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C Ế

ẢN TRỊ

CÔNG T CỔ
ẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND
(Ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2019 của
Công ty Cổ phần Bất động sản Netland)

Chương I:
ĐỊNH CHUNG
Điều 1.

ngh

v

h m vi iều h nh

1. Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Bất ộng sản Netland ược xây dựn
văn bản pháp luật n ư s u:

ăn ứ theo các

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 t án 11 năm 2014 (“Luật Doanh
nghiệp”);
Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 n y 29 t án 6 băn 2006 v Luật Sử ổi, bổ
sung một số iều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 n y 24 t án 11 năm 2010
(“Luật Chứn k oán”) v á văn bản ướng dẫn;
Nghị ịn 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 06/06/2017, á văn bản
ướng dẫn khác có liên quan;
Điều lệ Công ty Cổ phần Bất ộng sản Netland.

-

-

2. Quy chế n y quy ịnh những nguyên tắ ơ bản về quản trị ể bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của cổ ôn , t iết lập những chuẩn mực về n vi, o ức nghề nghiệp của các thành
viên Hội ồng quản trị, B n iều hành và cán bộ quản lý nhằm án iá iệu quả việc thực
hiện quản trị của Công ty Cổ phần Bất ộng sản Netland.
3. Trường hợp có sự mâu thuẫn của pháp luật và Quy chế này hoặ văn bản khác của Công ty
thì thực hiện t eo quy ịnh của pháp luật.
Điều 2. Giải thích thuật ngữ
1. Trong Quy chế này những thuật ngữ dưới ây sẽ ược hiểu n ư s u:
a. “Côn ty” ó n
b.

l Côn ty Cổ phần Bất ộng sản Netland.

“Hội ồng quản trị”, “B n iều hành”, “Tổng Giám ố ”, “Kế toán trưởn ” ó n
l
Hội ồng quản trị, B n iều hành, Tổng Giám ốc, Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần
Bất ộng sản Netland.

c. “B n kiểm toán nội bộ” l một ban trực thuộc Hội ồng quản trị thuộ Điểm b Khoản 1
Điều 134 Luật Doanh nghiệp;
d.

“Cổ ôn lớn" là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ
phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

e. “N ười ó liên qu n” l bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các
trường hợp s u ây:

-

Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân;

-

Tổ chứ m tron ó ó á n ân l n ân viên, iám ốc hoặc tổn iám ốc, chủ sở
hữu trên mười phần trăm số cổ phiếu lưu n ó quyền biểu quyết;
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-

Thành viên Hội ồng quản trị, Tổng Giám ốc, Phó Tổng Giám ốc và các chức danh
quản lý khác của Công ty;

-

N ười mà trong mối quan hệ với n ười khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị
kiểm soát bởi n ười ó oặc cùng với n ười ó ịu chung một sự kiểm soát;

-

Công ty mẹ, công ty con của Công ty;

-

Quan hệ hợp ồn tron

ó một n ười l

i diện

o n ười kia.

f. Thành viên Hội ồng quản trị ộc lập là thành viên Hội ồng quản trị áp ứn
kiện sau:

á

iều

-

Là thành viên Hội ồng quản trị khôn iều hành và không phải l n ười có liên quan
với Tổng Giám ốc, Phó Tổng Giám ốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý
k á ược Hội ồng quản trị bổ nhiệm;

-

Không phải là thành viên Hội ồng quản trị, Tổng Giám ốc, Phó Tổng Giám ốc của
các công ty con, công ty liên kết, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát;

-

Không phải là cổ ôn lớn hoặ n ười
quan của cổ ôn lớn của Công ty;

-

Không làm việc t i các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho
Công ty trong hai (02) năm ần nhất;

-

Không phải l ối tác hoặ n ười liên quan củ ối tác có giá trị giao dị
n năm
với Công ty chiếm từ b mươi p ần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá
trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của Công ty trong 02 ( i) năm ần nhất.

i diện của cổ ôn lớn hoặ n ười có liên

g. Cán bộ quản lý: là cán bộ do Hội ồng quản trị bổ nhiệm.
2. Trong Quy chế này, bất kỳ một tham chiếu nào tới bất kỳ một hoặc một số quy ịnh hoặ văn
bản khác sẽ bao gồm cả những sử ổi bổ sung hoặ văn bản thay thế á văn bản ó.
Điều 3. Các nguyên tắc quản trị Công ty
Côn ty ược quản trị theo các nguyên tắc gồm:
1. Đảm bảo ơ ấu quản trị hợp lý;
2. Đảm bảo hiệu quả ho t ộng của Hội ồng quản trị;
3. Đảm bảo quyền lợi của cổ ôn v n ữn n ười có liên quan;
4. Đảm bảo ối xử công bằng giữa các cổ ông;
5. Công khai minh b ch mọi ho t ộng của Công ty.
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Chương II:
CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Đ ĐCD)
Điều 4. Quyền v ngh

vụ của cổ ông

1. Cổ ôn ó ầy ủ các quyền v n
vụ t eo quy ịnh của Luật Doanh nghiệp, á văn bản
pháp luật liên qu n v Điều lệ ôn ty, ặc biệt là:
a. Quyền tự do chuyển n ượng cổ phần ã ượ t n toán ầy ủ v ược ghi trong sổ cổ
ôn ủa công ty, trừ một số trường hợp bị h n chế chuyển n ượn t eo quy ịnh của
pháp luật, Điều lệ công ty và quyết ịnh của ĐHĐCĐ;
b. Quyền ượ ối xử công bằng. Mỗi cổ phần của cùng một lo i ều t o cho cổ ôn sở
hữu các quyền, n
vụ và lợi í n n n u. Trường hợp công ty có các lo i cổ phần
ưu ãi, á quyền v n
vụ gắn liền với các lo i cổ phần ưu ãi p ải ược công bố ầy
ủ cho cổ ôn v p ải ược ĐHĐCĐ thông qua;
c. Quyền ược tiếp cận ầy ủ t ôn tin ịnh kỳ và thông tin bất t ường về ho t ộng của
Công ty do Công ty công bố t eo quy ịnh;
d. Quyền và trách nhiệm tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực
tiếp hoặ t ôn qu
i diện ược ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;
e. Quyền ượ ưu tiên mu
công ty.

ổ phần mới

o bán tươn ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần trong

2. Cổ ôn ó quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trong trường hợp quyết ịnh của
ĐHĐCĐ vi ph m pháp luật hoặ Điều lệ công ty, quyết ịnh của Hội ồng quản trị thông qua
trái với quy ịnh của pháp luật hoặ Điều lệ công ty gây thiệt h i cho công ty, cổ ôn ó
quyền ề nghị hủy hoặ ìn
quyết ịn ó t eo quy ịnh của Luật doanh nghiệp. Trường
hợp các quyết ịnh vi ph m pháp luật gây tổn h i tới công ty, Hội ồng quản trị, Giám ốc
iều hành phải ền bù cho công ty theo trách nhiệm của mình. Cổ ôn ó quyền yêu cầu
công ty bồi t ường tổn thất t eo quy ịnh của pháp luật.
Điều 5. Trách nhiệm của cổ ông lớn
1. Cổ ôn lớn k ôn ược lợi dụn ưu t ế của mình gây tổn h i ến các quyền, lợi ích của
công ty và của các cổ ôn k á .
2. Cổ ôn lớn ó n

vụ công bố t ôn tin t eo quy ịnh của pháp luật.

