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QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRỤC VỚT CỨU HỘ VIỆT NAM 

 
 
 
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm2019; 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại 
chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam; 
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 11/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 

6  năm 2021. 
Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần 

Trục vớt cứu hộ Việt Nam. 
Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam bao 

gồm các nội dung sau: 
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: 
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và 

nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục 
họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại 
Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật. 

2. Đối tượng áp dụng: 
Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 

Giám đốc Tổng Giám đốc và những người liên quan (“người có liên quan” được định 
nghĩa tại điểm h khoản 1 Điều 1 Điều lệ Công ty). 

3. Việc quản trị công ty phải tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, Luật 
Doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và các nguyên tắc sau đây: 
           a) Cơ cấu quản trị hợp lý, hiệu quả; 
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           b) Bảo đảm hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Nâng cao 
trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với công ty và cổ đông; 
           c) Bảo đảm quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng giữa các cổ đông; 
           d) Bảo đảm vai trò của nhà đầu tư, thị trường chứng khoán và các tổ chức trung 
gian trong việc hỗ trợ hoạt động quản trị công ty; 
           đ) Tôn trọng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên có quyền lợi liên 
quan trong quản trị công ty; 

e) Công bố thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và minh bạch hoạt động của công 
ty; bảo đảm cổ đông được tiếp cận thông tin công bằng. 

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông 
1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 

14, Điều 15 Điều lệ Công ty. 
2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình 

thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: 
a) Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông: 
Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điều 14 Điều lệ Công ty. 
b) Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp:  
Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng 

cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm 
hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty 
phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng 
cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. 

c) Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng 
cổ đông: 

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác, Hội đồng 
quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn 
cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng 
khoán khác được nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

d) Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông: 
Các công việc chuẩn bị đại hội, thông báo gửi cổ đông, kiến nghị đưa vào nội 

dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tiếp nhận, từ chối kiến nghị của cổ đông,… được 
quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 18 Điều lệ Công ty. 

đ) Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông: 
           - Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung 
Đại hội đồng cổ đông. 
           - Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua 
trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng 
vấn đề trong nội dung chương trình họp. 

e) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông: 
Nếu cổ đông không thể tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho đại diện của mình 
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tham dự, việc ủy quyền cho người đại diện phải được lập thành văn bản theo mẫu của 
Công ty đã gửi kèm thư mời họp và phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: 

- Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông 
và người được ủy quyền dự họp; 

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức là người ủy quyền 
thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ 
đông và người được ủy quyền dự họp; 

- Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử, thì phải 
xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của người đại diện. Đại diện ủy quyền không 
được ủy quyền lại cho người khác. 

- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh 
nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra và nộp lại văn bản bản gốc giấy ủy quyền  trước khi 
vào họp. 

g) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông: 
Cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong 

thông báo, bao gồm một trong các cách thức sau: đăng ký trực tiếp, qua điện thoại, fax 
cho công ty ít nhất 03 ngày trước ngày khai mạc ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ 
đông. 

h) Điều kiện tiến hành: 
Các điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Điều 19 

Điều lệ Công ty. 
i) Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: 
- Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết. 
- Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải 

được số cổ đông đại diện ít nhất [51%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận 
và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

k) Cách thức bỏ phiếu: Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực 
hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: 
          - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 
          - Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 
          - Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 
điện tử khác; 
          - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 
          - Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc cổ đông khác 
làm đại diện cho mình bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông. 

l) Cách thức kiểm phiếu: 
Đại hội đồng cổ đông bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám 

sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội 
đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Nhưng không vượt quá số 
người theo quy định của pháp luật hiện hành. Để đảm bảo cho Ban kiểm phiếu thực hiện 
nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Ban kiểm phiếu có thể thành lập một bộ phận giúp việc 
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cho mình. 
m) Điều kiện để nghị quyết được thông qua thực hiện theo quy định tại Điều 21 

Điều lệ Công ty. 
n) Thông báo kết quả kiểm phiếu: 
Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội đồng cổ đông ngay sau khi hoàn tất việc thống 

kê phiếu bầu. 
o) Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy 

định Điều 24 Điều lệ Công ty. 
p) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: 
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập biên bản, thông qua và công bố 

được quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty. 
q) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: 
Công ty công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông ra công chúng theo các 

quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 
3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức 

lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty. 
4. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực 

tuyến: 
- Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. 

Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông 
qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết 
bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 
Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

- Việc thông báo triệu tập, cách thức đăng ký tham dự, ủy quyền họp, hình thức 
thông qua nghị quyết, cách thức bỏ phiếu,...: Trong trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng 
cổ đông trực tuyến thì tùy thuộc vào tình hình, điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức 
Công ty sẽ có văn bản chi tiết hướng dẫn gửi đến cổ đông về việc tổ chức cuộc họp trực 
tuyến. 

