CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - H*nh phuic
TӘNG
CÔNG
TY CӘ
PHҪN
PHONG
PHÚ

Digitally signed by
TӘNG CÔNG TY CӘ
PHҪN PHONG PHÚ
DN: cn=TӘNG CÔNG
TY CӘ PHҪN PHONG
PHÚ c=VN l=48 Tăng
Nhѫn Phú, Khu Phӕ 3,
Phѭӡng Tăng Nhѫn
Phú B, Quұn 9, Thành
Phӕ Hӗ Chí Minh
o=MST:0301446006
e=ntmduyen@phongph
ucorp.com
Reason: I am the
author of this document
Location:
Date: 2021-07-22
15:03+07:00

QUY CHE
HOJT DQNG CUA HQI BONG QUAN TRf
TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU

It.
JJ

PHONGPHU

(Ban hành theo Nghj quylt Dqi hi dng c dóng ngày 2 2/7/2021
cia Tdng Cong ty C phdn Pliong Phi)

Thành p176' H Clii Minh, ngày 22 tháng 7 nám 2021

Quy cli

dông cáa H3i &ng quân trj fling Cong ty Cpkdn Pizong Phá

if.

1

FHONGPHO

MUC LUC
CHU'€ING I. QUY DINH CHUNG
Diu 1. Phm vi diu chinh va d6i tixçng áp dung

3
3

Diu 2. Nguyen the hot dng ccia Hi dng quãn trj

3

Diu 3. Djnh nghia và các thuat ng&

3

CHIS€NG II. THANH VIEN HQI BONG QUAN TRI
Diu 4. Quyn vâ nghia vii eCia thành viên Hi dng quán trj

4
4

Diu 5. Quyn thrçc cung cp thông tin cüa thãnh viên Hci dng quãn trj

4

Biu 6. Si hrcrng, nhirn ks', và CG cu thành viên Hci dng quán trj

4

Diu 7. Tiêu ehun vã diu kin thânh viên HOi dng quân trj

5

Diu 8. Chü tjch Hi dông quãn trj

5

Diu 9. Min nhiêm, bäi nhim, thay th vã b sung thãnh viên HGi dbng quãn tr

6

Diu 10. Cách thirc bAu, min nhiëm, Mi nhiém thãnh viên Hi dng quãn trj

6

Diu 11. Thông báo v bu, rnin nhim, bäi nhim thânh viên Hi dong quán trj

7

CH111NG III. HQI BONG QUAN TR!
Diu 12. Quyn vã nghia vi cüa Hi dng quãn trj

8
8

Diu 13. Nhim vi vã quyn han cCia Hi dng quãn tr trong vic phê duyt, k kt hp
dng giao djch

9

Diu 14. Trãeh nhiêm eña Hôi dng quãn trj trong vic triu tp hçp Di hi dng c dông
bAt thtrông

10

Diu 15. Các tiu ban giüp vic flôi dng quãn trj.

11

CHUNG IV. CUQC HOP 1101 BONG QUAN TR!
Diu 16. Cuc hçp Hôi dng quãn trj

11
11

Diu 17. Biên ban hçp Hi dng quân tr

13

CIIUNG V. BAO CÁO, CONG KHAI CAC LQI ICH
Diu 18.TrInhbáocáohngnam

14
14

Diu 19. Thu lao, thu&ng và I9i Ich khác cüa thành vién Hi dng quán trj

14

Diu 20. Cong khai các 1?i Ich lien quan

15

CHThING VI. MO! QUAN HE CUA HOI BONG QUAN Till
Diu 21. Mi quan h giD'a các thành viên Hi dng quãn trj

15
15

Diu 22. M6i quan h von ban diu hành

16

Diu 23. Mi quan h vài Ban Kim soát

16

CHNG VII. BIEU KHOAN THI HANH
Diu 24. Hiêu lire thi hành

16
16

2

Quy cu1 Ho9! d3ng cüa Hi thing quán trj TJng Cong ty Co phn Phong Phü

!J1ONGPI1U

CHU'OT4G I. QUY DLNH CHUNG
Diu 1. Phim vi diu chinh và

tu'qng ãp diing

1. Pham vi diu chinh: Quy ch hot dQng ciia Hi dng quän trj quy dlnh ca cu t chcrc nhân
sij, nguyen tàc hot dng, quyên han, nghia vij ca Hi dng quán trj và câc thành vién Hci
dông quãn trj nhãm hot dng theo quy djnh ti Lust Doanh nghip, Diu l Tng Cong ty và
cac quy djnh khác ci'ia pháp Lust cO lien quan.
2. Di tuong áp dung: Quy ch nay duac áp dyng cho Hi dng quãn trj, các thành viên Hi
dông quãn trj va nhng di tisng lien quan có d cp trong quy ch nay.
Diu 2. Nguyen tc hoyt dng ella Hi dng quán trj
1. HOi dng quàn trj lam vic theo nguyen tc tap th. Các thãnh vien cUa HQi dng quán trj
chju trách nhim cá nhân v phn vic cUa minh và ctng chju trách nhim trirâc Di hOi dng
c dong, tnràc pháp lust v các ngh quyét, quyt djnh cCia HGi dcng quãn tr di vài sr phát
trin eüa Tng Cong ty.
2. Hi dng quän trj giao trách nhim cho Tng Giám dc t chCrc diu hành thçic hin các nghj
quyt, quyt djnh cüa Hi dng quán trj.
Diu 3. Dinh nghia và các thut ng&
1. Trong Quy ch nay, nhng thut ngtt du6i dày &rçrc hiu nhi sau:
a) Vo'n dilu l là tang mnh giá c ph.n dã ban hoc du'c dàng k mua khi thành 1p cong ty
c phn và theo quy djnh ti Diu 6 Diu 1 Tng Cong ty C phn Phong PhU;
b) Lut Doanh nghip là Lust Doanh nghip s 59/2020/QH14 duçic Qu& hi nu, c Cong hOa
Xã hQi Chü nghia Vit Nam thông qua ngày 17 thang 6 nàm 2020;
c) Luát Chtng khoán là Luat ChCrng khoán s 54/2019/QH14 dirçc Quc hti ntrâc Cong hOa
Xà hti Chü nghia Vit Nam thông qua ngày 26 thang 11 nàm 2019;
d) Ngzr&i quán 1j doanh nghip là ngi quãn l Tng Cong ty, bao gm Chü tjch Hi dng
quân tn, thành viên HOi dng quãn trj, Tng Giám d6c và cá nhân gi& chCrc danh quãn 1
khác do fi hi dng c dông hoac Hi dng quãn trj b nhim;
e) Ngw&i Co lien quan là ca nhân, th chrc dixçc quy djnh ti khoàn 46 Diu 4 Lust Ch(rng
khoán;
C1 dong là cá nhãn, t, chirc sà hU'u it nht mt c phn ci)a cong ty ct phn;
g) Thành viên Ban kilm soOt là Kim soát viên
h) Thành vien HDQT không dilu hành là thành vien HEQT không phãi là Tng Giám dic,
PhO Ting Giám dc, K toán truông và nhung nguii diu hành khác theo quy djnh cüa
Diu l Tng Cong ty.
2. Trong Quy ch nay, các tham chiu tâi imt hoc mQt s6 quy djnh hoc v.n bàn khác bao
gm cã nhUng sCra di, b sung hoc van bàn thay th.
3. Các tiêu d (Mic, Diu cüa Quy ch nay) duc sir dung nhAm thun tin cho vic hiéu ni
dung và khOng ành hiiâng tói ni dung cüa Quy ch nay.
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CHI!ONG II. THANH VIEN 1191 BONG QUAN Tifi
Diu 4. Quyn và nghia vu cüa thành viên Hi dung quãn tr
I. Thành vien Hi dung quán trj có dÀy dü cac quyn va trách nhim theo quy djnh ca Lut
Doanh nghip, Lut Cháng khoán, phap 1ut lien quan và Diu l TOng Cong ty, trong dO cO
quyên duc cung cp các thông tin, tài lieu v tinh hInh tài chfnh, hoat dng kinh doanh cCia
Tung Cong ty và cUa các don vj trong Tng Cong ty.
2. Thành vien HOi dung quãn trj có nghTa vii theo quy djnh cCia Lust Doanh nghip, Diu I
Tung Cong ty và các nghia vij sau:
a) Thirc hin cac nhim vii càa mInh mt cách trung thirc, cAn trpng vi Içi Ich cao nhAt cüa cu
dôngvàciaTungCongty;
b) Tham dj dÀy dü cac cuc h9p cüa Hi dung quán trj va cO kin v các vAn d dugc dua ra
tháo luân;
c) Báo cáo kjp thôi, dÀy dü vii Hi dung quãn trj các khoàn thu lao nhan duçic t1 cac cong ty
con, cong ty lien kt và các t6 chic khác;
d) Báo cáo HQi dung quãn trj ti cuc hçp gAn nhAt các giao djch gita Tng Cong ty, cong ty
con, cong ty khác do Tung Cong ty nAm quyn kim soát trén 50% trâ len vn diu l vo'i
thánh viên HOi dung quàn trj và nh&ng ngräi cO lien quan cüa thânh viên dO; giao dch gifa
Tung Cong ty vài cong ty trong dO thành vien HOi dung quàn trj là thành viên sang 1p hoc là
nguOi quán l doanh nghip trong thOi gian 03 näm gAn nhAt truàc thOi dim giao djch;
d) Thuc hin cOng b6 thông tin khi thuc hiên giao dlch cu phiu cüa Tung Cong ty theo quy
djnh cCia pháp lust.
Iiu 5. Quyn duVc cung cAp thông tin cüa thành viên Hôi dông quãn tr
1. Thành viên Hi dung quãn trj CO quyn yëu cAu Tung Giám d6c, PhO Tung Giám dôc, ngui
quãn I' khác trong Tung Cong ty cung cAp thông tin, tài lieu v tInh hinh tài chInh, hot dng
kinh doanh cUa Tung Cong ty và cUa don vj trong Tung COng ty.
2. Ngui quàn 1 doanh nghip duqc yêu cAu phãi cung cAp kip thai, dÀy và chInh xác thông
tin, tài lieu theo yêu cAu cüa thành vien Hi dung quán trj. TrInh tir, thu tue yêu câu Va cung
cAp thông tin dtrçic quy djnh nhu sau:
-

