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QUY CHE HOAT DQNG CUA HQI DONG QUAN TRI
-

-

Can th Luat Ch&ng khoán ngày 26 tháng 11 näm 2019.
Can th Lu2t Doanh nghip ngày 17 tháng 6 nám 2020.
Can th Nghj dinh so 155/2020/ND-cP ngày 31 thông 12 nám 2020 cia C'hInhphi quy d/nh chi
tiêt dii hành m5t so diêu cüa Luát C/u-ng khoán.
Can ct Thông iu sO 116/2020/TT-BTC ngày 31 thông 12 nãm 2020 cia B5 trw&ng B5 Tài chInh
hu-&ng dan môt sO diêu ye quán trj cOng ty áp dyng dOi vOl cOng ly dqi chOng tqi Nghj dinh so
155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2020 cOa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành môt so
diéu cia Luat Ching khoán.
Can c& Diêu l Cong ty CO phOn Ca Din Lqnh.
Can ci.- Nghj quyêt DHDCD so 02/2021/NQ — DHDCD ngày 30 thông 03 näm 2021.

Hi dng Quàn trj ban hành Quy ch hot dng cüa HOi dng quán trj Cong ty C phn Co Din
Lanh baa gôm các nOi dung sau:
I.

II.

III.

PHAM VI Ap DVNG VA oOi TUQNG OIEU CH!NH
1.1

Hi dng Quán trj (HDQT) ban hành quy ch hot dng nhm quy djnh vai trô, trách
nhim va thâm quyên cUa HDQT, các Uy ban tnrc thuc HDQT, chInh sách và các
thông 1 hot dng cüa HDQT, phân tách vai trO trách nhim gifla HDQT và Tong
Giám dôc, phôi hp gia HDQT và Tong Giám doe.

1.2

Quy ch nay áp dung d6i vài thành viên HDQT, Tng Giám dc (TGD), Ban Diu
hãnh (BDH), toàn the nhân viên cUa Nhóm Cong ty và to chc, cá nhân trong mOi
quan h cong vic vOi HDQT.

NGUYEN TAC HOT DQNG CUA HBQT
2.1

HDQT lam vic theo nguyen tc tp th. Các thành viên eUa HDQT chju trách nhim
cá nhân ye phân vic eüa mmnh và cUng chju trách nhim trtrOc Di hi dong Codong,
tnróc pháp luat ye các ngh quyêt, quyêt djnh cüa HDQT dOi vOi sr phãt triên cüa
Cong ty.

2.2

HDQT giao trách nhim cho TGD t chre diu hành thirc hin các nghj quyt, quy&
djnh cüa HDQT.

QUYEN HJN VA TRACH NHIM CUA HBQT
A.

THIET LIP RO VAI TRO, TRACH NHIM VA CAM KET CUA HBQT
3.1

Hi dng Quãn trj xác djnh rO rang toàn b các vai trO và trách nhim giái trInh
cüa minh, bao gôm:
3.1.1 Xem xét vã phê duyt chin luçyc vâ miic tiêu, k hoch hot dng/tai
chInh lan va dài hn cUa Cong ty x cap dt Cong ty và các Cong ty con
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cüa REE Corporation; djnh kSi theo dOi vic th%rc hin nhtthg vn d nêu
trên.
3.1.2 Phê duyt ngân sách và k hoch kinh doanh hang narn, các quyt djnh
dâu tu, thâu torn và thoái von lan.
3.1.3 Dánh giá duçic nhitng rüi ro Ian ma cong ty phái di din Va các buâc ma
BDH phái thrc hin dê theo dOi và kiêm soát nhting rUi ro ctó.
3.1.4 Tuyn 1ira, dira ra mrc däi ng, giáni sat hot dng và thay th các can
b quãn 1 then chôt khi can thiêt, dông thai giám sat kê hoch kê nhim
cüa các vj trI nay. Vic chi trá thu lao cho can b quãn 1' cap cao can
duc xem xét dê gän vài igi Ich lâu dài cüa Cong ty và cô dông.
3.1.5 Giám sat, dánh giá tInh hiu qua cüa quy trinh quàn trj bao gôm h thông
ra quyêt djnh, phân Cong quyên và trách nhim cüa các can b quán 1
then chOt, giám sat chInh sách và vic th%rc hin chInh sách môi trithng
và xâ hi, tuân thu quy djnh pháp 1ut hin hành cüa Cong ty.
3.1.6 Dam bão tInh trung thrc cüa h thng báo cáo k toán và tài chInh cUa
cong ty, kê ca báo cáo kiêm toán dic I.p, và bão dam rang các h thông
kiêm soát phü hgp luôn hot dng, dc bit là các h thông quán l rüi
ro, kiêm soát tài chInh và hot dng, tuân thu theo pháp 1uet Va CáC tiêu
chuán lien quan.
3.1.7 Theo dOi và quãn 1 các xung dt igi Ich thrc t và tim tang cüa các
thành viên trong BDH, HDQT va các cô dông lan, bao gôm vic dua ra
cac thu tile giám sat các giao djch dê bào dam tinh mirth bach và igi Ich
cUa Cong ty.
3.1.8 Dam bão sir nghiêm tue và rninh bach cila quy trinh d cir và bu Hi
dông Quàn trj.
3.1.9 HDQT giám sat qua trinh cong b thông tin và truyn thông cüa cong ty.
3.2

Thành viên HDQT cO hiu bit d&y dU v nghTa vii và trách nhim drrc giao phó,
lam vic trên co sâ có day dü thông tin, mOt cách trung thành, man can, can
tr9ng, va vi lçyi ich cao nhât cUa cOng ty và cO dông, dông thii cüng quan tam
den lçii ich cüa cac ben có quyên igi lien quan cüa cong ty.
3.2.1 Thành viên HDQT CO trách nhirn trung thành và vi lçi Ich cao nh.t cüa
Cong ty và tat Ca cô dOng, bao gOm các cô dông thiéu so và cô dOng
nguai nuOc ngoài,
3.2.2 Mi thành vien I-IDQT cO trách nhim tham gia tht cã các cuc hçp
HDQT và các üy ban chuyên trách cua Cong ty trong nãm, chü dng
tham gia giám sat hot dng cüa Cong ty, tháo 1un dOng gOp bang kiOn
thuc chuyên mon cüa minh và n6 lire thu thp thông tin mt cách day dU
lien quan den các van dé duge thão 1un. Thành viên HDQT lini ' xern
truac tat cà cac tài lieu di.rgc cung cap truOc mi cuôc hop HDQT dé
dOng gop cho cuc hçp.

3,2.3 Trong qua trinh lam vic trong HDQT hoc sau dO, ngoi trr 1ut pháp
CO quy djnh, thánh vien HDQT không dugc tiët 1 bat k thông tin mt
nào ma thành vien do biêt duqc trong qua trInh lam vic. Thành viên
HDQT không &rçc phép sü diing nhUng thông tin mt do vi 1çi Ich Ca
nhân.
3.3

HDQT xem xét xây dmg và thông qua rnt chrong trmnh quy hoch kcnhiu
qua cho các vj tn thành viên HDQT, CEO, và thành viên BDH chü chôt dê bâo
dam sr gia tang lien tiic giá trj cüa cô dông.
3.3.1 HDQT xem xét có mt quy hoch k cn dra trên miic tiêu Co duçic mt
co cau HDQT, BDH tôi tru hóa ye mt kiên thüc, k5 näng, kinh nghim
(bao gôm các lTnh vijc chuyên mon khác ngoài linh virc kinh doanh
chInh), các tiêu chuân phü hçip vi dac diem và djnh htràng, chiên h.rçxc
phát triên cüa Cong ty.
3.3.2 Quy trInh quy hoch k cn cn quy djnh: vai trô và trách nhim, kin
thi.rc, k näng vànäng 1rcchInh, các tiêu chuân cO cho trng vj trI; tiên
trInh thirc hin kê hoach kê can; dánh giá yêu câu phát triên cUa Cong ty
trongtixang lai; trao dôi/dôi thoi giUa HDQT vOi BDH; vic thtrc hin
chuyên giao cüa thành viên thOi gi chirc.
3.3.3 Di vâi m6i t'rng cr viên tim nAng dã xác djnh, chü tr9ng k hoach phát
triên chuyén mon dê giüp Ca nhân dO chuân bi tot cho cong vic (vi dirt nhtr:
dào tao, chia sé và tIch lUy kinh nghim).

B. THIET LJP MQT HDQT cO NANG LVC vA CHUYEN NGHIP
3.4

Hi dng Quãn tn phái lam vic chuyên nghip, khách quan, hoat dng hiu qua
vài vai trO báo dam igi nhun và sr ben vng cüa cOng ty, vi Igi Ich cao nhât cüa
cong ty và toàn b cô dông cUa cong ty.

3.5

Ttp th Hi dng Quân trj phái s hthi các quan dim, chuyén môn, k nang,
nang lirc da dang va phü hçrp d thirc hin trách nhim vâ giám sat cong ty hiu
qua.

3.6

Hi dng Quan trj phái có các tiêu chu.n cn thit d tham gia mt each hiu
qua và giüp Hi dông Quãn trj luôn có các nhn djnh khách quan, dc Ip ye
hoat dng cUa cOng ty va bão dam cO di.rgc ca chë kiêm soãt và can bang phü
hçp.

3.7

Cac thanh vién HDQT khong diu hành chju trách nhim di.ra ra kin khách
quan, dc 1p dôi vOi HDQT ye các van dê lien quan den (nhi.mg thông gii han)
djnh htràng chiên hrgc, giám sat kêt qua hoat dng, che d dãi ng, các van dê
rüi ro, truyên thông...

3.8

C cu cüa HDQT duqc xây dimg dira trên nguyen t&c cong bang dôi vO'i mi cô
dong và huàng den si,r chInh trrc; tInh da dng v k nang, quan diem, nang li,rc,
hiêu biét, kinh nghim (bao gôm các linh virc chuyén mon khác ngoài linh v',rc
kinh doanh chInh), van hoá, tuoi tác, giói tInh và phU hçip viii miic tiêu cüa Cong
ty.
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3.9

Tt ca các CO dÔng du cO ca hi d cir, irng cir d tharn giabAu vào HDQT. CO
dong có quyên dê xuât irng ci~ viën hoc Co c hi dê xuât rng cir viên trong
HDQT dira trên t' lë th hQ'u c phân ti Cong ty Va theo quy djnh ti Diêu 1
Cong ty và pháp 1ut.

