IV 

CUQC HQP 1101 DONG QUAN TR! 
Diu 15. Cuc hçp Hi ding quãn trl 

1. Chü tjch HQi dng quán trj duçic bu trong cuc h9p du tiên cüa HQi dng quán trj trong 
thii hn 07 ngày lam vic kè tCi ngày kêt thüc bâu cü Hi dông quân ti-i do. Cuc h9p nay do 
thành viencO so phiêu bâu cao nhât hoc t 1 phiêu bâu cao nhât triu tp Va chü tn. Trixmg 
hcip có nhiêu hm mt thành viên cO so phiêu bâu hoc t) 1 phiêu bâu cao nhât và ngang nhau 
thI các thành viên bâu theo nguyen tac da so d ch9n 01 ngtroi trong so h9 triu tp h9p HOi 
dông quán trj. 

2. Hi d6ng quãn trj phãi h9p It nhAt m& qu' 01 1n và CO th hçp bt thug. 

3. Chü tjch HOi dng quãn trj triu tp hçp Hi d6ng quãn trj trong tri±ng hçip sau dày: 
a) Co d nghj cüa Ban kim soát hoc thành viên dc 1p HOi  dng quãn trj; 
b) Co d nghj Tng giám d6c hoc it nhAt 05 ngithi quãn l khác; 
c) Co d nghj cüa It nMt 02 thành viên HOi dng quãn tn; 

d) Truvng hçip khác do Diu 1 Tng cOng ty quy djnh 

4. D nghj quy djnh ti khoãn 3 Diu nay phái &rçic 1p thành van bàn, trong dO nêu r mi1ic 
dich, van dê can thâo lun và quyet djnh thuc thãm quyên cüa Hi dong quãn trj. 
5. Chü tjch HOi  ding quãn trj phãi triu tp hp Hi d8ng quàn tr trong thi hn 07 ngày lam 
vic k tr ngày nhn duçxc dê nghj quy djnh ti khoãn 3 Diêu nay. Tnthng hqp không triu tp 
hp Hi dông quân trl theo dê nghj thi Chü tjch HOi  dông quân trj phãi chju trách thim ye 
nhUng thit hi xay ra dôi vai Tang cong ty; ngu?ii d nghj có quyên thay the ChU tjch Hi 
dông quãn trj tniu tp hop HQi dông quán trj. 

6. Chü tch HOi  dng quan trj hoc ngizii tniu tp hp HOi  d6ng quãn trj phãi gCri thông báo 
m?yi hp chm nhât l 03 ngày lam vic truàc ngày hop. Thông báo mM hçp phâi xác djnh ci 
the thM gian và dja dMm hop, chucmg trinh, các van d thâo lun và quyet djnh. Thông báo mM 
hp phãi kern theo tài lieu sfr dmg tai cuc hp và phiêu biu quyet cüa thành vién. 

Thông báo mM hop Hi d6ng quân frj CO th gui bang giy mM, din tho?i, fax, phucmg tin 
din t& hoc phng thrc khác do Diêu l Tong cong ty quy djnh và bão dam den dtrqc dja chi 
lien lc cüa tmg thành vien Hi dông quãn trj &rc dang k ti Tong cong ty. 

7. Chü tjch Hi d6ng quãn trj hoc ngrM triu tp gui thông báo mM h9p và các tài 1iu kern 
theo den các thành viên Ban Kiêm soát nhu dôi vâi các thành viên Hi dOng quàn frj. 

Thành vien Ban Kim soát có quyn dir các cuOc hp Hi dng quãn tn; CO quyn thão lun 
nhung không thrçic biu quyêt. 

8. Cuc hp HQi dng quãn frj duct lin hành khi cO tr 3/4 Mng s6 thãnh viên trô len dir hop. 
Throng hcrp cuOc hp di.rqc tniu tp theo quy djnh t?i  khoân nay không dü sO thành viên dir 
hp theo quy djnh thI duçic friu tp lan tht'i hai trong thM han  07 ngày kê tir ngày d%r djnh hp 
1n thir nhàt. TruOng hçip nay, cuc hp duçic tiên hành nêu CO hcm mt nra sO thành viên Hi 
dông quãn trj dir hop. 

9. Thành vien HQi dtng quán trj duçc coi là tham dr và biu quy6t tai  cuc hp trong trtrOng 
hçip sau dày: 

a) Tham d? và biu quyt trirc tip ti cuOc hop; 



b) TIJy quyn cho ngu?i khác dn dir h9p và biu quyt theo quy djnh tai  khoán 11 Diu nay; 

c) Tham dir Va biu quyt thông qua hi nghj trirc tuyn, bö phiu din tr hoc hInh thirc din 
tü khác; 

d) Gtri phiu biu quy& dn cuOc hp thông qua thu, fax, thu din tCr; 

d) Giri phiu biu quy& bang phixang tin khác theo quy djnh trong Diu 1 Tng cong ty. 

10. Tmng hçip gi1i phiu biu quyt dn cuc hçp thông qua thu, phiu biu quyt phãi drng 
trong phong bi dan kin và phãi dixçc chuyën den Chñ tjch Hi dông quãn trj ch.m nhât là 01 
gi trnâc khi khai mac.  Phiêu biêu quyët chi dtxqc m truâc sir chrng kiên cüa tat cá nhUng 
ngui dir hop. 

11. Thành viên phãi tham di,r day dücaccuOc hp Hi dng quãn trj. Thành viên duçc Uy quyn 
cho ngui khác dir hp và biêu quyêt nêu thrcc da so thành viên Hi dông quan trj chap thu.n. 

12. Nghj quyt, quyt dnh cüa Hi dng quãn trj duçc thông qua nu dtxçic da s thành viên 
dr hçp tan thành; trI.rng hap sO phiêu ngang nhau thi quyët djnh cuôi cüng thuc ye phia có 
kiën cUa Chü tjch HQi dông quãn trj. 

Diu 17. Biên bàn hçp Hi di)ng quãn tr 

1. Các cuc hp Hi dng quàn trj phài duçc ghi biên bàn và CO th ghi am, ghi và km gi dui 
hinh thcrc din nr khác. Bien bàn phãi 1p bang tiëng Vit và cO th 1p them bang tiêng nuc 
ngoài, bao gôm các ni dung chü yêu sau day: 

a) Ten, dja chi tri sâ chinh, ma s6 doanh nghip; 

b) Thai gian, dja dim hop; 

c) Muc dich, chuang trinh và ni dung hpp; 

d) H, ten tüng thành viên dir hop ho.c ngui duçic üy quyn dir hp và each th.'rc dir hop; h9, 
ten các thành viên không dir hp và l do; 

d) Vn d dugc thão lun và biu quyt tai  cuc hop; 

e) Tom tt phat biu kin cüa tirng thành viên dir hop theo trinh tir din bin cüa cuc hop; 

g) Kt qua biu quyt trong do ghi rô nhrng thành viên tan thành, khOng tan thành và không 
CO kiën; 

h) Vn d d thr ic thông qua và t' 1 biu quyt thông qua tuang irng; 

i) Ho, ten, ch k' chü toa  và ngi.thi ghi biên bàn, tth truông hcip quy djnh tai  khoãn 2 Diu nay. 

2. Tnrông hap chü toa,  ngthi ghi biên bàn tcr chi k biên bàn hop nhung nu duc tht cã thành 
viën khác cia Hi dOng quán trj tham dir hop  k và có day dü ni dung theo quy djnh t?i  CáC 
diem a, b, c, d, d, e, g và h khoãn 1 Diêu nay thI bién bàn nay cO hiu 1irc. 

3. Chü t9a, ngui ghi biên bàn và nhüng nguii k ten trong biên bàn phái chju trách thim v 
tInh trung thirc và chinh xác cüa nOi  dung biên bàn hçp Hi dOng quãn trj. 

4. Biên bàn hp Hi dng quãn trj và tài Iiu si.'r diing trong cuc hp phài duç'c km giU tai  trV 
s chinh cUa Tong cong ty. 

5. Bje bàn ip bang ting Vit và bang ting nuàc ngoàicó hiu lrc phap lnhu nhau. Tnrng 
hap có sr khac nhau v ni dung gifla biên bàn bang tiêng Vit và bang tiêng nuc ngoài thi 
ni dung trong biên bàn bang tiêng Vit duçic áp dung. 
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ChirongV 

BAO CÁO, CONG KEIAI CAC LQI ICH 

Diu 18. TrInh báo cáo hang nAm 

1. K& thüc nm tài chinh, Hi dng quán frj phái trInh Dai hOi d6ng c dông báo cáo sau day: 

a) Báo cáo k& qua kinh doanh cüa Tng cOng ty; 

b) Báo cáo tài chinh; 

c) Báo cáo dánh giá cong tác quan 1, diu hành Tng cong ty; 

d) Báo cáo thm djnh cüa Ban Kim soát. 

2. Báo cáo quy djnh tai  các dim a, b và c khoàn 1 Diu nay phai dugc giri dn Ban kim soát 
d thâm djnh chm nht là 30 ngày tnrâc ngày khai mc cuc h9p Dai  hi dong c dông thuxng 
men. 

3. Báo cáo quy djnh ti các khoân 1, 2 Diu nay, báo cáo th.m djnh cüa Ban kim soát và báo 
cáo kim toán phãi duc luu gi ti tr1 sâ chInh cUa Tong cong ty chm nhât là 10 ngày tnióc 
ngày khai mc cuc hop Dai hi dông cO dong thi.rng niên. Co dông s& hflu c phân cüa Tong 
cong ty lien tic It nhât 01 näm có quyên r minh hoc cmg vâi lut sx,kê toán viên, kiêm toán 
viên có chi'rng chi hành nghê trrc tiêp xem xët báo cáo quy djnh ti Diêu nay. 

Diu 19. Thu lao, thtr&ng và Joi Ich khác cüa thành viên Hi ding quãn trj 
1. Tng cong ty có quyn trã thii lao, thuông cho thãnh viên Hi ding quãn tn theo kt qua và 
hiu qua kinh doanh. 

2. Thành viên Hi dng quán trj dtxçic hu0ng thU lao cong vic Va thuâng. ThU lao cong vic 
duçrc tInh theo so ngày cong can thiêt hoàn thânh nhim vii cUa thãnh viên HGi  dong quãn tij 
Va mirc thU lao môi ngày. HOi  dông quãn frj dr tinh mirc thU lao cho trng thành viên theo 
nguyen täc nhât tn. T6ng mirc thU lao và thtr&ng cUa Hi dông quan frj do F)i hi dông cô 
dông quyêt djnh ti cuc hop thung niên. 

3. ThU lao cUa trng thành viên HOi  dng quàn trj duçc tinh vâo chi phi kinh doanh cUa Tng 
cOng ty theo quy djnh cUa phap lut v thuê thu nhp doanh nghip, duçic the hin thành miic 
riêng trong báo cáo tài chInh h.ng nAm cUa Tang cong ty va phâi báo cáo Dai hOi  dông cô dOng 
tai cuQc hçp thuäng nien. 

4. Thanh viên HOi  d6ng quan trj nm giü chirc vi diu hành hoc thãnh viên 1Ii dng quán trj 
lam vic ti cac tiu ban cUa HOi  dong quãn tn hoc thirc hin nhtng cOng vic khác ngoài 
phm vi nhim v11 thông thi.r&ng cUa mt thành viên Hi dOng quán trj, CO the duçic trã them 
thU lao di.rài dng mOt  khoan tiên cOng tr9n gói theo tirng lan, h.rcing, hoa hOng, phân trim lçi 
nhu.n hoc dtrOi hinh thUc khác theo quyet djnh cUa Hi dOng quán frj. 

5. Thành viên Hi dng quán trj có quyn duçic thanh toán d.t cà các chi phi di li, an, ô và các 
khoán chi phi hqp l khác ma h dà phâi chi trá khi thirc hin trách nhim thành viên Hi dOng 
quân tn cUa minh, bao gôm cá các chi phi phát sinh trong vic tâi tham dr các cuc hp Dai 
hOi dong c6 dOng, Hi dông quân trj hoc các tiu ban cUa HOi  dông quàn trj. 
6. Thành viên Hi dng quãn frj CO th &rqc Tang cOng ty mua báo him trách nhim sau khi 
Co si,r chap thun cUa Dai  hi dOng c dOng. Bão him nay không bao gOm bào hiêm cho nMng 
trách nhim cUa thành viên Hi dOng quán tn lien quan den vic vi phm pháp lut và Diêu l 
Tng cOng ty. 
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Diu 20. Cong khai CC 191 Ich lien quan 
Vic cOng khai lçii Ich và nguYi có lien quan cUa Tang cong ty thrc hin theo quy djnh sau day: 
1. Thành vien HOi  dng quàn trj ca Tng cong ty phãi kê khai cho T6ng cong ty v các igi Ich 
lien quan cUa mmnh, bao gm: 
a) Ten, mA s doanh nghip, dja clii trçi sti chinh, ngành, ngh kinh doanh cüa doanh nghip ma 
hp có so hth.i phân von gop hoc cô phân; t' 1 và thOi dim sO h'u phn vn gop hoc c phán 
do; 
b) Ten, mA S6 doanh nghip, dja chi tri sO chmnh, ngành, ngh kinh doanh cüa doanh nghip 
ma nhting ngtri cO lien quan cüa h cüng sO hu hoc sO httu riêng phân vOn gop hoc cO phân 
trên 10% von dieu 1. 
2. Vic kê khai quy djnh tai  khoãn 1 Diu nay phãi &rçlc thirc hin trong thM han  07 ngày lam 
vic, k tr ngày phát sinh lçii Ich lien quan; vic sra dôi, bô sung phãi dirge thông báo vOi T6ng 
cOng ty trong thii han  07 ngày lam vic, k ti ngày CO sàa d61, b6 sung tucmg frng. 
3. Thành viên Hi d6ng quãn tn nhãn danh cá nhân hoc nhân danh nglxi khác d thrc hin 
cong vic duOi mçi hInh thixc trong pham vi cOng vic kinh doanh cüa T6ng cOng ty dêu phãi 
giãi trinh bàn chat, ni dung cüa cOng vic dO trtiOc Hi d6ng quãn trj và chi dirge th'çrc hin 
khi dirge da sO thành viên con lai  c1ia Hi ding quãn trj chap thun; nêu thrc hin ma không 
khai báo hoac không dirge s1r chap thun eña HOi  dông quán tn thI tat cã thu nhp CO dirge tCr 
boat dng do thuc ye Tong cOng ty. 

ChiningVl 
MOI QUAN HE CUA HQI BONG QUAN TRI 

Diu 21. M61 quan h giu'a các thành viên Hi dng quãn tn 

1. Quan h gina các thành viên Hi d&ig quán trj là quan h ph6i hgp, các thành viên HOi  ding 
quãn trj cO trách nhim thông tin cho nhau ye van dê CO lien quan trong qua trinh xr l cOng 
vic dirge phân Cong. 