Điều 6. Cuộc họp Đ ĐCĐ thường niên và bất thường
1. Công ty xây dựng và công bố trên tr n t ôn tin iện tử củ ôn ty quy ịnh về trình tự,
thủ tục triệu tập và biểu quyết t i ĐHĐCĐ t eo quy ịnh của Luật Doanh nghiệp, á văn bản
pháp luật liên qu n v Điều lệ công ty, gồm các nội dung chính sau:
a. Thông báo về việc chốt danh sách cổ ôn

ó quyền tham dự họp ĐHĐCĐ;

b. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ;
c. Cách thứ

ăn ký t m dự ĐHĐCĐ;

d. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết;
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e. Cách thức kiểm phiếu, ối với những vấn ề nh y cảm và nếu cổ ôn
ty phải ch ịnh tổ chứ ộc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu;

ó yêu cầu, công

f. Thông báo kết quả kiểm phiếu;
g. Cách thức phản ối Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
h. Lập biên bản ĐHĐCĐ;
i. Thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ ra công chúng;
j. Các vấn ề khác.
2. Công ty phải tuân thủ ầy ủ trình tự, thủ tục về triệu tập Đ i hội ồng cổ ôn t eo quy ịnh
của pháp luật, Điều lệ ôn ty v á quy ịnh nội bộ của công ty. Công ty phải công bố
thông tin về việc chốt danh sách cổ ôn ó quyền tham dự họp Đ i hội ồng cổ ôn tối
thiểu i mươi (20) n y trướ n y ăn ký uối ùn . Côn ty k ôn ược h n chế cổ
ôn t m dự Đ i hội ồng cổ ôn , p ải t o iều kiện cho cổ ôn t ực hiện việc uỷ quyền
i diện t m i Đ i hội ồng cổ ôn oặc bỏ phiếu bằn t ư bảo ảm khi cổ ôn ó yêu
cầu. Công ty phải ướng dẫn thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền cho các cổ ôn t eo quy
ịnh.
3. Hội ồng quản trị hoặ n ười triệu tập Đ i hội ồng cổ ôn sắp xếp ươn trìn n ị sự,
bố trí ị iểm và thời gian hợp lý ể thảo luận và biểu quyết từng vấn ề tron
ươn trìn
họp Đ i hội ồng cổ ôn .
4. Công ty phải cố gắng tối
tron việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện i ể cổ ôn
có thể tham gia vào các cuộc họp Đ i hội ồng cổ ôn một cách tốt nhất, bao gồm ướng
dẫn cổ ôn bỏ phiếu iện tử, biểu quyết thông qua họp Đ i hội ồng cổ ôn trực tuyến.
5. H n năm ôn ty p ải tổ chức họp Đ i hội ồng cổ ôn t ườn niên t eo quy ịnh của
Luật Doanh nghiệp. Việc họp Đ i hội ồng cổ ôn t ườn niên k ôn ược tổ chứ dưới
hình thức lấy ý kiến cổ ôn bằn văn bản. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính
năm ủa công ty có các khoản ngo i trừ trọng yếu, Công ty có thể mời i diện công ty kiểm
toán ộc lập dự họp Đ i hội ồng cổ ôn t ường niên.
6. Côn ty quy ịn tron Điều lệ công ty hoặ tron á quy ịnh nội bộ các nguyên tắc, nội
dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ ôn bằn văn bản ể thông qua quyết ịnh củ Đ i hội
ồng cổ ôn . Trường hợp lấy ý kiến bằn văn bản, công ty phải ảm bảo gửi, công bố ầy
ủ tài liệu v ảm bảo thời gian hợp lý cho các cổ ôn xem xét t i liệu trước khi gửi phiếu
biểu quyết n ư trường hợp tổ chức họp Đ i hội ồng cổ ôn .
Điều 7. Báo cáo ho t ộng của Hội ồng quản trị t i Đ i hội ồng cổ ông thường niên
Báo cáo ho t ộng của Hội ồng quản trị trìn Đ i hội ồng cổ ôn t ường niên ược lập
t eo quy ịnh t i iểm c khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp v Điều lệ công ty, ngoài ra
phải ảm bảo có các nội dung sau:

-

Đán giá tình hình ho t ộng củ

ôn ty tron năm t i

-

Ho t ộng, thù lao và chi phí ho t ộng của Hội ồng quản trị và từng thành viên Hội
ồng quản trị;

-

Tổng kết các cuộc họp của Hội ồng quản trị và các quyết ịnh của Hội ồng quản trị;
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ín ;

-

Kết quả án iá ủ t n viên ộc lập Hội ồng quản trị về ho t ộng của Hội ồng
quản trị (nếu có);

-

Ho t ộng của Ban kiểm toán nội bộ và các tiểu ban khác trực thuộc Hội ồng quản trị
(nếu có);

-

Kết quả iám sát ối với Tổng Giám ố

-

Kết quả iám sát ối với n ười iều hành khác;

-

Các kế ho

iều hành;

tron tươn l i.

Chương III:
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 8. Ứng cử, ề cử thành viên Hội ồng quản trị
1. Trường hợp ã xá ịn ượ trước ứng viên, t ôn tin liên qu n ến các ứng viên Hội ồng
quản trị ược công bố tối thiểu mười (10) n y trước ngày triệu tập họp ĐHĐCĐ trên trang
thôn tin iện tử củ ôn ty ể cổ ôn ó t ể tìm hiểu về các ứn viên n y trước khi bỏ
phiếu. T ôn tin liên qu n ến các ứng viên Hội ồng quản trị ược công bố tối thiểu bao
gồm:

-

Họ tên, n y t án năm sin ;

-

Trìn

-

Quá trình công tác;

-

Thông tin về các công ty mà ứn viên
và các chức danh quản lý khác;

-

Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có);

-

Các thông tin khác (nếu có).