3.10 Hi dng Quãn tn b nhim mt Tint k Cong ty, là ngithi chu trách nhim trirc
tiêp trtrOc Hi dOng Quan trj ye tat cá các van dê lien quan den chi:rc näng và
hot dng cüa Hi dông Quân trj.
3.11 Thành viên HDQT cAn duy tn vâ nâng cao kin thrc, k näng, và chuyên mon
nhäm thüc day hiu qua cong vic cüa HDQT và duy tn tiêu chuân cüa các thãnh
viên HDQT trong vic thrc hin nhim vii và trách nhim.
C.

BAO DAM VAI TRO LANH DO HIU QUA A TINH DQC LJLP CUA HDQT
3.12 Tt cã các thành viên Hi dng Quân tr cAn phái cO trách nhim vài Cong ty,
cho dü duçc dê cü bâi cô dOng, nhóm cO dOng, hay các ben có quyên li lien
quan. Thành viên HDQT can phãi thirc hin nhim vi d%ra trên kiên thtrc Va näng
hrc chuyên mon cüa mInh, hoàn toàn khách quan và không chu tác dng cüa bat
k' mOi quan h cá nhân hay chuyên mon nào. Thành viên HDQT phài t.o ra và
bào toàn giá trj cho Cong ty nói chung, trên Ca sà các nguyen täc pháp lust và
do dc phi hçip.
3.13 Dam bão s hrng thành viên HOi dng Quãn trj dc 1p theo 1u.t dnh. Các
thành vienHOi dOng Quán trj dc l.p can dam bão CO day dü các tiêu chuân và
nãng 1rc can thiêt dé tham gia Hi dOng Quãn trj. Thành viên HOi dong Quãn tn
dc Ip chi tham gia Hi dong Quãn trj tôi da 2 nhim ks'.
3.14 Các thành viên HDQT có xung dt v mt vn d& cii th tránh tham gia thão lun
và quyêt djnh ye van d ci th do. Nhthig thành viên HDQT nào nëu cam thày
khOng the duy trI duçic tInh dc 1p khách quan trong khi thuc hin nghia vii và
trách nhiêm cüa mInh thI nên tr nhiêm.
3.15 Thành viên HDQT dc l.p trong HDQT bâo dam vic ra quyt djnh dc 1p v
các van dê cüa Cong ty và giám sat khách quan phü hqp dôi vOi cac hot dng cUa
BDH, bao gOm vic ngän ngra xung dt lçii Ich và can bang các thu câu có tIth
canh tranh 1n nhau cüa COng ty.
3.16 HDQT dua ra tiêu chuAn va nang 1irc cAn thit cho thành viên HDQT dc I.p d
tham gia dóng gop cho HDQT mOt cách hiu qua và cO giá trj. Các tiêu chuân
và khung näng hxc nay dam báo tuân thu quy djnh cüa Pháp 1u.t, thông l tot cüa
quôc te và dra tnên nguyen täc:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

D.

Thành vien HDQT dc 1p có hiu bit t& v nganh ngh hQ tham gia.
Bão dam dOng thi yëu cAu v tInh dc ltp và näng 1irc.
Tharn gia hiu qua và khách quan vào các cuc thào lun cUa HDQT.
Co tOi thiêu mt thành vien HDQT dc l.p cO chuyên mOn và kinh
nghim tài chInh de tham gia và lânh do Uy ban kiem toán.

HDQT THANH LAP CAC UY BAN TRIIC THUQC
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3.17 REE thành l.p Uy ban Kim toán (UBKT) d trçi giüp HDQT thirc hin các
nhim viii giám sat lien quan dn BCTC cüa Cong ty, h thông kiêm soátnOi l,
h thông quãn 1 riii ro, tuân thu pháp 1u.t và các chrc nAng lien quan den kiêrn
toán nôi b và kiëm toán dôc lap. UBKT thi.rc hiên các trách nhiêm chü yêu
(nlnrng khong giâi han) gôm:
3.17.1 Giám sat tInh trung thrc cUa bão cáo tài chInh cUa cOng ty và mi cOng
bô chInh thirc lien quan den kêt quA tAi chInh cUa Cong ty;
3.17.2 RA soát kim soAt ni b v tAi chInh cüa Cong ty, h thng kim soát
ni bO và quAn 1 rUi ro;
3.17.3 RA soát giao djch vâi ben lien quan trong ngtrng phë duyt cüa HDQT
hoc Dai hOi cO dông và dua ra khuyn nghj ye nhUng giao djch cAn có
phé duyt cüa HDQT hoc cô dông;
3.17.4 Giám sat b ph.n kim toán ni b cüa Cong ty;
3.17.5 Giói thiu cong ty kim toán ctc 1p cUng nhix mác thu lao vA diu
khoAn lien quan trong hçip dOng vâi cong ty kiêm toán dê HDQT thông
qua truOc khi trinh len DHDCD thixO'ng niên phé duyt;
3.17.6 Theo dOi vA dánh giá sr dc 1p vA khách quan cüa cong ty kim toán
và hiu quA ccia quA trIrih kiêrn toán, dc bit trong tri.rO'ng hçp cong ty
có si:r dung các djch vi phi kiêm toán cüa ben kiêm toAn;
3.17.7 GiAm sat nh&m bAo dAm cong ty tuân thU mci quy dlnh pháp 1u.t vA yêu
cAn cUa ca quan quAn l cüng nhr cac quy djnh ni b khác cUa cong
ty.
3.17.8 HDQT phê duyt QUy ch UBKT d quy djnh rO cAc vAn d lien quan
den co cAu, tiêu chuAn, vai trO, trAch nhim, to chUc hoat dng vA báo
cao, dánh giá hiu quA boat dng cUa tiëu ban nAy.
3.18 HDQT có th thành 1p Uy ban QuAn l RUi ro (UBQLRR) cO näng lirc d bAo
dAm cac rUi ro thrc tê vA tiêm An trong hoat dng kinh doanh cUa Cong ty dtrçic
quAn 1 phii hçp. UBQLRR co the bao gôrn thành viên không phAi là thành viên
HDQT, nhi.rng cA nhAn nAy không cO quyên tham gia biêu quyét trong các vAn
dê duçic quyêt djnh bi Uy ban vA tuân theo trách nhim nhu cAc thành viên
HDQT. Trách nhim cUa UBQLRR bao gôm (nlnrng không giOi han):
3.18.1 Phê duyt vA giám sat quy trInh VA chInh sAch cUa cong ty v nhn dng
vàquAnl'rUiro;
3.18.2 Giám sAt và theo dOi kt quA Cong vic cUa BDH lien quan dn vic thi,rc
hin chInh sách quAn l rUi ro cUa cOng ty;
3.18.3 RA soát vA trinh HDQT phê duyt chin luoc quAn 1 rUi ro;
3.18.4 D xuAt vOi HDQT v mrc d rUi ro vA thAm quyn chAp nh.n rUi ro
duçc Uy quyên cho Tong GiAm dôc và BDH;

3.18.5 Xem xét các khIa canh cUa chin krçc và d xu.t cüa BDH;
3.18.6 Theo dOi hiu qua cUa b phn quán 1 rUi ro và bão dam có dü ngun
lrc và h thông dë dáp üng müc d nãng hrc mong muon và cao han
yêu câu tôi thiêu ye tuân thü; và
3.18.7 Thit 1p các chuang trinh giáo diic thithng xuyên d cai thin kin thrc
quãn 1' rüi ro cüa thành viên.
3.18.8 HDQT phê duyt quy ch hoat dOng cüa UBQLRR d quy djnh thrn
quyên, co cau, va quy trInh boat dung va si'r ding dé dánh giá duçic kêt
qua cong vic cüa tiêu ban.
3.19 Uy ban Lixong thithng (UBLT): Hi dng Quãn trj cO th thành 1p Uy ban
Luxmg thiiâng dé báo dam rang chInh sách h.rcrng thi.thng cüa cOng ty nhäm phát
triên, thu hut và giü chân các thành viën HOi dông Quan trj và BDH tài näng
nhàm:
3.19.1 Xác djnh các 1rng cü viên có dü näng 1irc tth thành thành viên HDQT và
trInh len HDQT dê thông qua danh sách üng cir.
3.19.2 Kin ngh len HDQT v vic b nhim các tiu ban lien quan.
3.19.3 Thrc hin dánh giá tInh tuân thu vâ hiu qua hoat dng cüa 1-IDQT, các
tiêu ban chuyên trách và BDH.
3.19.4 H trçl HDQT thirc hin trách nhim lien quan dn luong thithng cUa
thành viên HDQT, TGD, BDH, Thi.r k Cong ty/Nguii phii trách ye
QTCT, va thành viën khác thuôc BDH khi duçic trInh len HDQT xem
xét.
3.19.5 Giám sat vic quãn 1 k hoach thu lao và phüc igi cüa Cong ty, dánh
giá trong quan giüa hicing thiiâng ma HDQT, BDH nhn thrgc vOi hiu
qua hoat dng cüa HDQT, BDH dã dat dirge.
3.19.6 Giám sat kt qua cUa quy hoach k nhim, quãn trj nhân 1%rc trong môi
ti.rong quan vâi chê d 1irang, thirâng và các lvi Ich vt chat khác.
3.19.7 ChuAn bj báo cáo thiràng niên v chinh sách và boat dng 1irang thung,
là mt phân báo cáo thirxng niên cüa Cong ty.
E. HDQT THIET LP KHUNG QUAN RU! RO
SOAT VUNG MINH