Thành viên HDQT phái trInh ni dung yéu cAu cung cAp ten HDQT Tung Cong ty.
Xét thAy cAn thi&, HDQT së triu t.p hop d lAy kin trong thai htn 07 ngày lam vic
k tr ngáy nhn dtiçc yeu cAu cüa thành viên HDQT v ni dung duçic yêu cAu cung
cAp thông tin.
- Nu ni dung trên dtrçc HDQT thông qua thI ngui quân I2 drn7c yeu cAu cung cAp
thông tin së cung cAp các thông tin theo yêu cAu trong vOng 07 ngày.
Diu 6. S luqng, nhim

và ccr cAu thành viên Hi dông quãn trj

1. Si luong thánh viën HQi dung quán trj là 05 nguii.
2. Nhim kS' cOa thành viên Hi dung quán trj khOng qua 05 nàm và cO th dixçc bAu li vài s
nhim kS' thông hn ch.
3. Trng hçp tAt cà thành vien Hi dung quãn trj cüng kt thüc nhim k5' thl các thành viên dO
tiép tVc là thành vien HOI dung quán trj cho dn khi cO thành viên mài dixçc bAu thay th vá
tiêp quán cong vic..
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4. C cu thành viên Hi dng quàn trj:
Ca cu Hi dng quàn trj cUa Tng Cong ty phâi dam bão ti thiu 1/3 tang s thành vien Hi
dông quân trj là thành viên khOng diu hành. Tng COng ty h?n ch tM da thành viên Hi dong
quãn trj kiêm nhim chüc danh diu hành cOa Tng Cong ty d dam bão tinh dOe lap cüa HOi
dng quãn trj.
Diu 7. Tiêu chufin và diu kiin thành viên Hi dIng quail trl
1. Thành viên HOi dng quán tr phài dáp (mg cac tiêu chun va diu kiin sau day:
a) Không thuOc di ttxçng quy djnh tti khoân 2 Diu 17 Lust Doanh nghip;
b) Co trinh dO chuyên môn, kinh nghim trong quán trj kinh doanh hoc trong linh vimc, nganh,
ngh kinh doanh cüa Tng Cong ty và khOng nht thi& phãi là c dông ca Tong Cong ty;
c) Thãnh viên Hôi dng quãn tn Tng Cong ty cO th dng thai là thành viên HOi dng quân trj
cüa cOng ty khác;
d) Di vài doanh nghip nhà nt.râc theo quy djnh ti dim b khoãn 1 Diu 88 Lut Doanh
nghiep va cOng ty con cüa doanh nghip nba ni.rdc theo quy djnh ti khoãn 1 Diu 88 Lut
Doanh nghip thI thành viên HOi dng quàn trj khOng &rc là ngu?i có quan h gia dInh cüa
Tng Giám dc và ngui quãn 19 khác cüa Tng COng ty; cUa ngri quãn 19, ngui CO thm
quyn b nhim ngui quän 19 cong ty mc.
Diu 8. Chü tich HOi dng quail trl
1. ChU tjch HQi dcng quàn trj do Hôi dng quãn trj bu, min nhiGm, bãi nhiêm trong s các
thành viên HOi dng quãn trj.
2. ChU tjch Hôi dng quán trj Tang Cong ty khOng dirc kiêm Tng Giám dc.
3. Ch tjch HOi dng quãn trj có quyn và nghTa vi sau dày:
a) Lp chticing trinh, k hoch hot dng cta HOi dng quãn tn;
b) Chun bj chi.rong trInh, nOi dung, tài 1iu phc vtz cuOc hçp; triu t.p, chü trI và lam chU tça
cuOc hçp HOi dng quàn trj;
c) T chimc vic thông qua nghj quyt, quyt djnh cUa HOi dng quãn trj;
d) Giám sat qua trInh t chüc thirc hin các nghj quyt, quyt djnh cüa HOi dng quãn tn;
d) Chü tça cuOc hçp Di hOi dng c dông;
e) Quyn và nghTa vtz khác theo quy dnh cüa Lust Doanh nghip và Diu 1 Tng Cong ty.
4. Truông hçip Chü tjch HOi dng quãn trl có dan ti.'r chCrc hoc bj bâi min, HOi dng quán trj
phai bu ngirOi thay th trong th61 hn 10 ngày k tim ngày nhn dan t(m ch(rc hoc bj bãi min.