2. Trong qua trInh xü 1 cOngvic, thành viên HOi  d6ng quail trj dirge phân cong chju trách 
nhim chmnh phài chU dng phôi hcrp xCr l, nu CO van dê lien quan dn linh vrc do thành viên 
HQi d6ng quân tn khác phii trách. Trong trring hgp giüa các thành viên Hi dOng quãn trj eOn 
cO kiên khác nhau thI thành viên ehju trách nhim chInh báo cáo Chi tjch Hi dOng quãn trj 
xem xét quyêt djnh theo thâm quyen hoc to ehirc hop hoc lay kiên cüa các thành viên Hi 
dông quán tn theo quy djnh cüa pháp 1ut, Diêu l Tong cOng ty và Quy ché nay. 

3. Trong tnung hqp có sir phân cong 1a  giüa các thành vien Hi d6ng quãn trj thi các thành 
vien Hi dOng quãn trj phài ban giao cong vic, ho s, tài lieu lien quan. Vic ban giao nay phài 
dirge 1p  thành vAn bàn và báo cáo Chü tjch HOi  dong quân trj v vic bàn giao do. 

Biu 22. M6i quan h vOi ban diu hành 

VOi vai trO quãn trj, HOi  d6ng quàn tn ban hành các nghj quyét d T6ng giám d6c va b may 
diêu hành thirc hin. Bong thOi, Hi dOng quãn trj kiém tra, giám sat thire hin các nghj quyêt. 

Biu 23. M6i quan h vol Ban Kim soát 

1. M6i quan h giUa HOi  d6ng quãn trj và Ban Kim soát là quan h ph6i hcrp. Quan h lam 
vic giCa HOi  dong quán tr vOi Ban Kiem soát theo nguyen tAc bIrth d.ng và dc lip, dOng thôi 
phôi hqp eht che, h trg lan nhau trong qua trInh thirc thi nhim vii. 

2. Khi tip nhn các biên bàn kim tra hoc báo cáo t6ng hgp ei:ia Ban Kim soát,Hi dng 
quàn trj cO trách nhim nghien ciru va chi dao  các b phn CO lien quan xây dimg ke hoach và 
thirc hin chin chinh kjp thii. 
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Chtrong VII 

IMEU 1cOAN Tifi HANH 

Diu 24. Hiu lirc thi hInh 

QUy ch boat dng cüa Hi dng quãn trj Tng cong ty May Nba Be — Cong ty c phAn bao 
gôm 7 chung, 24 diêu vã có hiu 1rc thi hành kê tr ngày 25 tháng 06 näm 2021 

TM. HQI IONG QUAN TRI 
CHLJ T•CH 

Pham Phil Ctrôiig 
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TONG CONG TY MAY NHA BE — CTCP CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - HnIi phñc 

Tp.Hd ChIMinh, ngày ... lháng ... nãm 2021 

QUY CIIE HOAT DQNG CUA BAN KIEM SOAT 

(Ban bàn/i kern t/,eo Nghj Quyit so ...../DHDCD Ngày 25/0 6/2 021 
cüa Diii hi ding cO dông TOng Qy May N/ia Be — CTCP) 

Chu0ng I 

QUY IJ!NH  CHUNG 

Diu 1. Phm vi diu chinh Va d6i tirç'ng áp diing 

1. Phm vi dièu chinh: Quy ché hot dng cUa Ban kiém soát quy djnh Ca cu th ch(rc nhân si1 , tiêu 
chun, diéu kiin, quyn và nghia vi cUa Ban kiêm soát vä cac thành vin Ban kiém soát theo quy djnh 
ti Lut Doanh nghip, Diu 1 cong ty và các quy djnh khác cO lien quan. 

2. Di tixçng áp dtng: Quy ch hot dng cCra Ban kim soát thrçc p ditng cho Ban kim soát Va các 
thãnh viên Ban Kiêii soát. 

Diu 2. Nguyen tc hot dng cüa Ban kim soát 

Ban kim soát lam vic theo nguyen tc tp th. Các thành viên cüa Ban kirn soát chju trãch nhim cá 
nhân v phn vic cUa mInh Va cing chlu trách nhim trtràc Di hGi  dong cô dông, trtràc pháp Iut v 
các cOng vic, quyêt djnh cUa Ban Kiêm soát. 

Chuong II 

THANIH VIEN BAN KIEM SOAT 

Diu 3. Quyn, nghia vti và trách nhim cüa thãnh viCn Ban Kim soát 

1. Tuân thu dung pháp lut, Diu 1 cong ty, nghj quyt Dii hi &ing c dong Va dio dcrc ngh nghip 
trong thijc hin quyn vã nghia vii dtrçc giao. 

2. Thirc hin quyn Va nghia viii &rqc giao mOt  cách trung thrc, cn tr9ng, t& nhAt nhm bão dam 1i 
ich hgp pháp téi da cia Cong ty. 

3. Trung thành vài Igi Ich cüa Cong ty và c dông; khOng Im ding dja vi, chirc vv và sr dung thông 
tin, hi quyét, ca hôi kinh doanh, tâi san khác cüa Cong ty dê tu Iqi hoc phic viii Iqi Jch cüa th chtc, Ca 
nhân khác. 

4. NghTa vi khác theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip và Diu I cong ty. Trong dO CO quyn tiép cn 
các thông tin và tài lieu lien quan den tinh hInh ho?t  dung kinh doanh cOa Tong cOng ty. Thành viên 
Hôi dOng quãn trj. Tng giám dôc vã ngi.räi diu hành khác cUa Tong cOng ty CO trách nhim cung cap 
thông tin kip thOl, dày dü thea yêu câu cüa Thành viên Ban kièm soát. 

Dtr thão 
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5. Tri.räng hçp vi phm quy djnh ti các khoãn 1, 2, 3 và 4 Diu nay ma gay thit hai  cho Tng cong ty 
hoäc ngiri kháe thI thành viên Ban kiêm soãt phãi chju trách nhiem cá nhân hoc lien dOi bôi thithng 
thiét hi do. Thu nhp và Igi Ich khác ma thành viên Ban Kiêm soát CO &rgc do vi phm phãi hoàn trã 
cho Tong Cong ty. 

6. Trirng hçp phát hin co thành viên Ban kim soát vi phm trong thrc hin quyn Va nghTa vii dirge 
giao thI phãi thông báo bang van bàn den Ban kiêm soát, yêu câu ngiri có hãnh vi vi phtm châm dtrt 
hành vi vi phm vã khäc phiic hu qua. 

Diu 4. Nhim k' và s krçrng thành vien Ban kim soät 

I. Ban kirn soát CO 03 thãnh viên, nhim k5' cüa thành viên Ban Kim soát khong qua 05 näm vâ có 
the dirge báu li vâi so nhim kS'  khOng hn chê. 

2. Thành viên Ban kim soát không nht thi& phái là c dông cia Cong ty. 

3. Ban kim soát phài có hon mt nCra s thành viên thuing trt'i a Vit Nam. 

4. Tru6ng hçip thành vién Ban Kim soát cO eüng thii dim k& thOc nhim k' ma thành viên Ban kim 
soát nhim kS'  mài chira &rgc bãu thI thành viên Ban kiêm soát dã hêt nhim k5' vn tiêp tic thirc hin 
quyên va nghia vii eho den khi thành viên Ban kiêm soát nhim kS'  mOi dirge bâu và nhn nhim vi. 

Diu 5. Tiêu chun vâ diu kiên thành viên Ban kim soát 

I. Thành viên Ban kim soát phãi dáp 6ng eáe tiêu chun va diu kin sau day: 

a) KhOng thuc di tuçrng theo quy djnh tti khoãn 2 Diu 17 cüa Lust  doanh nghip; 

b) Duge dào to mt trong các chuyên nganh v kinh th, tài ehInh, k toán, kim toán, lut, quan trj 
kinh doanh hoc chuyën nganh phü hgp vài hot dng kinh doanh ccia Cong ty; 

c) KhOng phái là ngu01 có quan h gia dinh cCia thành viên Hi dng quãn trj, T6ng Giárn dc va ngtrai 
quãn l kháe; 

d) Không phái là ngirai quán l Tang Cong ty, không nht thit phái là c dOng hoc ngLri lao dng 
ca Tong Cong ty; 

d) KhOng dirge lam vic trong bQ phn k toán, tãi chInh cCia Cong ty; 

e) Khong dirge là thành viên hay nhân viên cüa t chCre kim toán dirge ehp thun thirc hin kim toán 
các báo cáo tãi chmnh cüa Tong cong ty trong 03 nam lien triràc do; 

2. Ngoài các tiêu chun, diu kin quy djnh ti khoán I Diu nay, thành viên Ban kim soát Tng cong 
ty theo quy dnh ti Khoàn 2 dièu 169 eCia Lut Doanh nghip. 

Diu 6. TruOng Ban kim soát 

1. TrirOng Ban kirn soát phãi CO bang tt nghip di h9c tra len thue mt trong cáo chuyên ngành 
kinh të, tài chInh, ké toán, kiem toán, luât, quãn trj kinh doanh hoe chuyen ngành cO lien quan den 
hot dng kinh doanh cOa doanh nghip. 

2. Trung Ban kirn soàt do Ban kim soát bu trong So cáo thành vien Ban kim soát; vic bu, mien 
nhim, bãi nhim theo nguyen tao da so. 

3. Quyn và nghia vii cCrn TrirOng Ban kim soát do Diu l TOng cong ty quy djnh. 
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Diu 7. D cfr, üng cu thành viên Ban kim soát 

1. C dông hoc nhóm C6 dông sâ hftu tfr 10% t6ng s6 c6 phn ph6 thông tth len có quyn d ccr ngräi 
vào Ban kiém soát. Co dông hoe nhóm Co dong nAm giU tü 10% dn dtrài 20% s6 cô phn cO quyn 
biêu quyêt dirqc dé ccr 01 crng vien, t& 20% den duài 30% S6 cô phAn có quyn biu quy& duçic d ccr 
hal rng viên; t& 30% dn di.râi 50% s6 C6 phn có quyn biu quy& dtrçic d ccr ba 1mg viên; ttr 50% 
dn dtrài 65% s6 cô phAn có quyn biu uyt dtrçic d c1m b6n 1mng viên; vâ nu tr 65% s6 c6 phân cO 
quyen bieu quy& trâ len dtrçvc dê eli dü so Iuqng 1mg vien. 

2. Trtrmg hçip s6 luçing (mg elm viên Ban kiém soát thông qua d elm và (mg elm vn không dU s6 luqng 
cAn thi& theo quy djnh ti khoAn 5 Diëu 115 Luât Doanh nghip, Ban kim soãt dixang nhim gii thiu 
them 1mg dr viên hoc to chlrc dê elm theo quy djnh ti Diêu l Tong cong ty, Quy chê ni b ye quAn 
trj Tong cong ty va Quy ché hoat dng cüa Ban kiêm soAt. Vic Ban Kiêm soát di.rangnhim giO'i thiu 
them 1mg elm viên phai dixçrc cong bô rO rang tri.màc khi Di hi dong cô dông biu quyêt bu thAnh vien 
Ban kiem soAt theo quy djnh cUa pháp 14t. 

Diu 8. Cách th(rc bAu, min nhim, bAi nhim thành viên Ban kim soát 

1. Vic bu, min nhim, bâi nhim thAnh viên Ban kim soAt thuc thm quyn elm Di hi d6ng c6 
dông. 

2. Vic biu quy& bu thành viên Ban kim soAt phAi thirc hin theo phi.rccng th(ic bu d6n phiu, theo 
dO m6i c6 dông cO t6ng so phiu biêu uyét ttrnng 1mg vlmi tong s6 cô phAn sà hthi nhân vdi s6 thAnh 
vien dtmçc bAu elm Ban Kim soAt VA CO dông có quyn d6n h& hoc mOt  phAn t6ng so phiu bAu cüa 
minh cho môt hoäc môt só ung ct.r vien Ngtxmi trung ci.r thanh vien Ban kiêm soat dtrac xAc d1nh theo 
s6 phiêu bAu tInh tr cao xu6ng tMp, bat dau tfr frng cIt viên cO sO phiëu bAu cao nhât cho den khi dü so 
thành viên quy djnh tai  Diêu l cong ty. Trträng hçirp có tIm 02 1mg elm viên trlm len dt cang so phiêu bu 
nhii nhau cho thành viên cu6i cling cüa Ban kim soát thi se tiên hAnh bu li trong s6 các 1mg elm viên 
cO so phiêu bAu ngang nhau hoc lira chQn theo tiêu chI quy djnh tai  quy che bu elm hoc Diêu l cong 
ty. 

Diu 9. Các trirOrng hçrp min nhim, bãi nhirn thAnh viên Ban kim soát 

1. Di hOi  d6ng cO dOng min nliim thAnh vien Ban Kim soát trong trttIxng hçrp sau dAy: 

a) Khong cOn dli tieu chun vA diu kin lam thAnh viên Ban Kim soAt theo quy djnh ti Diu 169 cüa 
Lut Doanh nghip; 

b) CO don tIm chIme và dLrçxc chAp thun; 

c) TrimOng hqp khAc theo quy djnh cüa PhAp lut và Diu l TOng cong ty quy djnh. 

2. Di hi d6ng CO dông bãi nIiim thAnh vien Ban kim soAt trong tr1xng hçxp sau dAy: 

a) Khong hoàn thAnh nhiin vv, cong vic dtrçmc phAn cOng; 

b) KhOng thrc hin quyn vA nghia vit cUa mlnh trong 06 thAng lien tic, trIm trtr&ng hçmp bAt khA kháng; 

c) Vi phm nhiu lan, vi phm nhiem trQng nghia vii elm thAnh viên Ban kim soAt theo quy djnh cüa 
Lut Doanh nghip VA De l TOng cOng ty; 

d) Trixong hçrp khác theo nghj quyét Di hi dng cO dOng. 
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Diu 10. Thông báo v bu, min nhim, bãi nhim thành viên Ban kim soät 

1. Tnring hçirp dâ xác djnh dirçic (mg cCr vien Ban kim soát, Tng cong ty phài cong b6 thông tin lien 
quan c1n các rng ccr viên tôi thiu 10 ngãy trirâc ngây khai rnc h9p Di hOi  dng c dông trôn trang 
thông tin din t(m cüa Tang cong ty d cô ctOng có the tim hiêu v các (mng dr vién nay trtràc khi bO 
phiu, (mng cCr viên Ban kim soát phai CO cam kt bang van ban v tInh trung thrc, chfnh xác ccia các 
thông tin cá nhân dtrçxc cong bô va phái cam ket thrc hin nhim vii mt cách trung thrc, can tr9ng vã 
vi lqi Ich cao nhât cCia T6ng cong ty nu dugc bâu lam thành vien Ban kiêm soát. Thông tin lien quan 
don (mng cü viOn Ban KiOm soát dtrçxc cong b bao gôm: 

a) HQ tOn, ngày, tháng, nAm sinh; 

t 
b) Trinh d chuyOn môn; 

1 
c) Qua trInh cOng tác; 

d) Các ch(rc danh quán l khác; 

d) Lçii ich cO lien quan tâi Tang Cong ty và các bOn có lien quan cUa Tang cOng ty; 

e) Các thông tin khác (nu co) theo quy djnh tai  Diu I T6ng Cong ty; 

g) Tang cong ty phái cO trách nhim cong b6 thông tin v các Cong ty ma mng ccr viOn dang nam giO 
các chrc danh quán ly và các Ii Ich cO liOn quan tâi Tong cong ty ccia rng cfr viOn Ban kiOm soát (nu 
cO). 