vA

MOI TRIRING KIEM

3.20 HOi dng Quàn trj phài dam bão sr tIch hgp gifla chin lizgc, rüi ro, kim soát
và giám sat hiu qua cUa h thông kiêm soát ni b cña Cong ty.
3.20.1 HDQT phé duyt các k hoach chin h.rqc và theo dOi giám sat vic
TGD va BDH thrc hiên các kê hoach chiên lugc nay mOt cách hiu qua.
Vi h trg cüa các UBQLRR, HDQT can rà soát djnh k' hiu qua cüa
h thông kiem soát ni bO cüa cong ty.
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3.20.2 UBQLRR darn bão rang BDH có các Ca ch và thit 1p thrçc các kiêm
soát ni b dé nhn dng, dánh giá và giãm thiêu rUi ro xuông mUc phU
vâi cong ty. CácUy ban can to chUc hQp trrc tiêp vâi BDH dê tim hiêu
các van dé ye kiêm soát nôi bô nOi corn nhât.
3.20.3 TAt cá cac Uy ban thuc HDQT cn dam bâo có các kênh thông tin phU
hçp lien quan den các sir cô hoc cac chU dê có rUi ro hoc các xu huâng
mOi nôi.
3.21 Hi dng Quãn trj cO th xem xét thành 1p Ban kim toán nôi b d cO darn bão
khách quan và tu van dc 1p nhãm gia tang giá trj và cái tiên hott dng cUa
cong ty.
3.21.1 ChUc nang cUa Ban kim toán ni b là dam bão tinh dc l.p cung cAp
cho HDQT ye hiu qua và hiu lire cUa các h thông kiêrn soát ni b,
khung quãn l rUi ro và quãn trj cOng ty. Quyên han, thành phân, hang
thtthng, ngân sách hot dng hang näm, qui trinh lam vic và các van
dê lien quan khác cUa kiêm toán ni b can thrçc qui djnh trong quy chê
hot dng kiêm toán ni b do Uy ban kiêm toán phé duyt.
3.21.2 UBKT c.n drçic nhn kt qua dánh giá rUi ro hang näm, các báo cáo
kiêm toán ni b, két qua cUa ke hoach hoàn thin và dánh giá chat
hrçxng cUa Ban kiêm toán ni b, cp nh.t các van dê kiêm toán có rUi
ro cao, cac dê xuât cUa kiêrn toán ni bô và dua ra hixàng dn can thiêt.
3.22 Hi dng Quán trj giám sat h thng quãn 1 i-Ui ro toàn doanh nghip và báo
dam rang HDQT ra các quyêt djnh chiên hrçxc tM han dira trên ca sâ hiêu biêt
day dU ye các rUi ro. Hi dông Quan trj cUng quán l rUi ro cUa Cong ty trong
ph?m vi phU hçrp.
3.22.1 HDQT xem xét thi& 1p rnt chInh sách quàn I rUi ro vOi khung và co
câu quãn l rUi ro rO rang.
3.22.2 HDQT theo dOi giám sat vic thixc hin chin krçic cUa cong ty vâ
thiRing xuyên tháo lu.n ye các rUi ro kinh doanh cUa Cong ty, các dánh
giá cUa BDH ye h thông kiêm soát ni b, quán 1 rUi ro và bat cU thay
dôi dáng kê nào dôi vài các h thông nay.
3.22.3 HDQT thit 1p các mUc rUi ro có th chAp nh.n du?c tuong Ung vOi
mi lira ch9n chiên hrgc cUa Cong ty. Khung quán l' rUi ro cUa COng ty
dugc rà soát It nhât mOt näm mt lan. UBQLRR can phãi nhtn dtrcrc
mt báo cáo tü Ban kiêrn toán ni b ye hiu qua cUa khung quàn l' rUi
ro rnt näm mt lan.
3.23 Hi dng Quán trj phãi bao darn vic Cong ty thit 1p mOt khung quân 1' an
ninh mng phU hçrp.
3.23.1 Các rUi ro an ninh mng cn di.rc quán 1' nhix là rnt phn cUa h thng
quàn l rUi ro tOng the cUa cOng ty thay vi quàn 1' tách thi khôi h thông.

3.23.2 HDQT cn phái phê duyt chin 1uçc cüa cong ty có tInh den vic giãm
thiêu các rüi ro an ninh mng bao gôm cã vic mua bào hiêm dê han chê
cãc rüi ro.
3.23.3 UBQLRR, Ban kim toán ni b phãi có báo cáo v chuong trInh an
ninh mng cUa Cong ty cho HDQT hang näm.
3.24 Hi dng Quán tr thit 1p các tiêu chf hra ch9n cong ty kim toán dc1p, dánh
giá chat ltrvng cong vic cUa kiêm toán dOe 1p cOng nhu qui trInh dê theo dOi
vic thirc hin các khuyên nghj ma kiêm toán dOe 1p dim ra.
3.24.1 UBKT cn phái báo cáo len HDQT và Dai hOi dng C dông v các
khuyên nghj cOa Oy ban lien quan den vic Iira chçn cong ty kiêm toán,
phi kiêm toán và các diêu khoán djch vi do cOng ty kiêm toán cung cap.
3.24.2 UBKT xác djnh vã giám sat các chi s do luông cht hrçng cUa cOng ty
kiëm toán (bao gôm: vic tuân thO các yéu câu ye tInh dOe lap, so näm
kinh nghim, kinh nghim ye ngãnh, t' 1 nghi vic...) va giám sat hoat
dOng cOa cOng ty kiêm toán cOng nhii tInh hiu qua cOa quy trmnh kiêm
toán. UBKT rà soát các chinh sách cOa Cong ty dôi vOi Cong ty kiêm
toán (baogom: 1ira chQn, thay dôi, dánh giá näng 1irc...) vã báo cáo len
HDQT nêu có các khuyên nghj can thiêt dê diëu chinh các chInh sách
nay cho phO hçxp.
3.24.3 Cong ty Kim toán c.n phãi dOe 1p, có dy dO nang lirc d thirc hin
nhiêm vi cOa mInh ma khong bj vuàng vào các xung dOt lçi Ich.
3.24.4 UBKT chU trQng dn sr phi hçp hiu qua gira kim toán dOc Ip và
kiêm toán nOi bO dê tránh sr chông chéo, trOng 1p ma vn dam báo
phm vi kiêm toán day dO.
F.

TANG CUNG HOIST DQNG CONG BO THONG TIN CUA CONG TY
3.25 HOi dông Quán trj thiët Ip các nguyen täc và quy trInh dê cOng bô thông tin cho
cO dong Va các ben cO quyên igi lien quan khác va giám sat vic thirc hin các
nguyen täc và quy trInh nay.
3.25.1 HDQT phê duyt chInh sách cOng b thông tin d báo dam mi thông
tin lien quan v boat dOng cUa Cong ty thrçc cOng bO mOt each chInh
xác, kp thai và day dO theo quy djnh pháp l' hin hành. Nhng thông
tin cOng bO thrgc cung cap cho tat ca cac co dOng và các ben có quyên
igi lien quan khac mOt cách dông thi. C%1 the, Cong ty phãi Cong bô day
dO, khách quan, ehInh xác, và kjp thi mi sir vic hoc sir kiin trQng
yêu xãy ra, dc bit la ye vic mua hoc ban nhng tài san quan tr9ng,
có the ánh huOng bat lçii den khá näng phát trien hoc igi Ich cOa cO
dong và các ben có quyên lçii lien quan khác.
3,25.2 HDQT bão dam d hoat dOng cong b thông tin cOa Cong ty tuân thu
chInh sách cOng bô thông tin. H thng cOng bO thông tin cOa COng ty
phâi bâo dam dé cO dông, nhã dáu Ui, vâ các ben cO quyên igi lien quan
tiêp cn dugc thông tin mOt each cOng bang va khOng cho phép lam
diing thông tin nOi bO ho.c giao djch nOi gián.
7

3.25.3 UBKT giám sat mci báo cáo tài chInh và phi tâi chInh theo dung quy
dinh cüa chInh sách nay.
3.25.4 Thành viên HE)QT và lAnh do c.p cao phái cong b&'báo cáo cho cong
ty tat cã các giao djch cô phiêu cüa cong ty trong vOng 3 (ba) ngày lam
vic.
3.25.5 Cong ty cn có b phn Quan h c6 dong chuyên nghip, chju trách
nhim giám sat truyên thông ra ben ngoài va km trtr thông tin theo quy
djnh cüa pháp lust.
3.26 HOi dng Quán trj phãi báo dam Cong ty cn phãi thi.rng xuyên cp rtht các
ni dung thông tin cong bO trên website cong ty và can phái bão dam rang mci
thông tin cung cap thông qua website Cong ty sê thrçc cung cap bang cá tiêng
Vit và tiêng Anh.
3.27 Cong ty cho phép các nhà du Ui và nhà phân tIch dt ra các câu hOi lien quan
den hoat dng cUa Cong ty. Diêu nay có the duc thrc hin thông qua các cuc
hp ma vai nhà dâu tii/ nhà phân tIch, hop báo, hop ngàn vài nhà dâu ttr hay theo
cac hInh thirc khác ma COng ty cho phép và dam bão khOng vi pham nhUng quy
djnh cam theo lu.t pháp/ quy djnh niêm yet hin hành.
3.28 Hi dng Quán trj báo dam thu lao cüa các thành viên Hi dng Quán trj và
BDH duçic cOng b Cong khai nhãm dáp irng yêu câu cüa cô dông lien quan den
thu lao và hiu qua hoat dng.

G.

THIET LP KHUON KHO BE TH1C HIN HIU QUA QUYEN CUA CO
BONG
3.29 HDQT bão dam rang cong ty có mOt h thng ghi nhn khiu nai cUa c dong
Va giãi quyêt hiu qua các tranh chap cUa cong ty.
3.30 Cong ty c.n phái cong b nguai sâ hüu (nêu rO dIch danh Ca nhân) tr 5% tong
so cô phân trâ len.
3.31 Hi dng Quán trj phái t chirc hçp Dai hi c dOng hiu qua.
3.3 1.1 Các cuc hop Dai hOi dng c dông dixçc t chirc vào thai gian và dja
diem thun tin nhât cho các cO dOng.
3.3 1.2 Thành viên HDQT, lAnh dao cAp cao và dai din cüa kim toán dc 1p
can phãi tham dir các cuc hçp cUa cO dong dê trã lai các cau hOi cüa cô
dOng tai cuc hop.
3.3 1.3 Biên bàn cuc hçp Dai hi dng c dong thträng niên và bAt thi.thng c&n
phãi disçic cOng bO trên website cüa cong ty trong thai han hai muoi bôn
(24) gia kê tr thai diem Dai hi cô dông kêt thüc.
3.32 HDQT c.n phái ap dçing chInh sách rO rang và minh bach v quy trInh phân ph6i
va chi trà cô tüc, dam báo cOng bang gia các cô dOng. CO dong can dtrc cung
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c.p dÀy dU thông tin v các diu kin chia c trc và thu tiic chi trã ma không gp
can tth ye viêc nhân cô ti'rc.
3.33 Di xr bInh d&ng di vOi tht ca các c dông.
3.34 Giao djch vi ben lien quan cAn phãi duçic thông qua và tin hành theo cách thirc
dâmbão cac xung dt lçii Ich di.rcic quán 1 hqp 1 và bão v lçii Ich cüa cong ty
Va cô dong.
3.34.1 Hi dng quãn trj chip thun các hqp dng, giao djch có giá trj nhO han
35% hoc giao djch dAn den tong giá trj giao djch phát sinh trong vông
12 tháng kê tir ngày thirc hin giao djch dâu tiên CO giá trj nhO hon 35%
tong giá trj tài san ghi trên báo cáo tài chInh gân nhât Cong ty vOi mt
trong các dôi tirçing sau:
(i)

Thành vien HOi dng quãn tij, Tng giám dc, ngui quãn 1
khác và ngu&i có lien quan cUa các dOi ti.rong nay.