ộ chuyên môn;

n nắm giữ chức vụ thành viên Hội ồng quản trị

2. Các ứng viên Hội ồng quản trị có cam kết bằn văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp
lý củ á t ôn tin á n ân ược công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách
trung thực nếu ược bầu làm thành viên Hội ồng quản trị.
3. Các cổ ôn nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời h n liên tục ít nhất sáu (06)
t án tín ến thời iểm chốt danh sách cổ ôn dự họp có quyền ề cử ứng viên Hội ồng
quản trị t eo quy ịnh của Luật doanh nghiệp v Điều lệ công ty.
4. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội ồng quản trị t ôn qu ề cử và ứng cử vẫn không
ủ số lượng cần thiết, Hội ồng quản trị có thể ề cử thêm ứng viên hoặc tổ chứ ề cử theo
quy ịnh t i Điều lệ và Quy chế nội bộ củ ôn ty. Cơ ế Hội ồng quản trị ươn n iệm
ề cử ứng viên Hội ồng quản trị ược công bố rõ r n v ược ĐHĐCĐ t ôn qu trước khi
tiến n ề cử.
5. Côn ty quy ịn v ướng dẫn cụ thể cho cổ ôn việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội ồng
quản trị t eo p ươn t ức dồn phiếu.
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Điều 9. Tư á h th nh viên

ội ồng quản trị

1. Thành viên Hội ồng quản trị là nhữn n ười không thuộ ối tượng mà pháp luật v Điều lệ
công ty cấm làm thành viên Hội ồng quản trị. Thành viên Hội ồng quản trị có thể không
phải là cổ ôn ủa công ty.
2. Công ty cần h n chế thành viên Hội ồng quản trị kiêm nhiệm các chức danh quản lý trong
bộ máy iều hành củ ôn ty ể ảm bảo tín ộc lập của Hội ồng quản trị.
3. Chủ tịch Hội ồng quản trị k ôn ược kiêm nhiệm chứ d n Giám ốc iều hành trừ khi
việc kiêm nhiệm n y ược phê chuẩn n năm t i ĐHĐCĐ t ường niên.
Điều 10. Thành phần Hội ồng quản trị
1. Số lượng thành viên Hội ồng quản trị ít nhất l b (03) n ười và nhiều nhất l mười một (11)
n ười. Cơ ấu Hội ồng quản trị cần ảm bảo sự ân ối giữa các thành viên có kiến thức và
kinh nghiệm về pháp luật, t i ín v l n vực ho t ộng kinh doanh của công ty và có xét
yếu tố về giới.
2. Cơ ấu thành viên Hội ồng quản trị cần ảm bảo sự ân ối giữ á t n viên kiêm iều
n v á t n viên k ôn iều n , tron ó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành
viên Hội ồng quản trị phải là thành viên Hội ồng quản trị k ôn iều hành.
3. Tron trường hợp một thành viên bị mất tư á t n viên t eo quy ịnh của pháp luật và
Điều lệ công ty, bị cách chức, miễn nhiệm hoặc vì một lý do n o ó k ôn t ể tiếp tục làm
thành viên Hội ồng quản trị, Hội ồng quản trị có thể bổ nhiệm n ười khác t m thời làm
thành viên Hội ồng quản trị t eo quy ịnh t i Điều lệ công ty. Việc bầu mới thành viên Hội
ồng quản trị thay thế phải ược thực hiện t i ĐHĐCĐ gần nhất.
Điều 11. Quyền của thành viên Hội ồng quản trị
Thành viên Hội ồng quản trị ó ầy ủ các quyền t eo quy ịnh của Luật Doanh nghiệp, các
văn bản pháp luật liên qu n v Điều lệ ôn ty, ặc biệt là quyền ược cung cấp các thông
tin, tài liệu về tình hình tài chính, ho t ộng kinh doanh của công ty và củ á ơn vị trong
công ty.
Điều 12. Trách nhiệm v ngh a vụ của thành viên Hội ồng quản trị
1. Thành viên Hội ồng quản trị phải tuân thủ ầy ủ trách nhiệm v n
Luật Doanh nghiệp, á văn bản pháp luật liên quan.

vụ t eo quy ịnh của

2. Thành viên Hội ồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách
trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ ôn v ủa công ty.
3. Thành viên Hội ồng quản trị có trách nhiệm tham dự ầy ủ các cuộc họp của Hội ồng
quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn ề ượ ư r t ảo luận.
4. Thành viên Hội ồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kịp thời v ầy ủ cho công ty các
khoản thù lao mà họ nhận ược từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác mà
họ l n ười i diện phần vốn góp của công ty.
5. Các thành viên Hội ồng quản trị và nhữn n ười có liên quan khi thực hiện giao dịch cổ
phần của công ty phải báo cáo Ủy ban Chứn k oán N nước, Sở Giao dịch Chứng khoán
và thực hiện công bố thông tin về việc giao dị n y t eo quy ịnh của pháp luật.
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6. Công ty có thể mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội ồng quản trị sau khi có sự
chấp thuận của ĐHĐCĐ. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của
thành viên Hội ồng quản trị liên qu n ến việc vi ph m pháp luật v Điều lệ công ty.
Điều 13. Trách nhiệm v ngh

vụ của Hội ồng quản trị

1. Hội ồng quản trị phải tuân thủ ầy ủ trách nhiệm v n
Doanh nghiệp, á văn bản pháp luật liên quan.

vụ t eo quy ịnh của Luật

2. Hội ồng quản trị chịu trách nhiệm trước các cổ ôn về ho t ộng của công ty.
3. Hội ồng quản trị chịu trách nhiệm ảm bảo ho t ộng của công ty tuân thủ á quy ịnh của
pháp luật, Điều lệ v á quy ịnh nội bộ củ ôn ty, ối xử bìn ẳn ối với tất cả cổ ôn
và tôn trọng lợi ích củ n ười có quyền lợi liên qu n ến công ty.
4. Hội ồng quản trị xây dựn á quy ịnh về trình tự, thủ tụ ề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm
và bãi nhiệm thành viên Hội ồng quản trị và trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội ồng quản trị
gồm các nội dung chủ yếu sau:
a. Trình tự và thủ tụ
quản trị:

ề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội ồng

-

Tiêu chuẩn thành viên Hội ồng quản trị;

-

Cách thứ ề cử n ười và ứng cử vào vị trí thành viên Hội ồng quản trị của cổ ôn ,
nhóm cổ ôn t eo quy ịnh của pháp luật v Điều lệ công ty;

-

Cách thức bầu thành viên Hội ồng quản trị;

-

Cá trường hợp miễn nhiệm hay bãi nhiệm thành viên Hội ồng quản trị;

-

Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội ồng quản trị.

b. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội ồng quản trị:

-

Thông báo họp Hội ồng quản trị (gồm ươn trìn ọp, thời i n, ị iểm, các tài
liệu liên quan và các phiếu bầu cho những thành viên Hội ồng quản trị không thể dự
họp);

-

Điều kiện tổ chức họp Hội ồng quản trị;

-

Cách thức biểu quyết;

-

Cách thức thông qua nghị quyết của Hội ồng quản trị;

-

Ghi biên bản họp Hội ồng quản trị;

-

Thông báo nghị quyết Hội ồng quản trị.