2. Vic thông báo v két qua bAu, min nhim, bi nhim thành viOn Ban kim soát thc hin theo các 
quy djnh huàng dan ye cong b thông tin. 

Chirorng III 

BAN KIEM SOAT 

Diu 11. Quyn, nghTa viii vi trách nhim cüa Ban kiin soát 

I .Ban Kim soát thijc hin giám sat 1-1i dng quãn trj, Tng Giám d6c trong vic quãn ly và diu hãnh 
TOng cong ty. 

2. Kim tra tInh hçmp l, hgp pháp, tinh trung thrc và mcrc dO can tr9ng trong quãn l', diu hành hot 
dng kinh doanh; tfnh h thong, nhât quán vã phü hçrp cUa cong tác k toán, tMng kO va 1p báo cáo tài 
chinh. 

3. Thm dlnh  tfnh day dü, hqp pháp và trung thc cüa báo cáo tInh hinh kinh doanh, báo cáo tài chinh 
hang nAm và 06 tháng cüa Tong cong ty, báo cáo dánh giá cong tác quãn l cfia HOi dng quán trj vâ 
trInh báo cáo tham djnh ti cuOc hQp Di hOi  d6ng c dông thung niOn. Rà soát hçmp ding, giao djch 
vài ng.ri cO liOn quan thuOc tham quyOn phO duyt ccia HQi dng quán trj hoc Di hGi  dOng cô dOng 
va dua ra khuyOn nghj v hçrp dOng, giao djch can cO phO duyt cUa HOi dng quãn trj hoc Di hOi 
dOng cô dong. 

4. Rà soát, kim tra và dánh gia hiu lirc va hiu qua cüa h thng kim soát nOi bO, kim toán nOi  b, 
quãn l rCti ro và cánh báo sam cüa Tong cong ty. 

5. Xem xét s k toán, ghi chép k toán và các tãi lieu khác cüa Tang cOng ty, Cong vic quán l', diu 
hãnh hot dng cUa Tong cOng ty khi xOt thay can thit hoc theo nghj quyOt Di hOi  dOng cO dông 
hoc theo yOu cau cüa Co dong hoc nhOm c6 dOng quy djnh ti khoãn 2 Diu 115 Lut Doanh nghip. 



6. Khi có yu cu cüa c dông hoc nhóm c dông quy djnh ti khoãn 2 Biu 115 Lut Doanh nghip, 
Ban kim soát thirc hin kim ira trong thii hn 07 ngày lam vic kê tr ngày nhn duçic câu. Trong 
thii han  15 ngày k tr ngày k& thcic kiêm tra, Ban kiêm soat phai báo cáo v nhtng van d duçc yêu 
cAu kiêm tra den Hi dông quán trj và cô dOng hoc nhóm cô dông có yêu cAu. Vic kiêm tra cüa Ban 
kim soát quy djnh ti khoàn nay không diiçc can tth hot dng binh thtr?ng cCta HQi dOng quàn trj, 
không gay gián don diu hành hoat dQng kinh doanh cila Tang cong ty. 

7. Kin nghj HGi  dng quãn trj hoc Di hi dng c dong bin pháp scra dM, bó sung, cal tin c cu 
t6 chirc quán 1, giám sat và diêu hành hot dng kinh doanh cüa Tong cong ty. 

8. Khi phát hin cO thành vien HOi dng quán trj, Tng Giárn d& vi phm quy djnh ti Diu 165 Lut 
doanh nghip phái thông báo ngay bang vAn bàn cho HOi  dông quãn trj, yêu cAu nguii có hãnh vi vi 
phm chm dCrt hành vi vi phm và cO giái pháp khäc phiic hu qua. 

9. Tham dir và tham gia thào Iun ti các cuc h9p Ei hi dng c dông, HOI  dng quán trj và các 
cuic hçp khac cUa Tong cong ty. 

10. SCr ding tLr vn dQc lip,  b phn kim toán nOi  b cCia Tng cong ty d thic hin nhitni vii du9c 
giao. 

11. Ban kim soát Co th tham khão y kin cüa HQi dng quãn trj triiâc khi trInh báo cáo, k& 1un và 
kiên nghj len Di hOi  dng cô dông. 

12. Kim tra trng vn d ci th lien quan dn quãn 1', diu hành hot dng ccia T&ig cOng ty tlieo d 
nghj cüa c6 dông. 

13. Yêu cu Hi dng quán trj phài triu tp hçp bat thu?mg Dai hOi d8ng c dông. 

14. Thay th HQI dng quãn trj triu tp h9p Di hGi  ctng c dông trong thai hn 30 ngày trong trLrâng 
hcip Hi dông quán trj khong triu tp hçp Dai  hi dng cô dông theo quy djnh ti khoãn 3 Diêu 140 
Lut Doanh nghip. 

15. tM nghj Chü tjch HGI  ding quán tn phái friu tp hçp HOI  dng quàn trj. 

16. Xem xét, trIch liic, sao chép mOt  phn hoc toàn b nii dung kê khai Danh sách ng.r?i cO lien quan 
va lqi Ich có lien quan dtrçic ké khai quy djnh ti khoãn I và khoán 2 Diu 164 Lut Doanh nghip. 

17. D xuat va kin nghj Dai hOi dng c dông phê duyt danh sách t chirc kim toán duçic chap thun 
thirc hin kiêm toán Báo cáo tài chInh cia T6ng cong ty; t chüc kiëm toán dtrçc chap thun thijc hin 
kim tra cáe hoat dng cUa T6ng cong ty khi xét thay cn thiêt. 

18. Chlu trách nhim truàc c dong v hot dung giám sat ci'ia minh. 

19. Giám sat tinh hmnh tài chlnh Tang cong ty, vic tuân thO phap 1u.t ca thOnh viên HOI  dng quãn 
trj, Tong Giám d&, ngu&i quãn 1' khác trong các hoat dng. 

20. Dam b phói hçrp hot dng vài HQi dng quàn trj, Tng Giám dc và c dong. 

21. Trtrmg hqp phát hin hành vi vi phm pháp 1ut hoc vi phm Diu 1 Tang cong ty cüa thành viên 
Hi dông quãn tr, Tong Giám dôc và ngxi diêu hành doanh nghip khác, Ban kiem soát phái thông 
báo bang van bàn cho HQI ding quàn trj trong vOng 48 gii, yêu câu ngLri có hành vi vi phm cham 
dOt vi phm và cO giãi pháp khAc phic hu qua. 

22. Xây dirng Quy ch hot dng cUa Ban kim soát va trinh Di hi dng c dong thông qua. 
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23. Chtrng kin Hi dng quân trj t chi'rc kirn phiu vã 1p biên bàn kim phiu nu thrcic Hi dng 
quãn trj yeu câu trong trI.rng hçip lay 9 kiên cô dông bang van bàn dê thông qua nghj quyêt cüa Di 
hi dông cô dông. 

24. Trtróng Ban kim soát diu hânh d Di hti dng c dông b.0 chü tça cuQc hçp di vOi triftng hçcp 
Chu tich yang mat hoac tam thai mat kha nang lam viêc ma cac thanh vién Hôi dông quan tn con lai 
khong bâu thrçic nguäi lam chü t9a. Trting hqp nay, ngui có so phiêu bâu cao nhât lam chU tça cuQc 
h9p. 

25. Thirc hin các quyn và nghia vii khác theo quy djnh ca Lugt Doanh nghip, Diu 1 Tng cong 
ty và Nghj quyêt cüa Di hi dng cO dông. 

fJiu 12. Quyn thrqc cung cp thông tin cüa Ban kim soãt 

1. Tai Iiu va thông tin phái duccgCri dn thành viên Ban kim soát c1ng thai dim vâ theo phuang 
th(xc nhi.r dôi vói thành viên Hi dông quãn trj, bao gOm: 

a) Thông báo môi hçp, phiu lAy 9 kin thành viên Hi dng quãn trl và tài lieu kern theo; 

b) Nghj quy&, quyt djnh và biên bàn hçp cüa Di hOi  dng c dông, Hi dng quãn tn; 

c) Báo cáo cüa T6ng Giám dc trInh Hi dng quãn trj hoc tài lieu khác do Tng cong ty phát hành. 

2. Thânh viên Ban kim soát CO quyn tip cn h sa, tài lieu ccia Tng cong ty km gi t?i trV s chInh, 
chi nhánh Va da diem khác; CO quyên den dja diem lam viec cCia ngui quãn 19 và nhân viên cüa Tong 
cong ty trong giO lam vic. 

3. Hi dng quãn trj, thành vien Hi ding quân trj, Tang Giám dc, nguOi quán 19 khác phãi cung cAp 
dày di, chinh xác, kjp thai thông tin, tài !iu ye cong tác quãn 19, diêu hãnh và hoat dng kinh doanh 
cüa Tong cOng ty theo yêu câu cia thành viên Ban kiêm soát hoc Ban kiêrn soát. 

Diu 13. Trácli nhim cüa Ban kim soát trong vic triu tp hQp bAt thtrong Di hi dông ci 
dông 

1. Ban kim soát có trách nhim thay th Hi dng quãn trj triu tp hQp Dii hi dông c dOng trong 
thai hin 30 ngây trong truTng hçp Hi dông quãn trj không triu tp h9p Di hi dông Co dOng trong 
các trt.r&ng hqp sau day: 

a) S thanh viên Hi dng quãn tr, Ban kim soát cOn Ii it han s thành viên theo quy djnh ccia pháp 
lut; 

b) Theo yeu cu cUa c dong hoäc nhóm c dông quy djnh ti khoãn 2 Diu 115 Lust Doanh nghip; 

c) Khi có yêu cAu triu tp h9p bAt thi±ng Di hi dng c dOng cüa Ban kirn soát nhxng Hi dng 
quân trj khOng thirc hien. 

2. TrtrOng hp Ban kim soát khOng triu tp h9p Di hi dng c dOng theo quy djnh thI Ban kim 
soát phãi bOi thung thit hi phát sinh cho Tong cOng ty. 

3.Chi phi triu tp và tin hanh hçp Dai  hi dng c dOng theo quy djnh tai  khoãn I Diu nay së dixçc 
Tong cOng ty hoãn li. 
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Chtro'ng IV 

CUQC HQP BAN KIEM SOAT 

Diu 14. Cuc h9p cüa Ban kiêm soát 

1. Ban kim soát phäi hpp it nMt hal (02) ln trong mt näm, s Itrçrng thành viên tham dr h9p it nht 
là hai phân ba (2/3) so thành viên Ban kiêm soát. 

2. Ban kim soát CO quyn yêu cu thành viên Hti ding quán trj, Tng Giám dc Va di din t chic 
kiêm toán thrçic chap thuân tham dir và trã Ri các van dé can dirçc lam rO. 

Diu 15. Biên ban hQp Ban kim soát 

Biên bàn h9p Ban kim soát &rçic 1p chi tit va rO rang. Ngri ghi bién bàn và các thành viên Ban 
kiém soát tham dr h9p phai k ten vào biên bàn cuc h9p. Các biên bàn h9p cüa Ban kiém soát phãi 
d.rçc luu giü nhm xác djnh trách nhim ci1a t&ng thành viên Ban kiêm soát. 

ChLrng V 

BAO CÁO vA CONG KHAI L1 ICH 

Diu 16. Trinh báo cáo hang näm 

Các Báo cáo cüa Ban kim soát ti cuôc hçp Dui hOi  dng c dong thtrng niën bao gm các nOi  dung 
sau dày: 

1. Báo cáo v kt qua kinh doanh cc1a Tng cong ty, v kt qua hot dng cUa HOi  dng quân trj, Tng 
Giám dôc d trinh Dal  hi dong cô dong thông qua ti cuc hp Di hi dOng cô dOng thu&ng nien. 

2. Báo cáo tir dánh gia kt qua hot dOng cüa Ban kim soát va thânh viên Ban kim soát. 

3. Th, lao, chi phi hoat dong và các lçii ich khác cCa Ban Kim soát và tirng thành vién Ban kiëm soát. 

4. Tng kt các cuc h9p cüa Ban kim soát và các k& lun, kin nghj cUa Ban Kim soát; kt qua 
giám sat tinh hInh hot dng Va tãi chinh cüa Tong cong ty. 

5. Báo cáo dánh giá v giao djch giia Tng cOng ty, cong ty con, cOng ty khác do T6ng cOng ty nm 
quyén kiém soát trên nm mtrai phân tram (50%) trô len von diêu l vOi thành viên Hi dong quãn trj, 
Tong Giám dOc va nhQng ngträi cO lien quan ccia thành viên dO; giao djch giUa Tong Cong ty vi cong 
ty trong do thãnh viên Hi dOng quán trj là thành viên sang 1p hoc là ngwi quán l doanh nghip 
trong thO'i gian 03 näm gân nhât tri.rOc th?i diem giao djch. 

6. K& qua giám sat di vOl Hi dng quán trj, Tang Giám dc và nhtrng nglrOi diu hành doanh nghip 
khác. 

7. Kt qua dánh giá sir phi h9p hot dng gifla Ban kim soát vài Hi dng quãn trj, Tng Giám dc 
và các CO dông. 

8. D xut Va kin nghj Di hi dng c dOng phê duyt danh sách t6 chüc kim toán dirc thp thun 
thirc hin kiêm toán Báo cáo tài chInh cüa Tong cong ty; to ch0c kiêm toán dtrc chap thun thijc hin 
kiëm tra các hot dQng c!ia Tting cong ty khi xët thy cn thi&. 

9.  



Diu 17. Tin hro'ng vâ quyn lçri khác 

Tin hrcng, thti lao, thuàng va lgi Ich khác cüa thành viën Ban kim soát duçic thirc hin theo quy djnh 
sau day: 

1. Thành viên Ban kim soát duqc trá tin hrang, thu lao,thix&ng và lçii Ich khác theo quyt djnh cüa 
Di hi dng cô dong. Dii hi dong c ctông quyt djnh tong mcrc tiên hwng, th lao, thung, lçi Ich 
khác và ngân sách hoat  dng hang näm cüa Ban kiëm soát. 