(ii)

C dong, nguñ di diên üy quyn cüa c dông sâ hüu trén 10%
tong von cO phân phO thông cüa Cong ty và nhiFng ngu?i cO lien
quan cüa hp.

(iii)

Doanh nghip có lien quan dn các di trcmg quy djnh tai khoân
2 Diêu 164 Lut Doanh nghip.

3.34.2 Ngtri di din Cong ty k' hqp dng, giao dch phái thông báo cho thành
viên Hi dông quán trj ye các dOi tung có lien quan dôi vai hp dông,
giao djch do va gcri kern theo dir thão hcip dông hoc ni dung chUyêu
cUa giao djch. HOi dng quán trj quyêt djnh vic chAp thu.n hçip dong,
giao djch trong th&i h?n 15 ngày ké tr ngây nhân dircic thông báo; thành
viên Hi dOng quàn trj có lçi Ich lien quan den các ben trong hçp dOng,
giao djch không có quyên biéu quyêt.
3.34.3 HDQT cAn phái dam bão các giao dch vâi ben lien quan dixçc thirc hiên
theo thông 1 thj truOng a tat ca các khIa cnh (vI dii: giá cá, thôi han,
báo lành và các diêu khoân chung). Tat ca các giao djch vâi ben lien
quan phát sinh phái dixçic xem xét và phê duytIphü quyét nghiêm ngt
theo phân quyên dã thrçic quy djnh và phái duçic cOng bô mt cách phü
hçp.
3.34.4 Thành vien HDQT và can b quãn l cAp cao phãi cong khai choHDQT
biêt h9 có li Ich dáng kê nao trong bat k' mt giao djch hay van dê gi
ánh hrang trirc tip tai cong ty hay không, cho d là trrc tip, gián tiêp
hay thay mt cho ben thir ba.
H.

TANG CIIONG THAM GIA HIU QUA CUA CAC BEN cO QUYEN LQI LIEN
QUAN
3.35 HDQT darn bão rAng cong ty ton tr9ng li Ich và quyAn lqi hçip pháp cüa cac
ben co quyên lçii lien quan d ducic pháp 1ut hoc duçic cam ket thông qua các
hcip dOng.
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3.36 HDQT ru tiên áp diing các chInh sách và chucing trinh dành cho nhân viên, d.c
biêt là cac chInh sách ye an toàn lao dng, phüc lçi và phát triên, dê nhân viên
cOng ty cO the dOng gop tIch circ vào vic dat d.rçic các mllc tiëu cüa cong ty.
3.37 1-IDQT dam bâo rang cOng ty áp diing va thirc thi chInh sách chng tham nhüng
và chong hôi l nghiêm ngt.
3.38 HDQT dam bão r&ng cac yeu cAu v môi truäng và xä hi cUa Cong ty dixc thra
VàO CáC yêu CâU dOi vOi CáC nba thâu.
IV.

V.

NHIIM KY VA SO LIJVNG THANH VIEN HDQT
4.1

Hi dng quàn trj CO bay (07) thành viên.

4.2

Nhim kS' cüa thành viên HDQT khOng qua 05 näm và có the diiçic bâu lai vài so
nhim k' không han chê. MOt Ca nhân chi d.rc bâu lam thành viên HDQT dc 1p
cüa mt cong ty khong qua 02 nhim ki lien t%ic.

4.3

Tnr&ng hop tht cá thành viên HDQT cüng kt thüc nhim k' thi các thành ,viên do
tiêp tVc là thành viên HDQT cho den khi cO thành vien mâi dUçYC bâu thay the và tiêp
quân cOng vic, tri'r tnthng hop Diêu l cOng ty CO quy djnh khác.

TIEU CHUAN vA fflEU KIN CUA THANH VIEN HDQT
5.1

Thành vién Hi dng quán trj phài dáp irng các tiêu chun và diêu kin sau dày:
5.1.1 KhOng thuc di tuçlng quy djnh tai khoán 2 Diu 17 Lut Doanh nghip.
5.1.2 Co trinh d chuyên rnon, kinh nghim trong quàn trj kinh doanh hoc trong
linh vtrc, ngành, nghê kinh doanh cüa Cong ty và không nhât thiêt phái là CO
dong cUa Cong ty.
5.1.3 Thành viên Hi dng quãn trj Cong ty có th dng thi là thành viên Hi dng
quãn tr cüa cong ty khác.

5.2

Thành viên Hi dng quan tr dOc 1p theo quy djnh tai Dim b Khoàn 1 Diu 137
Lut Doanh nghip phãi dáp üng các tiêu chuân và diêu kin sau dày:
5.2.1 KhOng phái là ngu&i dang lam vic cho Cong ty, cOng ty mc hoc cOng ty con
cüa Cong ty; khOng phài là ngui dà tlrng lam vic cho Cong ty, Cong ty mc
ho.c cong ty con cüa COng ty It nhât trong 03 nãm lien truOc dO.
5.2.2 KhOng phãi là nguYi dang huâng h.rang, thu lao tü cong ty, trr các khoãn phi
cap ma thành viên Hi dông quàn trj thxçc hLrâng theo quy djnh.
5.2.3 KhOng phãi là ngiI1i cO vç ho.c chng, b6 dé, b nuOi, mc dé, mc nuOi, con
d, con nuôi, anh ruOt, chj rut, em rut là cô dOng ln cUa Cong ty; là ngr?i
quãn l cüa COng ty hoc Cong ty con cUa COng ty.
5.2.4

KhOng phài là ngithi trrc tip hoc giän tip s hthi it nht 01% tang so c
phân cO quyên biêu quyêt cüa Cong ty.
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5.2.5

5.3

VI.

Khong phãi là nguM dà tmg lam thãnh viên Hi dng quãn trj, Uy ban kirn
toán cUa Cong ty It nhât trong 05 näm lien trirâc do, trr tri.thng hp thrc bô
nhiêm lien tuc 02 nhiêm ks'.

Thành vien dc 1p Hi dng quãn tr phài thông báo vói Hi dng quàn trj v vic
không cOn dáp crng dü cac tiëu chuân va diêu kin quy djnh ti Khoân 5.2 Diêu nay
và dirang nhiên không cOn là thành viên dc 1p HOi dông quãn trj ké tir ngày không
dap rng dü cac tiêu chuân và dieu kin. HOi dong quãn trj phâi thông báo tru?mg hçxp
thành vien doe 1p Hi dông quàn tr không cOn dáp irng dü các tiêu chuân và diêu
kiên tai cuôc hop Dai hôi dông cô dong gân nhât hoäc triêu tap hop Dai hôi dông cô
dông dé bâu bô sung hoac thay the thành viên dOe 1p HOi dông quãn tr trong thôi
hn 06 tháng kê tr ngày nhn duçc thông báo cüa thành viên dOe 1p HOi dông quãn
trj cO lien quan.

TRACH NHIM VA QUYEN HAN CUA CHU T!CH HDQT
6.1

ChU tich HDQT do HDQT bAu, min nhim, bài nhim trong so các thành viên
HDQT.

6.2

Chi tjch HDQT lam chuyên trách và chju trách nhirn chung v t chirc hot dng
cüa HDQT. Chü tjch HDQT là ngi.thi dóng vai trO dan dat trong hoat dng cüa HDQT.
Chü tjeh HDQT CO CáC quyên hn và nhim v't theo Diêu 25 và 26 Diêu l cong ty.
Ngoài ra, ChU tjch HDQT CO các quyên và thim viii sau:
6.2.1 Lp chuang trInh, k hoeh hoat dng eüa HDQT.
6.2.2 Bâo dam cãc thành viên HDQT dirçrc thu thp thông tinh chInh xác va kjp
thai.
6.2.3 Dam bào yêu cAu thông tin và các cuOc hçp cüa HDQT duçc th%rc hin hiu
qua.
6.2.4 Huóng hot dng cüa HDQT tp trung vào nhing nhiOm vii chin 1ixçc.
6.2.5

Tham gia dánh giá hiu qua hot dng cUa HDQT và cãi thin hiu qua hot
dOng.

6.2.6 Giám sat vic gia nhp cüa các thành viên HDQT mOi Va phát triên cUa các
thành viên HDQT.
6.2.7 To diu kin d cac thãnh viên không diu hành/dOc Ip cO nhUng dOng gop
hiu qua cho cOng vic cüa HDQT.
6.2.8 T chirc bO may và các üy ban trijc thuOc HDQT phic v1t ho?t dng cüa
HDQT, phân cong nhim vii cho các thanh vién HDQT.
6.2.9 Quyt dinh tm ngmg - tl'rng giao djch, tmg linh virc, tmg phn hoc toàn
bO - hot dng cUa TGD, trong khi ch di quyêt djnh chInh thirc cüa HDQT.
6.2.10 Thay mt HDQT tip nhn Va trã Ri các báo cáo, d xuAt len HDQT cUa TGD
trong vic th%rc hin các ngh quyet, quyët dinh cUa HDQT, cong tác dieu
hãnh.
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6.2.11 Thay mt HDQT ban hânh các quy ch& quy djnh lien quan dn quan h nôi
b trong cong ty.
6.2.12 Thay rn.tHDQT k ban hành the nghj quyt, quy& djnh và các van ban thuc
thâm quyên cüa HDQT.
6.2.13 Giám sat qua trinh t chüc thirc hin các nghj quyt, quyt djnh cUa Hi dng
quãn trj.
6.2.14 Thay mt HDQT k quyt djnh b nhim, min nhim, cáeh chirc các chirc
danh TGD, Phó TGD, Kê toán tri.rông, TruOng UBKT, Trung UBQLRR,
Tnrrng UBLT va các chtrc danh quân l' khác cüa Cong ty.
6.2.15 Thay mt HDQT k quyt djnh b nhim the ehrc danh nhân s1r giUp vic
chuyên trách cho HDQT, quy dnh chi'rc näng, nhim v%i, quyên hn cUa các
chiirc danh nay.
6.2.16 Chü tjch HDQT khOng kiém thim chüc danh TGD.
6.2.17 Chü t9a cuc hp Di hi dng c dong.
6.2.18 Các quyn và nhim vi khác theo Quy ch nay vã Diu 1 Cong ty.
6.3

Trung hçip vng mat, Chü tjch HDQT có th üy quyn bang van ban cho mt thành
viên khác thay m.t Chi tjch HDQT thrc hin quyên vã nhim vii cUa Chü tjch HDQT.
Tru&ng hçp không có nguxi duçic Uy quyên hoc Chü tjch HDQT khong thirc hin
nhim vi dtrçic thI các thành vien con li bâu mt ngui trong so các thành viên
HDQT t?m thai thrc hin các quyên hn và nhim vi,i cüa Chü tjch HDQT theo
nguyen täc da so nhât trI.