5. Hội ồng quản trị xây dựn á quy ịnh về trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm
cán bộ quản lý và quy trình, thủ tục phối hợp ho t ộng giữa Hội ồng quản trị với các tiểu
ban v Giám ố iều hành, gồm các nội dung chính sau ây:
a. Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao:

-

Các tiêu chuẩn ể lựa chọn cán bộ quản lý cấp cao;

-

Việc bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cao;
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-

Ký hợp ồn l o ộng với cán bộ quản lý cấp cao;

-

Cá trường hợp miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao;

-

Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao.

b. Quy trình, thủ tục phối hợp ho t ộng giữa Hội ồng quản trị v Giám ố

iều hành:

-

Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp
giữa Hội ồng quản trị v Giám ố iều hành;

-

Thông báo nghị quyết của Hội ồng quản trị

-

Cá trường hợp Giám ố iều n ề nghị triệu tập họp Hội ồng quản trị và những
vấn ề cần xin ý kiến Hội ồng quản trị;

-

Báo cáo củ Giám ố
quyền h n ược giao;

-

Kiểm iểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn ề uỷ quyền khác của Hội ồng quản
trị ối với Giám ố iều hành;

-

Các vấn ề Giám ố iều hành phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông
báo cho Hội ồng quản trị;

-

Phối hợp ho t ộng kiểm soát, iều hành, giám sát giữa các thành viên Hội ồng quản
trị v Giám ố iều hành theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên.

o Giám ố

iều hành;

iều hành với Hội ồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và

6. Hội ồng quản trị có trách nhiệm xây dựn ơ ế án iá o t ộn , k en t ưởng và kỷ
luật ối với thành viên Hội ồng quản trị, Giám ố iều hành và các cán bộ quản lý khác.
7. Hội ồng quản trị có trách nhiệm báo cáo ho t ộng của Hội ồng quản trị t i ĐHĐCĐ theo
quy ịnh t i Điều 7 Quy chế này.
Điều 14. Họp Hội ồng quản trị
1. Hội ồng quản trị tổ chức họp t eo ún trìn tự ượ quy ịnh t i Điều lệ của Công ty. Việc
tổ chức họp Hội ồng quản trị, ươn trìn ọp và các tài liệu liên qu n ược thông báo
trước cho các thành viên Hội ồng quản trị t eo ún t ời h n quy ịnh của pháp luật và
Điều lệ công ty.
2. Biên bản họp Hội ồng quản trị phải ược lập chi tiết v rõ r n . T ư ký v á t n viên
Hội ồng quản trị tham gia vào phiên họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Biên bản
họp Hội ồng quản trị phải ượ lưu iữ t eo quy ịnh của pháp luật v Điều lệ công ty.
Điều 15. Thù lao của Hội ồng quản trị
1. Thù lao của Hội ồng quản trị ược ĐHĐCĐ t ôn qu
ịnh.

n năm v

ược công bố theo quy

2. Trường hợp thành viên Hội ồng quản trị kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy iều hành của
ôn ty v á ôn ty on t ì t ù l o ược công bố phải bao gồm các khoản lươn , t ưởng
gắn với chứ d n iều hành và các khoản thù lao khác.
3. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí do công ty thanh toán, cấp cho từng thành viên Hội
ồng quản trị ược công bố chi tiết tron Báo áo t ường niên của công ty.
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Điều 16. Người phụ trách quản trị công ty
1. Hội ồng quản trị phải bổ nhiệm ít nhất 01 n ười làm các nhiệm vụ củ N ười phụ trách
quản trị ôn ty. N ười phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm l m T ư ký ôn ty
t eo quy ịnh t i khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp.
2. N ười phụ trách quản trị công ty phải l n ười có hiểu biết về pháp luật, k ôn ượ ồng
thời làm việc cho công ty kiểm toán ộc lập n t ực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính
của Công ty.
3. Thù lao củ n ười phụ trách quản trị Công ty do Hội ồng quản trị Công ty phê duyệt.
4. N ười phụ trách quản trị công ty có quyền v n

vụ sau:

a. Tư vấn Hội ồng quản trị trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ t eo quy ịnh và các công việc
liên quan giữa công ty và cổ ôn ;
b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội ồng quản trị và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của Hội ồng quản trị;
c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
d. Tham dự các cuộc họp;
e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội ồng quản trị phù hợp với luật pháp;
f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội ồng quản trị và các thông tin
khác cho thành viên Hội ồng quản trị;
g. Giám sát và báo cáo Hội ồng quản trị về ho t ộng công bố thông tin của Công ty;
h. Bảo mật t ôn tin t eo á quy ịnh của pháp luật v Điều lệ công ty;
i. Các quyền v n

vụ k á t eo quy ịnh của pháp luật v Điều lệ công ty.
Chương IV:
BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ (BKTNB)

Điều 17. Tiêu chuẩn của thành viên BKTNB
1. Thành viên BKTNB phải ó ủ các tiêu chuẩn sau:

-

Có bằn
i học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán n ư kin tế, kế
toán, tài chính, ngân hàng, luật và quản trị kinh doanh. Có kiến thức ầy ủ v luôn ược
cập nhật về á l n vự ược giao thực hiện kiểm toán nội bộ.

-

Đã ó t ời gian từ 05 năm trở lên làm việ t eo uyên n n
o t o hoặc từ 03 năm trở
lên t i ơn vị n ôn tá oặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra.

-

Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và ho t ộng của Công ty; có khả năn t u
thập, p ân tí , án iá v tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năn về KTNB;

-

C ư bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai ph m trong quản lý kinh tế, tài chính, kế
toán hoặ k ôn
n tron t ời gian bị thi hành án kỷ luật.

2. Trưởn b n KTNB ó ủ các tiêu chuẩn sau:

-

Hội ủ các tiêu chuẩn củ T n viên BKTNB n ư K oản 1 nêu trên;

-

Thỏa các tiêu chuẩn m HĐQT xét t ấy cần thiết;
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-

Các tiêu chuẩn bổ sung khác theo các quy ịnh pháp luật.

Điều 18. Thành phần BKTNB
1. HĐQT lựa chọn và bổ nhiệm các thành viên BKTNB.
2. Trưởng ban KTNB phải hội ủ các tiêu chuẩn ượ quy ịnh t i khoản 2 Điều 17 Quy chế
này.
3. Để có thể tiến hành cuộc họp của BKTNB, cần sự có mặt tối thiểu của hai phần ba (2/3) số
T n viên BKTNB, tron ó ó trưởn b n. Trường hợp trưởng ban KTNB không thể dự
họp, trưởng ban KTNB phải ủy quyền o t n viên HĐQT òn l i ể có thể tiến hành họp.
4. Trong nhiệm kỳ BKTNB, nếu có thành viên nào từ chức hay thôi việ , HĐQT ó t ể cân
nhắc và ch ịnh một n ười k á ể thay thế. Thành viên thay thế ũn p ải hội ủ các tiêu
chuẩn v iều kiện củ T n viên BKTNB ã ượ quy ịnh t i Khoản 1 Điều 17 Quy chế
này. Nhiệm kỳ của thành viên thay thế sẽ bắt ầu từ n y ượ HĐQT
ịnh và sẽ kết thúc
ồng thời với nhiệm kỳ củ á t n viên BKTNB ươn n iệm.
Điều 19. Trách nhiệm và quyền h n của BKTNB
1. Quyền h n:
a. Được trang bị nguồn lực cần thiết, ược cung cấp ầy ủ, kịp thời tất cả các thông tin, tài
liệu, hồ sơ ần thiết cho ho t ộng kiểm toán nội bộ n ư: Báo áo t i ín , báo áo quản
trị, chiến lược và các lo i báo áo k á ó liên qu n ến Công ty;
b. Được tiếp cận, xem xét tất cả các quy trình nghiệp vụ, tài sản khi thực hiện kiểm toán nội
bộ; ược tiếp cận phỏng vấn tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty về các vấn ề có liên
qu n ến nội dung kiểm toán;
c. Được nhận tài liệu, văn bản, biên bản họp từ HĐQT v
liên qu n ến công việc kiểm toán nội bộ;

