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Cà Mau, ngày 02 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP THỦY SẢN CÀ MAU

- Căn cứ Luậ doanh nghiệp của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việ Nam năm
2014;
- Căn cứ Luậ Chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy
định về Chứng khoán và hị rường Chứng khoán; Luậ sửa đổi, bổ sung mộ số điều của
Luậ Chứng khoán số: 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông ư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn
về quản rị Công y áp dụng đối với Công y đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ ổ chức và hoạ động của Công ty CP Thủy sản Cà Mau ngày
31/3/2018 và căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyế Đại hội đồng cổ đông hường niên năm 2018 của Công y CP
Thủy sản Cà Mau ngày 31/3/2018, về việc hông qua Quy chế nội bộ về quản rị Công
ty.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm heo Quyế định này Quy chế nội bộ về quản rị Công y của
Công ty CP Thủy sản Cà Mau.
Điều 2. Quyế định này có hiệu lực kể ừ ngày ký.
Điều 3. Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị rực huộc Công y có liên quan chịu
rách nhiệm hi hành Quyế định này.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyế định số: 22/2018/QĐ-HĐQT
Ngày 02/4/2018 của Hội đồng quản rị Công ty)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Cơ sở pháp lý và phạm vi điều chỉnh
Quy chế nội bộ về quản rị công y được xây dựng heo quy định của Luậ Doanh
nghiệp, Luậ Chứng khoán, Thông ư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài
Chính (sau đây gọi ắ là Thông ư 95) hướng dẫn về quản rị công y áp dụng đối với
công y đại chúng.
Quy chế này đề ra những nguyên ắc cơ bản về quản rị công y để bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của cổ đông, hiế lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề
nghiệp của các hành viên Hội đồng quản rị, Ban kiểm soá , Ban Tổng giám đốc điều
hành và cán bộ điều hành khác của Công y.
Quy chế này sẽ điều ch nh các nội dung chủ yếu sau:
1. Trình ự, hủ ục về riệu ập và biểu quyế ại Đại hội đồng Cổ đông;
2. Trình ự và hủ ục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm hành viên Hội
đồng Quản rị;
3. Trình ự, hủ ục ổ chức họp Hội đồng Quản rị;
4. Trình ự và hủ ục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm hành viên
Ban kiểm soá ;
5. Trình ự, hủ ục lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh
nghiệp;
6. Quy rình, hủ ục phối hợp hoạ động giữa Hội đồng Quản rị, Ban Kiểm soá
và Tổng Giám đốc điều hành;
7. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạ động khen hưởng và kỷ luậ đối
với hành viên Hội đồng quản rị, Kiểm soá viên, Tổng giám đốc và các người điều
hành doanh nghiệp khác;
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8. Trình ự, hủ ục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ rách quản rị
công ty.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Trong Quy chế này, các ừ ngữ sau đây được hiểu như sau:
a. “Quản rị công y”: là hệ hống các quy ắc để đảm bảo cho Công y được định
hướng điều hành và được kiểm soá mộ cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và
những người liên quan đến Công y.
b. “Công y”: là Công y Cổ phần Thủy sản Cà Mau.
c. “Điều lệ”: là Điều lệ được Đại hội đồng Cổ đông Công y hông qua ở ừng hời
điểm.
d. “Cổ đông”: là những cá nhân, ổ chức sở hữu cổ phiếu của Công y.
đ. “Đại hội đồng Cổ đông” hoặc “Đại hội”: là Đại hội đồng Cổ đông Công y.
e. “Người có liên quan”: là cá nhân hoặc ổ chức được quy định ại Khoản 34,
Điều 6 của Luậ Chứng khoán, cụ hể như sau:
- Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruộ của cá
nhân;
- Tổ chức mà rong đó có cá nhân là nhân viên, Tổng giám đốc, chủ sở hữu rên
mười phần răm (10%) số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyế ;
- Thành viên Hội đồng quản rị, Ban kiểm soá , Tổng giám đốc, Phó Tổng giám
đốc và các chức danh quản lý khác của ổ chức đó;
- Người mà rong mối quan hệ với người khác rực iếp, gián iếp kiểm soá hoặc
bị kiểm soá bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung mộ sự kiểm soát;
- Công y mẹ, công y con;
- Quan hệ hợp đồng rong đó mộ người là đại diện cho người kia.
f. “Thành viên Hội đồng quản rị không điều hành”: là hành viên Hội đồng quản
rị được quy định ại Khoản 6, Điều 2 Nghị định 71/2017/NĐ-CP: không phải là Tổng
giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế oán rưởng và những người điều hành khác theo quy
định của điều lệ công y.
g. “Thành viên Hội đồng quản rị độc lập”: là hành viên Hội đồng quản rị được
quy định ại khoản 2 Điều 151 Luậ doanh nghiệp.
h. "Cán bộ quản lý": là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế oán rưởng, và
các vị rí quản lý khác rong Công y được Hội đồng Quản rị bổ nhiệm.
i. “Ban điều hành”: là Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc.
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k. Người phụ rách quản rị công y là người có rách nhiệm và quyền hạn được
quy định ại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
2. Trong quy chế này, các ham chiếu ới mộ hoặc mộ số quy định hoặc văn bản
khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản hay hế.
CHƯƠNG II
CỔ ĐÔNG VÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
Điều 3. Thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cổ đông
1. Thời điểm phá sinh quyền, nghĩa vụ của cổ đông là hời điểm ài khoản lưu ký
chứng khoán của cổ đông mở ại mộ hành viên lưu ký chứng khoán ghi có số dư cổ
phiếu của Công y. Đối với cổ phiếu chưa lưu ký, hời điểm phá sinh quyền, nghĩa vụ
của cổ đông là hời điểm ên và các hông in về cổ đông được ghi vào Sổ đăng ký cổ
đông của Công y.
2. Sổ đăng ký cổ đông của Công y, danh sách cổ đông do Trung âm Lưu ký
Chứng khoán Việ Nam cung cấp cho Công y là căn cứ duy nhấ để xác định ư cách,
quyền và nghĩa vụ của cổ đông.
Điều 4. Đối xử công bằng giữa các cổ đông
1. Mọi cổ đông đều được đối xử công bằng, bao gồm cả cổ đông hiểu số và cổ
đông là người nước ngoài.
2. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu hế của mình gây ổn hại đến các quyền
và lợi ích của Công y và của các cổ đông khác.
Điều 5. Cổ đông yêu cầu cung cấp thông tin
1. Cổ đông và nhóm cổ đông có yêu cầu xem xé , ra cứu và rích lục các hông in
heo quy định ại các điểm e, f, g khoản 2 Điều 12 của Điều lệ sẽ hực hiện heo rình ự
như sau:
a. Cổ đông yêu cầu xem xé , ra cứu và rích lục các hông in rong danh sách cổ
đông có quyền biểu quyế và yêu cầu sửa đổi các hông in không chính xác phải gửi yêu
cầu đến ổ chức lưu ký nơi mở ài khoản lưu ký, đồng hời báo cho Công y được biế .
Đối với các cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu hì gửi rực iếp yêu cầu bằng văn bản đến Hội
đồng Quản rị Công y.
b. Cổ đông yêu cầu xem xé , ra cứu, rích lục hoặc sao chụp Điều lệ, biên bản
họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyế của Đại hội đồng cổ đông có hể gửi yêu
cầu bằng văn bản hoặc liên hệ rực iếp với Thư ký hoặc Người phụ rách quản rị công
ty Công y để được cung cấp ài liệu. Công y có hể gửi rích lục, bản sao chụp các ài
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liệu rên cho cổ đông bằng đường bưu điện, qua email heo yêu cầu của cổ đông. Cổ
đông yêu cầu gửi ài liệu qua đường bưu điện phải rả phí bưu điện cho Công y ngay khi
đưa yêu cầu.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định ại khoản 3 Điều 12 của Điều lệ hực
hiện các quyền yêu cầu quy định ại các điểm ừ a đến c khoản 3 Điều 12 của Điều lệ
heo rình ự như sau:
a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông lập yêu cầu bằng văn bản gửi cho Chủ ịch Hội
đồng Quản rị bằng cách gửi hư hoặc gửi rực iếp ại rụ sở chính của Công y. Yêu cầu
phải nêu rõ hông in về cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, hời gian sở hữu, các vấn đề
xem xé , chữ ký của cổ đông hoặc oàn bộ các cổ đông rong nhóm cổ đông.
b. Chủ ịch Hội đồng Quản rị xem xé và phân công Thư ký hoặc Người phụ
rách quản rị Công y cung cấp hông in heo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông
rong hời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể ừ ngày nhận được yêu cầu của cổ đông hoặc
nhóm cổ đông; rường hợp ừ chối kiến nghị hì phải rả lời cho cổ đông bằng văn bản.
c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền yêu cầu Ban kiểm soá làm việc với Chủ
ịch Hội đồng Quản rị rong rường hợp không đồng ý với quyế định của Chủ ịch Hội
đồng Quản rị về việc nào đó.
d. Cổ đông phải rả phí cho Công y khi yêu cầu rích lục, sao chụp ài liệu, bao
gồm cả phí gửi bưu điện nếu cổ đông có yêu cầu.