VII. TRACH NHIM VA QUYEN HJLN CUA THANH VIEN HDQT
7.1

Thành viên HDQT có dy dü các quyn theo quy djnh cüa Lust Chirng khoán, pháp
1ut lien quan và Diêu l cOng ty.

7.2

Thrc hin cac quyn hn và trách nhim theo quy djnh ti Phn III Quy ch nay.

7.3

Thirc hin cáe Ngh quyt, Quyt djnh cüa HDQT va ch.p thun sir phân công, phân
nhim cüa Chü tjch HDQT, chu trách nhim cá nhân truOc HDQT ye kêt qua cOng
viêc cüa minh.

7.4

Tham gia, tháo 1un vâ biu quyt các vn d ti các phiên h9p cüa HDQT; Tham
gia, thão 1u.n va biêu quyêt các van de ti cac phiên hçp cüa üy ban trrc thuc HDQT
nëu duçic phán cOng tham gia lam thanh vien các Uy ban.

7.5

D nghj các thành vien khác cUa HDQT hoc yeu cu BDH, phOng, ban, don vj cUa
Cong ty cung cap thông tin, tài lieu lien quan den thim vi cüa mlnh.

7.6

Co trách thim theo dOi, dánh giá hot dông cUa COng ty d xây dmg chiên 1ucc
phát triên COng ty.
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7.7

Báo cáo HDQT tai cuc hçp g.n thAt các giao djch gina Cong ty, cOng ty con, cong
ty khác do Cong ty nAm quyên kiêm soát trén 50% trâ len von diêu l vài thành viên
HDQT va nhüng ngithi cO lien quan cüa thành viên do; giao djch giüa Cong ty vài
cong ty trong do thành vien Hi dOng quân tn là thành vien sang 1p hoc là ngithi
quán 19 doanh nghip trong thai gian 03 näm gân nhât tnràc thi diem giao djch; tat
CáC 1i Ich có the gay xung dt vài lçxi ich cUa Cong ty ma thành viên do co the
thrçxc htrâng thông qua các pháp nhãn kinh té, các giao djch hoc cá nhân khác. Thành
viên HDQT chi duçic sü d%Ing nhüng ccx hOi dO khi các thành viên HDQT không CO
lçxi Ich lien quan d quyêt dnh khong truy ci'ru van d nay.
Ca

7.8

Báo cáo kjp thiM, dy dü vâi HDQT các khoàn thu lao nhn duqc tir các cOng ty con,
cOng ty lien kêt các th chrc khác (néu cO).
va

7.9

A

A

.

,

Thirc hiçn cong bo thong tm khi thc hiçn giao dch co phieu cua Cong ty theo quy
djnh cüa phap 1ut.
A

A

7.10 Quan h git1a các thành viên Hi dng quán trj là quan h phi hcip, các thành viên
Hi d6ng quân tn co trách thim thông tin cho nhau ye van dê có lien quan trong qua
trinh xü 19 cong vic duc phân cong.
7.11 Trong qua trinh xr 19 cong vic, thành viên Hi ding quàn frj diic phãn cong chu
trách nhim chInh phái chü dng phôi hqp xir 19, nêu cO van dê lien quan den linh
vrc do thành viên HOi ding quàn tn khác phv trách. Trong trixông hçxp giüa các thành
viên Hi dOng quán tnj con có 9 kin khác nhau thI thành viên chju trách nhim chinh
báo cáo Chü tjch Hi dong quân trj xem xét quyêt dnh theo thm quyn hoc to chrc
9 kiên cUa cac thành viên Hi dOng quãn trj theo quy djnh cüa pháp lut,
hop hoäc
Diêu lê Cong ty và Quy che nay.
lay

7.12 Trong tnxxng hçxp có sr phãn cOng li gifta các thành viên Hi dng quán tn thi các
thành viên Hi dOng quãn tn phâi bàn giao cong ViC, ho sa, tài lieu lien quan. Vic
bàn giao nay phãi duçxc 1p thành van bàn và báo cáo ChU tjch HOi dng quân tn ye
vic bàn giao do.
7.13 Các trách nhim và quyn hn khác theo quy dnh tai Diu l, các van bàn nGi bO
khác cüa Cong ty.
VIII. CUQC HQP CUA HQI DONG QUAN Till
8.1

ChU tch HGi dng quán tn duçxc bAu trong cuOc hp dAu tiên cüa Hi dng quãn tn
vic kê tr ngày kt thuc bAu cr HGi dong quãn trj do.
trong thai hn 07 ngày
Cuc hp nay do thành viên cO sO phieu bâu cao nhât hoc t9 1 phieu bâu cao nhât
tniu tp chü tn. TruOrng hçxp cO nhiêu hcxn mt thành viên cO sO phiu bâu hoc t9
l phiêu bâu cao nhât ngang nhau thi các thành viên bâu theo nguyen tãc da dê
chn 01 nguYi trong ho triu tap hçp Hi dng quân tnj.
lam

va

so

va

so

8.2

Hi dng quàn tn phài hp it thAt mi qu9 01 1n và cO th hp bAt thtr&ng.

8.3

ChU tjch Hi dng quàn trj triu tp hp HOi ding quân tn trong truang hçxp sau day:
8.3.1

Co d nghj cüa thành viên dc 1p HOi d6ng quãn

tn.

8.3.2 Co d ngh.j cüa Tng giám d& hoc It nhAt 05 ngi.rai quân 19 khác.
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8.3.3 CO d nghj cUa It nht 02 thành viên Hi dng quàn trj.
8.4

D ngh quy djnh ti Khoán 8.3 Diu nay phài thrc 1pthành van bàn, trong dO nêu
rO miic dich, van dê can tháo lun và quyêt djnh thuc thâm quyén cüa Hi dông quàn
trj.

8.5

Chü tjch Hi dng quân trj phâi triu tap hp Hi dng quàn trj trong thai hn 07
ngày lam vic kë tir ngày nhan duçc d nghj quy djnh t?i Khoàn 8.3 Eiêu nay. Tn±ng
hcip không triu tap hp Hi dông quãn tr theo dê nghj thI ChU tch HOi dông quàn
trj phãi chju trách nhiêm ye nhng thit hi xày ra doi vâi Cong ty; nglläi dé nghj có
quyên thay the Chü tch HOi dong quân trj triu tp hop Hi dông quân trj.

8.6

Chü tjch Hi dng quãn trj hoc ngiräi triu tap hop Hi dng quân trj phãi g1ri thông
báo môi hop cham nhât là 03 ngày lam vic tri.râc ngày hop. Thông báo mi hp phài
xác djnh cii the thi gian va dja diem hçp, chuang trinh, các van dê tháo luan và quyêt
djnh. Thông báo mi hop phâi kern theo tài lieu sü diing tai cuc hop và phiêu biêu
quyêt cüa thânh viên.
Thông báo m&i hop Hi dng quàn tr CO th gcri bang gi.y mii, din thoi, fax,
phuang tin din ti:r hoc phi.rang thirc khác và bão dam den di.rçic dja chi lien 1c cüa
tt'xng thânh vien Hi dông quãn trj duçxc dang k' ti Cong ty.

8.7

Cuc hop Hi dng quân trj dixc tin hành khi CO tCr 3/4 tng s thành viên tth len
dij hop. Truäng hp cuc hp duc triu tp theo quy djnh ti khoãn nay khOng dü
so thành viên d%r hçp theo quy djnh thI dixçic triu tap lan thi'x hai trong thai han 07
ngàykê tir ngày dir dlnh hop lan thi. nhât. Trtthng hçip nay, cuOc hop duqc tiên hành
neu có han mt nra sO thành viên Hi dông quãn trj dr hçp.

8.8

Thành viên Hi dng quãn trj duçic coi là tham dir và biu quyt t?i cuc hçp trong
trirng hçip sau day:
8.8.1 Tham dr và biu quyt truc tip ti cuc hop.
8.8.2 Uy quyn cho ngi.r&i khãc dn dr hp và biu quyt theo quy djnh ti Khoàn
8.11 Diêunày.
8.8.3 Tham dir và biu quyt thông qua hi nghj tr%rc tuyn, bO phiu din ttr hoc
hInh thirc diên tir khác.
8.8.4 Gri phiu biu quy& dn cuc hop thông qua thi.r, fax, thu din tir.

8.9

Trueing hcp giri phiêu biêu quyêt den cuc hop thông qua thu, phiêu biêu quy& phãi
dmg trong phong bI dan kin và phãi thrçc chuyên den ChU tjch Hi dOng quàn trj
cham nhat là 01 gi tru6c khi khai mac. Phiéu biêu quyet chi duc ma truac sir chng
kiên cüa tat ca nhUng nguai d%r hçp.

8.10 Thành viên phãi tham dir dy dU các cuc hçp Hi dng quãn trj. Thành viên duçic
üy quyên cho nguai khác dir hçp và biu quyêt nu di.rc da so thành vién Hi dOng
quàn trj chap thu.n.
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8.11 Nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng quàn trj duçic thông qua nu duçic da s thành
viên dir h9p tan thành; trithng hçip sO phiêu ngang nhau thI quyêt djnh cuOi cüng
thuc ye phIa có ' kiên cüa ChU tjch Hi dông quãn trj.
8.12 Các cuc h9p Hi dng quãn trj phái duqe ghi biên bàn và có th ghi am, ghi vâ luu
gitt duOi hinh thirc din tu khác. Biên bàn phãi 1p bang tiêng Vit và Co the 1p them
bang tiêng Anh. Chi tiêt Biên bàn h9p duqc quy djnh tai Diêu 1 Cong ty.
IX.

