
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGIIIA VI1T NAM 
TINU TRA VINH D(c 1p — Tty do — Hinh phñc 

S: 3'103/QD-uBND Trà Vinh, ngay 31 tháng 12 nám 2021 

CONG IV xO'só KI'N THIT TRA VINH QUYET DINH 
A' 

s6 4 Ban hành Diu 1 t chfrc và hott dng cüa Cong ty 

DEN Ngày; II
hfru hn  Mt thành viên Xô s kin thit tinh Trà 

Chuyn:.4)M.NhtC...... UY BAN NHAN DAN TINH TRA VINH 
,Ltiuh6ss6..................  

án czrLut Td ch(rc chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015; 

Can ct Luat  tha ddi, b sung mt s6 diu cza Lut T T chic hInh phñ và 
Lut To chzc chInh quyên djaphwo'ng ngày 22/11/2019; 

Can th Lut Doanh nghip ngày 17/6/2020; 

Can cá Luat Quán l, th ding vn nhà nzthc du hi vào san xuôt, kinh doanh 

tçi doanh nghiêp ngày 26/11/2014; 

Can cz Nghj djnh s 30/2007/ND-CP ngày 01/3/2007 cza ChInh phi v kinh 
doanh xO sO và Nghj djnh sO 78/2012/ND-UP ngày 05/10/2012 cza GhInh phi ye tha 
dOi, ho sung mç5t sO diêu cza Nghj djnh sO 30/2007/ND-CP ngày 01/3/2007 cza 
ChInh phñ ye kinh doanh xO sO; 

Can czrNghj djnh sá 10/2019/ND-CP ngày 30/01/2019 cia hinhphü v thrc 
hin quyên, trách nhiçm cia dQi din chü s& httu nhà nithc; 

Can ci Nghj djnh sá 91/2015/ND-UP ngày 13/10/2015 cza hInh phi v du 
hi vOn nhà nwác vào doanh nghip và quán lj, th dyng vOn, tài san tgi doanh nghip 
và Nghj djnh sO 32/2018/ND-UP ngày 08/3/2018 cüa hInh phi ye tha dOi, hO sung 
mç5t sO diêu cza Nghj djnh sO 91/2015/ND-UP ngày 13/10/2015 cña QiInh phz ye 

dâu hi vOn nhà nithc vào doanh nghip và quán lj, th dyng vOn, tài san tQi doanh 
nghip; 

Can cii' Nghj d/nh s 140/2020/ND-UP ngày 30/11/2020 cáa ChInh pith ban 
hành Nghi djnh tha dOl, hO sung m3t sO diêu cza Nghj djnh sO 126/201 7/ND-CF 
ngày 16/11/2017 cüa Qiinh phü ye chuyen doanh nghip nhà nithc và cOng ty trách 
nhiêm hfru hgn mc5t  thành viên do doanh nghiêp nhà nzthc dâu hi 100% vOn diêu lç 
thành cOng ty có phân; Nghj djnh sO 91/2015/ND-CF ngày 13/10/2015 cüa C'hInh 
phñ ye dâu tw vOn nhà nzthc vào doanh nghip và quán l, th dyng vOn, tài san tgi 
doanh nghip và Nghj djnh sO 32/2018/ND-CT ngày 08/3/2018 cza C'hInh phz tha 
dOi, hO sung m3t sO dieu cüa Ngh/ djnh sO 91/2015/ND-UP ngày 13/10/2015 cüa 
CizInh phi ye dâu hi vOn nhà nwó'c vào doanh nghip và quán lj, th dyng vOn, tài 
san tgi doanh nghip; 

Can ci'r Nghj dinh s 159/2020/ND-CF ngày 31/12/2020 cüa hInh phü v 
quán lj ngu'&i gii chic danh, chzc vy và ngu'ài dqi din phân vOn nhà nzthc tqi 
doanh nghip; 
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Can c& Nghj djnh S6 4 7/2021/ND-CP ngày 01/4/2021 cza ChInh phü quy djnh 
chi tiêt mç5t so diêu cza Luat  Doanh nghip; 

Can cz Nghj djnh s6 145/2020/ND-CP ngày 14/12/2020 cia ChInh phz quy 
djnh chi tiêt mç5t so diêu cia Bó Luat  Lao  t45ng ye diêu IdcAn  lao d3ng và quan h lao 
dông; 

än cá' Thông ttr S6 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 cza B trzthng Bç3 Tài 
chInh htró'ng dan chi tiêt ye hogt d5ng kinh doanh xO sO; 

Theo d ngh/ cüa Giám d6c Sà Tài chInh tqi T& trInh s6 146/TTr-STC ngày 
3 0/7/2021. 