Điều 6. Cổ đông hẹn làm việc trực tiếp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
1. Cổ đông muốn làm việc rực iếp với Hội đồng quản rị, Tổng giám đốc để rao
đổi, kiến nghị, khiếu nại, ố cáo,… phải đăng ký với Thư ký Công y. Thư ký Công y có
rách nhiệm hông báo cho Chủ ịch Hội đồng quản rị hoặc Tổng giám đốc để sắp xếp
lịch làm việc phù hợp. Căn cứ lịch làm việc, mức độ cần hiế của nội dung được yêu
cầu, Chủ ịch Hội đồng quản rị hoặc Tổng giám đốc quyế định làm việc với cổ đông và
rực iếp hoặc cử người có hẩm quyền ham dự buổi làm việc. Thư ký Công y hông
báo cho cổ đông lịch làm việc và chuẩn bị ài liệu cho buổi làm việc (nếu có).
2. Thư ký Công y có rách nhiệm lập biên bản làm việc giữa Hội đồng quản
rị/Tổng giám đốc và cổ đông, đồng hời có rách nhiệm lưu vào hồ sơ Công y.
Điều 7. Cung cấp thông tin cho cổ đông và công chúng
1. Công y ạo điều kiện để cổ đông và công chúng có hể nhận được hông in
chính hức ừ Công y mộ cách nhanh chóng, chính xác.
2. Thông in của Công y được cung cấp cho cổ đông hông qua các kênh sau:
a. Websi e chính hức của Công y: www.seaprimexco.com
b. Thông in được báo cáo, công bố chính hức heo quy định của pháp luậ về báo
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cáo, công bố hông in đối với công y đại chúng, ổ chức niêm yế ;
c. Phá ngôn của người đại diện heo pháp luậ , người được ủy quyền công bố
thông tin;
d. Các báo cáo, văn bản khác chính hức phá hành cho cổ đông hoặc công chúng.
CHƯƠNG III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP
VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Điều 8. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên
1. Sau khi có báo cáo kiểm oán, Hội đồng Quản rị Công y họp, ra quyế định
riệu ập Đại hội đồng cổ đông hường niên và hống nhấ hông qua các nội dung,
chương rình đại hội.
2. Hội đồng Quản rị phải chuẩn bị các công việc sau:
a. Thông báo việc chố danh sách cổ đông có quyền ham dự họp Đaị hội đồng cổ
đông ối hiểu bảy (07) ngày làm việc rước ngày chố danh sách.
b. Lập xong danh sách cổ đông đủ điều kiện ham dự và biểu quyế ại đại hội
rước ngày ổ chức Đại hội đồng cổ đông í nhấ hai mươi lăm (25) ngày, thông qua
Trung âm Lưu ký Chứng khoán Việ Nam. Trình ự, hủ ục chố danh sách cổ đông
hực hiện heo quy định của Trung âm Lưu ký Chứng khoán.
c. Chuẩn bị nội dung, chương rình đại hội, xác định hời gian, địa điểm ổ chức
Đại hội.
d. Gửi hư mời họp heo phương hức đảm bảo đến địa ch đã đăng ký của ừng cổ
đông có quyền dự họp; hông báo về việc ổ chức Đại hội đồng cổ đông rên websi e của
Công y và công bố rên phương iện hông in của Sở Giao dịch Chứng khoán ( rường
hợp Chứng khoán công y đang niêm yế ) rước í nhấ mười lăm (15) ngày rước ngày
ổ chức Đại hội, ính ừ ngày mà hông báo được gửi hoặc chuyển đi mộ cách hợp lệ,
được rả cước phí hoặc được bỏ vào hòm hư rên cơ sở danh sách cổ đông của Trung
âm Lưu ký Chứng khoán Việ Nam.
3. Thông báo, hư mời họp phải ghi rõ nội dung chương rình Đại hội, các vấn đề
sẽ được hảo luận, biểu quyế ại Đại hội, hời gian và địa điểm ổ chức. Kèm heo hư
mời họp gửi cho cổ đông phải có mẫu ch định đại diện heo ủy quyền dự họp, mẫu xác
nhận dự họp (nếu cần), chương rình họp, các ài liệu hảo luận cơ sở để hông qua quyế
định và dự hảo nghị quyế đối với ừng vấn đề rong chương rình Đại hội, Trong rường
hợp ài liệu không được gửi kèm hông báo họp Đại hội đồng cổ đông, hông báo mời
họp phải nêu rõ địa ch rang hông in điện ử để các cổ đông có hể iếp cận.
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Điều 9. Cổ đông, Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông heo quy định ại điểm b khoản 3 Điều 12 của
Điều lệ có quyền yêu cầu riệu ập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông heo rình ự sau:
a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông lập yêu cầu riệu ập cuộc họp bằng văn bản gửi
cho Chủ ịch Hội đồng Quản rị bằng cách gửi hư hoặc gửi rực iếp ại rụ sở chính của
Công y. Yêu cầu phải ghi rõ hông in về cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu, hời gian sở
hữu, lý do yêu cầu riệu ập, các vấn đề cần hảo luận ại Đại hội, chữ ký của cổ đông
hoặc oàn bộ các cổ đông rong nhóm cổ đông và các bằng chứng chứng minh cho yêu
cầu của cổ đông.
b. Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể ừ ngày nhận được yêu cầu ừ cổ đông,
Hội đồng Quản rị phải có văn bản rả lời chính hức về yêu cầu riệu ập.
2. Trường hợp Ban Kiểm soá , cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải ự mình riệu ập
cuộc họp heo quy định ại điểm b và điểm c khoản 4 Điều 14 của Điều lệ hì Chủ ịch
Hội đồng Quản rị và/hoặc Tổng Giám đốc có rách nhiệm iến hành các hủ ục cần hiế
để cung cấp cho họ danh sách cổ đông có quyền dự họp.
3. Công y hoàn rả cho người riệu ập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông các chi phí
hợp lý cho việc riệu ập, iến hành cuộc họp quy định ại Điều này. Chi phí này không
bao gồm những chi phí do cổ đông chi iêu khi ham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi
phí ăn ở và đi lại, với điều kiện là người riệu ập cuộc họp phải xuấ rình hóa đơn hợp
lệ có ghi hông in của Công y là bên mua hàng.
Điều 10. Cổ đông yêu cầu bổ sung chương trình họp của Đại hội đồng cổ
đông
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định ại khoản 3 Điều 12 của Điều lệ có
quyền yêu cầu bổ sung chương rình họp Đại hội đồng cổ đông heo rình ự như sau:
a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông lập yêu cầu bổ sung chương rình họp Đại hội
đồng cổ đông bằng văn bản gửi cho Chủ ịch Hội đồng Quản rị bằng cách gửi hư hoặc
gửi rực iếp ại rụ sở chính của Công y í nhấ ba (03) ngày làm việc rước ngày ổ
chức Đại hội dự kiến. Yêu cầu phải nêu rõ hông in về cổ đông, số lượng cổ phần sở
hữu, hời gian sở hữu, các vấn đề cần bổ sung vào chương rình họp, chữ ký của cổ đông
hoặc oàn bộ các cổ đông rong nhóm cổ đông và các bằng chứng chứng minh cho yêu
cầu của cổ đông.
b. Trường hợp ừ chối kiến nghị hì Hội đồng Quản rị phải rả lời cho cổ đông
bằng văn bản rước ngày dự kiến ổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.
c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền yêu cầu Ban Kiểm soá làm việc với Hội
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đồng Quản rị rong rường hợp không đồng ý với quyế định của Hội đồng Quản rị về
việc này.
d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được chấp huận kiến nghị bổ sung chương rình
họp phải cung cấp cho Chủ ịch Hội đồng Quản rị các ài liệu cần hiế để Ban ổ chức
Đại hội chuẩn bị, in ấn và phá cho các cổ đông dự họp ham khảo và hảo luận, đồng
hời chuẩn bị dự hảo nghị quyế về vấn đề này.
2. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông không huộc rường hợp quy định ại khoản 3
Điều 12 của Điều lệ cũng có hể gửi kiến nghị đến Hội đồng Quản rị đề nghị bổ sung
chương rình họp Đại hội đồng cổ đông heo rình ự nêu rên. Tuy nhiên, Hội đồng
Quản rị có oàn quyền xem xé và quyế định việc bổ sung nội dung này.
Điều 11. Cách thức đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
1. Cổ đông có hể đăng ký ham dự họp Đại hội đồng cổ đông heo cách hức đã
ghi rong hông báo, bao gồm mộ rong các cách hức sau: đăng ký rực iếp, qua điện
hoại, fax, gửi hư hoặc gửi hư điện ử cho công y rước hời hạn ghi rong hư mời họp
Đại hội đồng cổ đông.