5. Trumg hçmp Chü tch HOi d&ng quãn trj vng mt hoc khOng th thijc hin duçic nhim vii
cUa mInh thI phãi üy quyn b&ng van bàn cho mOt thãnh viên khác thrc hin quyn và nghTa vii
cCia Chü tch HOi dng quãn trl theo nguyen tAc quy djnh ti Diu l Tng Cong ty. Tnthng hçmp
khOng có ngui duc uy quyn hoc ChU tjch HOi dng quãn tn ch&, mt tIch, bl tm giam,
dang chp hành hInh pht tü, dang ch.p hành bin pháp xCr 19 hành chInh ti co s cai nghin
bt buOc, Ca s giáo dc bat buOc, trn khOi nai CLI trü, bj han ch hoc mt nang hrc hành vi
dan sim, cO khó khän trong nhn thcrc, lam chü hành vi, bj TOa an cm dam nhim chüc viii, cm
hành ngh hoc lam cOng vic nht djnh thI các thành viên cOn li bu mOt ngiri trong s các
thành viên giQ ch(rc Chü tjch HOi dng quàn trj theo nguyen tac da s thành viên cOn l.i tan
thành cho dn khi có quy& djnh mOi cUa HOi dng quãn tnj.
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6. Khi xét thy cn thi&, Hi dng quãn trj quyt dnh b nhim inQt (01) hoc nhiu ngtrOi
lam Thu k Tong COng ty vO'i nhiêm k5' theo quyt djnh cüa Hi dng quãn trj. Hi dng quãn
trj CO th bai nhiém Thu k2 Tong Cong ty khi cAn nhu'ng khong trái vói các quy djnh pháp !ut
hin hãnh ye lao dng. Thu k Tong COng ty CO quyAn và nghTa vy sau day:
a) H tr? t chic triêu tp hop D?i hôi dng c dOng, Hi dng quãn trj; ghi chép các biên ban
hop;
b) H trç thành vien Hi dng quãn trj trong vic thrc hin quyn và nghia vy duçc giao;
c) Ho trci Hôi dOng quãn trj trong ap dicing va thirc hin nguyen tc quãn trj Tng Cong ty;
d) H trçl Tng COng ty trong xay drng quan h c dOng và bão v quyn, li Ich hqp pháp cia
cO dOng; vic tuân thu nghia vy cung cp thông tin, cong khai hOa thông tin và thu tyc hành
chinh;
d) Quyn va nghTa v khác theo quy djnh t?i Diu 1 Tng Cong ty, Quy ch ni b ye quán trj
Tng Cong ty.
Diu 9. Min nhiêm, bãi nhiêm, thay th và b sung thãnh viên Hi dAng quãn trj
1. Dai hôi dng c dOng min nhiëm thãnh viên Hi dng quãn trj trong trt16ng hçip sau day:
a) KhOng cO dü tiêu chuAn và diAu kin theo quy djnh ti Diu 155 Lut Doanh nghip;
b) Co dan tr chCrc vã durçic chAp thun;
c) Triring hqp khác quy djnh ti Diu ! TAng Cong ty.
2. Di hi dAng cA dOng bi nhim thânh viên Hôi dAng quân trj trong triRing hçip sau day:
a) KhOng tham gia các hoit dng cüa Hi dAng quãn trj trong 06 thang lien tyc, tth triring hQp
bAt khã kháng;
b) Truàng hqp khác quy djnh ti DiAu 1 TAng Cong ty.
3. Khi xét thAy cAn thit, Di hi dAng cA dOng quyt djnh thay th thãnh viên Hi dAng quãn
trj; min nhim, bäi nhim thành viên HQi dAng quãn trj ngoài trur&ng hcip quy djnh ti khoãn I
va khoãn 2 Diu nay.
4. Hi dAng quán tn phãi triu t.p h9p Di hi dAng cA dOng d bAu bA sung thành viOn Hi
dAng quán trj trong truring hçp sau day:
a) SA thành viên Hi dAng quãn trj b giám qua mt phAn ba so vâi sA quy djnh ti Diu l
TAng Cong ty. Trurng hop nay, Hi dAng quan trj phai triu t.p hp Di hi dAng cA dOng
trong thO'i hn 60 ngãy k tr ngay sA thãnh viên bj giãm qua mt phAn ba;
b) Trr trur0ng hcip quy djnh ti dim a khoãn nay, Dai hi dAng cA dOng bAu thãnh viën mâi
thay th thánh viën HOi dAng quãn tn dã bi min nhim, bâi nhim ti cuc hçp gAn nhAt.
Diu 10. Cách tliác bAu, min nhim, bãi nhim thânh viên Hi dAng quân trj
1. CA dOng hoäc nhOm cA dOng s hü'u tir 10% tAng sA cA phAn phA thông trâ len có quyën dë
cCr i'rng cCr viên Hi dAng quãn trj theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip vã Diu l TAng COng
ty. Vic dA cir ngir&i vao Hi dAng quãn trj thirc hin nhu sau:
a) Các cA dOng phA thông hçrp thanh nhóm d d ci'r nguYi vào HQI dAng quãn trj phãi thông
báo vA vic h9p nhOm cho các cA dOng dir hçp bitt truràc khi khai mc Di hi dAng cA dOng.
CA dOng hoc nhOm cA dOng nAm gi tx mu'i phAn tram (10%) dn hai mtrai phAn tram (20%)
thI duçic d cir mt (01) thãnh viên; tr trén hai muai phAn tram (20%) dn bAn murai phAn tram
(40%) thI duçc quyn dA cCr hai (02) thành yiên; tir trén bAn murai phAn trAm (40%) dAn sáu
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muo'i phn tram (60%) thI duc d c' ba (03) thành viën; tir trên sáu muo'i phn trAm (60%)
dn tam muci phn trAm (80%) thi duçc d cu bn (04) thành viên; va nu lO'n hon tAm mi.ro'i
phn trAm (80%) thi &rçYc d cCr nAm (05) thành vién.
b) CAn ci'r s 1uqng thãnh vién HQi dng quAn tn, c dông hoc nhóm c dông quy djnh tai
khoAn nAy duoc quyn d cCr môt hoAc môt s ngui theo quyt djnh cüa Di hi dng c dong
lAm ng ccr viên Hi dng quAn trj.
3. Trmng hçrp s lrnng thg cr viên Hi dng quAn trj thông qua d cCr va irng cir theo quy
djnh ti khoAn 5 Diu 115 Lut Doanh nghip vn không dü s6 Iuqng cn thi&, Hi dng quAn
trj drong nhiêm d cr them irng cr vién theo quy djnh ti Diu l Tang Cong ty, Quy ch ni
bô v quAn trj Tang Cong ty vA Quy ch hoat dng cüa HQI dng quAn trj. Vic HQi dng quAn
trj &rong nhiem d cCr them i1ng c& vien phAi duçic cong b rO rAng truàc khi Di hOi dng c
dông biu quyt bu thAnh viên Hi dng quAn trj theo quy dnh cüa phap lust.
4. Tnthng hçip s6 krçng 1rng cCr viên do Hi dng quAn trj duong nhim d cCr them theo khoAn
3 Diu nAy vn khOng dU s luqng cn thi&, Hôi dng quAn tr t chirc cho cAc c dông khAc d
c theo quy djnh ti Diu 1 Tng Cong ty, Quy ch nQi bO v quAn trj Tang Cong ty vA Quy
ch hot dng cüa Hi dng quAn trj. Vic HOi dng quAn trj duo'ng nhim t ch(rc cho các
dông khAc c1 cCr them (mg c& viên phAi duçc cong b rO rang truàc khi Di hi dng c dOng
biu quyt bu thAnh viên Hi dng quAn trj theo quy djnh cUa phAp luat.
5. Vic biu quyt bu thAnh vién Hi dng quAn trj phAi thyt hin theo phtro'ng thi'rc bAu dn
phiu, theo dO mi c dông cO t6ng s phiu biu quy& tlwng (mg vói tng s c phn si htru
nhân vOj s thành vien dtrcmc bu cCia Hôi dng quAn trj vA c dông có quyn dn h& hoc mOt
phAn tng s phiu bAu cüa minh cho mt hoic mt s (mng cCr viên. Ngui trüng cCr thAnh viên
HOi dng quAn trj duçic xAc dlnh theo s phiu bu tinh tr cao xung tMp, bat dAu ttr cmng c(m
viên cO s phiu bu cao nhat cho dn khi d s thAnh viën quy dinh t?i Diu l Tng Cong ty.
Tnuang hgp Co tü 02 (mg cCr viên trâ len dt cng s phiu bAu nhix nhau cho thAnh vién cui
cüng cüa Hi dng quAn tnj thi sê tin hAnh bu Iai trong s cac (mg ci:r viën có s phiu Mu
ngang nhau hoäc 1ima ch9n theo tiêu chI quy ch Mu ci'r hotc Diu 1 Tng Cong ty.
6. Nu s (mg vién nhO hon hoc bAng s thành vién HDQT cAn Mu thi vic Mu thAnh viên
HDQT cO th &roc thirc hin theo phucmng th(rc Mu dn phiu nhu quy djnh tai khoAn 3 Diu
148 Luât Doanh nghiêp hoäc thimc hin theo phiio'ng thimc biu quy& (tan thành, khong tAn
thAnh, không cO kin). T 1 biu quyt thông qua theo phrcmg thi.'rc biu quyt dixcic thiic
hin theo KhoAn 2 Diu 21 Diu l Tng COng ty.
7. Vic min nhiêm, bAi nhiêm thành viên Hôi dng quAn trj do Dti hi dng ci dOng thirc hin
theo phtrcmng th(mc biu quy& (tAn thAnh, khong tAn thAnh, không có kin). T' l biu quyt
thông qua theo phu'cng th(rc biu quyt dtrçrc thirc hin theo KhoAn 2 Diu 21 Diu l Tng
COng ty.
Diu 11. Thông báo v Mu, min nhiêm, bAi nhiém thAnh viên Hi dng quAn tr
1. Trung h9p d xAc djnh duGc mng ccr viên Hi dng quAn tnj, Tng Cong ty phAi cOng b
thông tin lien quan dn cAc mng ccm viên ti thiu 10 ngày truâc ngày khai mc hçp Di hi
dng c dOng trén trang thông tin din tCm cüa Tang Cong ty d c dong cO th tim hiu v cAc
(mg c(m vién nAy truOc khi bô phiu, cmng cu vien Hi ding quAn tr phAi có cam kt bAng vAn
bAn v tInh trung thtrc, chInh xAc cüa cAc thông tin cA nhAn &mçYc cong b6 và phAi cam kt thyt
7
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hin nhim vi mt each trung thrc, cn tr9ng va vi Içi Ich cao nht cüa Tng Cong ty néu thrçc
bAu lam thành vien HOi dng quãn tn. Thông tin lien quan dn l'rng c11 viên Hi dng quàn trj
thrçrc cong b bao gOm:
a) H9 ten, ngày, tháng, näm sinh;
b) TrInh dQ chuyén môn;
c) Qua tnInh cong tác;
d) Các ch(rc danh quãn 1 khác (bao gm cã chirc danh Hi dng quán trj cüa cOng ty khac);
d) Li Ich cO lien quan tâi Tang Cong ty va cac ben có lien quan cüa Tng Cong ty;
e) Các thông tin khác (nu cO) theo quy djnh ti Diu l Tng Cong ty;
g) Tng Cong ty phãi có trách nhiém cong b thông tin v cac cOng ty ma ng ccr viên dang
nm git chrc vii thành viên HOi dng quãn trj, các chrc danh quãn l,2 khác và cc lçi Ich cO
lien quan tài Tng Cong ty cüa ü'ng ccr viên Hi dng quàn trj (nu co).
2. Viëc thông báo v kt qua bu, min nhiëm, bãi nhiêm thành viën Hi dng quân trj thrc
hin theo các quy djnh hirâng dn v cOng b thông tin.
CHUONG III. HQI BONG QUAN TRI
Diu 12. Quyn va nghia vi cfla HOi dng quãn trj
1. Hi dng quán trj là co' quan quãn I Tang Cong ty, co toàn quyn nhân danh Tng Cong ty
d quy& dinh, thrc hin quyn Va nghia v cüa Tng Cong ty, trr các quyn và nghTa vii thuc
tMm quyn cüa Di hQi dng c dOng.
2. Quyn và nghia vii cüa HOi dng quãn trj do lut pháp, Diu l Tng Cong ty và Di hQi
dng c dông quy djnh. Ci th& Hi dng quãn trj cO nhflng quyn h?n và nghia viii sau:
a) Quy& djnh chin krc, k hoch phat trin trung h?n vã k hoch kinh doanh hang nãm ca
Tng Cong ty;
b) Kin nghj loi cô phAn và tng s6 c phn duuc quyn chào ban cUa t1rng loai;
c) Quy& djnh ban c phAn chu'a ban trong phim vi s c phAn dtrçc quyn chào ban cCia tlxng
loi; quyt djnh huy dng them vn theo hInh thi'rc khác;
d) Quyt dinh giá ban c6 phn vâ trái phiu ccia Tng Cong ty;
d) Quyt dinh mua lai c phAn theo quy djnh tti khoàn 1 và khoán 2 Diu 133 Lust Doanh
nghip;
e) Quyt djnh phuo'ng an du ttx và du an du ti.r trong thm quyn và gii hn theo quy djnh
cüa pháp Iu.t;
g) Quyt djnh giãi phap phát tnin thi tnrO'ng, tip thj và cOng ngh;
h) Thông qua horp dng mua, ban, vay, cho vay và ho'p dng, giao djch khác có giá trj tir