Điều 3. Hội đồng quản trị 
1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên 

Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 27 và Điều 32 Điều lệ Công ty.  
2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: 
a) Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là sáu (06) người và phải được Đại hội 

đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không 
quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị thực hiện 
theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty. 
           - Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc 
(Giám đốc) của 01 công ty đại chúng. 
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          -  Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là 
thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác. 

c) Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 25 
Điều lệ Công ty. 

d) Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông: 
            - Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông chuẩn bị Danh sách và thông tin chi tiết 
của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị. 

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định 
tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp. 

- Cách thức kiểm phiếu được quy định tại Quy chế bầu cử, được đọc hướng dẫn cổ 
đông trước khi bầu cử. 

đ) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản 
trị thực hiện theo quy định tại Điều 33 Điều lệ Công ty. 

e) Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực 
hiện công bố theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

g) Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: 
Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải 

được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành 
đề cử theo quy định pháp luật. 

h) Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định 
tại khoản 1, khoản 4, khoản 6 Điều 29 và khoản 1 Điều 30 Điều lệ Công ty. 

3. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy 
định tại Điều 28 Điều lệ Công ty. 

4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung: Số 
lượng cuộc họp tối thiểu theo quý/năm, các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản 
trị bất thường, thông báo họp, quyền dự họp của thành viên Ban kiểm soát, điều kiện tổ 
chức họp, cách thức biểu quyết, cách thức thông qua nghị quyết, ủy quyền cho người 
khác dự họp, lập biên bản họp, thông báo nghị quyết, quyết định,… thực hiện theo quy 
định tại Điều 30 Điều lệ Công ty. 

5. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có) thực hiện theo quy định tại Điều 
31 Điều lệ Công ty. 

6. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký 
công ty: 

Hội đồng quản trị Công ty chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách 
quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu 
quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối 
đa là năm (05) năm. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký 
công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật doanh nghiệp hiện hành. 

a) Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty:  
         - Có hiểu biết về pháp luật; 
         - Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện 
kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; 
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          - Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định 
của Hội đồng quản trị. 

b) Các trường hợp bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty: 
           Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần 
nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có 
thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm. 

c) Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty: 
           - Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông. 
           - Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ 
đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. 
           - Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp. 
           - Tham dự các cuộc họp. 
           - Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định 
của pháp luật. 
           - Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các 
thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên. 
            - Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công 
ty. 
            - Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
            - Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan. 

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
Điều 4. Ban Kiểm soát 
1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban 

kiểm soát thực hiện theo quy định tại Điều 43 Điều lệ Công ty. 
2. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát: 
a) Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên, số lần họp tối thiểu trong 

năm của Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 42 và khoản 1 
Điều 44 Điều lệ Công ty. 

b) Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định 
tại khoản 2 Điều 42 Điều lệ Công ty. 

c) Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Điều 41 
Điều lệ Công ty. 

d) Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát: 
           - Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông chuẩn bị Danh sách và thông tin chi tiết 
của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Ban kiểm soát. 

- Bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 
Luật doanh nghiệp. 

- Cách thức kiểm phiếu được quy định tại Quy chế bầu cử, được đọc hướng dẫn cổ 
đông trước khi bầu cử. 
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đ) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thực hiện 
theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 42 Điều lệ Công ty. 

e) Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thực hiện 
công bố theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

g) Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy 
định tại Điều 45 Điều lệ Công ty. 

Điều 5. Tổng Giám đốc 
1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc 
a) Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 
- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế 

hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội 
đồng cổ đông thông qua. 

- Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, 
bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và 
điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt 
nhất. 

- Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý 
nội bộ của Công ty. 

- Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty. 
- Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển 

dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị 
thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng 
quản trị quyết định. 

- Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, 
việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản khác liên 
quan đến hợp đồng lao động. 

- Vào ngày 31/12 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh 
doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách 
phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm. 

- Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây 
gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công 
ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, 
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng 
năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những 
thông tin quy định tại các quy chế của Công ty. 

- Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh. 
- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy 

chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với 
Công ty. 

b) Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 
đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này 
khi được yêu cầu. 
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2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám 
đốc: 

a) Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc: 
           - Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ 
nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. 
Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng 
các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc: 
+ Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp; 

            + Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, 
Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại 
diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ; 
            + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty; 

+ Tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Công ty. 
b) Bổ nhiệm, ký hợp đồng, miễn nhiệm Tổng Giám đốc: 

           - Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một 
người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi 
ích khác. 
          - Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội 
đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới 
thay thế. 

c) Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc: 
- Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối 

với Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những người điều 
hành khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc. 

- Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty 
theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục 
riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ 
đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 6. Các hoạt động khác 
1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc. 
a) Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc: 
- Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty, 

chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và 
trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. 