2. Thánh viên Ban kim soát &rçlc thanh toán chi phi an, , di lai,  chi phI scr dung djch vii tt.r vn dOc 
Lp vOl mcrc hçrp Tong mirc thu Lao vã chi phi nay không vuVt qua tong ngân sách hoat  dng hang 
näm cCia Ban Kiêm soát dã dugc Dai  hi dng cO dông chap thun, trir trtràng hqp Dai  hi dOng cO 
dông cO quyêt djnh khác. 

3. Tin lucing và chi phi hoat  dng cüa Ban kim soát duçic tinh vào chi phi kinh doanh cUa Tng cong 
ty theo quy djnh ccia pháp lust ye thuê thu nhp doanh nghip, quy djnh khác cüa pháp lut có lien quan 
Va phãi duc 1p thành miic riêng trong báo cáo tài chinh hang nàm cia Tong cong ty. 

Diu 18. Cong khai các lcyi Ich lien quan 

1. Thânh viên Ban kim soát cüa Tng cOng ty phãi kê khai cho Tng cOng ty v các Igi ich lien quan 
cüa mlnh, bao gôm: 

a) Ten, mA s doanh nghip, dja chi trV sâ chinh, ngành, ngh kinh doanh cüa doanh nghip ma h9 lam 
chCi hotc sâ htru phân von gop hoc cô phân; t l va thôi diem lam chü, sä hQu phân von gOp hoc cô 
phân do; 

b) Ten, mA s doanh nghip, dja chi trV s chinh, nganh, ngh kinh doanh ccia doanh nghip mànhQng 
ngu01 có lien quan ct'ia hç lam chO, cüng sO hilu hotc sO hUu riêng phân von gOp hoac  cô phân trên 
10% von diêu lê. 

2. Viêc ké khai theo quy djnh tui khoãn 1 Diu nay phãi duçic thrc hin trong thii han  07 ngay lam 
vic kê tr ngày phát sinh igi ich lien quan; vic scra dôi, ho sung phãi &rgc thông báo vOi Tong cOng 
ty trong thOi han  07 ngay lam vic kê tr ngày có scra dOi, bO sung tuung irng. 

3. Thành viên Ban kim soát và nhng ngtrOi co lien quan cUa các thành viên Ban kim soát chi dugc 
scr dung nhng thông tin cO dugc nh chrc vii cüa minh dê phic vi lgi Ich cüa Tong cOng ty. 

4.Thãnh viên Ban kim soát cO nghia vii thông báo bang van bàn cho Hi ding quãn trj, Ban kiêm soát 
ye cac giao djch g1ua Tong cOng ty, ông ty con, cong ty khác do Tong cong ty nAm quyên kiêm soát 
trén nAm rnuai phân tram (50%) trâ Len vOn diêu l vâi thành viên Ban kiêrn soát ho.c vOi nhung ng.rO'i 
có lien quan cUa thành viên Ban kiêm soát theo quy djnh ccia pháp lut. Dôi vOl các giao djch néu trên 
do Dai  hi dOng cô dOng hoc Hi dOng quán trj chap thun, Tong cong ty phài thirc hin cOng bô 
thông tin ye các nghj quyêt nay theo quy djnh cüa pháp lut chtrng khoán ye cOng bô thông tin. 

5. ThAnh viên Ban kim soát và nhtng ngrOi có lien quan cüa các thành viën nay khOng dtrçrc scr dvng 
hoc tiêt l cho ngui khác các thông tin ni b dé thirc hin các giao djch có lien quan. 

4 

S 



ChirongVl 

MOI QUAN H CUA BAN KIEM SOAT 

Diu 19. Mi quan h giüa cäc thành viên Ban kim soãt 

Các thãnh viên Ban kim scat có mi quan h dc lip, khong pliii thuic ln nhau nhi.rng Co si ph6i 
hap, Cong tac trong cong viêc chung dê dam bao thi.rc hiên tOt trach nhiêm, quyên va nhiêm vv cua Ban 
kiêm soát theo quy djnh pháp luat va Diêu l TOng cOng ty. TrtrOng Ban Kiêm soát là nguäi diéu phOi 
Cong vic chung cUa Ban kiëm soát nhxng không cO quyên chi phôi các thành viên Ban kiêm soát. 

Diu 20. Mi quan h vói ban diu hành 

Ban kim soát cO mi quan hdc 1p vài ban diu hành Tng cong ty, là dan vj thizc hin ch(rc nng 
giám sat hott dng ccia ban diêu hành. 

Diu 21. Mi quan h vói Hi dng quail trj 

Ban kim soát CO mi quan h dclp vOl Hi dng quãn trj T6ng cong ty, là dan vj thrc hin ch(rc 
nàng giám sat hot dng cOa Hi dOng quãn trj. 

ChLrlmg VII 

DIEU KHOAN THI HANH 

Diêu 22. Hiêu lire thi hành 

Quy ch hot dng cOa Ban kim soát Tng cOng ty may Nhà Be — cOng ty c phn bao gm 7 chixong, 
23 diêu và cO hiu 1irc thi hành kê tr ngày 25 thang 06 nàm 2021 

TM. BAN KIEM SOAT 
TRIflNG BAN 

(Kj, ghi rO hç ten và dóng ddu) 



TONG CONG TY MAY NRA BE — CTCP CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VI11T NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Du thào 

Tp.Hô ChIMinh, ngày ... thdng ... nám 2021 

QUY CHE NQI BQ yE QUAN TRI TONG CONG TV MAY NRA BE — CTCP 
(Ban /,ành tlzeo Ng/ij Quyt Diii /z3i &ng c dông thu'àng niên nám 2021 

TJng Cty May N/ia Be — CTCP ngày 2 5/0 6/2021) 

CHTJ1NG I 

NHUNG QUY D!NH CHUNG 

Diu 1: Y nghIa Va phm vi diu chinh 

1. Quy ch quàn trl cOa Tng Cong ty May Nhà Be là h thng các nguyen tc cho toàn b các 
hot dông quãn trj eCa Tng Cong ty May Nhà Be, dixçic xây dirng theo huàng dn Thông 
tu s 116/2020iTf-BTC ngày 3 1/12/2020 cUa B Tài chInh, quy djnh các nOi  dung v vai 

trO, quyn và nghia vi1 ccia Dti hi dng c dông, Hi dtng quàn trj, T6ng Giám dc; trInh 
tir, thu tuc hp Dai hi dng c dOng; d cr, rng cir, b.u, min nhim và bâi nhim thành 

viên Hi dng quàn trj, Ban kim soát, T6ng Giám dc và các hoat dng khác theo quy djnh 

ti Diu i Cong ty và các quy djnh hin hành khác cüa pháp luat. 

2. Quy ch nay quy djnh nhung nguyen tc cc bàn v quàn trj d bão v quyn và lçii Ich hqp 
pháp cüa c dông, thit 1p nhUng chun mirc v hành vi, do dCrc ngh nghip cUa cac 
thành viên Hi dng quãn trj, Ban kim soát, Tng Giám dc và nhQng ngträi lien quan 
nhm dánh giá hiu qua vic thirc hin quân trj cüa Tng Cong ty May Nhà Be. 

Diu 2: Giãi thIcli thut ngfr và chfr vit tt 

1. Trong Quy ch nay nh0ng thut ngtt d.rñ day s dirçc hiu nhu sau: 

a. "Tng COng ty" Co nghTa là Tng COng ty May Nhà Be - CPCP 

b. "Ban Ttng Giám Dc" là Tng Giàm D6c, Phó Tng Giám Dc, Giám Dc Diu Hành, 
K toán trixâng va các vj trI quàn l' khác trong Tng Cong ty &rqc ChU tjch HDQT và 

Tng Giám D6c quyt djnh bi nhim. 

c. "Ct dông Ion" là t chrc hoie Ca nhân sâ hu trirc tip hoc gián tip tr 5% trâ len s c 

phiu có quyn biu quy& cUa Tng Cong ty. 

d. "Ngtrài CO lien quan" là t chcrc hoc cá nhân &rçic quy djnh trong Khoàn 34 Diu 6 cüa 

Lut Chirng khoán, cv th nhi.r sau: 

I. Cong ty mc, can bQ quãn l' cOng ty mc và ngui có tMm quyn b nhim can b 

quãn l' dO di vOi cOng ty con trong nhOm cOng ty; 

ii. Cong ty con di vOi cong ty mc trong nhóm cong ty; 

iii. Ngi.rôi hoac nhOm nglri cO khà nãng chi phi vic ra quy& djnh, hot dng cüa 

Tng Cong ty do thông qua ca quan quân l' doanh nghip; 

iv. NgtrOi quân l Tng COng ty 

v. Vçi, chng, cha dé, cha nuôi, mc dê, mc nuôi, con d, con nuôi, anh rut, chj rutt, 
em rut, anh r& em r& chj dâu, em dâu cüa ngrôi quàn l Tng Cong ty hoc ccia 
thành viên, c dOng s hiru phn vn gOp hay c phn chi phi; 

vi. Ca nhân &rçic üy quyn dai  din cho nhttng ngu&i, Tng COng ty quy djnh ti các 



dim i, ii, iii, iv, v khoãn nay; 

vii. Doanh nghip trong do nhung ngixi, T6ng Cong ty quy djnh ti các dim i, ii, iii, 

iv, v, vi và vii khoân nay cO sâ hUu dn mUc chi phi vic ra quyt djnh cUa các ca 
quan quàn 19 a doanh nghip do 

viii. NhOm ngui thOa thun cüng phi hqp d thâu torn phAn v6n gOp, c phn hoc lqi 
Ich a Tng Cong ty hoc d chi ph6i vic ra quy& djnh cUa Tng Cong ty. 

e. Thành viên Hi ding quân trj dQc Ip là thành viên Hi dng quãn trj dáp (mg các diu 

kin sau: 

Là thành viên I-Ii dng quàn trj khong diu hành và khong phãi là ngi.rOi cO lien quan 

vài Tng Giárn dc, PhO Tng Giám dc, K toãn trirang và nhng can b quãn 19 

khac dixçic Hi ding quãn trj b nhim; 

- Khong phài là thành viên Hi dng quãn trj, Tng Giám d6c, Phó Tng Giám d6c cOa 
các Cong ty con, Cong ty lien kt, Cong ty do Tng Cong ty nm quyn kim soát; 

Khong lam vic ti các t ch(mc cung cp djch vii tu vn pháp luat,  kirn toán cho Tng 

Cong ty trong 02 (hai) näm gAn nh.t; 

KhOng phâi là d6i tác hoc ngu1i lien quan cCia d6i tác có giá trj giao djch hang näm 

vâi Tng Cong ty chim ti'r ba muoi phn tram (30%) trà len tng doanh thu hoc t6ng 
giá trj hang hoá, djch vv mua vào cUa Tng Cong ty trong 02 (hai) närn gn nht; 

f. Can b quãn 19: là can b do Hi dng quàn trj và Tng Giám Dc b nhirn. 

2. Trong Quy ch nay, bt k9 mt tham chiu nào tâi bAt k9 mt hoc mt s6 quy djnh hoc 
van bàn khác s bao gm Ca nhng sCra di b sung hoc van bàn thay th các van bàn do. 

3. Các tü ho.c nhOm tr vit tAt trong Quy ch nay cO ni dung nhi.r sau: 

- Tng Cong ty : Tng Cong ty May Nhà Be — CTCP 

- NBC : T6ng COng ty May Nhà Be — CTCP 

- DHDCD : Di hi dng cêi dOng 

- HDQT : Hi dng quàn trj 

-BKS : BKS 

- TOD : Tng Giám Dc 

- BDH : Ban Diu Hành 

- Ban 

Biu 3. Cäc nguyen tAc quãn trl Tng Cong ty 

1. Dam bão mt ca cAu quãn trj hiu qua; 

2. HDQT, BKS !ành dao  và kim soát Tng COng ty hiu qua; 

3. Dam bão quyn igi ct.ia c dOng và nh0ng ngtri cO lien quan; 

4. Darn bào di xCr cOng bAng gitia các c6 dOng; 

5. COng khai minh bach trong mi hot dQng cUa Tng Cong ty 



CHU€NG II 

CO BONG vA HQI BONG CO BONG 

Biu 4. Quyn Va nghia vi cüa c dông 

1. C dông co d&y di các quyn và nghia vi theo quy djnh cUa Lust Doanh nghip, cac vAn 
bàn pháp luat lien quan và Diu l Tng Cong ty, dc bit là: 

a. Quyn ti do chuyn nhuqng c phn dA &rçc thanh toán dy dCi và dixçc ghi trong s c 
dong cüa Tng Cong ty, tth mt st trLrrng hç'p bj hn ch chuyn nhi.rçing theo quy djnh 

cüa pháp lust,  Diu l Tang Cong ty và quyt djnh cüa DHDCD; 

b. Quyn duçic di xfr cong bang. Mi c phn cüa cUng mt 1oi du tio cho c dong s 

h&u các quyn, nghia vv va lçi Ich ngang nhau. Trung hçip Tng Cong ty có các loi c 

ph&n iru dAi, các quyn và nghTa viii gn 1in vOi các loi c phn uu dAi phãi duçc cong 

b6 dy dü cho ci dông và phãi dtrqc DHBCD thông qua; 

c. Quyn di.rçc tiép can  dÀy dü thông tin djnh kS'  và thông tin bAt thuông v hot dng cüa 

Tng Cong ty do Tng Cong ty cong b theo quy djnh; 

d. Quyn và trách nhim tham gia các cuc hçp DHDCD và thrc hin quyn biu quyt tnjc 
tip hotc thông qua di din duçc üy quyn hoc thrc hin bô phiu tr xa; 

e. Quyn &rçcc tru tiên mua c phÀn mài chào ban tucrng rng vâi t l si hhi c phAn trong 

Tng Cong ty. 

2. C6 dông cO quyn bão v cAc quyèn lçii hpp pháp cüa mInh. Trong trung hçip quy& dlnh 

cüa DHDCD vi phrn pháp luat  hoc Diu l Tng Cong ty, quyt djnh ci:ia HDQT thông 

qua trái vâi quy djnh cüa pháp luat  hoc Diu l Tng Cong ty gay thit hi cho Tang Cong 

ty, c dông có quyn d ngh hüy hoc dInh chi quy& d!nh  do theo quy djnh cUa Lu.t doanh 

nghip. 

Biu 5. Nhu'ng vAn d lien quan tOi c dông lO'n 

1. C dOng ion không thrçc Igi dung i.ru th cüa mInh gay tn hi dn các quyn, Igi Ich cia 

Tng Cong ty và cüa các c dOng khác. 
2. C dông lan có nghia vii cong b thông tin theo quy dnh cüa pháp luat. 

Biu 6. Bti hi thng c dông 

1. DHDCD bao gm tAt ca các c dông có quyn biu quyt, hot dng thông qua cuc hp 

DHDCD thirng niên vâ DHDCD bAt thirmg. 