2. Nếu cổ đông không hể ham dự Đại hội hì có hể ủy quyền cho đại diện của
mình ham dự, việc ủy quyền cho người đại diện phải được lập hành văn bản heo mẫu
của Công y đã gửi kèm hư mời họp và phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền hì phải có chữ ký của cổ đông
và người được ủy quyền dự họp;
b. Trường hợp người đại diện heo ủy quyền của cổ đông ổ chức là người ủy
quyền hì phải có chữ ký của người đại diện heo ủy quyền, người đại diện heo pháp
luậ của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
c. Trường hợp có nhiều hơn mộ người đại diện heo ủy quyền được cử, hì phải
xác định cụ hể số cổ phần và số phiếu bầu của người đại diện. Đại diện ủy quyền không
được ủy quyền lại cho người khác.
d. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang heo chứng
minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm ra và nộp lại văn bản bản gốc giấy ủy quyền
rước khi vào họp.
Điều 12. Cách thức biểu quyết, kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết
1. Khi iến hành đăng ký cổ đông, Công y sẽ cấp cho ừng cổ đông hoặc đại diện
được ủy quyền có quyền biểu quyế mộ hẻ biểu quyế , rên đó ghi họ và ên của cổ
đông, họ và ên người được ủy quyền và số phiếu biểu quyế của cổ đông đó ương ứng
với cổ phần mà cổ đông đang nằm giữ. Thẻ biểu quyế này dùng để biểu quyế ấ cả các
vấn đề cần biểu quyế rong Đại hội.
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2. Đại hội đồng cổ đông hảo luận và biểu quyế heo ừng vấn đề rong nội dung
chương rình. Khi iến hành biểu quyế ừng vấn đề ại Đại hội phải ổng hợp số phiếu
án hành, không án hành và không có ý kiến đối với ừng vấn đề. Tổng số hẻ ủng hộ,
phản đối hay số hẻ không có ý kiến gì, sẽ được Chủ ọa hông báo ngay sau khi iến
hành biểu quyế vấn đề đó.
3. Theo quyế định của ít nhất 65% tổng số cổ đông tham dự cuộc họp, Chủ ọa
phải mời ổ chức rung lập hực hiện việc kiểm phiếu đối với các vấn đề nhạy cảm.
Trong rường hợp này, việc kiểm phiếu phải có chứng kiến của í nhấ hai (02) cổ đông
rong số những người yêu cầu phải có ổ chức rung lập kiểm phiếu.
Tổ chức rung lập được mời kiểm phiếu là ổ chức rong nước bấ kỳ do Chủ ọa
lựa chọn với điều kiện là ổ chức này không phải là người có liên quan của những người
có quyền và nghĩa vụ rong vấn đề nhạy cảm mà Đại hội đồng cổ đông đang hảo luận,
không phải là người có liên quan của hành viên Hội đồng Quản rị, Ban Kiểm soá ,
Tổng Giám đốc, Kế oán rưởng, rừ rường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyế định
khác. Người có liên quan được xác định heo quy định của khoản 34 Điều 6 Luật
Chứng khoán và khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.
Kế quả biểu quyế được hông báo ngay ại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau
khi hoàn hành việc kiểm phiếu; rường hợp việc kiểm phiếu kéo dài sang ngày hôm sau
hì Chủ ọa có rách nhiệm hông báo cho cổ đông dự họp kế quả kiểm phiếu hông qua
websi e của Công y, rừ rường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyế định khác.
4. Trường hợp ấ cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyế rực
iếp ham dự hoặc hông qua đại diện được uỷ quyền ại Đại hội đồng cổ đông, những
quyế định được Đại hội đồng cổ đông hông qua đều được coi là hợp lệ kể cả rong
rường hợp việc riệu ập Đại hội đồng cổ đông không heo đúng hủ ục hoặc nội dung
biểu quyế không có rong chương rình hông qua đều được xem là hợp lệ ngay cả khi
Đại hội cổ đông không được riệu ập heo đúng rình ự và hủ ục quy định ại Điều lệ
này hoặc vấn đề được hông qua không có rong chương rình Đại hội.
Điều 13. Cách thức phản đối, yêu cầu hủy bỏ Biên bản, Nghị quyết của Đại
hội đồng cổ đông
1. Cổ đông có quyền phản đối Biên bản, Nghị quyế của Đại hội đồng cổ đông
bằng cách yêu cầu Thư ký cuộc họp ghi ý kiến phản đối vào Biên bản cuộc họp nếu
Nghị quyế công bố ngay ại cuộc họp, hoặc gửi văn bản đến Hội đồng Quản rị rong
vòng mười (10) ngày kể ừ ngày Biên bản, Nghị quyế của Đại hội được gửi cho các cổ
đông và được công bố rên websi e của Công y.
2. Thành viên Hội đồng Quản rị, Ban Kiểm soá , Tổng Giám đốc, cổ đông hoặc
nhóm cổ đông quy định ại khoản 3 Điều 12 Điều lệ có quyền yêu cầu òa án hoặc rọng
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ài xem xé , hủy bỏ Quyế định của Đại hội đồng cổ đông heo quy định ại Điều 24 của
Điều lệ. Mọi chi phí liên quan đến hủ ục yêu cầu hủy bỏ Nghị quyế của Đại hội đồng
cổ đông sẽ do người yêu cầu rả.
3. Trong mọi rường hợp, cổ đông vẫn phải uân hủ Nghị quyế của Đại hội đồng
cổ đông cho đến khi có phán quyế có hiệu lực của òa án hoặc rọng ài về việc hủy
Nghị quyế của Đại hội đồng cổ đông.
Điều 14. Ghi và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông
1. Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chịu rách nhiệm ghi oàn bộ diễn biến
Đại hội, lập Biên bản và đề nghị Đại hội đồng cổ đông hông qua ại cuộc họp.
2. Biên bản được lập bằng iếng Việ . Biên bản phải bao gồm các nội dung cơ bản
quy định ại Điều 23 Điều lệ Công y.
3. Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc dự hảo Biên bản ại Đại hội
để các cổ đông dự họp kiểm ra nội dung rước khi rình Chủ ọa ký.
4. Chủ ọa và hư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải liên đới chịu rách
nhiệm về ính rung hực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, kèm heo phụ lục danh sách đăng ký cổ
đông, Phiếu biểu quyế , Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyế oàn văn được hông qua ại
Đại hội, các ài liệu gửi kèm heo hư mời và các ài liệu phá ại Đại hội phải được lưu
giữ ại rụ sở chính của Công y ối hiểu mười (10) năm kể ừ ngày ban hành.
Điều 15. Thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho cổ đông và công bố
ra công chúng
1. Bản sao biên bản phải được công bố rên websi e của Công y rong hời hạn
hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho ấ cả các cổ đông (kể cả cổ đông không dự họp) rong
hời hạn mười lăm (15) ngày kể ừ ngày bế mạc cuộc họp.
2. Công y phải ổ chức công bố hông in về Đại hội đồng cổ đông heo quy định
công bố ra công chúng heo các quy định của pháp luậ về Chứng khoán và Thị rường
Chứng khoán.
CHƯƠNG IV
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 16. Trình tự, cách thức, thủ tục đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị
1. Đề cử vào Hội đồng Quản rị:
a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ hông có quyền biểu quyế rong hời hạn
10

liên ục í nhấ sáu (6) tháng liên iếp rở lên có quyền gộp số quyền biểu quyế của ừng
người lại với nhau hành nhóm cổ đông để đề cử ứng viên bầu vào Hội đồng Quản rị.
b. Nếu cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyế :
- Từ 05% đến dưới 10% hì được đề cử ối đa 01 ứng cử viên.
- Từ 10% đến dưới 30% hì được đề cử ối đa 02 ứng cử viên.
- Từ 30% đến dưới 40% hì được đề cử ối đa 03 ứng cử viên.
- Từ 40% đến dưới 50% hì được đề cử ối đa 04 ứng cử viên.
- Từ 50% đến dưới 60% hì được đề cử ối đa 05 ứng cử viên.
- Từ 60% đến dưới 70% hì được đề cử ối đa 06 ứng cử viên.
- Từ 70% đến dưới 80% hì được đề cử ối đa 07 ứng cử viên.
- Từ 80% đến dưới 90% hì được đề cử ối đa 08 ứng cử viên.
2. Nếu sau khi áp dụng các quy định về đề cử ại điểm b khoản 1 Điều 16 nêu rên
mà vẫn chưa đủ số ứng cử viên cần hiế , Hội đồng Quản rị đương nhiệm có hể cử hêm
ứng viên hoặc ổ chức đề cử heo mộ cơ chế do Công y quy định. Cơ chế đề cử hay
cách hức Hội đồng Quản rị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản rị được công
bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông hông qua rước khi iến hành đề cử.