QUAN TR! oOi VOl CONG TV THANH VIEN
9.1

HDQT cüa Cong ty m dóng vai trO dn dat quãn tn Nhóm Cong ty mt each hiu qua,
bao gôm boat dng quãn trj ti các COng ty thành viên.
9.1.1 D bão dam vic quãn trj hiu qua a c.p d Nhóm Cong ty, REE Corporation
xác djnh câu tnic Nhóm Cong ty, phân cong thm quyên trong Nhóm Cong ty
mt cách phü hçp dra trén co so:
(i)

Xem xét vic tách mt dan vj kinh doanh trong Nhóm Cong ty thãnh mt
dan vj có tu' each phap than riêng thu là Cong ty thành viên hay duy tn
nhu là mt dan vj ph%1 thuc COng ty mc. Quyêt djnh nay dira trên ca sO
xem xét các yeu to nhu quàn l rUi ro, xác dnh b ph.n chju trách nhim,
tInh linh hoat vã nhanh chong trong vic ra quyêt djnh, chi phI phát sinh
và các yëu to khác có lien quan.

(ii)

HuOng tai sir can bang giüa vic tp trung hOa, duy tn kim soát tai Cong
ty mcvà phãn quyên cho các Cong ty thành viên.

(iii)

Bão dam ti uu hóa trong ngun l%rc tài chIth và kinh doanh d tao ra giá
trj iOn han cho Nlhóm COng ty thay vi dan thuãn là các giá trj c<ng gp
tr các Cong ty thành viên trong Nhóm COng ty.

9.1.2 Thirc thi vic giám sat hoat dng mOt each phU hçp tai các COng ty thành viên:
(i)

Chin hrc chung cUa Nhóm Cong ty, trit l' quàn 1', các giá ti-i và quy
täc üng xü trong Nhórn COng ty dugc chia sê den các Cong ty thành viên.
Nhâri viên quãn l' cap cao tai Cong ty thành viên can thuOng xuyên
truyên dat nhQng thông dip nay trirc tiêp cho nhân viên.

(ii)

HuO'ng dn xay dirng chInh sách Nhóm Cong ty và thU tic cho các vn
dé then chOt (nhi.r thixang hiu, các van de lien quan den môi tnnmg, xã
hôi, thU tic kiêm soát, chInh sách kê toán, tuân thU và các van de khac).

(iii)

Vic giám sat và quán l' Cong ty thành viën dira theo nguyen tc tip
c.n dra tren i-Ui ro (nghia là, dánh giá rUi ro cUa trng COng ty thành viên
theo quy mO và li'nh vrc kith doanh ma cOng ty do hoat dng).

(iv)

Xem xét phân cap quyn ra quyt dth t1r COng ty mc cho các Cong ty
thãnh vien. DOng thOi cO the bO nhim thành viên HDQT chuyên trách
cUa Cong ty mc lam thành viên HDQT tai các Cong ty con de dam báo
hiu qua quân 1 và giám sat.
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(v)

To churc các cuc hgp thu&ng xuyen giüa d.i din Cong ty mc và các
COng ty thành vien d näm bat tinh Nnh thirc hin mi,ic tiêu và két qua
hoat dng. Bào dam trao doi chü dng gia các BDH t?i Cong ty mc Va
Cong ty thành viên. HDQT COng ty mc chju trách nhim giám sat tInh
thiiô'ng xuyên và hiu qua trong các trao dôi nay.

(vi)

COng ty thãnh viên báo cáo d.y dü va phü hp len Cong ty mc: Các Cong
ty thành vien thiêt 1p khung báo cáo ni b thIch hp, dày dü, kjp thii
và chInh xác trên ca s Cong ty mc có toàn quyên truy cp vào h thông
thông tin tai Cong ty thành viên, di.rqc dam bào thông tin lien lac lien tiic,
cung cap mt cách cO to chrc. Trên co sâ khung báo cáo ni b, Cong ty
me xác dinh trixcc các thông tin quan trQng, không giài hn trong các
thông tin boat dng chmnh và tan suAt cüa các thông tin nay.

(vii)

Cong ty mc có quyn quyt djnh b nhimId cir các thành viên HDQT
lam thành viên HDQT tai các Cong ty thành vien. Dsng thñ HDQT cüa
Cong ty mc cO quyên quyt djnh b nhim các thânh viên quàn cap
cao cUa Cong ty mc lam thành viên HDQT/HDTV/KBS và các vj fri khác
trong BDH tai các COng ty thành viên.

9.1.3 Quán l danh imic kinh doanh trong Nhóm Cong ty mt cách phü hcip:
(i)

NhOm Cong ty và Cong ty mc tp trung xem xét: xây dimg tiêu chun cho
mt khoãn dâu tix mói (bao gôm giao djch mua ban và sap nh.p), thñ gian
dánh giá dir an, quyt djnh rUt khOi hoat dng kinh doanh không hiu qua
và khOng phài là cot lOi; và lam rO dan vj, quy trinh can dugc dánh giá.

(ii)

HDQT Cong ty mc phë duyt các quyt dinh thãnh 1p mOi hoc mua
dê sâ hQu cOng ty khác, dc bit vói các quyêt djnh lien quan den mua la
chiên luçc, tham gia vào ngành kinh doanh mri cUa Nhóm Cong ty.

9.1.4 I-IDQT Cong ty mc dóng vai trO giam sat vic thirc hin quãn 1' rüi ro và khUng
hoãng:
(i)

Giám sat vic xây dimg h thng quan l rüi ro trong toãn Nhóm Cong ty,
vOi các bin pháp ci th nhis hiràng dn xây dirng quy tc ni b, ha tang
thông tin, quy täc tuân thU van hóa Nhóm Cong ty và triêt 1' quãn 1'.

(ii)

Quãn l cp cao tai COng ty mc thiimg xuyén ph bin thông dip v van
boa quán tn trong Nhóm Cong ty và tInh tuân thU.

(iii)

Soát xét kênh báo cáo trirc tip v pháp 1' va tuân thU giüa Cong ty thàrih
viên và Cong ty mc, tách bit vOi kênh báo cáo boat dng kinh doanh
thông thizOng dê dam bão tInh dc lap.

(iv)

Bão dam kênh báo cáo dOc 1p cUa bQ phn kim toán ni b trrc tip dn
HDQT thông qua UBKT cUa Cong ty mc. Xác djnh co chê kim toán ni
b tai Cong ty thành vien mt cách phU hp trên ca sâ kiêm toán ni b
cUa COng ty mc tnrc tiép thirc hin các cuc kiêm toán tai Cong ty thãnh
viên.
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(v)

X.

Duii dr giám sat cüa HDQT Cong ty mc, BDH các Cong ty thành viên
chju trách nhim xây d%rng quy trInh quân 1, xir 1 khüng hoãng. HDQT
cüa Cong ty thành viên phái chu trách thim chinh ye các van dê tuân
thU và quy djnh lien quan dn khUng hoâng xãy ra tai Cong ty thành viên
do; tuy nhiên, Cong ty mc giü vai trO dn dat trong vic xây drng các bin
pháp khäc ph%lc dê ngän chn sr tái din i cap dO NhOm Cong ty.

NGUYEN TAC PHOI HQP HOIST BONG GItJA HBQT VA TGD
10.1 1-IDQT, TGD phi hap hoat dng theo các nguyen tac sau:
10.1.1 LuOn vi 1çi Ich chung và dam bão hoat dông thông su&, trOi cháy cüa Cong
ty.
10.1.2 Tuân thU các quy djnh có lien quan cUa pháp 1ut, Diu 1, Quy ch NOi bO v
Quán trj Cong ty, Quy chê nay và các quy djnh cUa Cong ty.
10.1.3 Thirc hin nguyen tAc dOc lip, cong khai, mirth bach, khOng có hoat dng nào
là bi mitt trong môi quan h gitia HDQT vâ TGD.
10.1.4 Phi hap cOng tác vâi tinh thAn trách nhiêm cao nhAt, trung thi,rc, hap tác và
thuäng xuyên chU dng phOi hap tháo g& các vixOng mac, khó khãn.
10.1.5 HDQT và TGD phãi ph6i hap hot dng theo tinh thAn dam bão sir thng nhAt
trong quãn 1 và diêu hành COng ty; dam bão doàn kt nOi bO và tang cung
sr h trV nhau trong lành dao, chi dao vi sr phát triên cUa Cong ty và dUng
theo quy djnh cUa pháp lut và Diêu 1 Cong ty.
10.1.6 Thành viên HDQT cO th tr%rc tip lam vic, chat van, trao di vói TGD dê
näm tinh hinh thirc hin nhim vii dugc giao. Thi giarl lam viêc, chat van,
trao dôi phãi có kê hoach truâc It nhât 03 (ba) ngày, khOng dê ãnh huOng den
cOng tác dieu hành boat dng hang ngày cUa TGD.
10.1.7 HDQT có trách nhim chi dao, giám sat TGD trong vic diu hành boat dOng
kinh doanh thuông l cUa cong ty. Tuy nhiên, Thành viên HDQT khOng thrc
nhan danh HDQT can thip tr%rc tiêp vào cOng tác diéu hành hang ngày cCia
TGD.
10.2 Ph& hap hoat dng giCa HDQT và TGD
10.2.1 HDQT ban hành các nghj quyt d TGD và BDH thuc hin. Dng thai, HEQT
kiêm tra, giám sat thirc hin các nghj quyt.
10.2.2 Trithng hap xáy ra sir c bAt khá kháng dAn dn vic Cong ty không th thi,rc
hin duçc vâIhoc gián doan vic thrc hin các ngh quyêt, quyét djnh cUa
HDQT, TGD cO trách nhiêm giãi trinh Va chju trach nhim vâi HDQT và dê
xuât các giãi pháp khäc phtc. Các sir CO dixçvc coi là bat kha kháng khi là sr
cO xáy ra mOt cách khách quan, ngoài ' mun, không krng truOc duqc và
vuçit qua tam kiêm soát cUa TGD và BDH.
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10.2.3 TGD có nghia vii thông báo cho HDQT tAt ca các lcii Ich có th gay xung dt
vth lçii Ich cüa Cong ty ma hç có the duçic hu&ng thông qua các pháp nhân
kinh tê, các giao djch hoc cá nhân khác.
10.2.4 D& vâi cong tác t chrc cuôc h9p DHDCD thuông niên, HDQT phài thông
báo cho TGD ye vic phôi hp, scr dvng nguôn lijc truóc It nhât là 60 ngày.
10.2.5 Các nghj quyt cüa HDQT thrqc gi dn TGD trong vOng 05 ngày k tr ngày
xac lap.
10.2.6 Trong trung hçrp cAn thit, HDQT (co th thông qua ChU tch HDQT) có
quyên yêu cau TGD, can bô quàn l trong Cong ty cung cap các thông tin ye
hot dng cüa Cong ty.
10.2.7 HDQT thông qua các Uy ban phii trách v cac linh virc d thirc hiên vai trO
kiêm soát, giám sat diêu hành, giám sat gi€ta các thành viên Hôi dOng quãn
trj, thành vien BDH theo các nhim vi cii the cüa các thành viên nói trên,
10.2.8 HDQT khen thuâng hoc k' lust déii vói vic hoàn thành hoac khonghoàn
thành thrc hin nghj quyêt và các van dé Uy quyên khác cüa HDQT dôi vOi
thành vién HDQT, thành viên BDH dra vào chInh sách, quy trInh và thu ti1c
dánh giá thành qua, hoân thành nhim vii va trách nhim cüa ti'mg thành viên
và tp the HDQT và BDH.
10.2.9 HDQT có th dinh chi hoc huy bô vic thi hành các quyt dinh cüa TGD nu
xét thây trái pháp 1ut, vi phm Diêu 1, Nghj quyêt và các Quyet djnh cüa
HDQT và DHDCD.
10.2.1OTGD không nhn hM l, dü trirc tip hay gián tip lam ãnh huâng tOi li Ich
và uy tin cüa Cong ty.
10.2.1 lCác trách nhiêm khác cüa TGD thrcyc quy djnh bâi Diu 1 cong ty và së dixçc
ii the boa trong hçip dOng lao dng k gita TGD và ChU tjch HDQT.
10.2.12Thành viên HDQT, TGD nhân danh cá nhân hoc nhân danh ngu?ii khác d
thirc hin cong vic dithi mçi hInh thi..'rc trong phm vi cong vic kinh doanh
cüa cong ty dêu phãi giài trinh bàn chat, ni dung cüa cong vic do truàc
HDQT va chi di.rcyc thrc hiên khi ducyc da so thành viên cOn lai cüa HDQT
chap thun; nêu thirc hin ma không khai báo hoc không thrçic sir chap thu.n
cüa HDQT thi tat cá thu nhp cO duçc ti.'r hot dng do thutc ye cOng ty.
XI.