2. DHDCD là co quan quyt dnh cao nhAt cUa Tng Cong ty và có quyên quyêt dlnh  tAt câ 

các vAn d quan tr9ng cCia Tng Cong ty theo quy dlnh  cUa Pháp luat và theo Diu l cCia 

TngCôngty. 

Biu 7. Triu tp hQp Bi hi dng c dông 

1. Hçp DHDCD thixOng niên: Di hi dng c dOng hQp thi.rOng nien mi nAm mt Ian và trong 
th&i hn bAn (04) tháng, kA tr ngày kAt thic nAm tài chInh. I-Ii dAng quãn trj quyAt djnh gia 

hn hpp Di hi dng cA dOng thithng niên trong tru?rng hçrp cAn thiAt, nhirng không qua 06 

tháng kA tir ngày két thüc nAm tài chInh. 
2. Hop DHDCD bAt thung: DHDCD bAt thu&ng duc triu tap trong truông hçip sau: 

a. Hi dng quàn trj xét thAy cAn thit vi lçi ich cUa TAng Cong ty; 

b. SA krçing thânh viên Hi dng quãn trj, Ban kiAm soát cOn li It hon sA kr9ng thành vien 

tAi thiu theo quy djnh cüa pháp luat; 
c. Theo yêu cAu cüa cA dông hoc nhOm cA dông quy djnh tai khoãn 2 Diu 115 cCxa Luat 
Doanh nghip; yêu câu triu tap  h9p Di hi dng cA dong phai duc thA hin bang vAn bàn, 

trong dO neu rO I do và rnyc dIch cuQc hçp, cO dü ch0 k' cUa các cA dong lien quan hoc 

vAn bàn yéu cAu duc 1p thành nhiu bàn và tap  hp dO chU k' cOa các cA dOng cO lien 

quan; 



d. Theo yeu cAu cüa Ban kim soát; 

e. Các trLr?ing hqp khác thea quy d!nh  cüa pháp lut và Diu l Tang Cong ty. 

Diu 8. Thu tLlc và trinh tir tin hành hçp D3i hi dng c dông thLrô'ng niên, bt thtr?rng 

1. Thông báo v vic ch6t danh sách c dông có quyn tham dr hp DHDCD: Thông baa 

thirc hin quyn &rçc 1.p theo mu 07/THQ gCri dn Trung Tam liru k chi'rng khoán ti 

thiu bay (20) ngày lam vic trtràc ngày ch& danh sách tham dr hçp DHDCD, dirçie dang 

trên website cüa Tng cong ty va duqc cong b trên phuoiig tin thông tin cCia S& giao djch 

chrng khoán nci Tng cong ty dAng k niêm yt c phiu. 

2. Can cCr vào danh sách c dông tai  ngây ch&, Tng cOng ty gcri Thông báo h9p cho tt cã 

cãc c dong có ten trong danh sách. Thông báo h9p baa gm chircing trInh h9p, thii gian, 

dja dim và các thông tin lien quan các vn dè se duqc thão lun vã biu quy& ti Di hQi, 

giy tham dij/u' quyn tham dr, disqc gCri It nht mtri (20) ngày trtràc ngày hçp DHDCD. 

Thông baa hQp DHDCD cO th di.rçic güi cho c dông bang hinh thi'ic g&i thu din tCr, fax, 

tin nhan, gçi din thoai hoc gCri qua buu din. TruOng hçip c dông là ngtri lam vic 

trong Tng cong ty, thông báo Co th di.rqc thông baa bang hInh thcrc phát thanh trong 

"Chirang trInh tin ti'rc hang ngày" hoc duçc thông báo bang các phiro'ng tin ccia Tng 

côngty. 

3. Cách thac clang k' tham dij DHDCD 

a. D tao  diu kin thun lçi Ban t chrc chuAn bj tt các khâu phc v, tr tài 1iu, ch 

ngi, dn các phiu biu quy&... nh&m th ch(rc DHCD dat  kt qua cao nhAt, ti& kim 

dirqc chi phI, thii gian; Ban t chirc Dai  hti yêu cu c dOng clang k,2 tham dçr hoac  Uy 

quyn tham dr Dai  hi truàc ngày hp it nhAt ba (03) ngày. Vic clang k' tham dir hoc 

Ciy quyn tham dir c dOng cO thA thirc hin bang th(ic gâi thu din tU, fax, tin nhan, gi 

din thoai hoc gti qua biru din v cho Ban t chCrc. 

b. C cong cO quyn tham gia trijc tip hoc gián tip thông qua ngui u' quyn vào các 

cuc hop DHDCD. C dông có th uS' quyn cho mt trong các thãnh viên cüa HDQT. 

4. Diu kin tin hành hp DHDCD. 

a. DHDCD ducc tin hành khi có s c dông dr h9p dai  din trên 50% t6ng s6 c phn Co 

quyén biêu quyêt. 

b. TrtrOng hqp không cO du s Iugng dai  biu cn thi& trong vOng ba miroi (30) phüt k tr 

th&i dim An dlnh  khai mac dai hOi, ngui triu tp h9p hu5' cuc hçp. DHDCD phài 

duçc triu tp lai  trong vOng ba muui (30) ngày k tir ngày dij dlnh  t chirc DHDCD thn 

thir nhAt. DHDCD duc triu tap lai chi dirac tin hành khi cO thành viên tham dir l cac 

c cong và nhflng ngiri dai  din dirqc Uy quyn dir h9p dai  din cho It nhAt 33% tng c 

phan cO quyn biu quyt. 

c. Trung hçrp dai  hQi thn thcr hal khOng tin hành do khOng cO dc so dal biu cn thit theo 
quy djnh tai mvc b khoân nay, DHDCD ln th ba có th duc triu t.p trong thai han 
hai miroi (20) ngày, k tir ngày dr djnh tin hành dai  hi thn hai và trong tru0ng hçrp 

nay, Dai  hôi dLrcrc tin hành ma khOng phii thuc vào sO h.rçng cO cong hay dai  din  US' 
quyn tham dir và dtrçic coi là hqp l và cO quyn quyt djnh tAt cã các vAn d ma 

DHDCD lAn th(r nhAt cO th phe chuAn. 

Diu 9. Th thfrc tn hàrih hQp tai DHDCD 

1. Ban tO chi'rc Báo cào thAm tra tir cách cO cong tham dçr Dai  hi 

2. DHDCD bAu chU tçia, thu kS',  ban kim phiu; 

3. ChU tQa thông qua toàn b Chi.rang trInh Dai  hi; 
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4. HDQT, BKS trInh bay các Báo cáo, Ti trInh tfrng vn d cn cluqc biu quyt truâc toàn th 

DHDCD; 

5. DHDCD thâo 1un va biu quyt theo tirng vn d trong nQi dung chuong trinh; 

6. Ban Thu k2 thông qua Biên bàn cüa Di hi. 

7. DHDCD biu quy& thông qua Blén bàn cUa Di hi. 

Biu 10. Thu tc, each thtrc biu quyt ti Bi hi dng c dông 

1. DHCDCD thão 1un va biu quyt theo t&ng vn d trong ni dung chucing trInh du6i sir 

diu kin cUa Chü toa. 

2. Khi tham dir h9p DI-IDCD, mi c dông duçic phát mOt  "The biu quyét" do Tóng cong ty 

phát hành trên dO có ghi s6 dang k, h và ten cüa c dông, h9 và ten di din duqc u' 

quyn va sé phiu biu quyt ca c6 dông dO. 

3. S phiu biu quy& cüa rni c dông bang s c6 phn ma c dong sâ hUu hoac là ngLri 

dai diën chU s& hUu 

4. Sau khi tin hành biu quyt các ni dung cila cuc hçp, Chü t9a phái cong b ngay kt 

qua mi vAn d biu quyt. 

5. C dông dn dr DHDCD muon  cO quyn dang k' ngay Va sau dO có quyAn tham gia va 

biu quy& ngay ti di hi nhung không chm qua muOi lam phüt (15) sau khi Di hi dA 

tin hành khai mac. 

Diu 11. Thu ttic bAu cfr ti Di hi thng c dông 

1. NguyêntcbâucCr 

a. Dam báo dan chU cOng bang. 

b. BAu cCr trirc tip theo hInh thirc bO phiu kin. 

2. Phuong thüc bAu cfr 

a. Vic bAu cCr các thành viên HDQT va BKS dixçc thrc hin theo phtxcrng thxc bAu dn 

phiu; 

b. Mi ci dông có tng s6 quyn biu quyt tl.rclng (mg vâi tang s c phàn có quyn biu 

quyt (bao gm sr hUu và duqc üy quyn) nhân vâi s6 thành viên duqc bAu ci'ia HDQT 

váBKS; 

c. c6 dông cO th dn ht tng s quyn biu quy& cho mt hoc nhiu (mg cCr viên, nhtmng 
tng s quyn biu quyt khong duqc vtrgt qua tng s quyn biu quyt cüa c dOng dO 

scm hUu và duçc üy quyAn. 

3. Nguyen tac tr(ing ci'r 

a. NguOi trCng cit thành vien HDQT hoc thành viên BKS thrgc xác djnh theo s6 phiu bâu 

cao nhAt tInh tim cao xung thAp, t6i thiu phãi dt t l 65% lien tng s c phAn cO 
quyn biu quy& tham dir Di hi, bat dAu tim (mg cir viên có s phiu bAu cao nhAt cho 
dn khi dii s thành viên HDQT (05 ngir&i), BKS (03 ngutii); 

b. Trung hçp có nhung (mg cit viên dit s6 phiu bAu ngang nhau thl DHDCD se tin hành 

bAu li ngay di voi các (mg viên dO d chçn ngix?mi cO s6 phiu caohcmn; 

c. Truimng hçp bu cit khong dii s6 luçmng thánh vien HDQT vàJhoc BKS thI Di hi se 
tin hành bAu cit tiAp lAn hal trong sê nhüng (mg cit viên cOn lai. 

Diu 12. Biên ban Di hi dng cô dông: 
1. Biên bàn h9p DHDCD phài 1p bao gm các ni dung chii yu sau day: 

a. Ten, dja chi tr sit chInh; 
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b. Thii gian và dja dim hçp; 

c. Chuong trInh lam vic; 

d. ChU tpa và Thu k; 

e. Tom tt các kin phát biu cüa c dông tai  Di hi v trng vn d trong ni dung 

chucing trinh h9p. 

f. Các vn d thâo 1un và biu quy& ti Di hii: s phiu chp thun, s phiu phàn d6i va 

s6 phiu tráng v các vn d thông qua. 

g. T6ng s phiu biu quyt cüa c6 dông dir hçp. 

h. Tng s phiu biu quyt dM vài trng vn d biu quyt. 

I. Các quyt djnh, tr trinh dugc thông qua. 

j. Hç, ten, chü k' ca chci t9a va thu k. 

2. Biën bàn hçp DHDCD phài lam xong vá thông qua truâc khi b mc cuOc hop. 

3. ChU to và thu k cuc h9p phái lien dài chlu  trách nhim v tInh trung thc, chInh xác 

cüa ni dung biên bàn 

4. Biên bàn h9p DHDCD phái duc Cong b thông tin trong thôi han  hal muai b6n (24) gi 

k ti'r khi EHDCD kt thUc. 

Biu 13. Báo cáo hot dng cüa HBQT t3i BHBCB thtrông niên 
Báo cáo hoat dong cüa HDQT trinh DHDCD thu?xng niên c1uçc 1p theo quy djnh tti dim c 
khoàn 3 Diu 139 Lut doanh nghip Va Diu l Tng COng ty, phãi dam bão CO các ni dung 

sau: 

Dánh giá tInh hlnh hott dng cOa Tng COng ty trong näm tài chInh; 

Hoat dtng, thu lao và chi phi hoat  dng cUa HDQT 

Ttng kt các cuc hçp cCia HDQT vã các quyt djnh cia HDQT; 

Hoat dng cua Ban kim toán ni b và cac tiu ban khác trirc thuc HDQT; 

Kt qua giám sat Ban diu hành; 

- Các k hoach trong tuang lai. 

Biêu 14. Báo cáo hot dng cüa BKS tii BHBCB thtrOng niên 
Báo cáo hoat dng ca BKS trInh DHDCD thuOng niên duçc 1p  theo quy djnh tai  dirn d, 

dim d khoàn 3 Diu 139 Lut doanh nghip, ngoài ra phâi dam bào cO cac ni dung sau: 

- HotdngcüaBKS; 

- Kt qua giám sat tinh hinh hoat  dng Va tai chinh cOa Tng COng ty; 

- K& qua giám sat di vOi thành vien HDQT, Tng Giám dc và các can b quan 1 khác 

- K hoach kim soát cho näm tip theo. 

CHUNG III: 

THANH VIEN HQI BONG QUAN TR VA HQI BONG QUAN TRI 

Diu 15. Ca cu ti chá'c và vai trO cüa HBQT: 

1. s6 luçrng thành viên HDQT do DHDCD quyt djnh nhung khOng it han nàm (05) nguOi và 

khong nhiu han mu?.xi mt (11) ngui và phãi dam bão ti thiu 1/3 t6ng so thành viên 
HDQT phãi là thành viên không diu hành. S lucing thành viên HDQT cii th cüa tfrng 
nhim kS'  do DHDCD quy& djnh. 

2. Nhim k5' cOa HDQT là näm (05) nàm va cO th duçc b.0 lai  vOi s thn không han  ch; 

3. Trong truOng hçp mOt  thành viên bj mt tu cách thành viën theo quy djnh cOa pháp lut Va 
Diu l Ttng cong ty, bi cách chi.'rc, min nhim hoc vi mt l do nào do không th tip tVc 



lam thành viên HDQT, HDQT co th b nhim thành viên HDQT mài d thay th ch tréng 
phát sinh và thành viên mâi nay phãi dirge chap thun ti DHDCD tip ngay sau do. Sau khi 
di.rqc DHDCD chtp thun vic b nhim thành vién do sê dirge coi là cO hiu hrc vao ngày 
dirge HDQT b nhim. Trong trxông hgp thành viên mOi không dirge DHDCD eh&p thun, 
mci quyt djnh eüa HDQT cho dn trt.ràc thai dim din ra DHDCD CO sir tham gia biu 
quyt eüa thành vien HDQT thay th vn dirge coi là cO hiu lrc 

4. HDQT là CG quan quãn l' ca Tng cong ty, cO toàn quyn nhân danh Tng cong ty d ra 
quy& djnh, thirc hin các quyn và nghia vii cüa Tng cong ty khong thutc thm quyn cüa 
DHDCD. 