3. Danh sách, lý lịch và các hông in có liên quan của các ứng viên được đề cử
hoặc ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản rị, Ban kiểm soá phải được gửi về cho Hội
đồng Quản rị đương nhiệm chậm nhấ mười lăm (15) ngày rước khi Đại hội đồng cổ
đông hường niên được ổ chức.
4. Danh sách ứng viên được đề cử hoặc ứng cử vào Hội đồng Quản rị (kèm heo
lý lịch, hông in) phải được công bố ối hiểu mười (10) ngày rước ngày khai mạc cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông rên rang hông in điện ử của Công y để cổ đông có hể ìm
hiểu về các ứng viên này rước khi bỏ phiếu.
Điều 17. Cách thức bầu thành viên Hội đồng Quản trị
1. Việc bầu hành viên Hội đồng Quản rị phải hực hiện heo phương hức bầu
dồn phiếu, heo đó mỗi cổ đông có ổng số biểu quyế ương ứng với ổng số cổ phần sở
hữu nhân với số hành viên được bầu của Hội đồng Quản rị và cổ đông có quyền dồn
hế ổng số phiếu của mình cho mộ hoặc mộ số ứng cử viên hoặc phân bố đồng đều.
2. Phiếu bầu do Ban ổ chức in sẵn, có danh sách các ứng viên, sắp xếp heo hứ
ự của bảng chữ cái iếng Việ , có đóng dấu Công y.
3. Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có ên rong danh sách ứng cử
viên ghi rong phiếu bầu cử.
4. Phiếu bầu được phá ại buổi họp Đại hội đồng cổ đông.
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5. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu huộc mộ hoặc nhiều rường hợp sau:
a. Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phá hành;
b. Phiếu bầu cho nhiều người hơn số lượng đã được quy định;
c. Phiếu có ẩy xóa, sửa chữa nội dung;
d. Phiếu bầu có ên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại
hội đồng cổ đông hông qua rước khi bầu cử;
e. Các rường hợp khác heo quy định của pháp luậ hoặc quyế định của Đại hội
đồng cổ đông.
6. Ứng viên rúng cử Hội đồng Quản rị phải đạ ỷ lệ phiếu bầu í nhấ 51% ổng
số cổ phần của các cổ đông và người đại diện cổ đông dự họp ại Đại hội đồng cổ đông.
7. Căn cứ vào số lượng hành viên quy định cho Hội đồng Quản rị, Đại hội đồng
cổ đông sẽ dựa vào ỷ lệ phiếu bầu có số cổ phần cao nhấ ừ rên xuống để chọn cho đủ
số lượng hành viên Hội đồng Quản rị.
8. Nếu bầu vòng hứ nhấ mà không đủ số lượng hành viên Hội đồng Quản rị có
ỷ lệ lớn hơn 51% hì Đại hội đồng cổ đông iếp ục bầu vòng hứ hai đối với những ứng
viên còn lại cho ới khi đủ hành viên Hội đồng Quản rị hoặc do Đại hội đồng cổ đông
quyế định.
9. Trong rường hợp phải lựa chọn mộ (01) rong hai (02) ứng cử viên đạ được
ỷ lệ phiếu bầu ngang nhau hì ứng viên nào đang có cổ phần nắm giữ nhiều hơn sẽ được
chọn. Nếu số cổ phần nắm giữ bằng nhau hì việc lựa chọn sẽ do Chủ ọa quyế định heo
mộ phương hức mà Đại hội đồng cổ đông cho là phù hợp.
10. Kế quả bầu cử được công nhận sau khi biên bản bầu cử đã được Chủ ọa phê
chuẩn và Nghị quyế được Đại hội đồng cổ đông hông qua.
Điều 18. Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
1. Sau khi có kế quả bầu cử hành viên Hội đồng Quản rị của Đại hội đồng cổ
đông, Hội đồng Quản rị phải lựa chọn rong số các hành viên của mình để bầu ra mộ
(01) Chủ ịch.
2. Chủ ịch Hội đồng quản rị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công y.
Việc Chủ ịch Hội đồng quản rị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn
hàng năm ại Đại hội đồng cổ đông hường niên hoặc heo quy định của pháp luậ .
Điều 19. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản
trị
Hội đồng Quản rị phải họp và ra quyế định về việc bãi nhiệm, miễn nhiệm hành
viên Hội đồng Quản rị rong các rường hợp heo quy định ại khoản 3 Điều 26 của
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Điều lệ Công ty .
Điều 20. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng
quản trị
Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm hành viên Hội đồng quản rị phải được
công bố ra công chúng heo các quy định của pháp luậ về Chứng khoán và Thị rường
Chứng khoán.
CHƯƠNG V
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 21. Cuộc họp Hội đồng quản trị
1. Chủ ịch Hội đồng Quản rị riệu ập họp Hội đồng Quản rị.
2. Hội đồng quản rị họp hường kỳ mỗi quý một (01) lần hoặc họp bấ hường
heo quy định ại khoản 3, 4 và 5 Điều 30 của Điều lệ.
3. Khi xé hấy cần hiế , Chủ ịch Hội đồng Quản rị có hể mời các cá nhân khác
ham dự cuộc họp Hội đồng Quản rị. Những người được mời có hể phá biểu ý kiến khi
được chủ ọa yêu cầu, nhưng không được biểu quyế .
4. Người riệu ập cuộc họp Hội đồng Quản rị có rách nhiệm ch đạo Thư ký
Công y chuẩn bị ài liệu họp và chuyển ài liệu cho ừng hành viên Hội đồng Quản rị
và đại biểu được mời họp.
Điều 22. Thông báo họp Hội đồng Quản trị
1. Giấy mời họp Hội đồng Quản rị phải được gửi cho hành viên Hội đồng Quản
rị í nhấ năm (05) ngày làm việc rước ngày họp, rừ rường hợp rong cuộc họp ấ cả
các hành viên Hội đồng Quản rị đều không có ý kiến đề nghị ổ chức họp lại vì lý do ài
liệu họp không được chuyển đến đúng hời hạn.
2. Tài liệu họp của phiên họp Hội đồng quản rị phải được gửi đến các hành viên
Hội đồng Quản rị rong hời hạn í nhấ ba (03) ngày làm việc. Trường hợp hành viên
Hội đồng quản rị không nhận được ài liệu họp đúng hời hạn do lỗi của Chủ ịch Hội
đồng quản rị hay Thư ký có quyền đề nghị hoãn lại ngày họp và Chủ ịch Hội đồng
quản rị có nghĩa vụ ổ chức lại heo đề nghị của Thành viên.
3. Giấy mời họp phải ghi rõ hời gian, địa điểm họp, nội dung hoặc chương rình
họp, các vấn đề hảo luận và quyế định. Giấy mời họp được gửi bằng đường bưu điện,
fax, hư điện ử hoặc phương iện phù hợp khác, nhưng phải đảm bảo đến được địa ch
của ừng hành viên Hội đồng Quản rị đã được đăng ký ại Công y.
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Điều 23. Ủy quyền tham dự cuộc họp Hội đồng Quản trị
1. Thành viên Hội đồng Quản rị (kể cả Chủ ịch Hội đồng Quản rị) có hể ủy
quyền cho mộ (01) hành viên Hội đồng Quản rị khác ham dự cuộc họp Hội đồng
Quản rị bằng văn bản gửi đến Chủ ịch Hội đồng Quản rị rước ngày ổ chức họp í nhấ
một (01) ngày. Chủ ịch Hội đồng Quản rị ủy quyền hì phải hông báo cho các hành
viên Hội đồng Quản rị biế rước ngày ổ chức cuộc họp í nhấ một (01) ngày.
2. Thành viên Hội đồng Quản rị không được phép ủy quyền cho người không
phải là hành viên Hội đồng Quản rị ham dự cuộc họp nếu không được đa số hành viên
Hội đồng Quản rị còn lại chấp huận.
Điều 24. Bỏ phiếu trước bằng văn bản
Các hành viên Hội đồng Quản rị không hể dự họp có quyền biểu quyế hông
qua bỏ phiếu rước bằng văn bản. Phiếu biểu quyế phải đựng rong phong bì kín và phải
được chuyển đến Chủ ịch Hội đồng Quản rị rước khi khai mạc cuộc họp. Phiếu biểu
quyế ch được mở rước sự chứng kiến của ấ cả những người dự họp.
Điều 25: Cách thức phản đối, yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Hội đồng Quản
trị
1. Thành viên Hội đồng Quản rị có quyền phản đối Nghị quyế của Hội đồng
Quản rị bằng cách yêu cầu hư ký cuộc họp ghi ý kiến phản đối vào biên bản cuộc họp,
nếu Nghị quyế công bố ngay ại cuộc họp, hoặc gửi văn bản đến Hội đồng Quản rị
trong vòng mười (10) ngày kể ừ ngày Nghị quyế được công bố rên websi e của Công
ty rong rường hợp Nghị quyế được công bố sau cuộc họp.