35%
tng giá tn tài san tnâ len du'oc ghi trong báo cao tài chInh gn nht ccia Tng Cong ty, trr
trtrO'ng hop Diu l Tang Cong ty CO quy djnh t' I hoc gia trj khác tth tnrOTlg hcrp các hçip
dng, giao djch thuôc tMm quyn quy& djnh cüa Dai hôi dng c dOng theo quy djnh ti dim
d khoãn 2 Diu 138, khoãn I va khoãn 3 Diu 167 Lut Doanh nghip;
I) Bu, min nhim, bãi nhim ChO tjch Hi dng quãn trj; b nhiêm, min nhim, k)2 kt hqp
dng, chm dfrt ho'p dng di vài Tng Giám dc va ngtrOi quãn 1 quan trQng khác do Di&u lê
Tng COng ty quy djnh; quyt djnh tin Iu'o'ng, thi lao, thu'O'ng và !çi Ich khac ccia nhing ngLri
8
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quán l do; ci.'r ngtri dai din theo y quyn tham gia llOi dng thành viên hoc Dai hOi dng
c dông a cong ty khác, quy& djnh m(rc th lao và quyn lqi khác cüa nhng ngixi do;
k) Giám sat, chi do Tng Giám d6c vã ngurOi quãn I khác trong diu hành cong vic kinh
doanh hang ngây cUa Tóng Cong ty;
I) Quyt djnh co cAu t6 chüc, quy ch quán 1 ni bO cCia Tng Cong ty, quy& djnh thành 1p
cong ty con, chi nhánh, van phong di din và vic gop vn, mua c6 phn cUa doanh nghip
khác;
m) Duyt chixoiig trInh, ni dung tài lieu phic vi hop di hOi ding c dông, triu tp hp d?i
hOi dng c dông hoc 1y kin d Di hOi d6ng c dong thông qua nghj quyt;
n) TrInh báo cáo tài chmnh hang näm dA duqc kim toán len Dai hOi dng c dong;
o) Kin nghj mtfrc c t(rc &rcxc trã; quyt djnh th?i hn và thU tVc trà c tCrc hoc x& I l phat
sinh trong qua trInh kinh doanh;
p) Kin nghj vic th chcrc Ii, giãi th Tang Cong ty; yeu cu phá san Tng Cong ty;
q) Quyt djnh ban hành Quy ch hot dng HOi dng quãn trj, Quy ch ni b v quãn trj T6ng
Cong ty sau khi dirçic Di hOi d6ng c dong thông qua; Quy ch v cong b thông tin cUa T6ng
COngty;
r) Yêu cau Tang Giám d6c, PhO Tng Giám d6c, ngtxO'i quãn l' khác trong Tang Cong ty cung
dp thông tin, tài lieu v tInh hInh tài chmnh, hot dOng kinh doanh eUa Tng Cong ty và cUa
dorn vj trong Tang Cong ty.
s) Ngithi quãn l duqc yéu cAu phài cung cp kjp thai, day dU và chInh xác thông tin, tài lieu
theo yêu cau cüa thành vién HÔi d6ng quAn trj. TrInh tir, thU tVc yêu cau và cung cap thông tin
duçic quy djnh cij th ti Quy ch hot dng cUa HOi dng quàn trj.
t) Quyn và nghia vii khác theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip, Lut Chirng khoán, quy djnh
khác cUa pháp 1ut vã Diu I Tang Cong ty, Quy ch nOi bO v quàn trj T6ng Cong ty.
3. Hi dng quân trj phãi báo cáo Di hQi dng c dong kt qua hot dOng cUa
HOi dng quán
trj theo quy djnh ti Diau 280 Nghj djnh s 155/20201ND-CP ngày 31 thang 12 nam 2020 cUa
ChInh phU quy djnh chi tit thi hânh mt s6 diu cUa Lust Chtng khoán.
4. Hti d6ng quán trl thông qua ngh quy&, quy& djnh bang biu quyt ti cuOc h9p, lay ' kiM
b&ng vAn bàn hoc hinh thIrc khác do DiM 1 TMg Cong ty quy djnh. Mi thành viOn Hi dMg
quán trj cO mQt phi&i biM quy&.
5. Trng hqp nghj quy&, quyt djnh do HOi dMg quãn trj thông qua trái vói quy djnh cia
pháp lut, nghj quyt Di hOi dMg c dong, DiM 1 TMg Cong ty gay thit hi cho TMg Cong
ty thl cac thành viên tan thành thông qua nghj quy&, quyt djnh dO phai cUng lien dài chju
trách nhiëm Ca nhân v nghi quy&, quy& dlnh dO và phái dM bU thit hi cho TMg COng ty;
thành viên phãn di thông qua nghj quy&, quyt djnh nói trén dtrqc miM trfr trách nhim.
Tnrang hçp nay, c dOng cUa Tang Cong ty có quyn yeu cau Tôa an dinh chi th%rc hin hoc
hUy bO nghj quyt, quyt djnh nOi trên.
DiM 13. Nhim vti Va quyM hn cüa Hi dMg quãn trj trong vic phê duyt, k' kt hçrp
dMg giao dch
1. HOi dMg quãn trj chap thun các hçip dMg, giao djch cO giá trj nhO horn 35% hoc giao djch
dn dn thng giá trj giao djch phát sinh trong vông 12 thang k tr ngày thirc hin giao dlch du
tien cO gia trj nhO hon 35% thng giá trj tài san ghi tren bAo cáo tài chfnh gân nhat hoc mQt t
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lé, giá tn khác nhO han theo quy dinh ti Diu 1 T6ng Cong ty gi&a T6ng COng ty vO'i mt
trong các dôi tuqng sau:
- Thành viên HQi dng quán tn, thành viën Ban kim soát, Tang Giám dc, ngi.thi quãn I khác
và nguôi có lien quan cia các dôi tuclng nay;
- C dông, nguOi di din Uy quyn cUa e dông s hü'u trên 10% thng vn c phn ph thông
cüa Tng Cong ty Va nhUng ngui CO lien quan cüa h9;
- Doanh nghiep CO lien quan dn cac di tu'clng quy djnh tai khoãn 2 Diu 164 Lut Doanh
nghip.
2. Hôi dng quãn trj chp thun các Hap dng, giao djch vay, cho vay, ban tài san có giá trj
nhO han hoc bang 10% tang giá trj tâi san ci'ia doanh nghip ghi trong báo cáo tài chmnh gan
nMt gitla Ttng Cong ty Va c dông sO htlu tlr 51% tng s c phAn cO quyn biu quyt trO len
hoc ngrOi có lien quan cüa c dOng dO.
3. NguO'i dai din Tng Cong ty k hçp dng, giao djch phai thông báo cho thành viên Hi
ctng quãn trj, thành viên Ban kim soát v các cMi tuçing Co lien quan di vOi hçrp dng, giao
djch dO vâ gi'ri kern theo dir thão hap dng hoc nQi dung chU yu cOa giao djch. Hti dng quân
trj quy& djnh vic chap thutn hap dng, giao djch trong thOi hn 15 ngày k tfr ngày nhn
&ric thông báo, tr tru&ng hap Diu l Tng Cong ty quy djnh mOt thOi hn khác; thãnh viên
Hi dng quãn trj cO lçii Ich lien quan dn các ben trong hqp dng, giao d!ch không có quyn
biu quyt.
fiu 14. Trách nhim cüa Hi dong quân trj trong vic triu tp hQp Bii hi dông ci
dông bt thirOng
1. HÔI dng quan tn phãi tniêu tap h9p Di hi dng c dOng bt thirOng trong các truàng hçip
sau:
a) HOi dng quãn trj xét thAy can thit vi lçii Ich cüa Tng Cong ty;
b) S 1rqng thành vien HQi dng quãn tn, thành viên Ban kim soát cOn li It han s krcing
thành viên t6i thiu theo quy dnh cüa pháp lut;
c) Theo yêu cau cüa c dông hoc nhOrn c dông quy djnh ti khoãn 2 Diu 115 cüa Lut
Doanh nghip; yeu cau triu tp hçp Dai hQi dng c dOng phái duçic th hin bang van ban,
trong do nêu nO l do và mvc dich cuôc hçp, cO dO chtl k cUa các c dông lien quan hoc van
ban yêu cau thxcic lap thành nhiu ban vã tp hap dO ch k cOa các c dông cO lien quan;
d) Theo yeu cAu cia Ban kirn soát;
d. Các trirOng hap khác theo quy djnh cOa phãp 1ut vâ Diau 1 Tng COng ty.
2. Triéu t.p h9p Di hi dng c dOng bat thi.rOng
Hi dng quan trj phái triu tp hop Dai hi dng c dOng trong thOi hn 60 ngãy k tr ngay s
luang thanh viên Hôi dng quan tn hoäc thanh viên Ban Kim soát cOn li It han s krqng
thanh vién ti thiu theo quy djnh t?i Diu 1 Tng Cong ty hoc nhn dtr?c yêu cAu quy djnh
tai dim c và dirn d khoãn I Diu nay;
3. NguOi tniu tp h9p D?i hQi dng c dOng phãi thirc hin cac cong vic sau day:
a) ChuAn bj danh sách c dông dO diu kiin tham gia va biu quy&/bAu ccr ti cuc hp Di hi
dng c dOng. Danh sách c dông cO quyn dr hçp Di hi dng c dong dirçic 1p khOng qua
10 ngày truOc ngày gOi thông báo mOi hçp Dai hôi dng c6 dông nu Diau l Tng Cong ty
khOng quy djnh thOi hin ngan han. T6ng Cong ty phai cong b thông tin v vic 1p danh sách
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c dOng có quyn tham dv' h9p Di hi dng c dong ti thiu 20 ngày tru'àc ngày dang k' cui
ctng;
b) Chun bi chircng trmnh, ni dung di hi;
c) Chun bj tài lieu cho di hi;
d) Dij thão nghi quyt Di hOi dng c dong theo ni dung di,r kin cila cuc hçp;
d) Xác djnh th&i gian va dja dim th chirc di hi;
e) Thông báo và gri thông báo hçp Di hi dng c dông cho Mt cã các c dOng có quyn dir
h9p;
g) Các cOng vic khác phc vv di hi.
Diu 15. Các tiu ban giüp vic Hi d 6 ng quail tr.
1. Khi xët thy cAn thit, Hi dng quãn trj CO th thành 1p tiu ban trçrc thuc d ph trách v
chInh sách phat trin, nhân sir, hrcxng thiiàng, kim toán ni b, quàn 1 ri ro. S hrqng thành
vién cia tiu ban do Hôi dng quàn trj quy& djnh CO tM thiu là 02 ngui bao gm thành viên
cOa Hôi dng quãn tn va thành viên ben ngoài. Các thành viên Hi dng quân trj khong diu
hành nen chim da s trong tiu ban và rnt trong s các thành viOn nay ducc b nhim lam
Tru'àng tiu ban theo quyt djnh cXa HQi dng quãn trj. Hot dng cOa tiu ban phài tuân thu
theo quy djnh cUa Hi dng quân trl. Nghj quyt cUa tiu ban chi cO hiu Iirc khi CO da s thành
vien tham dir va biu quy& thông qua ti cuc hQp cCa tiu ban..
2. Viéc thixc thi quyt djnh ccia Hi dng quãn trj, hoc ccia tiu ban trv'c thuc Hi dông quàn
trj phãi phi hp vi cac quy djnh pháp Iut hin hành vâ quy djnh ti Diu l Tng Cong ty,
Quy ch ni b v quãn trj Tng Cong ty.