á bộ phận có chứ năn k á

ó

d. Được tham dự các cuộc họp nội bộ t eo quy ịnh của pháp luật hoặ t eo quy ịnh t i
Điều lệ, quy ịnh nội bộ của Công ty;
e. Đượ iám sát, án iá v t eo dõi á o t ộng sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của
lãn
o á ơn vị, bộ phận ối với vấn ề mà kế toán nội bộ ã i n ận và có khuyến
nghị;
f. Được bảo vệ n to n trướ
g. Đượ

o t o ể nân

n

ộng bất hợp tác của bộ phận/ ơn vị ược kiểm toán;

o năn lực cho nhân sự trong bộ phận kiểm toán nội bộ;

h. Được chủ ộng thực hiện nhiệm vụ theo kế ho ch kiểm toán ã ược phê duyệt;
i. Các quyền k á ược cho phép bởi Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế ho t
ộng của BKTNB và các Nghị quyết củ ĐHĐCĐ.
2. Trách nhiệm
a. Bảo mật tài liệu, t ôn tin t eo ún quy ịnh của pháp luật hiện hành và Quy chế về
kiểm toán nội bộ củ ơn vị;
b. Chịu trách nhiệm trướ HĐQT về kết quả công việc kiểm toán nội bộ, về nhữn
kết quả, kiến nghị, ề xuất trong các báo cáo kiểm toán nội bộ;
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án

iá,

c. T eo dõi, ôn ốc, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán nội bộ của các
bộ phận t eo ơn vị;
d. Tổ chứ
o t o liên tục nhằm nân
công tác kiểm toán nội bộ.

ov

ảm bảo năn lự

uyên môn

o n ười làm

Điều 20. Quy chế ho t ộng của BKTNB
BKTNB có trách nhiệm so n thảo Quy chế ho t ộng củ BKTNB tron ó b o ồm các quy
ịnh chi tiết về ho t ộng họp; các nhiệm vụ và trách nhiệm báo cáo cùng các vấn ề k á ể
trìn HĐQT p ê duyệt.

Chương V:
NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP
Điều 21. Các tiêu chuẩn củ người iều hành doanh nghiệp
1. Tiêu chuẩn củ n ười iều hành doanh nghiệp phù hợp Điều lệ Công ty và Luật Doanh
nghiệp.
2. Hệ thống quản lý của Công ty phải ảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trướ HĐQT
và chịu sự giám sát, ch
o củ HĐQT tron ôn việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.
Công ty có Tổn iám ốc, các Phó Tổn iám ốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý
k á do HĐQT bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải
ược thông qua bằng Nghị quyết HĐQT.
3. N ười iều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn án ể hỗ trợ Côn ty
mụ tiêu ề ra trong ho t ộng và tổ chức.

t ược các

Điều 22. Tổng giám ốc (TGĐ)
1. HĐQT sẽ bổ nhiệm một t n viên tron HĐQT oặc một n ười khác làm TGĐ. Trong giai
o n chuyển ổi ến năm 2020, C ủ tị HĐQT ó t ể kiêm nhiệm TGĐ, n ưn p ải ược
ĐHĐCĐ n năm t ôn qu . HĐQT ký ợp ồng lao ộng với TGĐ tron ó quy ịnh thù
lao, tiền t ưởng và lợi ích khác. Thù lao, tiền t ưởng và lợi ích của TGĐ phải ược báo cáo
t i ĐHĐCĐ t ườn niên, ược thể hiện thành mụ riên tron báo áo t i ín
n năm v
ượ nêu tron báo áo t ường niên Công ty.
2. Nhiệm kỳ của TGĐ k ôn quá năm (5) năm v ó t ể tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết
hiệu lự ăn ứ v o á quy ịnh t i hợp ồn l o ộng. TGĐ không phải l n ười mà pháp
luật cấm giữ chức vụ này và phải áp ứng các tiêu chuẩn, iều kiện theo quy ịnh của pháp
luật v Điều lệ Công ty.
3. TGĐ có các quyền v n

vụ n ư s u:

a. Thực hiện các Nghị quyết củ HĐQT v ĐHĐCĐ, kế ho ch kinh doanh và kế ho
tư ủ Côn ty ã ượ HĐQT v ĐHĐCĐ t ôn qu ;

ầu

b. Quyết ịnh các vấn ề ượ HĐQT i o t ẩm quyền và ủy quyền bằn văn bản, bao gồm
việc thay mặt Công ty ký kết các hợp ồn t i ín v t ươn m i, tổ chứ v iều hành
ho t ộng kinh doanh hàng ngày của Công ty theo giới h n thẩm quyền hoặc ủy quyền
củ HĐQT v n ững thông lệ tốt nhất;
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c. Kiến nghị với HĐQT về p ươn án ơ ấu tổ chức, các quy chế quản lý nội bộ của Công
ty;
d. Đề xuất những biện pháp nâng cao ho t ộng và quản lý của Công ty;
e. Kiến nghị số lượn v n ười iều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụn ể
HĐQT bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm t eo Điều lệ Côn ty, á quy ịnh nội bộ và kiến nghị
thù lao, tiền t ưởng và các lợi í k á ối với n ười iều hành doanh nghiệp thuộc thẩm
quyền HĐQT quyết ịnh;
f. Tham khảo ý kiến củ HĐQT ể quyết ịnh số lượn n ười l o ộng, việc bổ nhiệm,
miễn nhiệm, mức lươn , trợ cấp, lợi í v á iều khoản k á liên qu n ến hợp ồng
l o ộng của họ;
g. Quyền v n
vụ k á t eo quy ịnh của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ
của Công ty, các Nghị quyết củ HĐQT, ợp ồn l o ộng ký với Công ty;
h. TGĐ chịu trách nhiệm trướ HĐQT v ĐHĐCĐ về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền h n
ược giao và phải báo cáo các cấp n y k i ược yêu cầu;
i. HĐQT ó t ể bãi nhiệm TGĐ khi có từ hai phần b t n viên HĐQT trở lên biểu quyết
tán t n (tron trường hợp này không tính biểu quyết của Tổn iám ốc nếu ũn l
một t n viên HĐQT) v bổ nhiệm một Tổng iám ốc mới thay thế.
Điều 23. Việc bổ nhiệm người iều hành doanh nghiệp khác
T eo ề nghị của TGĐ v ược sự chấp thuận củ HĐQT, Côn ty ược tuyển dụn n ười
iều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với ơ ấu và quy chế quản lý do HĐQT
quy ịnh.
Chương VI:
PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA Đ T, BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ TGĐ
Điều 24. Phối hợp ho t ộng giữ