2. Thành viên Hội đồng Quản rị có quyền yêu cầu òa án hoặc rọng ài xem xé ,
hủy bỏ Quyế định của Hội đồng Quản rị. Mọi chi phí liên quan đến hủ ục yêu cầu hủy
bỏ Nghị quyế của Hội đồng Quản rị sẽ do người yêu cầu rả.
3. Trong mọi rường hợp, hành viên Hội đồng Quản rị vẫn phải uân hủ Nghị
quyế của Hội đồng Quản rị cho đến khi có phán quyế có hiệu lực của òa án hoặc rọng
ài về việc hủy Nghị quyế của Hội đồng Quản rị.
Điều 26. Biên bản và thông qua biên bản họp Hội đồng Quản trị
1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản rị đều phải được ghi vào sổ biên bản. Biên
bản phải lập bằng iếng Việ , có các nội dung chủ yếu sau:
a. Tên, rụ sở chính, số và ngày đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh.
b. Mục đích, chương rình và nội dung họp.
c. Thời gian, địa điểm họp.
d. Họ và ên ừng hành viên họp hoặc người được ủy quyền dự họp; họ và ên các
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thành viên không dự họp, lý do.
đ. Các vấn đề được hảo luận và biểu quyế ại cuộc họp
e. Tóm ắ phá biểu ý kiến của ừng hành viên dự họp heo rình ự diễn biến của
cuộc họp.
g. Kế quả biểu quyế , rong đó ghi rõ những hành viên đồng ý, những hành viên
phản đối và những hành viên bỏ phiếu rắng.
h. Các vấn đề đã được hông qua.
i. Chữ ký của ấ cả các hành viên hoặc đại diện heo ủy quyền dự họp.
k. Chủ ọa và hư ký phải chịu rách nhiệm về ính rung hực và chính xác của nội
dung biên bản họp Hội đồng Quản rị.
2. Biên bản họp Hội đồng Quản rị phải được hông qua và biểu quyế nhấ rí ại
cuộc họp Hội đồng Quản rị.
3. Các ài liệu sử dụng rong cuộc họp Hội đồng Quản rị phải được lưu rữ ại rụ
sở chính của Công y rong hời hạn í nhấ là mười (10) năm.
4. Chủ ịch Hội đồng Quản rị hoặc Thư ký Công y có rách nhiệm chuyển Biên
bản họp và Nghị quyế Hội đồng Quản rị cho các hành viên Hội đồng Quản rị (bao
gồm các hành viên dự họp và các hành viên vắng mặ ).
Điều 27. Công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng Quản trị
Công y có rách nhiệm công bố hông in rong nội bộ công y và cho các cơ quan
hữu quan (nếu được yêu cầu), hoặc rên các phương iện hông in đại chúng, rên rang
websi e của công y heo rình ự và quy định của pháp luậ doanh nghiệp và pháp luậ về
chứng khoán và hị rường chứng khoán.
CHƯƠNG VI
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Điều 28. Trình tự, cách thức, thủ tục đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát
1. Đề cử vào Ban kiểm soá :
a. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ hông có quyền biểu quyế rong hời hạn
liên ục í nhấ sáu (6) tháng liên iếp rở lên có quyền gộp số quyền biểu quyế của ừng
người lại với nhau hành nhóm cổ đông để đề cử ứng viên bầu vào Ban kiểm soá .
b. Nếu cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần có quyền biểu quyế :
- Từ 05% đến dưới 10% hì được đề cử ối đa 01 ứng cử viên.
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- Từ 10% đến dưới 30% hì được đề cử ối đa 02 ứng cử viên.
- Từ 30% đến dưới 40% hì được đề cử ối đa 03 ứng cử viên.
- Từ 40% đến dưới 50% hì được đề cử ối đa 04 ứng cử viên.
- Từ 50% đến dưới 60% hì được đề cử ối đa 05 ứng cử viên.
- Từ 60% đến dưới 70% hì được đề cử ối đa 06 ứng cử viên.
- Từ 70% đến dưới 80% hì được đề cử ối đa 07 ứng cử viên.
- Từ 80% đến dưới 90% hì được đề cử ối đa 08 ứng cử viên.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soá hông qua đề cử và ứng cử
không đủ số lượng cần hiế , Ban kiểm soá đương nhiệm có hể đề cử hêm ứng viên
hoặc ổ chức đề cử heo cơ chế quy định ại Điều lệ công y và Quy chế nội bộ về quản
rị công y. Cơ chế Ban kiểm soá đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soá phải được
công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông hông qua rước khi iến hành đề cử.
3. Kiểm soá viên phải đáp ứng các iêu chuẩn và điều kiện heo quy định ại
khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công y và không huộc các rường hợp
sau:
a) Làm việc rong bộ phận kế oán, ài chính của công y;
b) Là hành viên hay nhân viên của công y kiểm oán độc lập hực hiện kiểm oán
các báo cáo ài chính của công y rong ba (03) năm liền rước đó.
4. Danh sách, lý lịch và các hông in có liên quan của các ứng viên được đề cử
hoặc ứng cử để bầu vào Ban kiểm soá phải được gửi về cho Hội đồng Quản rị đương
nhiệm chậm nhấ mười lăm (15) ngày rước khi Đại hội đồng cổ đông hường niên được
ổ chức.
5. Danh sách ứng viên được đề cử hoặc ứng cử vào Ban kiểm soá (kèm theo lý
lịch, hông in) phải được công bố ối hiểu mười (10) ngày rước ngày khai mạc cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông rên rang hông in điện ử của Công y để cổ đông có hể ìm
hiểu về các ứng viên này rước khi bỏ phiếu.
Điều 29. Cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát
1. Việc bầu hành viên Ban kiểm soá phải hực hiện heo phương hức bầu dồn
phiếu, heo đó mỗi cổ đông có ổng số biểu quyế ương ứng với ổng số cổ phần sở hữu
nhân với số hành viên được bầu của Ban kiểm soá và cổ đông có quyền dồn hế ổng số
phiếu của mình cho mộ hoặc mộ số ứng cử viên hoặc phân bố đồng đều.
2. Phiếu bầu do Ban ổ chức in sẵn, có danh sách các ứng viên, sắp xếp heo hứ
ự của bảng chữ cái iếng Việ , có đóng dấu Công y.
3. Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có ên rong danh sách ứng cử
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viên ghi rong phiếu bầu cử.
4. Phiếu bầu được phá ại buổi họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu huộc mộ hoặc nhiều rường hợp sau:
a. Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phá hành;
b. Phiếu bầu cho nhiều người hơn số lượng đã được quy định;
c. Phiếu có ẩy xóa, sửa chữa nội dung;
d. Phiếu bầu có ên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại
hội đồng cổ đông hông qua rước khi bầu cử;
e. Các rường hợp khác heo quy định của pháp luậ hoặc quyế định của Đại hội
đồng cổ đông.
6. Ứng viên rúng cử Ban kiểm soá phải đạ ỷ lệ phiếu bầu í nhấ 51% ổng số
cổ phần của các cổ đông và người đại diện cổ đông dự họp ại Đại hội đồng cổ đông.
7. Căn cứ vào số lượng hành viên quy định cho Ban kiểm soá , Đại hội đồng cổ
đông sẽ dựa vào ỷ lệ phiếu bầu có số cổ phần cao nhấ ừ rên xuống để chọn cho đủ số
lượng hành viên Ban kiểm soá .
8. Nếu bầu vòng hứ nhấ mà không đủ số lượng thành viên Ban kiểm soá có ỷ lệ
lớn hơn 51% hì Đại hội đồng cổ đông iếp ục bầu vòng hứ hai đối với những ứng viên
còn lại cho ới khi đủ hành viên Ban kiểm soá hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyế
định.
9. Trong rường hợp phải lựa chọn mộ (01) rong hai (02) ứng cử viên đạ được
ỷ lệ phiếu bầu ngang nhau hì ứng viên nào đang có cổ phần nắm giữ nhiều hơn sẽ được
chọn. Nếu số cổ phần nắm giữ bằng nhau hì việc lựa chọn sẽ do Chủ ọa quyế định heo
mộ phương hức mà Đại hội đồng cổ đông cho là phù hợp.
10. Kế quả bầu cử được công nhận sau khi biên bản bầu cử đã được Chủ ọa phê
chuẩn và Nghị quyế được Đại hội đồng cổ đông hông qua.
Điều 30. Bầu Trưởng Ban kiểm soát
1. Sau khi có kế quả bầu cử hành viên Ban kiểm soá của Đại hội đồng cổ đông,
Ban kiểm soá phải lựa chọn rong số các hành viên của mình để bầu ra mộ (01)
Trưởng Ban kiểm soá heo nguyên ắc đa số.
2. Trưởng ban kiểm soá phải là kiểm oán viên hoặc kế oán viên chuyên nghiệp
và phải làm việc chuyên rách ại Công y.