5. HDQT xây drng, ban hành và thirc hin Quy eh t eh(rc vã hot dng cüa mInh trén cc s 
nhUng quy djnh cO lien quan cUa Pháp lut và Diu 1 Tng cong ty; chju trách nhim d ra 
djnh htràng Va chin lucre kinh doanh phát trin cUa toàn cong ty trong näm và dài han d 
trInh DHDCD thông qua; quàn 1' hot dng cüa Ban diu hành theo dtng các quy dlnh  ti 

Diu I Tng cong ty và Quy ch nay. 

6. HDQT cO quyn thành Jp các ban và tiu ban d h trçY hot dng cüa HDQT. 

Diu 16. Tiêu chun thành viên HDQT. 
1. CO dU näng lirc hânh vi dan sir, khong thuc di tirgng bj cAm quân l' doanh nghip theo 

quy djnh cCia Lut doanh nghip. 

2. Co trInh d chuyên môn, kinh nghim trong quàn l' kinh doanh hoc ngành, ngh kinh 
doanh ehU yu cüa Tng Cong ty 

3. Không là thành viên Hi dng quãn trj cüa qua näm (05) t chrc kinh doanh khác. 

Diu 17. Quyn hn cüa thành viên HDQT 
Thành viên HDQT CO dÀy dü các quyn theo quy djnh eUa Lust Doanh nghip, các van bàn 
pháp lut lien quan và Diu l Tng cong ty, d.c bit là quyn dugc cung cAp các thông tin, 
tài lieu v tInh hInh tãi chInh, hot dng kinh doanh cUa Tng cong ty và cüa các don vi trong 
Tng côngty. 

Diu 18. Trãch nhim và nghia vti cüa thành viên HDQT 
1. Thành viên HDQT phãi tuân thu dÀy dO trách nhim và nghTa viii theo quy djnh cUa Lust 

Doanh nghip, các van bàn pháp lut lien quan. 

2. Thành vien HDQT cO trãch nhim thrc hin cOc nhim v cOa mInh mt each trung thirc, 
can tr9ng vi quyn lgi thi cao cOa e dông Va cUa Tang cong ty. 

3. Thành viên HDQT phâi tham dir dÀy dO các cuc hçp ccia HDQT và có ' kin rO rang v 
cae vAn d dirge dira ra thâo luin. 

4. Thành viën HDQT cO trách nhim cong b cho Tang cong ty các khoãn thO lao ma h nhn 
dirge tir các cong ty con, cong ty lien k& vá các t chUc khác ma h là nguOi di din phAn 
vngOpcOaTngcOngty. 

5. Các thành vien HDQT và nht1ng ngirYi eó lien quan khi thrc hin mua hay ban c phAn eCia 
Tng cong ty phãi thirc hin cong b thông tin v vic mua ban nay theo quy djnh cUa pháp 

luât. 

6. Tang cong ty cO th mua bão him tráeh nhim cho các thành viên HDQT sau khi cO si 
chAp thun cOa DHDCD. Tuy nhiên, bão him nay khOng bao gm bào him cho nhUng 
trách nhim cOa thành viên HDQT lien quan dn vic vi pham pháp Iut và Diu lé Tang 
côngty. 



Diu 19. Trách nhim vã nghia vi cüa HDQT 

1. HDQT phãi tuân thu dÀy dü trách nhim va nghTa vi theo quy djnh cUa Lust Doanh nghip, 

các van bàn pháp !ut lien quan. 

2. HDQT chju trách nhim truc các c6 dông v hot dng cüa Tng cong ty, 

3. HDQT ch!u trách nhim dam báo hot dng cUa Ttng cong ty tuân thU các quy djnh cUa 
pháp lut va Diu l Tang cong ty, di xCr bInh dâng d6i vci tt cã c dOng và quan tam ti 

lçii Ich cUa nguôi Co quyn !qi lien quan dn Tng cong ty. 

4. HDQT xay dçrng các quy djnh v trInh tir, thu tic d i'rng ccr, bÀu, min nhim và bâi 

nhim thành viên Hi dèng quãn trl và trInh tir, thu tue th chcrc h9p HDQT, 

5. HDQT cO trách nhim xây dtrng ca ch dánh giá hott dng, khen thuàng và k' Iut di vài 

thãnh viên Hi dng quán trj, thành viên Ban kim soát, Ban tng giám doe và các can b 

quãn 1' khác. 

6. HDQT cO trách nhim Ip báo cáo ti DHDCD hang nãm. 

Diu 20. Hçp HDQT 

1. HDQT tO chtxc h9p theo dUng trInh ti duçc quy dlnh  ti Diu l cUa TOng Cong ty. Vic tO 

chi.rc hyp, chuang trInh hp Va các tài lieu lien quan thrçc thông báo truâc cho các thành 

viên HDQT theo dung thai hn quy djnh cUa pháp Iut và DiÀu l TOng Cong ty. 

2. Biên bàn h9p 1-IDQT phãi duçc 1p clii tiOt và rO rang. Thu k' và chU t9a phâi k ten vào các 
biên bàn cuc hçp. Biên bàn hçp HDQT phãi duçcc luu gi theo quy djnh cUa pháp 1ut Va 

Diu l TOng Cong ty. 

Then 21. Cac tieu ban thuoc HDQT 

I. HDQT cO th thành lap các tiu ban hO trçi hoat dng cUa HDQT thy theo tirng thai diem, 

bao gOm tiu bang chmnh sách phát trin, tiu ban nhân sr, tiu ban luong thirOng và các tiu 

ban khác. HDQT cAn bO nhim 01 thành viên dc 1p T-IDQT lam trung ban các tiu ban 

nhân su, tiu ban lixang thuOng. 

2. Truông hçip, không thành 1p các tiu ban nhân s%r, tiu ban luong thtrmg, HDQT eó th 
phân cong thành viên dc 1p HDQT giUp HDQT trong các hot dng nhân sir, hrcmg 

thung. 

3. HDQT quy dinh chi tit v viêc thành 1p tiu ban, trách nhim cUa trng tiêu ban, trách 
nhiêm cUa thành viên cUa tiu ban hoc trách nhim cCia thành viên dc 1p duçrc cCr phv 

trách v nhân sir, krcing thuO'ng. 

Diêu 22. Ngtrôri plii trách Cong tác quãn trl Tong Cong ty 

1. HDQT phãi bO nhim it nhAt 01 ngui lam các nhim vii cCta Nguôi ph trách cong tác 
quán trj TOng Cong ty. NgtiO'i phii trách quân trj TOng Cong ty phài là ngtxi có hiu bit 
v pháp lut, khong duçic dOng thai lam vic cho Cong ty kim toán dc 1p dang thirc hin 

kim toán các báo cáo tài chInh cUa TOng Cong ty. 

2. Ngui phii trách quán trj TOng Cong ty có quyn và nghTa sau: 
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a) T.r vn HOi  dng quãn trj trong vic t6 ch(rc hçp Di hi dng c6 dông theo quy djnh và 
các cong vic lien quan gifa Tong Cong ty và cô dông; 

b) Chun bj các cuc hp Hi dng quán trj, Ban kim soát và Di hi dng c dông theo yêu 
câu cüa HOi  dong quán trj hoc Ban kiêm soát; 

c) Tu vn v thu tiic cüa các cuOc hçp; 

d) Tham dir các cutc hop; 

e) Tu vn thu tiic 1p các nghj quyt cüa Hi dng quãn trl phü hqp vâi quy djnh cUa pháp 
Iuât; 

f) Cung cp các thông tin tài chInh, bàn sao biên bàn hçp Hi dng quãn trj vä các thông tin 
khác cho thành viên HQi dông quàn trj và thành viên Ban kiêm soát; 

g) Giám sat và báo cáo Hi dng quân trj v hot dng cong b thông tin ccia Tng Cong ty; 

h) Là dAu mi lien lc vài cac ben có quyn lçi lien quan; 

I) Báo mt thông tin theo các quy djnh cüa pháp lut và Diu i Tong cong ty; 

j) Các quyn và nghia vii khác theo quy djnh cüa pháp lu.t và Diu l Tng cOng ty. 

Diu 23. Thu Lao cüa HIJQT 
1. Thii lao cüa HDQT duçcc DHDCD thông qua mi Nhim ks'. 

2. Trueing hçip thành viên HDQT lam kiêm nhim chüc danh Giám dc hoc Tang giám dc 
diu hành thi thu lao bao gm hxcing cüa Giám dc hotc Tng giám dc diu hành vã các 

khoãn thi lao khác 

3. Thii lao, các khoãn Igi Ich khác và chi phi do Tng Cong ty thanh toán, cp cho trng thành 
viên HDQT thrgc cong b chi ti& trong Báo cáo thuOng niên ccia Tng Côngty. 

CH1XYNG IV: 

THANB vIEN BAN KIEM SOAT vA BAN KIEM SOAT 

Diu 24. Ccr cu t chfrc và vai trO cña Ban kim soát trong quãn trj Tong cong ty 

1. S krçing thành viên BKS cüa Tng Cong ty là ba (03) dn näm (05) thành viên, s luçrng 

thành viên BKS ci th cta tt'rng nhim k' do DHDCD quyt djnh. 

2. Các thành viên BKS do DHDCD bu, nhim k' cua Ban kim soát là näm (05) näm va co 
th dugc bu li vói s thn khOng hn ch 

3. Các Kim soát viên bAu mt nguOi trong s h9 lam Trung BKS theo nguyen tc da s6. 
Truoiig BKS phân Cong cong vic cho các thành viên BKS và chju trách nhim v toàn b 

hot dng cUa BKS 

4. BKS là cci quan thay mt các c dông d giám sat hot dng và vic tuân thu theo quy djnh 

ccia Pháp lut Va Diu l Tng cOng ty di vói HDQT, Ban TGD và can b quàn l' trong 
vic quãn 1' va diu hành Tong cong ty; chju trách nhim triràc Pháp lut, DHDCD trong 
vic thirc hin quyn và nhim vit duge giao. Trong qua trInh thrc hin nhim vu cüa minh, 
Ban kim soát dugc sCr dung các quyn theo quy djnh cüa Pháp lu.t và Diu l Ttng cong 

ty 

5. BKS xây dirng, ban hành và thrc hin Quy djnh t6 chrc va hot dQng cUa mInh trên cci sà 
nhUng quy djnh có lien quan cüa Phap lut và Diu l T6ng cOng ty 



Diu 25. Tiêu chun thành viên Ban kim soát 
1. Tiëu chun thành viên BKS 

a. Co dCi näng lirc hành vi dan sir dÀy dü và không thuc di tuqng bj cAm thành 1p và 
quán l' doanh nghip theo quy dnh cOa Lut doanh nghip; 

b. Khong phài là vç hoc chng, cha d, cha nuoi, m dO, mc nuôi, con dO, con nuôi, anh 
ruOt, chj rut, em ruQt cCia thành viOn Hi dng quãn trj, Tng giám dc vã ngwM diu 
hành khác; 

c. Khong duçic git các ch0c vii diu hành cong ty; 
d. KhOng duçic lam vic trong b phn kê toán, tài chinh cUa Tong Cong ty; 
e. Khong duc là thành viOn hay nhân viOn cOa cong ty kiOm toán dc l.p thrc hin kim 

toãn cac báo cáo tài chmnh cüa cong ty trong 03 näm lin tnrOc do; 
2. TiOu chuAn Tnrng BKS : TruOrig BKS phãi là k toán viOn hoc kim toán viOn chuyOn 

nghip và phài lam vic chuyOn trách ti Tng Cong ty. 
Diu 26. Quyn tip cn thông tin ella thành viên Ban kim soát 

1. Thành viOn BKS cO quyn tip cgn vol tAt cã các thông tin và tài 1iu liOn quan dn tinh 
hInh hot dng cOa Tng cong ty. Thành viOn HDQT, TGD và can bQ quãn l' khác phãi 
cung cAp các thông tin theo yeu cAu cOa các thành viOn BKS. 

2. Tang cong ty xây dirng c ch nhm h trçY thành viOn BKS hoot dng và thrc thi nhim 
vi mt each có hiu qua theo các quy djnh cUa pháp lust  và Diu l Tng cong ty. 

Diu 27. Trách nhim Va nghia vi dlla Ban kim soát 
1. BKS chju trách nhim trirOc c dOng ella Tng cong ty v các hot dQng giám sat ella 

mInh. BKS cO trách nhim giám sat tlnh hInh tài chinh Tng Cong ty, tinh hçrp pháp 
trong cac hành dng ella thành viOn HDQT, hot dng ella TGD, can b quàn l' khác ella 
Tng cong ty, sr phi hçrp hoit dng giQ'a BKS vOi HDQT, Ban TOD và ct dOng, Va các 
nhim vi khác theo quy djnh dlla pháp lugt và Diu I Tng cong ty nhm bão v quyn 
lçi hcrp pháp dlla Tng cong ty và c dông. 

2. BKS hop ti thiu hai (02) lAn trong mt näm, s lung thành vien tham dir h9p It nhAt là 
hai phAn ba (2/3) s6 thành viOn BKS. 

3. Trong các cuc h9p dlla BKS, BKS cO quyn yêu cAu thành viOn HDQT, thành viên Ban 
TGD Va thành vien Kim toán dc 1p tham gia và trã Ri các vAn d ma BKS quan tam. 

4. TruOflg hop BKS phát hin nhung hành vi vi phm pháp lut hoc vi phm Diu l T6ng 
cong ty ella các thành vien HDQT, TGD va các can b quàn l khác, BKS phãi thông 
báo bang van bàn vói HDQT trong vOng bn muoi tam (48) giO, yOu cAu nguOi có hành 
vi vi phm chAm d(rt vi phm và có giài pháp khac phvc hau  qua. Sau thai hn bay (07) 
ngày k tr ngày ra thông báo nOu trOn, nu ngi.ri có hành vi vi phm không chAm dirt vi 
phm và có giãi pháp kh&c phiic h.0 qua, BKS có trách nhim báo cáo trçc tip vOi U' 
ban ChCrng khoán Nhà nu'óc v vAn d nay. 

5. BKS có quyn lra ch9n và d nghj HDQT phO chuAn t chtrc kim toán dc 1p thirc hin 
kim toán các báo cáo tài chInh ella Tng cong ty. 

6. BKS chju trách nhim báo cáo ti DHDCD hang näm. 

DiOu 28. Thu lao ella Ban kim soát 
Hang näm các thành viOn Ban kim soát duçic huOng thll lao cho viec thirc hin nghTa vii ella 
Ban kim soát. Thll lao cho các thành viOn Ban kim soát drçc Di hOi  dng c dOng thông 

qua. Tng s6 thll lao, các khoãn lçii ich khác dllng nhu chi phi ma Tng cong ty d thanh 
toãn, cAp cho tkrng thành viOn Ban kim soát ducc cOng b trong báo cáo thung niOn ella 
TngcOngtyvàchocáccôdOng. 