PHAN CAP QUYEN HiN GItJA HDQT VA TGD
11.1 Nguyen tc phân quyn
TGD là ngixi di din theo pháp 1u.t cOa cong ty, duc chà dng, CO toàn quyn quyt djnh
mi van dê lien quan den vic diêu hành giao djch thu&ng 1 va dam bâo hoat dng thông
suOt hang ngày cOa cong ty và các dan vj thành viên theo dung và trong giOi hn thâm quyên,
Uy quyen cüa HDQT quy djnh ti Diêu l Cong ty, Quy ché nay, van bàn uy quyên cüa
HDQT, Chu tich HDQT ban hãnh dôi vOi trng dr an, chuang trinh, trng giai don Va trong
các trithng hqp dc bit.
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11.2 Trong linh virc huy dng vn
11.2.1 HDQT cO thm quyn theo quy djnh cUa Diu 1 Cong ty, ma d.c bit là CaC
quyên:
(i)

Kin nghj 1oi c phAn va tng s c ph.n duçic quyn chào bàn cüa tmg loi.

(ii)

Quyêt djnh ban cô phân chiia ban trong phm vi s Co phân thrç'c quyên chào
ban cUa trng loi; quyêt djnh huy dng them von theo hinh thirc khác.

(iii)

Quyt djth giá ban cô ph.n và trái phiu cüa cong ty.

(iv)

Quyt dinh huy dng them vn theo hInh thirc khác.

(v)

D xut vic phát hành trái phiu chuyn dM thành c phiu và các chüng
quyên cho phép ngui s hfru mua cô phiêu theo mi'rc giá djnh tnthc.

(vi)

Quyt dinh giá chào ban trái phiu, c phiu và các chüTlg khoán chuyn di.

(vii) Quyt djnh phuang an trin khai vic mua li hoc thu hi cô phân.
(viii) Quyt djnh thoái vn ti các doanh nghip.
11.2.2 HDQT cO th ra nghj quy& giao quyn cho TGD thirc hin mt hoc mt s6
các quyên trên.
11.2.3 TGD có trách nhim báo cáo HDQT và Chü tjch HDQT v tin d và kt qua
cac thirc hin các cOng vic di.rçc giao theo Nghj quyêt cüa HDQT.
11.2.4 Các quy dnh khác ti Diu l Cong ty.
11.3 Trong linh vrc du tu ra ngoài cOng ty
11.3.1 Trong khuôn kh CáC quy djnh cüa pháp 1ut và Diu 1 Cong ty, HDQT quyt
djnh vic gop von thành Ip cong ty cô phân, cong ty TNHH, cOng ty lien
doanh, gop von tham gia hçp tác kinh doanh mua CO phân cua doanh nghip
khác (sau day gpi t&t là Don vj lien doanh hay cOng ty Co von gOp cüa Cong
ty.
11.3.2 TGD cong ty cO trách nhim quãn l và t chirc theo dOi quãn l mt each cO
hiu qua vic si:r ditng các khoàn von gop nay ti các Cong ty thành viên,
Cong ty lien doanh lien kêt. TGD và Nhân sir dUçYC dê cü tham gia thành viên
HDQT/ HDTV/ BKS/ BDH cO trách nhim báo cáo cho Chü tich HDQT/
HDQT dinh kS' tti các cuc hp hoc theo yêu câu ye tInh hinh và hiu qua
hot dng san xuât kinh doanh a Cong ty thành viên, Cong ty lien doanh lien
kêt có von gOp cüa Cong ty.
11.3.3 Các quy dnh khác ti Diu 1 Cong ty.
11.4 Trong lTnh virc dâu tu tài san cüa Cong ty
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11.4.1 I-IDQT xem xét phê duyt phuang an dAu tu và d%r an d.0 tu Co tng mirc dâu
tu duài 35% tong giá tn tài san duqc ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât cüa
Congty.
11.4.2 ChU tjch HDQT có th& quy& djnh thânh 1p Hi dng du tu do TGD lam
Chü tjch dê xem xét de xuât HDQT quyêt djnh:
(i)

Phê duyt toàn bô các thU tuc du tu, bao gm: báo cáo d.0 tu, k hoach dAu
thâu/chào hàng/châo giá, hap dong; thiêt kê, dir toán, tong dr toán; chi phI
phãt sinh; quyêt toán vn dâu ti.r và các cong vic khác trong giai don chuân
bj dâu ttx, thirc hin dâu tu va kêt thUc dâu tix và dua dir an vào sir di,ing.

(ii)

Phê duyt diu chinh tng mirc dAu tu du an cO giá trj phát sinh dn 5% (näm)
ngoài ngân sách dâu tix dã duçic duyt.

(iii)

Phê duyt phát sinh cUa các hap dng trong qua trInh thrc hin dir an cO chi
phi phát sinh v.rgt qua thâm quyên phê duyt cUa TGD.

11.4.3 D6i vOi nhUng dir an, Hap dang dang thirc hin, TGD cO quyên phê duyt và
chju trách nhim doi vài nhung chi phi phát sinh lien quan và tong các chi phi
phát sinh không duçc vuçit qua 5% giá trj hçxp dông và báo cáo bang van bàn
cho HDQT/ChU tch I-IDQT ngay sau do.
11.4.4 Các quy djnh khác tti Diu 1 COng ty.
11.5 Trong linh virc Hap dng:
11.5.1 HDQT thông qua hap dng mua, bàn, vay, cho vay và hap dng, giao djch
khác cO giá tr t1r 35% tOng giá trj tài san tr len dixçc ghi trong báo cáo tài
chInh gân nhát cUa COng ty, ngoi trr nhUng Hap dông theo Diêu 1 COng ty
phài do DHDCD phê duyt.
11.5.2 TGD si'r ding các khoân tin ding cUa ngán hang theo phê duyt, phát hãnh
bão lành ngân hang I thu tin ding.
11.5.3 Hang näm can ci.r vào k hoch san xut kinh doanh cUa cong ty, TGE) 1p d
xuât sir ding hn m'rc tin ding a tat Ca các ngn hang s cung cap cho Cong
ty và các dan vj thành vien v bào lAnh các loai và vay bô sung von luu dng
dê trinh HDQT xem xét và phê duyt.
11.5.4 TGD chju trách nhim k' kt cac Hap dng dà duçic HDQT ho.c DHDCE)
phé duyt.
11.5.5 Các quy djnh khác ti Diu 1 Cong ty.
11.6 Trong ITnh vuc mua sam, quàn 1, thanh 1, nhucing bàn tài san
11.6.1 HDQT quyt dnh:
(i)

Quyét djnh bàn s6 tài san, cho thue tài san cO giá trj duâi 35% thng tài san
dugc ghi trong báo cáo tài chInh gn nhât cUa Cong ty ngoài trr vic ban tài
san có giá trj thuc phm vi thâm quyên cUa DHDCD.
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(ii)

Phê duyt k hoach mua sam, süa chüa, thanh l tài san hang näm cüa Cong
ty va các khoãn mua s.m, sra cha, thanh 1 tài san không näm trong k
hoc hoc vtrçTt kê hoch, ngãn sách dà dtrçc phê duyt hang näm.

(iii)

Các quy djnh khác tai Diu 1 Cong ty.

11.6.2 Thng Giám D6c quyt djnh:
(i)

Chi dao t chCrc và thc hin tht cà vic du ttr, mua s.m, quãn 1, sia chfta,
thanh 1 tài san theo k hoach d &rçrc HDQT phê duyt. Chu trách nhim
doi vài ké hoach, trInh tir, thu tic d&u thAu và lija chçn nhà thâulnhà cung
cap, chü tn quyêt toán von dâu ti.r các dr an dã hoàn thành nm trong k
hoach dâu tu, mua sm dà thrçc HDQT hoc DHE)CE) phê duyt.

(ii)

1GB có quyn quyt djnh thanh 1 nhucng ban các tài san theo k hoach
dtrçc HDQT phê duyt. Thành lap, thay dôi hoc giãi the llOi dong djnh giá
tài san, hGi dong thanh 1 tài san dê quãn lb', theo dOi vic thanh 1 tái san khi
có quyêt djnh xr 1 tai san. Thanh l tài san &rçYc hiëu là tiên hành hüy, ban
các tài san hêt giá trj hoc cOn giá trj nhimg hi.r hông, mat phâm chat.. .không
cOn sr d%ing và dà có quyêt djnh thanh 1).