CHU1NG IV. CUQC HOP HQI BONG QUAN TR!
Diêu 16. Cuc hQp Hi dông quãn trj
1. ChO tjch Hôi dng quãn tn &ro'c bAu trong cuc h9p dAu tiên cia Hi dng quãn trj trong
thai htn 07 ngãy lam vic k tir ngày kt thOc bAu ccr Hi dng quãn trj do. Cuc h9p nay do
thành viên có s phiu bAu cao nht hoc t I phiu bAu cao nht triu tp và chC tn. Tnthng
hçp cO nhiu ho'n mt thành vien cO s phiu bAu hoc t l phiu bAu cao nht và ngang nhau
thI các thành viên bAu theo nguyen Mc da s d chçn 01 ngithi trong s h9 trieu tp hçp Hi
dng quãn trj.
2. Hi dng quãn trj phãi hp it nht mi qu 01 lAn và cO th hçp bt thu?mg.
3. ChO tjch HQi dng quàn trj triu tap h9p Hôi dng quãn trj trong trI1ng hcp sau dày:
a) CO d nghj cOa Ban kim soát;
b) Co d ngh cUa Tng Giám d6c hoäc It nhAt 05 ngu'i quán l' khác;
c) Co d nghj cCa It nht 02 thành viên Hi dng quãn trj;
d) Throng hçp khãc do Diu 1 Tang Cong ty quy djnh.
4. D nghj quy djnh ti khoán 3 Diu nay phâi duac lap thành van bàn, trong dO nêu rO mvc
dich, vn d cAn thào luan và quyt djnh thuc thAm quyn cUa Hi dng quân tr.