CHU€$NG V 

BAN DIEU I4Ar*i 

Diu 29. Cc du t chUc và vai trô cüa Ban diu hành 
1. BDH gm có TGD, Phó TGD, GDDH do HDQT b nhim. 
2. BEll-I có nhim vii quãn 1', diu hành trrc tip hot dng kinh doanh cUa Tang cong ty theo 

chInh sách, djnh hixâng duçic DHDCD và HDQT d ra trong tl'rng thEM ks'; chju trách nhim 
trwc DHDCD và HDQT v vic thirc hin các nhim vii duqc giao 

3. Phó TGD, GDDH là ngi.rii giüp vic cUa TGD trong vic quàn 1, diu hành mt hoc mt 
s lTnh virc hoat dng eüa Tang cong ty theo phân cong ctia TGD, báo cáo và chju trách 
nhim tri.râc TGD và trtxàc Pháp 1ut v nhim v1i &rçc giao. 

4. HDQT phân cong nhiêm vii trong BDH phü hçp vài quy djnh cüa Pháp lust, Diu I Tng 
cOng ty, Nghj quy&, Quy& djnh cüa DHDCD, HDQT va quy djnh tui Quy ch nay. 

S ., ., Dieu 30. Quyet d1nh, chi dio dieu hanh cua Tong giam doc, Pho tong giam doe 
1. Quyt djnh, chi dao  cüa Tng giám dc 

a Can cr tInh hinh thirc t và trong phm vi quyn han  dixçic HDQT phân cap, TGD duçc 

toàn quyn ra các quy& djnh ho.c chi dao  diu hành nh&m dam bão hoat  dng cüa Tng 
cong ty khong ngi1ng phát trin bn vung thea dung djnh huàng, chin luçic dugc 
DHDCD va HDQT thông qua trong ti'rng thai ks'. 

h Quy& dlnh,  chi  dao  diu hãnh cüa TGD cO tInh hiu qua cao nht di vâi mci can b 
trong Tng cong ty, trcr các thành viên HDQT và thành viên BKS. 

c. Các PhO TGD, GDDH và Ngrai quãn 19 khác cüa Tng cong ty CO lien quan chju trách 
nhim t chc thirc hin nghiêm tCic các quy& djnh, chi dao  diu hành cüa TOD. 

2. Quy& djnh, chi dao  diu hành cOa Phó TGD, GDDH 

a Can ci'r tinh hinh thrc th và trong phm vi quyn han  &rc TGD phân cap, Phó TGD, 
GDDH du'çic quyn thay mt TGD ra các quy& djnh, chi dao diu hành nhm dam báo 
máng vic ma mInh &rçic TGD phân cOng phii trách phát trin cO hiu qua va phCi hçp 
vOi djnh huOng, miic tiêu hoat  dng chung ccia Tng cong ty trong tang thai kS'. 

h Quyt djnh, chi dao  diu hãnh cOa Phó TGD, GDDH cO giá trj hiu 1irc d61 vâi tht ca 

các Ca nhân Co lien quan trong Ting cong ty tuang tir nhi.r quyt djnh, chi dao  diu hành 

cOaTGD. 

c. Tru&ng hçp xét thy c.n thi&, TGD duçic quyn ra quyt djnh chi dao  diu hánh phCi 

djnh ni dung quy& djnh, chi dao  diu hành do các Phó TGD ban hành. 

3. Báocáo 

a TGD chi dao  vic báo cáo cho HDQT djnh k' và khi yêu cu thea quy djnh trong t&ng 

thai kS'. 
Ii Mi quyt djnh va 9 kin chi dao  diu hành cOa TGD, PhO TGD cO tInh chit thay di 

quy trinh nghip vv hoc cO lien quan dn cac san phm djch vi mói du phãi du, c gcri 

môt (01) ban dn Chü tjch HDQT d báo cáo. 
c Các Phó TOD cO trách nhim báo cáo kjp thai voi TGD v các quyt djnh và 9 kin chi 

dao 16n cOa minh trong phm vi nghip vi dupc phân cOng. 

d. Báo cáo cCia Tng giám dc trinh HDQT hoc tai 1iu khác do cong ty phát hanh duçc 
gUi dn các kim soát viên cUng thai dim và theo phuang thc nht.r di vOi thanh viên 

HDQT. 
e. Tng giám dc, các phó TGD phài cung cp kjp thai, dy dO và chInh xác thông tin, tai 

lieu v cOng tác quàn 19, diu hanh va hoat  dng kinh doanh cCia Tng cOng ty thea yeu 
c.0 cUa kim soát viên hoc Ban kim soát. Các thU'c thông báo cho BKS thrc hin nhu 
di vo.i HDQT. 



CHUNG VI 

PHOI HQP HOiST BONG GifrA HQI BONG QUAN TRJ, 

BAN KIEM SOAT VA BAN BIEU 1JAN11 

Biu 31. Nguyen tc phi hqp 

HDQT, BKS Va BDH phi hçp hot dng theo các nguyen tc sau: 

- Luôn vi lçii Ich chung cüa lông cong ty; 
Tuân thu nghiem tüc các quy djnh cO lien quan ccia Pháp lut va Tong cong ty. 

Lam vic vài tinh thAn trách nhim cao nhAt, trung thirc, hçip tác và thung xuyên 

trao di nhm cüng nhau tháo g các viràng mAc, khó khän (nu co) 

.A Dieu 32. Phoi hqp hoyt dQng gnra HBQT voi BBH 
1. Phi hçp trong lam vic va phát trin m6i quan h vâi CG quan cAp trên, các ban ngânh lien 

quan, di tác khách hang lón... 

a ChCi tjch HDQT hoc TGD là ngirii di din thay mt T6ng cong ty trong các bui 

lam vic hoc t chüc sir kin vài Inh do cüa cci quan cAp trén, vói các ban ngành cO 

lien quan, vol các di tác kinh doanh hoc khách hang lan quan trQng. Trirng hqp 

khong tham dir dirge, Chü tjch HDQT hoc TGf) së üy quyn cho mQt thành viên 

HDQT khác hoc mt thành viên trong BDH thrc hin và phãi báo cáo lti d Chu tjch 

HDQT và TGD nAm bAt dAy dü ni dung. 

b. Ti các bui lam vic hoc tip khách quan trng, ngLri chCi trI quyt djnh eác thành 

phAn khác cüng tham dir, bao gm Ca các thành viên HDQT, thành viên BDH hoc 

thành viên BKS dirge phân cOng theo dOi màng vic có lien quan. 

2. Phi hçrp trong trin khai các nhim vii dirge giao 

a Ti các phiên hp HDQT, ChCi tjch HDQT can c(r ni dung cuc h9p d quyt djnh 

mii them các PhO TGD hoc Ngir?ii diu hành khác cüa Tng cOng ty ph trách mãng 

vic cO lien quan cüng dix hçp và tham gia ' kin. 

h Ti các phiên h9p djnh k5' hoc dt xuAt cüa BDH hoc các phiên h9p lien quan dn 

các ni dung quan tr9ng do thành viên BDH chi trl, ngirYi chü tn can cr ni dung 

cuc hQp d quy& dlnh  m1i Chü tjch HDQT tham dçr h9p và cho kin chi dto. 

c. Ni dung cue h9p phãi dirgc 1p thành biên bàn và gCri mt bàn cho Chü tjch HOi 
dngquántrjdbáocáo. 

c BDH cüa Tng cong ty thirc hin báo cáo djnh k5' hoc khi có yêu cAu theo quy djnh 

cCia Tng cong ty dAy dC và dáng th?yi han. 

e. Trtr?mg hgp phát hin rüi ro có th ãnh huàng Ian dn uy tin hoc hot dQng kinh 

doanh cüa Tng cong ty hoc các sir vic xét thAy cAn thi& khác, TGD, PhO TGD cAn 

báo cáo ngay cho Chü tch HDQT và thành viên HDQT trirc tip theo dOi mãng vic 

do. 

3. Phi hap khác 

Chü tjch HDQT và TGD tto diu kiên cho các thành vién HDQT, Phó TGD tham gia the 

khóa hoc nghip vi, cac hoat dng khão sat thirc t, hQi thão nghip vy trong và ngoài 
niróc nhAm trau dii, hoc hOi kinh nghim, nâng eao kin tht'rc quãn trj, diu hành Tng 

cOng ty. Vic tham gia các khóa h9c nghip vy cüa thành viên HDQT, Phó TGD khOng 

di.rgc ành huàng dn cOng vic chung cüa Tng cOng ty. 

Biu 33. Phi hqp hot dng giü'a HBQT và BKS 

1. ChU tjch HDQT bão dam Tru&ng BKS hoc thành viên BKS dirge m?i tham dir tAt cã các 

cuc hpp djnh k' hay bAt thung cüa HDQT. 

2. Noài cac thOnQ tin báo cáo theo dinh ks'. thành viên BKS di.rac ouvAn vêu cAu HDOT cun 



cp các thông tin, tài 1iu v cong tác quán 1', diu hành và hot dtng kinh doanh cüa Tng 

Cong ty. 

3. HDQT bão dam ring tht cà các thông tin tài chInh và các thông tin khác duçic cung cp cho 

các thành viên HDQT cüng nhu các biên bàn h9p HDQT phài thrçic cung cp cho thãnh viën 

BKS cüng vi vic cung cp cho thành viên HDQT. 

4. HDQT tio diu kien thuan lçii d BKS thrc hin quyn Va nghTa vii cüa mInh
.3 

CH11cNG VII: 1' 

QUY DJNH yE DANH GIA HOT BONG, KHEN THUNG vA K LUIT DO! VI 

THANH VIEN HO! BONG QUAN TRj, KIEM SOAT VIEN, TONG GIAM DOC, 

NGU5I BIEU HANH KHAC 

Diu 34. Dánh giá hot dng di vri thành viên HBQT, Kim soát vien, Tng giám iMc 

1. HDQT cO trách nhiem xây di.rng cac tiêu chuAn dánh giá hot dtng cho tht cà các di tucYng 

là thành viên HDQT, Tng giám dc và ngui diu hành khãc 

2. Các tiêu chun dánh giá hot dng phái hài hôa gitta 1çi ich cüa ngui diu hành doanh 

nghip vài lçi ich lâu dài cüa Tng cong ty và c dong. Các chi s6 tài chinh và phi tài chInh 

&rcJc sCr diing trong dánh giá duçic HDQT can nhc than trQng và quyt djnh ti trng thai 

dirn. Trong do, cac chi tiêu phi tài chInh có th dtrc d cp nhu: quyn li cüa các ben lien 

quan, hiu qua ho?t  dng, nhttng tin b va cài tiën dt dtrçic,... 

3. HAng näm, can cr vao chi'rc nàng, nhim v &rp'c phân cong và các tiêu chun dánh giã 

dugc thi& 1p/các kt qua dt &ric, Hi dng quãn trj t ch(xc dánh giá hoot dng thành viên 

Hi dng quãn trj. 

4. Vic dãnh giá hott dng cüa các kim soát viên dixçc t ch(xc thrc hin theo phixang thü'c d 

cp ti ca cu th cht'rc Va hott dng cUa BKS. 

5. Vic dánh giá hot dng cüa Tng giám dc và ngtx&i diu hành khác thrc hin theo các quy 

djnh ni b hoc cO th dra vao bàn ti dánh giá hot dng cüa nh&ng ngtxO'i diu hành nay. 

Diu 35. Khen thtrO'ng 

1. HDQT có trách nhim xây dirng chInh sách khen thuäng. Viec khen thuâng du'qc thrc hin 

dra trên kt qua dánh giá hot dng ti Diu 34 cüa Quy ch nay 

2. Các hInh thc khen thuâng: bAng tin, bAng c phiu hoc các hInh thU'c khác do HDQT xây 

dirng. Các hInh th.rc khen thung s do TGD lap  k hooch trInh HDQT phe chun, tn.thng 

hçp vtrçit thm quyn s trInh Di hti dtng C6 dông thông qua. 

3. Viêc khen thu'O'ng d6i vO'i d61 ttrçng là thành viên HDQT, kim soát viên së do Di hi dông 

c6 dông quyt djnh 

4. D6i vó'i d61 tl.rcrng là ngtx?Yi diu hành T6ng Cong ty: ngu6n kinh phi thuàng dixçic trIch ti,'r qu5 

kheri th.rcng phCic igi cüa T6ng cOng ty và ngu6n hçp pháp khác. Mcrc khen thung can ctt 

vao k& qua kinh doanh thirc t hAng näm. T6ng giám d6c d xut HDQT phê chun, tnthng 

hçip vu'çi't thm quyn së trInh Dii hOl  d6ng C6 dOng thông qua. 

Biu 36. K lut 

1. HDQT cO trách nhim xay dirng hInh tht'rc k luat  dira trên tInh ch& và mrc d cüa vic vi 

phm. Vic k' luat  phãi có hInh tht'rc cao nht là bài nhim, cách chCrc. 

2. Thành viên HDQT, kim soát viên, nguii diu hành T6ng cOng ty khi thirc hian nhim vii ma 

cO hành vi vi phm quy djnh pháp luat  và quy djnh cUa T6ng cong ty thI thy theo mrc d vi 

phim ma bi xCr l' k' luat, x1 pht hành chInh, hoc truy c(ru trách nhim hInh sIr theo quy 

djnh eCia pháp luat  và diu l T6ng cOng ty. Tri.thng hçip gay thit hi dn Igi Ich cCia T6ng 

cOng ty, c6 dong hoc ngu'?i khác thI b6i thLrng theo quy dlnh  cCia pháp luat. 



CHIIONG VIII: 

NGAN NGYSA XUNG DQT LqI ICH 

Diu 37. Trãch nhim trung thic và tránh các xung dt v quyn lqi cüa cäc thành viên Hôi 
dông quail trl,  BKS, Tong Giám dc, can b quail 1 khäc 

1. Thành viên HDQT, Kiêm soát viên, T6ng Giám dc, can b quãn 1,7 khác phái cong khai các 

loi Ich lien quan theo quy dlnh  cUa Lust Doanh nghip, các van ban pháp 1ut lien quan. 

2. Thành vien HDQT, Kim soát viên, T6ng Giám dc, can b quãn 1' khác và nhUng ngu1i 
lien quan tài các thành viên nay không duçic phép sir dung nhüng cci hi kinh doanh CO 
th mang 1i lii Ich cho Tng Cong ty vi mic dIch Ca nhân; không &rçc sCr d1ing nhü'ng 
thông tin có dtrçic nhi chCrc vi ci'ia mInh d ttr lqi cá nhân hay d phiic vii Içii Ich cüa t chCrc 

hoc cá nhân khác. 

3. Thành vien HDQT, Kim soát viên, Tng Giám d6c và can bO quãn l khác CO nghTa vi 
thông báo cho HDQT, BKS v các giao djch, hqp ding giUa Tng Cong ty, Cong ty con vâi 
chfnh thánh vien dO hoc vâi nhQng ngui có lien quan tói thành viên dO. Tng Cong ty 
phãi thrc hin cong b thông tin v các giao djch trén theo quy djnh cüa phap Iu.t chrng 

khoãn v Cong b thông tin. 