Đ T v BKTNB

1. Trách nhiệm củ HĐQT v BKTNB
a. Thông báo mời họp và các tài liệu kèm t eo ược gửi ến á t n viên HĐQT v
thành viên BKTNB một á
ồng thời;
b. Các Nghị quyết củ HĐQT ượ ồng thời gửi ến Tổn
quy ịnh t i Quy chế n y v Điều lệ Công ty;

á

iám ốc trong thời h n theo

c. K i BKTNB ề xuất lựa chọn và bổ nhiệm kiểm toán ộc lập ể kiểm toán báo cáo tài
chính củ Côn ty, HĐQT p ải phản hồi ý kiến t eo quy ịnh t i Quy chế n y v Điều lệ
Công ty;
d. Các nội dung khác cần lấy ý kiến của BKTNB phải ược gửi trong thời h n quy ịnh và
BKTNB có trách nhiệm phản hồi t eo ún quy ịnh t i Quy chế n y v Điều lệ Công ty.
2. Trách nhiệm của BKTNB trong mối quan hệ với HĐQT:
a. T ường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả ho t ộng, tham khảo ý kiến củ HĐQT
trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ;
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b. Trong các cuộc họp của BKTNB, BKTNB có quyền yêu cầu t n viên HĐQT, Tổng
iám ố v
i diện công ty kiểm toán ộc lập, khi cần thiết, tham dự họp chung và họp
riên ể trả lời các vấn ề mà thành viên BKTNB quan tâm;
c. Cuộc kiểm tr ịnh kỳ, ột xuất của BKTNB phải có kết luận bằn văn bản, n ưn k ôn
trễ ơn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc, gửi o HĐQT ể ó t êm ơ
sở iúp HĐQT tron ôn tá quản lý Công ty. Tùy theo ph m vi và kết quả của cuộc
kiểm tra trên, BKTNB cần phải bàn b c thống nhất với HĐQT, Tổn iám ố trước khi
báo áo trướ ĐHĐCĐ. Trường hợp không thống nhất qu n iểm t ì BKTNB ược
quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản v Trưởng BKTNB có trách nhiệm báo cáo với
ĐHĐCĐ ần nhất;
d. Trường hợp BKTNB phát hiện những hành vi vi ph m pháp luật hoặc vi ph m Điều lệ
Công ty củ á t n viên HĐQT, BKTNB t ôn báo bằn văn bản với HĐQT tron
vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu n ười có hành vi vi ph m pháp luật chấm dứt vi
ph m và có biện pháp khắc phục hiệu quả ồng thời BKTNB có trách nhiệm báo cáo
trướ ĐHĐCĐ ồng thời báo cáo, công bố t ôn tin t eo quy ịnh của pháp luật hiện
hành;
e. Đối với các kiến nghị ó liên qu n ến tình hình ho t ộng và tài chính của Công ty thì
BKTNB phải gửi văn bản và tài liệu liên qu n trước ít nhất mười lăm (15) n y l m việc
so với ngày dự ịnh nhận ược phản hồi;
f. Các nội dung khác cần xin ý kiến củ HĐQT p ải ược gửi ít nhất là bảy (07) ngày làm
việ v HĐQT sẽ xem xét và phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.
Điều 25. Phối hợp ho t ộng giữ

Đ T v TGĐ

1. HĐQT v á t n viên HĐQT k ôn can thiệp vào ho t ộng kinh doanh hàng ngày và
công tác thuộc thẩm quyền củ b n iều hành trừ khi xét thấy cần thiết.
2. HĐQT t iết lập hành lang pháp lý nội bộ, t o iều kiện và hỗ trợ ể TGĐ o n t n n iệm
vụ ược giao.
3. HĐQT ó t ể tham gia vào các cuộc họp giao ban hàng tháng hoặc các cuộc họp khác của
B n iều hành.
4. HĐQT t ực hiện iám sát t ườn xuyên ôn tá
ộ báo áo t eo quy ịnh củ HĐQT.

iều hành củ TGĐ v TGĐ t ực hiện chế

5. Đối với công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ t ườn niên, HĐQT p ải có thôn báo o TGĐ
về việc phối hợp, sử dụng nguồn lực trong thời h n hợp lý t eo quy ịnh t i Điều lệ Công ty.
Tron trường hợp cần thiết, HĐQT ó quyền yêu cầu TGĐ, n ười iều hành khác trong công
ty cung cấp các thông tin về ho t ộng của công ty. HĐQT k ôn ược sử dụng các thông tin
ư ược phép công bố của công ty hoặc tiết lộ o n ười k á ể thực hiện các giao dịch
có liên quan.
6. TGĐ ịu trách nhiệm trướ HĐQT v ĐHĐCĐ, á vấn ề thuộc thẩm quyền củ HĐQT
phê duyệt t eo quy ịnh của pháp luật v Điều lệ Côn ty m ượ TGĐ ề xuất phải ược
HĐQT p ản hồi trong thời h n quy ịnh củ Điều lệ công ty.
7. HĐQT quyết ịn k en t ưởng hoặc quyết ịnh kỷ luật ối với việc hoàn thành hoặc không
hoàn thành thực hiện nghị quyết và các vấn ề ủy quyền khác củ HĐQT ối với TGĐ.
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Điều 26. Tiếp cận thông tin
1. Khi cần tiếp cận thông tin củ Côn ty, BKTNB ó n
vụ nêu lý do tron văn bản yêu cầu
cung cấp và phải bảo mật tuyệt ối các thông tin và tài liệu thu thập ược trong quá trình
giám sát các ho t ộng của Công ty. Việc tiết lộ các thông tin và tài liệu này ch ược phép
thực hiện khi có yêu cầu củ ơ qu n ó t ẩm quyền n ưn p ải t ôn báo o HĐQT trước
khi cung cấp hoặ á trường hợp k á t eo quy ịnh của pháp luật.
2. Các thông tin và tài liệu nêu trên bao gồm:
a. Thông báo mời họp cùng tài liệu liên quan, phiếu lấy ý kiến t n viên HĐQT;
b. Biên bản, Nghị quyết HĐQT;
c. Báo cáo củ TGĐ;
d. Hồ sơ, t i liệu liên quan ến ho t ộng kinh doanh và các báo cáo tài chính của Công ty.
e. Báo áo án

iá ôn tá quản lý củ HĐQT.