5. ChU tjch Hi dng quãn trj phài triu tap h9p Hi dng quãn trj trong thoi hn 07 ngày lam
viéc k tt'r ngày nhân dtxoc d nghi quy djnh t?i khoán 3 Diu nay. TruOng hçip khOng triu tp
hçp HQi dng quân trj theo d nghj thI ChCi tjch HGi dng quãn tnj phãi chju tnách nhim v
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nhUng thit hii xäy ra di vOi Tng Cong ty; ngui d nghj CO quyn thay th Chü tjch llOi
dng quãn trj triu tp h9p HOi dcng quàn trj.
6. ChCi tjch Hi dng quán tn hoc ngu'?Yi triu tp h9p Hi dng quãn trj phái g1ri thông báo
mO'i h9p châm nht là 05 ngãy lam vic trtxâc ngày h9p nu Diu l T6ng Cong ty khOng cO
quy djnh khác. Thông báo mai h9p phái xac djnh cii th thi gian và dja dim hçp, chu'o'ng
trinh, các vn d thão lun va quyt djnh. Thông báo mi h9p phài kern theo tài lieu sCr ding ti
cuQc hgp và phiu biu quyt cüa thành viên.
Thông báo mi hop Hôi dng quán tn có th gi bang giy mdi, diên thoi, fax, phuong tin
dién t hoc phtrng thU'c khác do Diu l Tng Cong ty quy djnh và bão darn dn duçc
dla chi
lien lac cüa trng thành viên Hôi dng quán trl duc dang k ti Tng Cong ty.
7. ChU tjch HOi dng quán trl hoc ngtrOi triu tp gCri thông báo mi hçp và các tài
theo dn cac thânh vién Ban Kim soát nhu di vó'i các thãnh vien Hi dng quãn trl.

lieu

kern

Thành vien Ban Kim soát CO quyn dir cac cuôc hçp Hi dng quãn trj; Co quyn thão lun
nhung khong dtrçc biu quyt.
8. CuQc h9p Hi dng quàn tr &rcic tin hành khi cO ti:r 3/4 tng s thành viën trâ len dir hçp.
TnrOng hp cuoc hop duc triu tp theo quy djnh ti khoãn nay khong dü s thành viên dir
h9p theo quy djnh thI duqc triu tp thn thO hai trong thOi hn OS ngày k tr ngày dr djnh hçp
!n th(r nht. TrirO'ng hçip nay, cuc hop du'çc tin hành nu cO hon mQt nira s thành viên Hi
dng quãn trj dir hop.
9. Thành vien Hi dng quãn tn duuc col là tham dir và biu quyt ti cuOc hp trong trtrYng
hçip sau dày:
a) Tharn dix và biu quy& trrc tiép ti cuc h9p;
b) Uy quyn cho ngu'?i khác dn dr hQp va biu quyt theo quy djnh ti khoán 11 Diu nay;
c) Tham dir và biu quyt thông qua hôi nghi trijc tuyn, bO phiu din ti:r ho.c hinh th(rc din
tCr khác;
d) Gcri phiu biu quyt dn cuc h9p thông qua this, fax, this din tt'r;
d) Gt:ri phiu biu quyt bang phtwng tin khác theo quy djnh trong Diu l Tng Cong ly.
10. TruOng hçp gCri phiu biu quy& dn cuc hp thông qua this, phiu biu quyt phái dirng
trong phong bI dan kin và phâi duçic chuyn dn Chü tjch Hi dng quán trj chm nMt là 01
giä truó'c khi khai mac. Phiu biu quy& chi duçic m tnrâc sr chCrng kin cia tt cã nhU'ng
nguOi dir hop.
11. Biu quy&
a. Tth quy dnh ti dim b khoãn 11 Diu 16 Quy ch nay, mi thành viën Hi dng quãn trj
hoc ngui duçc uy quyn theo quy dlnh ti khoãn 9 Diu nay trirc tip có mt vài Ur each
cá nhân ti cuOc h9p HQi dng quan tr CO mOt (01) phiu biu quyt;
b. Thành viên Hi dng quãn trj không duoc biu quyt di