- Tổng Giám đốc được quyền từ chối thi hành và bảo lưu các ý kiến đối với các 
quyết định của Hội đồng Quản trị nếu thấy trái pháp luật, trái với quy định của Nhà nước 
và báo cáo giải trình ngay với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát bằng văn bản. 
           - Hội đồng Quản trị có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ việc thi hành các quyết định của 
Tổng Giám đốc nếu xét thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty, nghị quyết và các 
quyết định của Hội đồng Quản trị. 
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- Tổng Giám đốc có quyền quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình 
trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố bất ngờ,…) nhưng phải 
chịu trách nhiệm về những quyết định đó. Đồng thời phải báo cáo ngay với Hội đồng 
Quản trị và Đại hội đồng cổ đông trong thời gian gần nhất. 

- Tổng Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty 
theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với Công ty và 
nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây 
thiệt hại cho công ty thì Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi 
thường thiệt hại cho Công ty. 

b) Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát: 
- Ban Kiểm soát phải thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị,  thông báo 

với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát. Tham khảo ý kiến của 
Hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết quả và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ 
đông. 

- Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành 
hoạt động kinh doanh của Công ty giúp Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông 
trong kỳ họp gần nhất. 

- Ban Kiểm soát có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực, 
chính xác, hợp lý, hợp pháp của việc ghi chép lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo 
tài chính, và các báo cáo khác của Công ty, tính trung thực, hợp pháp trong quản lý, điều 
hành hoạt động kinh doanh của Công ty. 

- Ban Kiểm soát phải tiếp nhận các khiếu nại của cổ đông liên quan đến quản lý 
điều hành Công ty, tổ chức thẩm tra xác minh các khiếu nại báo cáo Hội đồng quản trị và 
thực hiện việc trả lời các khiếu nại của cổ đông. 

- Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng 
Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác phải cung cấp đầy đủ và kịp thời 
thông tin, tài liệu về hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, 
trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. Ban Kiểm soát không được tiết 
lộ bí mật của Công ty, phải chịu trách nhiệm cá nhân về việc sử dụng các thông tin được 
quy định là thông tin bí mật của Công ty. Việc yêu cầu cung cấp thông tin cho Ban Kiểm 
soát và sử dụng thông tin không được gây ảnh hưởng đến hoạt động quản lý và điều hành 
của Công ty. 

2. 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 trao đổi và quyết định tại cuộc họp 
Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi thẩm quyền quản lý của 
mình hoặc theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. 

3.  Người điều hành khác: 
a) Mối quan hệ công tác và nguyên tắc phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám 

đốc: 
- Phó Tổng giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. 
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- Phó Tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công 
việc trong lĩnh vực công tác được phân công hoặc ủy quyền, chịu trách nhiệm trước Tổng 
giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. 

- Khi Tổng giám đốc đi công tác và nếu thấy cần thiết, Tổng giám đốc ủy quyền 
bằng văn bản cho Phó Tổng giám đốc thay mặt Tổng giám đốc điều hành Công ty trong 
thời gian vắng mặt. 

- Tổng giám đốc phân công nhiệm vụ cho phó Tổng Giám đốc bằng văn bản và 
điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế. 

- Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, Phó Tổng giám đốc chịu 
trách nhiệm trực tiếp trước Tổng Giám đốc, chủ động triển khai thực hiện công việc bảo 
đảm chất lượng, tiến độ và báo cáo khi Tổng giám đốc yêu cầu. Phải kịp thời báo cáo 
Tổng giám đốc những vấn đề mới phát sinh, quan trọng và chỉ được triển khai, tổ chức 
thực hiện khi được chấp thuận về chủ trương của Tổng giám đốc. 

- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận, đơn 
vị thuộc thẩm quyền được phân công trong quá trình điều hành công việc. 

- Phó tổng giám đốc không xử lý các vấn đề không được Tổng giám đốc phân 
công và các vấn đề không thuộc thẩm quyền theo quy định. 

- Theo quy định của pháp luật và các quy định khác của Công ty. 
b) Kế toán trưởng: 
Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Kế toán trưởng Công ty thực hiện theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, Điều 35, Điều 36, Điều 38 của Điều lệ Công 
ty và quy định khác của Công ty. 

4. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối 
với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người 
điều hành khác. 

a) Đánh giá hoạt động đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm 
soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý: 

- Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, Hội đồng Quản trị 
tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng thành viên Hội đồng 
Quản trị và Tổng Giám đốc. 

- Trưởng Ban Kiểm soát tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công 
của từng thành viên Ban Kiểm soát. 

- Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động trên cơ sở căn cứ vào quy chế hoạt động của 
Công ty và kết quả hoạt động SXKD hàng năm của toàn công ty để phân loại đánh giá 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ như sau: 

(1) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 
(2) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 
(3) Hoàn thành nhiệm vụ; 
(4) Chưa hoàn thành nhiệm vụ.  
b) Khen thưởng: 
- Hàng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 
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Ban điều hành; Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị (đối với bộ máy điều hành) đề 
xuất mức khen thưởng đối với các cá nhân theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ như khoản 
3 Điều 32 Quy chế này. 