(iii)

Ngoài vic chap hành các quy djnh cUa Quy ch nay và Diu 1 Cong ty, vic
dAu tu, mua sam, quãn 1, sra chtia, thanh 1 tài san phãi tuân thu các quy
djnh lien quan cüa pháp lut.

(iv)

Các quy djnh khác tai Diu 1 Cong ty.

11.7 Trong lTnh vrc t chüc — nhân sir
11.7.1 V linh vrc t chirc b may:
(i)

HDQT quyt djnh co cAu th chrc cüa Cong ty; vic thành 1p cong ty con,
1p chi nhánh, van phOng dai din và vic gop vOn, mua CO phn cüa doanh
nghip khác; phê duyt thng qu5' hrcmg và chi phi theo hrcing hang näm cUa
Cong ty theo d nghj cUa Tong giam dOe.

(ii)

1GB COng ty k quyt dnh thành 1p hoe giái th các phOng ban chrc näng
cüa Cong ty phü hqp vâi ca câu to chic chung cüa Cong ty dà duc HDQT
phê duyt; ban hành quy djnh chüc nang, nhim v%i, quyên han cUa các
phOng, ban cüa Cong ty.

(iii)

Các quy djnh khác tai Diu l Cong ty.

11.7.2 V lTnh vixc nhân sr:
(i)

HDQT quyt djnh b6 nhim, min nhim và cách chirc các chuc danh quãn
1 bao gOm ChU tjch HDQT, Tniâng Tiu ban Kiêm toán ni b, 1GB, PhO
1GB, Ké toán tnuOng, Thu kg/Ban Thu k9 Cong ty, Nguôi ph%i trách quãn
tn COng ty.
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(ii)

HDQT ban hành Quy ch d cir nhân sr tham gia vào HDQT/HDTV/BKS/
BDH cüa Cong ty tai các Cong ty thành viên, Cong ty lien doanh lien két.
TGD ban hành Quyet djnh phê duyt danh sách nhân si.r tham gia vào
HDQT/HDTV/BKS/ BDH cUa Cong ty tai các Cong ty thành viên, Cong ty
lien doanh lien kêt.

(iii)

TGD quyt djnh các chüc danh quãn l khác ngoài các chirc danh thuc
thâm quyên cüa HDQT. TGD quyét dnh so ngi.ri lao dng, tuyên ding, k'
két, châm dirt hçp dOng lao dng dOi vói ngi.r1i lao dng cüa COng ty.

(iv)

TGD b nhiêm Trung ban kim toán ni b và quãn l rüi ro. Ban hành
Quy chê hoat dng va kê hoach hang näm cüa Ban kiêm toán ni bt và quãn
1 rui ro (theo dê xuât bñ Trtr&ng ban) và báo cáo Chü tjch HDQT.

(v)

TGD thirc hin vic tuyn dirng lao dng, thrc hin vic khen thuâng, k
lut, sa thai, ngu?yi lao dng phü hçp vâi quy djnh cüa luQ.t lao dng, Diêu
l và Ni quy cUa Cong ty;

(vi)

Trong trung hp cn thi&, Chü tjch HDQT chi dao TGD tuyn diing và
duy tn các can b quân l) cO trinh d, näng lirc vâ do dc tot cho Cong ty.
Các tiêu chi ye dao dtc nghê nghip vâ trmnh d chuyên mon phãi duc iru
tién khi TGD 1ira ch9n các can b quán l.

(vii)

Các quy dnh khác tai Diu 1 Cong ty.

11.7.3 V vic ccr can b di cong tác ho.c dão tao trong nuOc hoc a nuóc ngoâi
(theo quy djnh bat buc hoc theo kê hoach cüa Cong ty).
(i)

TGD quyt dnh cCr Phó TGD, K toán tri.râng, Tn.ràng ban Kim soát nci
b và quãn ly rüi ro va cac can b quán ly' khác cüa Cong ty di cong tác/dào
tao trong nis6c hoc rnlàc ngoài theo yëu câu cong vic hoc theo quy
dinh bat buôc.

(ii)

Chü tjch HDQT quyt djnh cü TGD, các thànhviên HDQT di cong tác/dào
tao trong ni.ràc hoc x nuOc ngoài theo yêu câu cOng vic hoc theo quy
dinh bat buc.

(iii)

Các quy djnh khác tai Diu 1 COng ty.

11.8 V thirc hin trách nhim báo cáo truâc DHDCD và co quan quán l có thm quyn
11.8.1 HDQT (hoc Uy ban Kim toán nOi b, nu duçic üy quyn) báo cáo và giái
trinh tnrOc DHDCD ye Báo cáo tãi chInh hang näm, djnh ks'.
11.8.2 Theo yêu cu cUa HDQT, TGD báo cáo và giãi trInh tnrâc HDQT, DHDCD
ye:
(i)

Tinh hlnh thuc hin djnh hi.rang chin luc, k hoach phát trin trung han và
ké hoach san xuât kinh doanh hang qu'/nam trên cci sâ thc hin các van ban
chiên luçic, ké hoch san xuât kinh doanh nàm và trung han d dtrc HDQT
phê duyt;
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XII.

(ii)

TInh hInh si:r dtng vn, du tu mua sam, c&m C6, thuê muon, thanh li', chuyên
nhucmg các tài san cô djnh, sü ding lao dng và các van dê khác thuc quyên
hn cüa TGD theo quy djnh tai Diu l Cong ty;

(iii)

Các báo cáo theo quy djnh hoc theo yêu cAu cUa ca quan, chInh quyn các
cap v an ninh, an toàn toàn v sinh môi trung cing nhu nhtng hoat dng
xA hi khác cüa Cong ty.

(iv)

TGD - Ngtrii dai din theo pháp lut có trách nhim t6 chirc thrc hin vic
quân l', cap sO chong nhn CO dong, các giao djch chuyên nhucing c6 ph.n,
quãn 1' thrc hin cac quyn khac cüa cO dông theo quy djnh cUa pháp 1ut
và Diu l Cong ty.

(v)

TGD có th quyt djnh cac bin pháp khn c&p trong nhUng trixOng hqp khn
cap nhu: thiên tai, djch h9a, hOa hon, sr C6 bat khá khang.....và chju trách
nhim ye các quyêt djnh nay, dong thai phài báo cáo ChU tjch HDQT ngay
khi diêu kin khách quan cho phép.

(vi)

Các quy djnh khác tai Diu l Cong ty.

TRAO DO! THÔNG TIN, LIEN LJC, SIT DVNG CON DAU CONG TY VA i1N '
MEN
12.1 Cong cii thrçvc tru tiên sCr dung trong lien lac, trao d6i thông tin giüa HDQT và TOE)
là thu din tü (Email), ngôn ngti là tiêng Vit hoc tiêng Anh. Các van bàn báo cáo,
hay xin kin quyêt djnh cUa HDQT, hoc Chü tjch HDQT nêu gri qua Email can
phái gui tr dja chi dA dixqc thông nhât truOc giüa TGD và các thành viên HDQT; gui
tir dja chi khác dtrçic coi là vô giá trj.
12.2 TGD là ngu&i chju trách v vic báo quán và sr du,ing con du trôn ciia Cong ty phü
hçip vOi diêu l và cac quy djnh hin hành cUa pháp lut. Các van bàn do ChU tjch
HDQT, TGD hoc ngithi duçvc iiy quyên k' ban hành duqc phép sir dung dâu tràn
cüa Cong ty.
8.1

Các giao djch, hp d6ng cn xin kin phé duyt cüa HDQT phâi &rc trinh cho
HDQT It nhât là 03 ngày lam vic truOc thai dim k kêt hoc thc hin. Dôi vOi
nhOng vic khác, thai gian tôi thiu can thit d HDQT cho kiên là 01 ngày.

12.3 Chü tjch HDQT thông báo quyt djnh cUa mInh bang van bàn, qua Email, hoc trong
trtthng hcp c.n thit, có th tm thyi bang ming sau do b6 sung van bàn. Trong bat
cir tru&ng hçip nao sr im lang cüa ChU tch HDQT cüng không &rcic hieu là si chap
thun hay phãn dOi.
XIII. VI PHiM vA xi:r L CAC VI PHLM QUY CHE
13.1 Trong phm vi thm quyn cüa minh, trr truang hqp xày ra rüi ro gay t6n tMt cho
Cong ty ma thành viên HDQT và TOE) duçic kêt lun là khong có chü gay ton that
cho Cong ty và thrçic ca quan bâo hiêm bôi thtrông theo Hcrp d6ng bâo hiêm. Thãnh
viên HDQT và TOE) chi phài chju trách nhim cá nhán và cO nghia vi b6i thuang
cho cong ty d6i vOi nhüng quyêt djnh, hành vi CO chü dich hoc do bat can ca minh
ma gay ra thit hai.
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13.2 HDQT cO th bãi nhiém TGD khi có da s, thành viên HDQT biu quyt tan thành
(trong truing hçTp nay khOng tInh biu quyêt cüa TGD nëu cüng là mt thành viên
HDQT) và bô nhim mt TGD mài thay the.
XIV. DANH GIA MIEN THUNG, KY LUAT oOi

vUi TGD

14.1 Danh giá hoat dong: Chñ tjch HDQT thay mt HDQT dánh giá phâm chit, nàng 1rc,
kêt qua va hiu qua diéu hành cUa TGD diêu hânh theo djnh kS' 06 tháng và hang nãm
trên co s danh giá kêt qua hoat dng kinh doanh cUa Cong ty.
14.2 Khen thu&ng: HDQT quyt djnh vic khen thu&ng cii th cho TGD theo chinh sách
cUa Cong ty, chi phi nay drgc hch toán vào chi phi quàn 1 cüa COng ty.
14.3 K' lust: TGD chu sr giám sat cüa HDQT, chiu trách nhim tnxâc DHDCD, HDQT
và triiâc pháp 1ut ye vic thrc hiên cac quyën và nhim vi dugc giao. TGD Co the
bi k luât hoäc bi min nhiêm, bAi nhim trong các trumg hcp dà dtrçrc quy ctjnh
trong Diêu 1 COng ty, Quy ch nay va theo quy djnh cüa pháp 1ut.
XV.

DIEU KHOAN Till HANH
Quy chê hoat dng cüa HDQT Cong ty CO phân Co Din Lnh có hiu 1rc thi hành k tr
ngày 30 tháng 03 nãm 2021.
QUAN Tifi
CH JM?2

NGUYEN THJ MAI THANH
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