4. Thành viên HDQT khong duçc biu quy& di vài các giao djch ma thành viên dO hoc 
ngtxäi cO lien quan dn thành viên dO tham gia, bao gm các giao djch ma Igi Ich vt chat 
hay phi vt chat cüa thành viên HDQT do chua dirçc xác dnh. Các giao djch nêu trên phãi 

dugc cong b trong Báo cáo thtr?mg niên cüa Tng Cong ty. 

5. Các thành viên HDQT, Kim soát viên, Tng Giám dc, can b quãn 1' khác và nhung 

nguii cO lien quan tài cac thành viên nêu trên không dugc scr dicing các thông tin chisa dixçc 

phép cong b6 cüa Tng Cong ty hoc tit l cho ngl±i khác d thirc hin các giao djch có 

lien quan. 

Diu 38. Giao djch vài nguOi cO lien quan 
L Khi tin hành giao dich vOi nhng ngui CO lien quan, Tng Cong ty phãi k kt hgp dng 

bang van bàn theo nguyen tac binh dang, tir nguyen. Ni dung hçp dng phãi rO rang, cii th 

và cong b thông tin cho c dông khi cO yêu cu. 

2. Tng COng ty cn ap dung cac bin pháp cn thit d ngän ngi'ra nhUng ngui CO lien quan 
can thip vào hot dng cüa Tng COng ty và gay tn hi cho igi Ich cüa Tng Cong ty 
thông qua vic kim soát các giao dch, mua ban, giá cà hang hOa và djch vv cüa Tng Cong 

ty. 

3. Tng Cong ty cn áp dung các bin pháp cn thit d ngän ngira c dông và nhang ngui có 
lien quan tin hành các giao djch lam that thoát v6n, tài san hoc các ngun lirc khác cüa 

Tng Cong ty. 

Diéu 39. Giao dlch  vOl c dông, ngtrOri quail i doanh nghip và ngtrOl có lien quan cüa các 
di tr9'ng nay 

I. Tng Cong ty khOng duqc phép cp các khoãn vay ho.c bào lanh cho các thânh vien 
HDQT, thành viên BKS, thành vien trong Ban TOD, can bQ quàn l và nhung ngui cO 

lien quan ho.c bt kS'  pháp nhân nào ma các di trgng trën cO các igi Ich tài chInh. 

2 Tng Cong ty không dugc cung cp khoàn vay hoc bão lãnh cho ngui có lien quan cüa 

c dOng là t chi'rc, trir các truäng hgp sau dày: 

a. Tng COng ty vã t ch(c là ngi.ri có lien quan cila c dông là các Cong ty trong cüng 
tp doân hoc các Cong ty hoat dng theo nhOm Cong ty, bao gm Cong ty mc - COng 
ty con, tp doàn kinh t& cãc Cong ty cO quan h h9p tác, di tác chin krgc cüa Tng 

Cong ty và giao dlch  nay phâi dugc DHDCD hoac HDQT chap thun theo quy djnh ti 

Diu t Tng Cong ty; 

AL 



b. Tnrông hçip pháp luat  có quy dlnh  khác. 

3. Trir trlrrng hgp các giao djch thrçc DHDCD chap thuãn, Tng Cong ty không dtrçc thrc 

hin giao djch sau: 

a. Cp các khoán vay hoc bão länh cho thành viên HDQT, Kim soát viên, Tng Giám 

dc, cac ngtr?Yi quàn 1)7 khác và nhung cá nhân, th chCrc có lien quan cüa các di tuqng 

nay, trr tri.r&ng hp Tang Cong ty va t chc có lien quan dn c dông là các Cong ty 
trong cüng tp doàn hoc các Cong ty hot dng theo nhOm Cong ty, bao gm Cong ty 

mc - Cong ty con, tp doàn kinh th và pháp 1ut chuyën ngành có quy djnh khác. 

b. Giao djch dn dn tng giá trj giao djch Co giá trj tr 35% trâ len tng giá trj tài san ghi 

trén báo cáo tài chinh gn nht giCia Tng Cong ty vài mOt  trong các di twmg sau: 

- Thành viên HDQT, Kim soát viên, Tng Giám d6c, các ngLri quãn 1)7 khac và 

ngix1i cO lien quan cüa các di tirçlng nay; 

- C dong, ngr?i di din ôy quyn cUa c dông sc hau trên 10% t6ng vn c ph&n 
ph thông cUa Tng Cong ty và nhting nguôi cO lien quan cüa h9; 

- Doanh nghip cO lien quan dn các di tixçng quy dnh ti khoán 2 Diu 159 Lust 

doanh nghip. 

4. HDQT chip thun eác hçip dng, giao djch ti dim b khoàn 4 Diu nay có giá trj nhO han 

35% tang giá tn tài san ghi trên báo cáo tài chInh gn nht hoc mt t)7 l khác nhô han 

quy djnh ti Diu l Tng Cong ty. 

Diu 40. Dam bão quyn hqp pháp cüa các ben Co quyn Iqi lien quan n Tng Cong ty 

1. T6ng Cong ty phãi ton tr9ng quyn 19i hp pháp côa các ben cO quyn Igi lien quan 
Tang Cong ty bao gm ngân hang, chô n, ngi.ri lao dng, ngi tiêu dung, nhà cung cap, 
cong dng và nhng ngiri khác Co quyn igi lien quan dn Tang Cong ty. 

2. Tng Cong ty cn h9p tác tIch cçrc vài nhUng ngi.ri Co quyn igi lien quan dn Tng Cong 

ty thông qua vic: 

a. Cung cp dy dü thông tin cn thit cho ngân hang và chü ng d giôp h dánh giá v 

tInh hInh hot dng và tài chmnh cüa Tng Cong ty và di.ra ra quy& djnh; 

b. Khuyn khIch h9 dua ra)7 kin v tinh hInh hot dng kinh doanh, tinh hInh tài chmnh 
và các quy& djnh quan trcng lien quan tài Igi Ich cüa h9 thông qua lien h trçrc tiêp vOi 

HDQT, BKS, Tng Giám d&. 

3. Ttng Cong ty phài tuân thu cac quy djnh v lao dng, mOi tr1rmg, hot dng có trách 

nhim vài cong dng và x hi. 

CHiNG IX: 

BAO CÁO vA CONG BO THÔNG TIN 

Biêu 41. Nghia v cong b thông tin 

1. Tng Cong ty cO nghia vii cong b dy dü, chInh xác và kjp thai thông tin djnh kS'  và bt 

thu&ng v tlnh hinh hoat dng san xut kinh doanh, tài chInh và tinh hinh quãn tr Tng 
Cong ty cho c6 dông và cong chung. Thông tin và cách thi'rc cong bó thông tin duçc thirc 
hin theo quy djnh cüa pháp lust và Diu 1 Tng Cong ty. Ngoài ra, Tng Cong ty phài 
cong bó dy dü, chfnh xác và kjp thii các thông tin khác nu các thông tin dO có khâ nãng 
ãnh hixong dn giá chcrng khoán và ãnh huOng dn quyt djnh cüa c dOng và nhà du tu. 

2. Viêc cOng bó thông tin &rçYc thirc hin theo nhQng phuang thrc nhm dam bão e dông và 
cong chung dAu Ut cO th tip cn mQt cách cong bang. Ngôn tr trong cong b thông tin 
cn rO rang, d hiu và tránh gay hiu 1m cho c dOng và nhà du Ut. 



Diu 42. Cong b thông tin v mô hInh t ch(rc quãn 1 Tng Cong ty 

1. Tng Cong ty phãi báo cáo Uy ban Chüng khoán Nhà nuàc, Sâ giao djch cháng khoán và 
Cong b thông tin v mô hInh t chrc quãn 1' và hot dng T6ng Cong ty theo quy djnh ti 

Diu 137 Luât doanh nghiêp. C 

2. Trong trix6ng hçp thay dôi mô hinh hot dng,Tông Cong ty phãi báo cáo Uy ban Chirng 

khoán Nhá nuOc, Sc giao djch chfrng khoán và cong b thông tin trong vOng 24 gRi k tir 

khi DHDCD có quy& djnh thay di mô hInh. 
I 

Diu 43. Cong ho thông tin ye tInh hInh quAn tr Tong Cong ty 

1. Tang Cong ty phãi cong b thông tin v tInh hInh quán trj Tng Cong ty ti các k' 
DHDCD thuOng niên và trong Báo cáo thuOng niên cüa Tng Cong ty theo quy djnh cia 
pháp luat v chtrng khoán và thj truOng chCrng khoán, bao gm các nOi  dung chInh sau: 

• Thành viên và Ca cAu cüa HEQT và BKS; 

• Hot dng cãa HDQT và BKS; 

• Hott dng ca thành vién HDQT dc 1p khOng diu hành; 

• Hot dng cUa các tiu ban cüa HDQT; 

• Nhung k hoch d tang cthng hiu qua trong ho$ dng quàn trj cOng ty; 

• Thu lao và chi phi cho thành viên HDQT, thành viên BGD và thành viên BKS; 

• Thông tin v cac giao djch c phiu Tng Cong ty cüa cãc thành viên HDQT, BGD, 

BKS, c dong Ion và nhcrng ngu6i lien quan ti các di ttrclng trên; 

2. Tng Cong ty cO nghia vii báo cáo djnh kS'  sáu (06) tháng và Cong b6 thông tin v tInh hInh 

quán trj Tng Cong ty theo quy djnh cho U ban Ch(rng khoán Nhá nu.ó'c và S Giao djch 

Ch(rng khoán Ha Ni, 

Diu 44. Trách nhim v báo cáo và cong b thông tin cüa thành viên HDQT, thành viên 
BKS, Tng Giám d6c, Kê toán tru'öng 

Ngoài các trách nhim theo quy dnh ti Diu 24 Quy ch nay, thành viên HEQT, Kim soát 

vien, TGD có trách nhim báo cáo V Cong b thông tin v giao djch trong các trtrO'ng hçp 

sau: 

1. Các giao djch gicra Tng Cong ty vói Cong ty ma các thành viên nëu trên là thành viên 
sang 1p hoc là thành viên HDQT, Tng Giám dc trong thai gian ba (03) näm gn 

nht truóc thOl dim giao djch. 

2. Các giao djch gita Tong Cong ty vO.i Cong ty trong dO nguOi lien quan cüa các thành 

viên nêu trên là thành viên HDQT, Tng Giám dc hoc c dOng Ian. 

3. Các giao djch cO th mang li lçi Ich vat  chat  hoac  phi  vat  chAt di vOl các thành viên 

nêu trên. 

Diêu 45. T6 chüc Cong bô thông tin 

1. Tng Cong ty phái xây dirrng và ban hành quy ch v cong b thông tin cüa Tng Cong ty 

theo quy djnh ti Luat chirng khoán Va các van bàn huang dan. 

2. Tng Cong ty phãi có It nhAt mt nhân viên cong b thông tin, hoc mt can b quãn 1)7 

kiêm nhim. Ngir?i cOng b thông tin cQa Tng COng ty dai  chüng cO trách nhim sau: 

a. Cong b các thông tin cüa T6ng Cong ty vói cong chüng theo quy djnh cüa pháp luat  và 

Diu l Tng Cong ty; 

b. Cong khai ten, s6 din thoi lam vic d c dông lien h tryc tip. 



c. Trtrông hqp Ngi.rii cong b thông tin là can b quãn 1' kiêm nhim thI phãi CO dU thai 

gian d thrc hin chrc trách ccia mInh, dc bit là vic lien h vi các c dong, các b 

phn lien quan, huóng dn vã ghi nhn nhUng kin cña c dông, djnh kS'  cong bó trã li 

' kin cüa các c dông va các vn d quãn tn cong ty theo quy djnh. 

CIIUNG X 

GIAM SAT VA xiJ L' VI PHM 

Diu 46. Giám sat 
Tang Cong ty May Nhà Be, các t chirc, các cá nhân và nhUng ngi.ri có lien quan phãi chju 
sir giám sat v quãn trj Cong ty cüa U' ban Chcrng khoán Nhà nuâe, S Giao Dich  Chüng 

Khoán Ha Ni và các ca quan CO thm quyn khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Biu 47. Xtr ly vi phm 
1, Khi thy bt k' can b, nhân viên nào cüa Tng cOng ty (bao gm cà các thành viên 

HDQT, BKS, BDH) cO hành vi vi phtm Quy ch nay, ngu1i phát hin phâi thông báo 

ngay cho Chü tjch HDQT và Trwing BKS. 

2. Truông hçp BKS phát hin nhUng hành vi vi phm pháp Iut hoc vi phm Diu l T6ng 
cong ty cüa các thành viên HDQT, BDH, Truàng BKS phái thông báo bang van bàn vol 
HDQT trong vOng bn mi.rci tam (48) giO, yeu cu nguäi cO hành vi vi phm chAm dth vi 
phrn và CO giãi pháp khtc phic hu qua. Sau thi hn bay (07) ngày k tr ngày ra thông 
báo nêu trên, nu ngLri CO hành vi vi phm khOng chm dOt vi phtm và cO giãi pháp kh&c 

phuc hu qua, Tri.râng BKS cO trách nhim báo cáo trirc tip vói Oy ban chirng khoán NM 

nuâc ye van dê nay. 

3. Mçi tnxing hçip vi phm Quy ch nay së dirçic HDQT xem xét và xCr l' k' lut theo quy 

djnh cOa Pháp luat  và/hoc Tng cong ty. Trong tnrng hqp hành vi vi phm cUa ngri do 

gay thit hi cho Tng cong ty, ngui vi phm cOn phài bi thung thit hi cho Tng cong 

ty theo quy dnh.. 

CHTS€cNG XI 

BIEU KHOAN THI HANH 

Biu 48. Hiu hc thi hành 
1. Quy ch nay có 11 chucmg và 48 diu. 

2. Trong trutmg hçip CO nhUng quy djnh cOa pháp 1ut CO lien quan dn hot dng cOa Tng 
cong ty chua dugc d cp trong bàn Quy ch nay hoc trong truO'ng hçp cO nhng quy djnh 

mâi cOa Pháp lut khác vol nhCing diu khoán trong Quy ch nay thI nhUng quy djnh cüa 

Pháp lut do duo'ng nhiên duc áp dung các diu chinh hot dng cOa Tng cong ty 

3. Quy ch nay có hiu lrc ngay sau khi DHDCD biu quy& thông qua và cüng chap thun 

hiu lirc toàn van Quy ch nay. 

4. Vic stra di, b sung Quy ch nay d phU hqp vol hot dng cOa Tng Cong ty và quy 

djnh ccia pháp lut se do DHDCD quyt djnh./. 

TM. HQI BONG QUAN TRI 

CHU TICH 

Ph3m Phü Crrng 
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