giao dlch mang li Igi Ich cho
thành vien dO hoc ngui cO lien quan cUa thành vien dO thea quy djnh cUa Lut Doanh
nghip va Diu 43 Diu 1 Tng Cong ty;
vai

c. Kim soát vien cO quyn dij cuôc h9p Hi dng quàn trj, CO quyn thão
luan nhu'ng không
dirge biu quyt.
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12. Hôi dng quãn tn có quyn lAy kin các thành vien Hi dng quãn trj bang van bàn d
thông qua Nghj quyt Hi dng quàn trj khi thông qua các vAn d thuc thAm quy&n cUa Hi
dng quàn trj ti Khoãn 2 Diu 27 Diu I Tng Cong ty.
Nghi quyt theo hInh thirc lAy kin bAng van bàn duc thông qua trên Ca s
kin tan thành
ccia da s thành viën HOi dng quàn trj cO quyn biu quyt. Nghj quyt nay eó hiu 1rc và giá
trj nhu nghj quyt du'çc thông qua t?i cuc hçp.
13. CuQc hp cüa Hi dng quàn trj CO th t ch(rc theo hInh thirc hi nghj trirc tuyn gilta các
thành vien cüa Hôi dcng quãn trj khi tAt ca ho.c môt s6 thành viên dang 0 nhltng dja dim khác
nhau v0i diu kin là mi thành viën tham gia hp du có th&
a. Nghe tlrng thành viên Hii dcng quãn trj khác cing tham gia phát biu trong cuQc hop;
b. Phát biu voi tAt ca cac thành vien tham dix khác rnt each dng thai. Vic thão Iun gitta
cac thãnh viên cO th thrc hin mt cách trrc tip qua din thoai hoc bAng phirang tin lien
lc thông tin khác hoc k& hp các phircng thcrc nay. Thành viên Hi dng quãn trj tham
gia cuQc hp nhix vy duqc coi là "có mt" ti cuc hçp dO. Dja dim cuc hp duqc th
chrc theo quy djnh nay là da dim ma có dông nhAt thãnh vien Hi dng quãn trj, hoc là
dja dim cO mt Chü ta Cu1c hçp.
Các quy& dinh du'qc thông qua trong cuc hp qua din thoi duçc t chCrc Va tin hành mt
each hçp thtc, CO hiêu !irc ngay khi kt thcic cuôc hçp nhtrng phãi di.rçc khAng djnh bAng cãc
chIt k2 trong biên bàn cüa tAt ca thành vién HOi dng quàn trj tham dr cuc hp nay.
14. Chü tch Hi dng quán trj CO trách nhim gii biên bàn hp HOi dng quãn trj tài các thành
viên và biên bàn do là bAng chüng xác thirc v cong vic dâ dirçic tin hành trong cuc hop trlr
khi cO kin phàn d61 v noi dung biên ban trong thai han mi.räi (10) ngày k tlr ngày gIti.
Biên bàn hop Hôi dng quãn tn due 1p bAng ting Vit Va cO th 1p bAng ting Anh. Biên
bàn phãi cO chIt k cCia chCj t9a và ngui ghi biên bàn.
Diu 17. Biên bàn h9p Hi dng quân trj
1. Các cuôc hop HÔi dng quàn tn phài dixc ghi biên bàn và cO th ghi am, ghi vâ luu gilt dudi
hinh th(rc dién tCr khác. Biên bàn phái lap bAng ting Vit va cO th 1p them bAng ting nu0c
ngoài, bao gm các ni dung chü yu sau dày:
a) Ten, dja ehi tru sO chinh, ma s doanh nghip;
b) Thii gian, dja dirn hop;
c) Muc dIch, chu'ang trInh vâ ni dung hop;
d) Ho, ten tlrng thành vien dix hp hoc ngui duc Uy quyn di hp và each thcrc dir
hop; h,
ten các thành viën khong dir hp và l do;
d) VAn d duc thào lun và biu quyt tai cuc hçp;
e) TOm tAt phát biu kin cüa tlrng thành vien dir hp theo tnmnh tix din bin cUa cuc hop;
g) Kt qua biu quyt trong dO ghi rO nh&ng thành viên tan thành, khong tan thành và khOng co
kin;
h) VAn d dã duac thông qua và t' 1 biu quyt thông qua tu'ang (ing;
i) Ho, ten, chIt k9 chü toa và ngui ghi biên bàn, trlr trung hgp quy djnh ti khoãn 2 Diu nay.
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2. Trtrng hop chü tça, nguOi ghi biên bàn tr chi k biên bàn h9p nhrng nu duqc tht ca thành
vien khác cUa HQi dng quán tn tharn dçr hçp k vã có d.y di ni dung theo quy djnh ti các
dim a, b, c, d, d, e, g và h khoán I Biu nay thI biên bàn nay cô hiu lirc.
3. Chü t9a, ngixOi ghi biên bàn và nhIng ngu01 k ten trong biên bàn phai chju trách nhim ye
tmnh trung thuc Va chfnh xác cüa nQi dung bién bàn hçp Hi dng quàn trj.
4. Biën bàn hop Hôi dng quán trj vá tái lieu scr dung trong cuc hp phai dirqc kru giu ti tri
s chInh cüa Tng Cong ty.
5. Biên bàn 1p bAng ting Viet

bAng ting nuàc ngoài có hiu 1irc pháp l nhi.r nhau. Trung
h9p có sir khác nhau v nôi dung giu'a biên bàn bAng ting Vit va bAng ting nuàc ngoài thI
ni dung trong biên bàn bAng ting Vit duçc áp dvng.
va