Điều 31. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát
Thành viên Ban kiểm soá bị miễn nhiệm, bãi nhiệm rong các rường hợp heo
quy định ại khoản 4 và 5 Điều 37 của Điều lệ Công ty .
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Điều 32. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát
Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm hành viên Ban kiểm soá phải được
công bố ra công chúng heo các quy định của pháp luậ về Chứng khoán và Thị rường
Chứng khoán.
CHƯƠNG VII
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM
NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP
Điều 33. Tiêu chuẩn lựa chọn Người điều hành doanh nghiệp
1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc uân hủ heo quy định ại Điều 65
Luậ Doanh nghiệp.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc:
a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không huộc đối ượng bị cấm quản lý doanh
nghiệp heo quy định của pháp luậ .
b. Là người có rình độ chuyên môn rong mộ hoặc các lĩnh vực quản lý kinh
doanh của Công y, có năng lực ổ chức ch đạo và hực hiện các công việc được giao
rong lĩnh vực được phân công.
c. Về rình độ:
- Phải có rình độ chuyên môn rong mộ hoặc các lĩnh vực quản lý kinh doanh
của Công y ừ rình độ đại học rở lên.
- Thời gian công ác hực ế rong mộ hoặc các lĩnh vực quản lý kinh doanh
của Công y í nhấ năm (05) năm ính đến ngày được bổ nhiệm.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Kế oán rưởng.
a. Không huộc các đối ượng những người không được làm kế oán quy định ại
Điều 52 Luậ Kế oán ; Đảm bảo iêu chuẩn và điều kiện quy định ại Điều 54 Luậ Kế
toán
b. Về phẩm chấ đạo đức: Có phẩm chấ đạo đức nghề nghiệp, rung hực, liêm
khiế , có ý hức chấp hành và đấu ranh bảo vệ chính sách, chế độ, các quy định về quản
lý kinh ế, ài chính của pháp luậ và của công ty.
c. Về rình độ:
- Phải có rình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế oán ừ rình độ đại học rở lên.
Phải có chứng ch kế oán rưởng heo quy định của pháp luậ kế oán.
- Thời gian công ác hực ế là kế oán í nhấ năm (05) năm ính đến ngày
được bổ nhiệm.
18

Điều 34. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm Người điều hành doanh nghiệp
1. Bổ nhiệm Tổng giám đốc
Tổng giám đốc do Hội đồng Quản rị bổ nhiệm. Các hành viên Hội đồng Quản rị
có hể đề cử ứng cử viên cho vị rí Tổng giám đốc hoặc Hội đồng quản rị chọn một
người khác làm Tổng giám đốc. Trường hợp có nhiều ứng cử viên hì Hội đồng Quản rị
có hể xem xé , phỏng vấn và hực hiện các công việc khác (như iến hành hăm dò ý
kiến rong lãnh đạo chủ chố Công y,…) để lựa chọn người được bổ nhiệm.
Hồ sơ đề nghị Hội đồng Quản rị bổ nhiệm Tổng giám đốc do người đề cử ứng cử
viên chuẩn bị, bao gồm:
a. Sơ yếu lí lịch do ứng cử viên ự kê khai nêu rõ nhân hân, học vấn, kinh
nghiệm;
b. Các bản sao văn bằng, chứng ch đào ạo, bồi dưỡng (có công chứng hoặc đóng
dấu của cơ quan sao y bản chính);
c. Bản ự nhận xé đánh giá quá rình công ác;
d. Chương rình hành động.
Toàn bộ hồ sơ nêu rên phải được gửi đến các hành viên Hội đồng Quản rị dự
họp cùng với ài liệu mời họp, Hội đồng quản rị hông qua Nghị quyế để Chủ ịch Hội
đồng quản rị ký Quyế định bổ nhiệm.
2. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế oán rưởng.
Phó Tổng giám đốc, Kế oán rưởng do Hội đồng Quản rị bổ nhiệm rên cơ sở đề
xuấ của Tổng giám đốc. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm hực hiện như hồ sơ đề nghị bổ nhiệm
Tổng giám đốc.
Điều 35. Thời hạn (nhiệm kỳ) giữ chức vụ của Người điều hành doanh
nghiệp.
Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế oán rưởng Công y do
Hội đồng quản rị bổ nhiệm là năm (05) năm và có hể được ái bổ nhiệm.
Điều 36. Bổ nhiệm lại chức vụ của Người điều hành doanh nghiệp.
1. Khi Người điều hành doanh nghiệp kế húc hời hạn giữ chức vụ, hì Hội đồng
quản rị phải xem xé bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại. Hội đồng quản rị quyế
định rước khi cán bộ kế húc nhiệm kỳ í nhấ một (01) tháng.
2. Điều kiện để bổ nhiệm lại
- Hoàn hành ố chức rách, nhiệm vụ được giao rong hời gian giữ chức vụ;
- Phẩm chấ đạo đức ố ;
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- Không vi phạm pháp luậ , chế độ, chính sách Nhà nước và các quy định của
Công ty;
- Có đủ sức khoẻ để hoàn hành nhiệm vụ;
- Được cán bộ, công nhân lao động rong đơn vị ín nhiệm.
3. Hồ sơ rình Công y bổ nhiệm lại như là hồ sơ bổ nhiệm lần đầu
Điều 37. Các trường hợp miễn nhiệm, từ chức đối với Người điều hành
doanh nghiệp.
1. Người điều hành doanh nghiệp xin ừ chức phải làm đơn gửi cho Chủ ịch Hội
đồng quản rị/Tổng giám đốc. Chủ ịch Hội đồng quản rị/Tổng giám đốc phải xem xé
và ra quyế định rong hời hạn 45 ngày, kể ừ khi iếp nhận đơn ừ chức. Trong hời gian
chưa có ý kiến chuẩn y của Chủ ịch Hội đồng quản rị thì Người điều hành doanh
nghiệp đó vẫn phải iếp ục hực hiện nhiệm vụ của mình ở vị rí đã được bổ nhiệm.
2. Chủ ịch Hội đồng quản rị có hể miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp
rong rường hợp sau:
a. Do nhu cầu công ác, điều chuyển, luân chuyển cán bộ;
b. Sức khỏe không đảm bảo để iếp ục công ác;
c. Không hoàn hành nhiệm vụ hoặc vi phạm nội quy, quy chế của công y, vi
phạm pháp luậ nhưng chưa đến mức cách chức hoặc buộc phải chấm dứ hợp đồng lao
động.
Điều 38. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp
Công y phải ổ chức hông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành
doanh nghiệp rong nội bộ công y và công bố hông in heo quy định của pháp luậ về
Chứng khoán và hị rường Chứng khoán.
CHƯƠNG VIII
QUY TRÌNH, THỦ TỤC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC
MỤC 1: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 39. Bộ máy điều hành và giúp việc của Hội đồng quản trị
1. Chủ ịch Hội đồng quản rị điều hành hoạ động của Hội đồng quản rị. Trường
hợp Chủ ịch Hội đồng quản rị vắng mặ hoặc mấ khả năng hực hiện nhiệm vụ được
giao, thì Chủ ịch Hội đồng quản rị có hể ủy quyền cho mộ Ủy viên Hội đồng quản rị
hực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ ịch Hội đồng quản rị. Trường hợp không có
người được ủy quyền hì các hành viên Hội đồng quản rị còn lại chọn mộ rong số họ
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ạm giữ chức Chủ ịch Hội đồng quản rị.
2. Hội đồng quản rị không hành lập bộ máy điều hành riêng, khi cần hiế Hội
đồng quản rị sử dụng bộ máy điều hành của Công y để phục vụ cho công việc của Hội
đồng quản rị.
3. Hội đồng quản rị bổ nhiệm Thư ký hoặc sử dụng cán bộ huộc bộ máy điều
hành Công y để làm Thư ký giúp việc cho Hội đồng quản rị.
Điều 40. Phân công, phân nhiệm giữa các thành viên Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản rị phân công các hành viên phụ rách các lĩnh vực công việc
của Hội đồng quản rị. Thành viên Hội đồng quản rị hực hiện nhiệm vụ của mình rên
cơ sở được cung cấp đầy đủ hông in và phải rung hành, nhiệ huyế , cẩn rọng vì lợi
ích của Công y và các cổ đông.
2. Các thành viên Hội đồng quản rị hực hiện các quyền, nghĩa vụ heo quy định
của pháp luậ , Điều lệ Công y; phụ rách các lĩnh vực, công việc heo sự phân công của
Hội đồng quản rị và chịu rách nhiệm cá nhân về công việc được phân công.
Điều 41: Điều kiện làm việc của Hội đồng quản trị
1. Hội đồng quản rị sử dụng bộ máy và con dấu của Công y để hực hiện chức
năng quản rị Công y.
2. Văn phòng Công y có rách nhiệm nhận và chuyển hư ừ, ài liệu của Hội
đồng quản rị. Tấ cả hư ừ, ài liệu của Hội đồng quản rị phải được chuyển cho Chủ
ịch Hội đồng quản rị xử lý, rừ rường hợp văn bản hoặc phong bì gửi đích danh mộ
thành viên Hội đồng quản rị.