- Chế độ khen thưởng: Bằng tiền. 
- Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ thưởng được quy định tại khoản 

2 Điều 49 Điều lệ Công ty.  
- Mức khen thưởng: Căn cứ vào tình hình thực tế của từng năm để xây dựng mức 

khen thưởng cụ thể. 
c) Xử lý vi phạm và kỷ luật: 
- Hàng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh toàn 

Công ty để xác định mức độ và hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật và của 
Công ty. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý không hoàn 
thành nhiệm vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu 
trách nhiệm về những thiệt hại do mình gây ra. 

- Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khi thực hiện 
nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật và quy định của công ty thì tùy theo 
mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình 
sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty, cổ 
đông hoặc người khác thì bồi thường theo quy định của pháp luật. 

5. Các vấn đề khác. 
a) Thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều 

hành khác trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình đảm nhận kể cả 
nhiệm vụ với tự cách khác có trách nhiệm cẩn trọng, trung thực, tránh xung đột về quyền 
lợi và bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra theo quy định tại Điều 46, 
Điều 47, Điều 48 Điều lệ Công ty. 

b) Công bố thông tin: 
- Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và 

bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị 
công ty cho cổ dông và cho công chúng. Thông tin và cách thức công bố thông tin được 
thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Ngoài ra công ty phải công bố 
kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin khác nếu thông tin đó có khả năng ảnh hưởng 
đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư. 

- Việc công bố thông tin được thực hiện theo những phương thức nhằm đảm bảo 
cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng. Ngôn từ trong công 
bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ dông và công chúng đầu 
tư. 

- Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty trong các kỳ Đại hội 
đồng cổ đông thường niên và trong báo cáo thường niên của công ty theo quy định của 
pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

- Công ty tổ chức công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước, Sở Giao dịch Chúng khoán Hà Nội và Bộ Tài chính. 

- Cán bộ phụ trách công bố thông tin là Người quản trị Công ty. 
- Cán bộ phụ trách về công bố thông tin phải là người: 



+ C6 ki6n thrlc tdi chinh, k6 torin, c6 ky nang nh6t dinh vd tin hQc;

+ C6ng khai t€n, s6 diqn tho4i ldm viQc d6 c6 d6ng c6 tfr6 a6 aang ticn nq;
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- Chiu tr6ch nhiQm vd c6ng bti c6c th6ng tin cira C6ng ty vdi c6ng chring dAu tu
theo quy dinh cua ph6p luQt vd DiAu lQ C6ng ty.

6. Gi6m s6t vd xrl lj vi ph4m:

- C6ng ty, c6c c6 nhdn vd t6 chric li6n quan chiu su girim s6t vd qudn tri c6ng-ty
cira Uy ban Chring kho6n Nhd nudc, Sd Giao dich chring khoiin vd c6c co quan c6 th6m
quy6n kh6c theo quy ctinh cta ph6p luit.

- Trudng hqp c6ng.ty, cric cii nhdn vd t6 chuc li6n quan vi pham ho{c kh6ng thgc
hiQn quy dinh tai quy ch6 ndy tiy theo tinh chat vd mric dQ s€ xrl ph4t vi ph4m hanh
chinh ho4c bi truy ciru tr6ch nhiQm hinh sU theo quy dinh cta ph6p luQt.

7. Cdc trudng hqp, vAn dA phet sinh kh6c chua tlugc eld cflp trong Quy chii niy thi
cdn ct vio nhtng quy dlnh tai Diou 16 C6ng ty, quy <linh cria ph6p luat hiQn hdnh dO thuc
hi0n.

- Trong qu6 trinh thuc hi6n c6 nhirng v6n Ad mcri ph6t sinh md xdt th6y cnn phni
sira d6i, b6 sung quy ch6 cho phtr.hqp vdi quy dinh cria ph6p luit vd tinh hinh hoat dQng

thgc t6 cua cdng ty, c6ng ty c6 the trinh HOi d6ng Quin tri hgp xem x6t, quyrit dlnh.

- C6c thdnh vi6n trong HQi ddng quan tri, T6ng Girim d6c, Ph6 T6ng gi6m dl5c, K6
torin trudng, Trudng c6c phdng, ban, Thir truong c6c don v! tr.uc thuQc C6ng.ty c6 tr6cl
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Didu 7. HiQu lgc thi hdrnh

. Quy.chii n6i bQ vd quan tr! c6ng.ty Cdng ty c6 ph6n T4rc vcvt criu h0 ViQt Nam bao
g6m 07 di6u vd c6 hiQu h,tc thi hdnh k6 tu ngdy kj./.
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