CHI1ONG V. BAO CÁO, CONG KHAI CAC LQI ICH
Diu 18. TrInh báo cáo hAng 11am
I. Kt thüc närn tài chInh, Hi dng quãn trj phài trInh Di hi dng c6 dông báo cáo sau day:
a) Báo cáo kt qua kinh doanh cUa Tang Cong ty;
b) Bão cáo tâi chInh;
c) Báo cáo dánh giá cOng tác quãn l, diu hãnh Tang Cong ty;
d) Báo cáo thm djnh cüa Ban Kim soát.
2. Báo cáo quy djnh tai cac dim a, b và c khoàn 1 Diu nay phãi duçc gCri dn Ban kim soát
d thm djnh chm nht là 30 ngày tni.rOc ngày khai rnc cuOc hçp Dii hi dng c dOng
thuO'ng nien.
3. Báo cáo quy djnh ti các khoán 1, 2 Diu nay, báo cáo thArn djnh cUa Ban kim soát và báo
cáo kim toán phai dtrc luu gilt ti trV sO chInh cüa Tang Cong ty chm nhAt là 21 ngày truàc
ngày khai mac cuc hçp Dai hi dng c6 dOng thirng niên. C dOng sâ hltu c phAn cüa Tng
COng ty lien tic It nht 01 näm cO quyn tir mmnh hoc cling vi lu.t sir, k toán viên, kim
toán vien có ch(rng chi hành ngh trrc tip xem xét báo cáo quy djnh tai Diu nay.
Diu 19. Thu lao, thiró'ng va Içri Ich khác cüa thành viên Hi dng quãn trj
1. Tng Cong ty cO quyn trà thu lao, thirâng cho thành viOn Hi dng quãn trj theo két qua và
hiu qua kinh doanh.
2. Thành viên Hi dng quãn trj dirçrc huOng thà lao cOng vic và thu'&ng. Thu lao cOng vic
dirçrc tinh theo s6 ngay cong cAn thit hoàn thành nhim vi.i cUa thành vien Hi dng quãn trj và
mirc thi lao mi ngày. Hi ding quàn trj dir tInh mi'rc th lao cho tlrng thành viên theo nguyen
tAc nhAt trI. Tng mirc thu lao và thu'âng cCia Hi dng quãn trj do Dii hi dng c dOng thông
qua tai cuc hQp thuong niên.
3. Thli lao cüa tfrng thãnh vien Hi dng quàn trj dtrc tInh vào chi phi kinh doanh cüa Tng
Cong ty theo quy djnh cUa pháp luât v thu thu nhp doanh nghiëp, duc th hin thãnh mic
riêng trong báo cáo tài chinh hAng näm cOa Tng Cong ty va phãi báo cáo Dai hOi dng c
dOng tai cuc hp thurng niên.
4. Thành viên Hi ding quàn trj nm gilt ch(rc vu diu hanh hoàc thành vien Hi dng quàn trj
lam viêc tal các tiu ban cua Hôi dng quãn trj hoc thre hin nhltng cOng vic khác ngoài
pham vi nhiém vu thOng thu&ng cüa mQt thành viên Hi dng quãn trj, cO th dixc trà them
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thu lao dirOi dtng mt khoán tin cong trçn gOi theo tirng lan, hxcing, hoa hng, phn tram lçri
nhun hoc diiOi hinh th(rc khác theo quyt djnh cüa Hi dng quãn trl.
5. Thành vien Hi dng quãn trj cO quyn &rçYc thanh toán tht cã các chi phi di li, an, ô' v& các
khoân chi phi hop l khác ma hç d phãi chi trã khi thirc hien trách nhim thânh viên Hi dng
quán trj cüa minh, bao gm Ca cac chi phi phat sinh trong vic tOi tham dir các cuc h9p Di
hOi dng c dong, Hôi dng quân trj hoc cac tiu ban cUa Hi dtng quân trj.
6. Thành viên Hi dng quãn trj CO th di.rçic Tng Cong ty mua bão him trách nhim sau khi
CO sti chAp thun cüa Dai hOi dng c dông. Bão him nay khong bao gm bào him cho nhtng
trách nhim cUa thành viên Hii dng quàn tn lien quan dn vic vi phm pháp lut và Diu l
Tng Cong ty.
Diu 20. Cong khai các lçri Ich lien quan
Trung hap Diu 1 Tng Cong ty không có quy djnh khác chtt ch han, viêc cong khai li ich
Va ngixai cO lien quan cüa Tng Cong ty thirc hin theo quy djnh sau day:
1. Thành vien Hi dng quãn trj cüa Tng COng ty phâi ke khai cho Tng Cong ty v các 1çi
ich lien quan cüa mInh, bao gm:
a) Ten, ma s doanh nghiep, dia chi tru sâ chinh, ngành, ngh kinh doanh cüa doanh nghip ma
hç cO sâ hQu phn vn gOp hoc cë phAn; t' I va thai dim sà hüu phAn vn gop hoc c phAn
dO;
b) Ten, ma s doanh nghip, dla chi trV so chinh, ngành, ngh kinh doanh cUa doanh nghip ma
nhing ngixui có lien quan cüa h9 cung si hU'u ho.c sâ hU'u riêng phn v6n gOp hoc c phn
trên 10% v6n diu lé.
2. Viêc ke khai quy dinh tai khoãn 1 Diu nay phãi duçic thçrc hin trong thii hn 07 ngãy lam
vic, k tr ngày phát sinh lqi ich lien quan; vic scm di, b sung phai dtrçrc thông báo vi
Tng Cong ty trong thai hn 07 ngày lam vic, k tir ngày cO sira di, b sung ti.rong (mg.
3. Thành vien HOi dng quãn trj nhân danh cá nhân hoc nhân danh ngtrai khác d thirc hien
cong vic duài mci hInh thcrc trong phm vi cong vic kinh doanh ccia Tang Cong ty du phái
giái trInh bàn chAt, ni dung ci:ia cong vic dO truàc Hi dng quàn trj và chi dixqc thirc hin
khi duçc da s thành viên con li cüa Hi dng quãn trj chAp thuan; nu thirc hien ma không
khai báo hoc khOng thrçrc sr chAp thun cia Hi dng quãn trj thi tAt ca thu nhp CO du'c tir
hot dng dO thuc v Tng Cong ty.

CHUNG VI. MO! QUAN H CUA HO! BONG QUAN TR!
Diu 21. Mi quan Ii gifl'a các thành viên Hi dng quãn trj
1.Quan he gi&a các thành vien Hi dng quãn trj là quan h phi hap, cac thành viên Hi dng
quãn trj có trách nhim thông tin cho nhau v vAn d cO lien quan trong qua trinh xcr 12 cOng
vic du'c phân cOng.
2. Trong qua trinh xCr l cOng viêc, thành viên Hi dng quãn frj duçic phân cOng chju trách
nhiem chInh phãi chü dng phM hap xü I, nu CO vAn d lien quan dAn !inh vrc do thành vien
Hi dng quán trj khác phii trách. Trong tru'ng hap gifra cac thánh viên Hi dèrng quàn tnj cOn
CO kiAn khác nhau thI thành viên chiu tnách nhiem chInh báo cáo Chü tjch Hi dng quán trj
xem xét quyAt djnh theo thAm quyn hoc th cht'rc hap hoc lAy ' kiAn cUa các thành viên Hi
dng quán trj theo quy djnh cCia pháp luat, Diu 1 T6ng COng ty và Quy chA nay.
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3. Trong tnrông hop có sir phân cong 1i giUa các thành viên Hôi dng quán trj thI các thành
viên Hôi dng quán trj phái bàn giao cong vic, h so, tài lieu lien quan. Vic bàn giao nay
phái duc 1p thành van bàn va báo cáo Chü tjch HOi dng quán frj v vic bàn giao do.
Biu 22. Mi quan h vol ban diu hành
V6i vai trô quán trj, Hi dng quãn tr ban hành các nghj quyt d Tng Giám dc và bO may
diu hành thrc hin. Dng thii, Hôi dng quãn trj kim tra, giám sat thrc hin các nghj quyt.
Biu 23. Mi quan h vw Ban Kim soit
1. M6i quan M giUa HOi dng quán trj và Ban Kim soát là quan h phi hqp. Quan h lam
vic gifta HOi dng quán frj vâi Ban Kim soát theo nguyen tc bInh ding và dc 1p, dng th?yi
phi hop chat chë, h thy ln nhau trong qua trmnh thc thi nhim vti.
2. Khi tip nhn cac biên bàn kim tra hoc báo cáo tng hop cüa Ban Kim soát, HOi dng
quãn trj cO trách nhim nghiën cCru va chi dao các bO phn có lien quan xây dirng k hoch va
thuc hiên chn chinh kip th?ii.

CHUtNG VH. DIEU KHOAN THI HANH
Diu 24. Hin lire thi hành
Quy ch hot dng cUa Ht5i dng quán trj Tang COng ty C phn Phong PhU bao g6m 7
chuong, 24 diu và CO hiu hrc thi hành k tfr ngày 22 tháng 7 nAm 2021.

TM. HQI BONG QUAN TRI
CHU TICIt-
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