f. Các tài liệu có liên quan khác.
Điều 27. Phối hợp ho t ộng giữ BKTNB v TGĐ
1. Trong các cuộc họp của BKTNB, khi cần thiết, BKTNB có quyền yêu cầu TGĐ, t n viên
HĐQT ó liên qu n v
i diện công ty kiểm toán ộc lập tham dự và trả lời các vấn ề mà
các thành viên BKTNB quan tâm.
2. Các cuộc kiểm tr ịnh kỳ, ột xuất của BKTNB phải có kết luận bằn văn bản, không trễ
ơn mười lăm (15) n y l m việc kể từ ngày kết thúc, gửi o TGĐ ể ó t êm ơ sở TGĐ
trong công tác quản lý công ty. Tùy theo mứ ộ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, BKTNB
cần phải bàn b c thống nhất với TGĐ trướ k i báo áo o HĐQT v ĐHĐCĐ. Trường hợp
không thống nhất ượ qu n iểm t ì ược ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và
Trưởng BKTNB có trách nhiệm báo cáo với HĐQT.
a. Trường hợp BKTNB phát hiện những hành vi vi ph m pháp luật hoặc vi ph m Điều lệ
Công ty củ TGĐ, BKTNB t ôn báo bằn văn bản với TGĐ tron vòn bốn mươi tám
(48) giờ, yêu cầu n ười có hành vi vi ph m chấm dứt vi ph m và có giải pháp khắc phục
hậu quả ồng thời BKTNB có trách nhiệm báo cáo với HĐQT, ồng thời công bố thông
tin t eo quy ịnh của pháp luật hiện hành.
b. Thành viên BKTNB có quyền yêu cầu TGĐ t o iều kiện tiếp cận hồ sơ, t i liệu t i trụ sở
chính hoặ nơi lưu trữ hồ sơ.
c. Đối với thông tin, tài liệu quản lý, iều hành ho t ộng kinh doanh và báo cáo tình hình
kin do n , báo áo t i ín , văn bản yêu cầu của BKTNB phải ược gửi ến công ty ít
nhất bốn mươi tám (48) iờ. BKTNB k ôn ược sử dụn á t ôn tin ư ược phép
công bố của Công ty hoặc tiết lộ o n ười k á ể thực hiện các giao dịch có liên quan
d. Các nội dung khác cần lấy ý kiến củ TGĐ; p ải ược gửi trước ít nhất là bảy (07) ngày
làm việ v TGĐ sẽ xem xét và phản hồi trong vòng bảy (07) ngày làm việc.
Điều 28. Phối hợp giữ TGĐ v

Đ T

1. TGĐ l n ười thay mặt iều hành ho t ộng củ Côn ty, ảm bảo Công ty ho t ộng liên
tục và hiệu quả.
14

2. TGĐ ịu trách nhiệm trướ ĐHĐCĐ v HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền h n và
phải báo áo o á ơ qu n n y t eo ịnh kỳ và khi có yêu cầu.
3. K i ó ề xuất các biện pháp nhằm nâng cao ho t ộng và quản lý củ Côn ty, TGĐ ửi cho
HĐQT sớm nhất có thể n ưn k ôn ít ơn bảy (07) n y trước ngày nội dun ó ần ược
quyết ịnh.
4. TGĐ p ải lập kế ho ch ể HĐQT t ôn qu á vấn ề liên qu n ến việc tuyển dụng, cho
n ười l o ộng thôi việ , lươn , bảo hiểm xã hội, phúc lợi, k en t ưởng và kỷ luật ối với
n ười l o ộng và cán bộ quản lý.
5. Các nội dung khác cần xin ý kiến củ HĐQT p ải ược gửi trước ít nhất bảy (07) ngày làm
việ v HĐQT sẽ phản hồi trong vòng bảy (07) ngày.

Chương VII:
NGĂN NGỪA X NG ĐỘT LỢI ÍCH
Điều 29. Trách nhiệm trung thự v tránh á xung ột về quyền lợi của các thành viên Hội
ồng quản trị, Giám ố iều hành, cán bộ quản lý khác
1. Thành viên Hội ồng quản trị, Tổn Giám ốc, cán bộ quản lý khác phải công khai các lợi
ích liên qu n t eo quy ịnh của Luật Doanh nghiệp, á văn bản pháp luật liên quan.
2. Thành viên Hội ồng quản trị, Tổn Giám ốc, cán bộ quản lý khác và nhữn n ười liên
quan tới á t n viên n y k ôn ược phép sử dụng nhữn ơ ội kinh doanh có thể mang
l i lợi ích cho công ty vì mụ í
á n ân; k ôn ược sử dụng nhữn t ôn tin ó ược nhờ
chức vụ củ mìn ể tư lợi á n ân y ể phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
3. Thành viên Hội ồng quản trị, Tổn Giám ốc và cán bộ quản lý k á ó n
vụ thông báo
cho Hội ồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công
ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn iều lệ với ín t n viên ó oặc
với nhữn n ười có liên quan tới t n viên ó t eo quy ịnh của pháp luật. Công ty phải
thực hiện công bố thông tin về nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc nghị quyết Hội ồng quản trị thông
qua các giao dịch nêu trên t eo quy ịnh của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
4. Thành viên Hội ồng quản trị k ôn ược biểu quyết ối với các giao dị m t n viên ó
hoặ n ười ó liên qu n ến t n viên ó t m i , b o ồm các giao dịch mà lợi ích vật
chất hay phi vật chất của thành viên Hội ồng quản trị ó ư ượ xá ịnh. Các giao dịch
nêu trên phải ược công bố trong Báo cáo t ường niên của công ty.
5. Các thành viên Hội ồng quản trị, Tổn Giám ốc, cán bộ quản lý khác và nhữn n ười có
liên quan tới á t n viên nêu trên k ôn ược sử dụn á t ôn tin ư ược phép công
bố của công ty hoặc tiết lộ o n ười k á ể thực hiện các giao dịch có liên quan.
Điều 30. Giao dịch với người có liên quan
1. Khi tiến hành giao dịch với nhữn n ười có liên quan, Công ty phải ký kết hợp ồng bằng
văn bản theo nguyên tắ bìn ẳng, tự nguyện. Nội dung hợp ồng phải rõ ràng, cụ thể và
công bố thông tin cho cổ ôn k i ó yêu ầu.
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2. Công ty cần áp dụng các biện pháp cần thiết ể n ăn n ừa nhữn n ười có liên quan can
thiệp vào ho t ộng của công ty và gây tổn h i cho lợi ích của công ty thông qua việc kiểm
soát các giao dịch, mua bán, giá cả hàng hóa và dịch vụ của Công ty.
3. Công ty cần áp dụng các biện pháp cần thiết ể n ăn n ừa cổ ôn v n ữn n ười có liên
quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của công ty.
Điều 31. Giao dịch với cổ ông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan củ
tượng này

á

ối

1. Côn ty k ôn ược cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ ôn l á n ân v n ười có
liên quan của cổ ôn ó l á n ân, trừ trường hợp ôn ty i chúng là tổ chức tín dụng.
2. Côn ty k ôn ược cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ ôn l tổ chứ v n ười có
liên quan của cổ ôn ó l á n ân, trừ trường hợp cổ ôn ó là công ty con không có cổ
phần, phần vốn óp n nước nắm giữ v ã t ực hiện góp vốn, mua cổ phần của công ty
trướ n y 01 t án 7 năm 2015 t eo quy ịnh t i khoản 6 Điều 16 Nghị ịnh số
96/2015/NĐ-CP n y 19 t án 10 năm 2015 ủa Chính phủ quy ịnh chi tiết một số iều của
Luật doanh nghiệp.
3. Côn ty k ôn ược cung cấp khoản vay hoặc bảo lãn
là tổ chức, trừ á trường hợp s u ây:

o n ười có liên quan của cổ ôn

a. Công ty và tổ chứ l n ười có liên quan của cổ ôn l á ôn ty tron ùn tập o n
hoặc các công ty ho t ộng theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập
o n kin tế và giao dịch này phải ược ĐHĐCĐ hoặc Hội ồng quản trị chấp thuận theo
quy ịnh t i Điều lệ công ty;
b. Trường hợp pháp luật ó quy ịnh khác.
4. Trừ trường hợp các giao dị
dịch sau:

ược ĐHĐCĐ chấp thuận, Công ty k ôn

ược thực hiện giao

a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội ồng quản trị, Tổng Giám ốc, các
n ười quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan củ á ối tượng này, trừ
trường hợp Công ty và tổ chứ ó liên qu n ến cổ ôn l á ôn ty tron ùn tập
o n oặc các công ty ho t ộng theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con,
tập o n kin tế và pháp luật uyên n n ó quy ịnh khác.
b. Giao dịch dẫn ến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi
trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một tron á ối tượng sau:

-

Thành viên Hội ồng quản trị, Tổng Giám ốc, á n ười quản lý k á v n ười có
liên quan củ á ối tượng này;

-

Cổ ôn , n ười i diện ủy quyền của cổ ôn sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ
thông của công ty và nhữn n ười có liên quan của họ;

-

Doanh nghiệp ó liên qu n ến á
doanh nghiệp.

ối tượn quy ịnh t i khoản 2 Điều 159 Luật

5. Hội ồng quản trị chấp thuận các hợp ồng, giao dịch t i iểm b khoản 4 Điều này có giá trị
nhỏ ơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ
ơn quy ịnh t i Điều lệ công ty.
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Điều 32. Đảm bảo quyền hợp pháp của các bên có quyền lợi liên qu n ến công ty
1. Công ty phải tôn trọng quyền lợi hợp pháp của các bên có quyền lợi liên qu n ến công ty
bao gồm ngân hàng, chủ nợ, n ười l o ộn , n ười tiêu dùng, nhà cung cấp, cộn ồng và
nhữn n ười khác có quyền lợi liên qu n ến công ty.
2. Công ty cần hợp tác tích cực với nhữn n ười có quyền lợi liên qu n ến công ty thông qua
việc:
a. Cung cấp ầy ủ thông tin cần thiết cho ngân hàng và chủ nợ ể giúp họ án
hình ho t ộng và tài chính củ ôn ty v ư r quyết ịnh;

iá về tình

b. Khuyến khích họ ư r ý kiến về tình hình ho t ộng kinh doanh, tình hình tài chính và
các quyết ịnh quan trọng liên quan tới lợi ích của họ thông qua liên hệ trực tiếp với Hội
ồng quản trị, Giám ốc iều hành.
3. Công ty phải tuân thủ á quy ịnh về l o ộn , môi trường, ho t ộng có trách nhiệm với
cộn ồng và xã hội.
Chương VIII:
BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
Điều 33. Ngh

vụ công bố thông tin

1. Côn ty ó n
vụ công bố ầy ủ, chính xác và kịp thời t ôn tin ịnh kỳ và bất t ường về
tình hình ho t ộng sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ ôn
và công chúng. Thông tin và cách thức công bố t ôn tin ược thực hiện t eo quy ịnh của
pháp luật v Điều lệ công ty. Ngoài ra, công ty phải công bố ầy ủ, chính xác và kịp thời các
thông tin khác nếu á t ôn tin ó có khả năn ản ưởn ến giá chứng khoán và ảnh
ưởn ến quyết ịnh của cổ ôn v n
ầu tư.
2. Việc công bố t ôn tin ược thực hiện theo nhữn p ươn t ức nhằm ảm bảo cổ ôn v
ôn
ún ầu tư ó t ể 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 ôn v nhà ầu tư.
Điều 34. Công bố thông tin về mô hình tổ hứ quản lý ông ty
1. Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứn k oán N nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố
thông tin về mô hình tổ chức quản lý và ho t ộn ôn ty t eo quy ịnh t i Điều 134 Luật
doanh nghiệp.
2. Tron trường hợp t y ổi mô hình ho t ộng, Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán
N nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi
ĐHĐCĐ có quyết ịn t y ổi mô hình.
Điều 35. Công bố thông tin về quản trị công ty
1. Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty t i các kỳ ĐHĐCĐ t ường niên
v tron Báo áo t ường niên củ ôn ty t eo quy ịnh của pháp luật về chứng khoán và thị
trường chứng khoán.
2. Côn ty ó n
vụ báo áo ịnh kỳ sáu (06) tháng và công bố thông tin về tình hình quản trị
ôn ty t eo quy ịnh của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
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Điều 36. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội ồng quản trị, Giám
ố iều hành
Ngoài các trách nhiệm t eo quy ịnh t i Điều 29 Quy chế này, thành viên Hội ồng quản trị,
Tổng Giám ốc có trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin về giao dị tron á trường
hợp sau:
1. Các giao dịch giữa Công ty với công ty mà các thành viên nêu trên là thành viên sáng lập
hoặc là thành viên Hội ồng quản trị, Giám ốc iều hành trong thời i n b (03) năm gần
nhất trước thời iểm giao dịch.
2. Các giao dịch giữa Công ty với ôn ty tron ó n ười liên quan của các thành viên nêu trên
là thành viên Hội ồng quản trị, Giám ốc iều hành hoặc cổ ôn lớn.
3. Các giao dịch có thể mang l i lợi ích vật chất hoặc phi vật chất ối với các thành viên nêu
trên.
Điều 37. Tổ chức công bố thông tin
1. Công ty phải xây dựng và ban hành quy chế về công bố thông tin của công ty theo quy ịnh
t i Luật chứn k oán v á văn bản ướng dẫn.
2. Công ty phải có ít nhất một nhân viên công bố thông tin. Nhân viên công bố thông tin của
ôn ty i chúng có trách nhiệm sau:
a. Công bố các thông tin của công ty với ôn
Điều lệ công ty;
b. Công khai tên, số iện tho i làm việ

ún

ầu tư t eo quy ịnh của pháp luật và

ể cổ ôn liên ệ.

Chương IX:
GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 38. Giám sát
Công ty Cổ phần Bất ộng sản Netland, các tổ chức và cá nhân có liên quan phải chịu sự
giám sát về quản trị công ty của Uỷ ban Chứn k oán N nướ v á ơ qu n ó t ẩm
quyền k á t eo quy ịnh của pháp luật.
Điều 39. Xử lý vi ph m
Công ty Cổ phần Bất ộng sản Netland và các tổ chức và cá nhân có liên quan vi ph m hoặc
không thực hiện quy ịnh t i Quy chế này tùy theo tính chất, mứ ộ bị xử ph t vi ph m hành
chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự t eo quy ịnh của pháp luật.
Chương X:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 40. Hiệu lực thi hành
1. Việc sử

ổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty phải ượ ĐHĐCĐ t ôn qu .

2. Thành viên Hội ồng quản trị, BKTNB, B n iều hành, các cổ ôn và các cán bộ quản lý có
trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
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3. Trong quá trình thực hiện nếu ó vướng mắc, các cá nhân báo cáo bằn văn bản lên HĐQT
Côn ty xem xét, iều ch nh cho phù hợp./
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỐNG NHẤT
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