3. Các thành viên Hội đồng quản rị có quyền rực iếp yêu cầu Tổng giám đốc,
các Phó Tổng giám đốc, những Người điều hành khác rong Công y cung cấp các hông
in về các lĩnh vực công việc mà hành viên đó được Hội đồng quản rị phân công phụ
rách. Các cán bộ quản lý khi được yêu cầu phải cung cấp kịp hời, đầy đủ và chính xác
các hông in, ài liệu heo yêu cầu của hành viên Hội đồng quản rị.
4. Thời hạn cung cấp hoặc rả lời hông in không quá ba (03) ngày sau khi nhận
được yêu cầu của hành viên Hội đồng quản rị. Trường hợp chưa hể cung cấp kịp hời
thì có hể rả lời chậm hơn, nhưng cũng không quá năm (05) ngày.
5. Thành viên Hội đồng quản rị không rực iếp giao việc cho nhân viên Công y
khi chưa thông qua Tổng giám đốc hoặc Trưởng đơn vị rực huộc Công y, rừ rường
hợp nhân viên Công y được phân công làm việc rực iếp với hành viên Hội đồng quản
rị đó.
6. Chi phí hoạ động của Hội đồng quản rị do Chủ ịch Hội đồng quản rị xác
nhận và được hạch oán vào chi phí của Công ty.
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Điều 42. Nhiệm vụ của Thư ký Công ty
1. Thư ký Công y có rách nhiệm sau:
a. Theo dõi chương rình hoạ động của Hội đồng quản rị và lịch công ác của
Chủ ịch Hội đồng quản rị và các hành viên Hội đồng quản rị;
b. Cung cấp hông in cho hành viên Hội đồng quản rị. Chuẩn bị chương rình,
ài liệu và cung cấp các ài liệu cho các hành viên Hội đồng quản rị để phục vụ các
cuộc họp hoặc xin ý kiến các hành viên Hội đồng quản rị; ghi chép biên bản, nội dung
các cuộc họp, làm việc, đàm phán của Hội đồng quản rị, Chủ ịch Hội đồng quản rị và
các hành viên Hội đồng quản rị;
c. Soạn hảo các văn bản, Nghị quyế của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản rị
và Chủ ịch Hội đồng quản rị; giúp Hội đồng quản rị, Chủ ịch Hội đồng quản rị riển
khai, heo dõi, ổng hợp, báo cáo kế quả hực hiện các Nghị quyế , Quyế định của Đại
hội đồng cổ đông, Hội đồng quản rị và Chủ ịch Hội đồng quản rị;
d. Tổng hợp rình Hội đồng quản rị và Chủ ịch Hội đồng quản rị các đề nghị,
văn bản, ài liệu gửi đến Hội đồng quản rị;
e. Cung cấp các hông in ài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản rị và các
hông in khác cho hành viên Hội đồng quản rị và Ban kiểm soá ;
f. Cung cấp và hông báo cho các đối ượng liên quan về các Nghị quyế , văn bản
của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản rị và Chủ ịch Hội đồng quản rị heo quy
định của Điều lệ Công y;
g. Tư vấn về hủ ục các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản rị;
h. Được rực iếp làm việc với các cán bộ, nhân viên của Công y và các cơ quan,
đơn vị khác để giải quyế công việc rong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu
rách nhiệm cá nhân rước Hội đồng quản rị và Chủ ịch Hội đồng quản rị về công việc
được giao;
i. Thư ký Hội đồng quản rị có rách nhiệm bảo mậ hông in heo các quy định
của pháp luậ và Điều lệ Công y. Phải liên đới chịu rách nhiệm về ính chính xác, rung
hực và đầy đủ của Biên bản, Nghị quyế họp Hội đồng quản rị.
k. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Hội đồng quản rị và Chủ ịch Hội
đồng quản rị giao.
2. Thư ký Hội đồng quản rị được hưởng các quyền lợi heo hỏa huận rong hợp
đồng lao động được ký với Hội đồng quản rị hoặc Tổng giám đốc Công y.
Điều 43. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Hội đồng quản rị chịu sự giám sá của Ban kiểm soá heo quy định của Điều lệ
Công y và phải ạo điều kiện huận lợi cho Ban kiểm soá hực hi nhiệm vụ.
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Điều 44. Trách nhiệm báo cáo cho Ban kiểm soát
1. Hội đồng quản rị hoặc cá nhân hành viên Hội đồng quản rị có rách nhiệm
cung cấp ài liệu, giải rình cho Ban kiểm soá các vấn đề được Ban kiểm soá yêu cầu.
2. Thư ký Công y có rách nhiệm sao gửi các Quyế định của Hội đồng quản rị
cho Trưởng Ban kiểm soá để Ban kiểm soá hực hiện nhiệm vụ của mình.
Điều 45. Tham gia của Ban kiểm soát tại các cuộc họp Hội đồng quản trị
1. Chủ ịch Hội đồng quản rị có rách nhiệm mời đại diện Ban kiểm soá tham gia
và phá biểu ý kiến rong các cuộc họp của Hội đồng quản rị.
2. Trưởng Ban kiểm soá hoặc hành viên Ban kiểm soá được ủy quyền của
Trưởng Ban kiểm soá có quyền ham dự các cuộc họp của Hội đồng quản rị sau khi
thông báo cho Chủ ịch Hội đồng quản rị về sự ham dự của mình.
Điều 46. Bảo mật thông tin trong hoạt động của Hội đồng quản trị
Mọi hông in về hoạ động của Hội đồng quản rị phải được giữ bí mậ ch được
trao đổi giữa các hành viên Hội đồng quản rị. Nghiêm cấm phổ biến ra ngoài phạm vi
Hội đồng quản rị, ngoại rừ rường hợp những người ủy quyền dự họp heo quy định ại
khoản 2 Điều 23 của Quy chế này và các rường hợp heo nghị quyế của Hội đồng
quản rị.
MỤC 2: TỔNG GIÁM ĐỐC
Điều 47. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc
1. Tổng Giám đốc Công y do Hội đồng Quản rị quyế định bổ nhiệm, miễn
nhiệm, cách chức.
2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công
y; chịu sự giám sá của Hội đồng Quản rị và chịu rách nhiệm rước Hội đồng Quản rị
và rước pháp luậ về hực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
3. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ hể của Tổng Giám đốc được quy định ại khoản 3
Điều 35 của Điều lệ công ty.
Điều 48. Trách nhiệm của Tổng Giám đốc trong việc chuẩn bị nội dung các
cuộc họp Hội đồng Quản trị
Tổng Giám đốc chuẩn bị các vấn đề sẽ được rao đổi và quyế định ại cuộc họp
Hội đồng Quản rị hoặc Đại hội đồng cổ đông rong phạm vi hẩm quyền quản lý của
mình hoặc heo sự phân công của Chủ ịch Hội đồng Quản rị.
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Điều 49. Mối quan hệ công việc giữa Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc
1. Tổng Giám đốc là Người quyế định cao nhấ về mọi hoạ động điều hành sản
xuấ kinh doanh của Công y, là Người chịu rách nhiệm nghiên cứu, xây dựng các
phương án hoạ động để rình Hội đồng Quản rị; ổ chức hực hiện các Nghị quyế ,
Quyế định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản rị.
2. Tổng Giám đốc được quyền ừ chối hi hành và bảo lưu các ý kiến đối với các
Quyế định của Hội đồng Quản rị nếu hấy rái pháp luậ , rái với quy định của Nhà
nước và báo cáo giải rình ngay với Hội đồng Quản rị và Ban Kiểm soá bằng văn bản.
3. Hội đồng Quản rị có hể đình ch hoặc hủy bỏ việc hi hành các Quyế định của
Tổng Giám đốc nếu xé hấy rái pháp luậ , vi phạm Điều lệ, Nghị quyế và các Quyế
định của Hội đồng Quản rị.
4. Tổng Giám đốc có quyền quyế định các biện pháp vượ hẩm quyền của mình
rong rường hợp khẩn cấp ( hiên ai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố bấ ngờ,…) nhưng phải
chịu rách nhiệm về những quyế định đó. Đồng hời phải báo cáo ngay với Hội đồng
Quản rị và Đại hội đồng cổ đông rong hời gian gần nhấ .
5. Tổng Giám đốc phải giải rình về sự hua lỗ và kém hiệu quả ừng hời kỳ và kế
hoạch khắc phục rình Hội đồng Quản rị và Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp hua lỗ
liên ục và không xây dựng được phương án ích cực hì Hội đồng Quản rị sẽ xem xét,
ra Nghị quyế bãi nhiệm Tổng Giám đốc.
MỤC 3: BAN KIỂM SOÁT
Điều 50. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát.
1. Ban Kiểm soá làm việc heo nguyên ắc ập hể. Các hành viên Ban Kiểm soá
chịu rách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và chịu rách nhiệm rước Đại hội đồng
cổ đông, rước pháp luậ về các kế luận giám sá của mình đối với sự phá riển của
Công ty;
2. Các hành viên Ban Kiểm soá phải mẫn cán và rung hực; xử lý công việc phải
mềm dẻo nhưng hiệu quả;
3. Mục iêu hoạ động của Ban Kiểm soá là bảo vệ lợi ích của cổ đông, của Công
y, đảm bảo Công y phá riển bền vững, đảm bảo sự đoàn kế nội bộ giữa các cổ đông,
cân bằng lợi ích giữa các bộ phận rong Công y;
4. Đảm bảo hoạ động bình hường của Công y, của Hội đồng quản rị, không gây
gián đoạn rong điều hành hoạ động kinh doanh hàng ngày của Công y;
5. Tôn rọng pháp luậ , đồng hời đảm bảo ính hợp lý và hực ế;
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6. Luôn luôn lắng nghe, đấu ranh và ngăn chặn ừ xa, nhằm phòng ngừa nguy cơ
dẫn đến các hành vi xâm hại đến lợi ích của Công y và cổ đông;
7. Minh bạch hoá các quan hệ, công khai hoá các lợi ích đến mức cao nhấ .
Điều 51. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm
soát
1. Ban Kiểm soá phải hường xuyên phối hợp với Hội đồng quản rị, thông báo
với Hội đồng quản rị về kế quả hoạ động của Ban Kiểm soá ; ham khảo ý kiến của
Hội đồng quản rị rước khi rình các báo cáo, kế quả và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ
đông;
2. Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải iến cơ cấu ổ chức quản lý, điều
hành hoạ động kinh doanh của Công y, giúp Hội đồng quản rị rình Đại hội đồng cổ
đông rong kỳ họp gần nhấ ;
3. Ban Kiểm soá có rách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về ính rung hực,
chính xác, hợp lý, hợp pháp của việc ghi chép lưu giữ chứng ừ và lập sổ kế oán, báo
cáo ài chính, và các báo cáo khác của Công y; ính rung hực, hợp pháp rong quản lý,
điều hành hoạ động kinh doanh của Công y;
4. Ban Kiểm soá phải lưu giữ các uyên bố công khai lợi ích của các cán bộ quản
lý điều hành của Công y, để giám sá các giao dịch kinh ế dân sự của những người
quản lý với những nơi họ có liên quan và những nơi họ có lợi ích để phá hiện và giám
sá những giao dịch này, ngăn chặn những hiệ hại có hể xảy ra đối với Công y và cổ
đông;
5. Ban Kiểm soá phải iếp nhận các khiếu nại của cổ đông liên quan đến quản lý
điều hành Công y, ổ chức hẩm ra xác minh các khiếu nại, báo cáo Hội đồng quản rị
và thực hiện việc rả lời các khiếu nại của cổ đông;
6. Hội đồng quản rị, hành viên Hội đồng quản rị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng
Giám đốc, Kế oán rưởng và những Người điều hành khác phải cung cấp đầy đủ và kịp
hời hông in, ài liệu về hoạ động kinh doanh của Công y heo yêu cầu của Ban Kiểm
soá , rừ rường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyế định khác. Ban Kiểm soá không
được iế lộ bí mậ của Công y, phải chịu rách nhiệm cá nhân về việc sử dụng các hông
in bí mậ của Công y. Việc yêu cầu cung cấp hông in cho Ban Kiểm soá và sử dụng
hông in không được gây ảnh hưởng đến hoạ động quản lý và điều hành của Công y.
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CHƯƠNG IX
QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG
VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT
VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 52. Đánh giá hoạt động đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành
viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác
1. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, Hội đồng Quản
rị ổ chức đánh giá mức độ hoàn hành nhiệm vụ phân công của ừng hành viên Hội
đồng Quản rị và Tổng Giám đốc.
2. Trưởng Ban Kiểm soá ổ chức đánh giá mức độ hoàn hành nhiệm vụ phân
công của ừng hành viên Ban Kiểm soá .
3. Tổng giám đốc chủ rì công ác đánh giá những Người điều hành khác trong
công y rên cơ sở căn cứ vào quy chế hoạ động của Công y và kế quả hoạ động hàng
năm của ừng phòng ban, đơn vị, bộ phận của oàn công y để phân loại đánh giá mức độ
hoàn thành nhiệm vụ như sau:
a. Hoàn thành xuấ sắc nhiệm vụ.
b. Hoàn thành ố nhiệm vụ.
c. Hoàn thành nhiệm vụ
d. Chưa hoàn hành nhiệm vụ.
Điều 53. Khen thưởng
1. Hàng năm, căn cứ vào kế quả đánh giá của Hội đồng quản rị, Ban kiểm soá ,
Ban Tổng giám đốc điều hành. Tổng giám đốc rình Hội đồng quản rị (đối với bộ máy
điều hành) và quyế định mức khen hưởng đối với các cá nhân heo mức độ hoàn thành
nhiệm vụ như khoản 3 Điều 52 nêu trên.
2. Chế độ khen hưởng
a. Bằng iền.
b. Bằng cổ phiếu heo chương rình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên (nếu có).
3. Nguồn kinh phí khen hưởng được rích ừ Quỹ khen hưởng, Quỹ của HĐQT,
Quỹ hưởng của cổ đông khi lợi nhuận vượ (nếu có). Mua cổ phiếu quỹ để khen hưởng.
4. Mức khen hưởng: Căn cứ vào ình hình hực ế của ừng năm để xây dựng, đề
xuấ mức khen hưởng cụ hể.
Điều 54. Xử lý vi phạm và kỷ luật
1. Hàng năm, căn cứ vào kế quả đánh giá hoạ động sản xuấ kinh doanh để xác
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định mức độ và hình hức kỷ luậ heo quy định của pháp luậ và của Công ty. Thành
viên Hội đồng Quản rị, Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác không hoàn
hành nhiệm vụ của mình với sự cẩn rọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải
chịu rách nhiệm về những hiệ hại do mình gây ra.
2. Thành viên Hội đồng Quản rị, Tổng giám đốc và những Người điều hành khác
khi hực hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luậ và quy định của công
ty, hì ùy heo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luậ , xử phạ hành chính, hoặc ruy cứu
rách nhiệm hình sự heo quy định của pháp luậ . Trường hợp gây hiệ hại đến lợi ích
của Công y, cổ đông hoặc người khác hì bồi hường heo quy định của pháp luậ .
CHƯƠNG X
NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY
Điều 55. Tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty
1. Tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ của Người phụ rách quản rị công ty được quy
định ại Điều 32 Điều lệ Công y.
2. Hội đồng quản rị chọn và bổ nhiệm Người phụ rách quản rị công ty.
3. Người phụ rách quản rị công ty bị miễn nhiệm rong các rường hợp sau:
a. Không còn đủ iêu chuẩn và điều kiện làm Người phụ rách quản rị công ty
heo quy định ại Điều lệ Công y;
b. Có đơn ừ chức và được chấp huận;
c. Các rường hợp khác heo quy định của pháp luậ và Điều lệ Công ty.
4. Người phụ rách quản rị công ty bị bãi nhiệm rong các rường hợp sau:
a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
b. Theo quyế định của Hội đồng quản rị;
c. Các rường hợp khác heo quy định của pháp luậ và Điều lệ Công ty.
5. Khi bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ rách quản rị công ty, Hội đồng quản rị
phải hông báo cho các đơn vị bên rong và ngoài Công y có liên quan biế để ạo huận
lợi rong quan hệ làm việc.
CHƯƠNG XI

BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI QUY CHẾ
Điều 56. Bổ sung và sửa đổi quy chế
1. Việc bổ sung, sửa đổi quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xé
quyế định.
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2. Trong rường hợp có những quy định của pháp luậ có liên quan đến hoạ động
của Công y chưa được đề cập rong bản Quy chế này hoặc rong rường hợp có những
quy định mới của pháp luậ khác với những điều khoản rong Quy chế này hì những quy
định của pháp luậ đó đương nhiên được áp dụng và điều ch nh hoạ động của Công y.
CHƯƠNG XII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 57. Điều khoản thi hành
Quy chế này bao gồm 12 Chương, 58 Điều đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông biểu quyế thông qua ngày 31 tháng 3 năm 2018 ại Cà Mau và cùng chấp huận
hiệu lực oàn văn của Quy chế này.
Điều 58. Hiệu lực
Quy chế này có hiệu lực hi hành kể ừ ngày Chủ ịch Hội đồng Quản rị ký ban
hành.
Các hành viên Hội đồng quản rị, hành viên Ban kiểm soá , Ban Tổng giám đốc,
Trưởng các phòng ban, đơn vị rực huộc Công ty có rách nhiệm hướng dẫn, ổ chức
hực hiện việc hi hành Quy chế này đến oàn hể cán bộ, công nhân viên chức lao động
toàn Công ty.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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