QUYET DNH: 

A. ' 'A A A A Dien 1. Ban hanh kern theo Quyet dnh nay Dieu lç  to chuc va hoat d9ng cua 
Cong ty Trách nhirn htru han  Mt thânh viên Xô so kiên thiêt tinh Trà Vinh. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k ti.r ngày k và thay th Quyt 
djnh so 15 16/QD-UBND ngày 18/7/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh Trà Vinh ye vic 
ban hành Diêu 1 tO chirc và hoat dng cUa COng ty Trách nhim htu han  Mt thành 
viên Xô so kiên thiêt tinh Trà Vinh. 

Diu 3. Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh, Giárn dc Sâ Tài chInh; 
ChU tjch Cong ty Trách nhirn htiu han Mt thành viên XO sO kiên thiêt tinh Trà 
Vinh và ThU truO'ng các co quan, don vj có lien quan chju trách nhirn thi hành 
Quyêt djnh này./.' 

No'i nhin: 
-NhuDiêu3; 
- Thi.r&ng trirc Tinh Uy (b/c); 
- Thii&ng trirc HDND tinh; 
- Thành viên UBND tinh; 
- LDVP.UBND tinh; 
- Lisu: VT, KT. 3 

Lê Vij11 
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CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI1T NAM 
Dc 1p — Tir do — Hinh phüc 

   

DIEU LI 
To chfrc và hot dng cüa Cong ty Trách nhim hfru hin 

A 'A ( .A .( . MQt thanh vien Xo so kien thiet tinh Tra Vinh 

(Kern theo Quylt djnh sd.31031QD-UBND ngày31/12/2021 
cza Uy ban nhán dan tinh Trà Vinh,) 

Chiro'ng I 
QUY DINH CHUNG 

Diu 1. Ten Cong ty, dla  chi trii s& chmnh, van phông di din và biu ttrçing 
clia Cong ty 

1. Ten Cong ty: 

- Ten dy dU: CONG TY TRACH NHI1M HUU HAN MØT  THANH VIEN 
XO SO KIEN THIET TINH TRA VINH. 

- Ten gi tat: CONG TY XO sO MEN THIET TRA VINH. 

2. Dja chi trii sâ chInh: S 54A, duing Phtm NgU Lao, phuô'ng 1, thành ph 
Trà Vinh, tinh Trà Vinh. 

- Din thoai s: 0294 3868018; fax: 0294 3868038 

- Email: xosotvgmail.com; Website: http ://xosotravinh.vn 

- Dja chi Van phông dai  din: S 505-507, dumg An Duing Vuang, phithng 8, 
qun 5, thành phô HO ChI Minh. 

- Din thoi s: 08 38353939; fax: 08 38352929 

3. Bi&i tuçmg (logo) COng ty: 

Diu 2. Mtjc tiêu hoit dng; ngành, ngh kinh doanh; phm vi hoit dng 

1. Mic tiêu hoat dng: 

a) Kinh doanh Co lqi nhun. 

b) Bão toàn và quãn l, sir dung vn nhà nuâc CO hiu qua. 

c) Hoàn thành chi tiêu k hoach, nhim vi,i do nhà nuàc và Chü sâ hiu giao 
hang nam. 
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d) Tao vic lam và thu nhp n djnh cho ngui lao dng. 

2. Ngành, ngh kinh doanh: 

a) Kinh doanh x s truyn thng; x s to tO tr ch9n thU cong (g9i là xô sO til 
chQn) và các loai hInh xO sO khác theo quy djnh cUa pháp lut; 

b) Djch vi cho thuê van phông, kho bai, phuo'ng tin 4n chuyn; 

c) Kinh doanh các ngành, ngh khác theo quy djnh cUa pháp lut. 

3. Phtm vi hoat dng: 

a) Loai hInh x s truyn thong: Trén dja bàn tinh Trà Vinh và các tinh, thành 
phô trong khu virc mien Nam theo quy djnh cUa B Tài chInh. 

b) Loai hInh xE! s6 tir ch9n s (thU cong): Trên dja bàn tinh Trà Vinh. 

Diu 3. HInh thfrc pháp l và tir cách pháp nhân 

1. COng ty Trách nhim hUu han  Mt thành viên X s kin thit tinh Trà Vinh 
(gQi tat là COng ty) tO chüc và hoat dng di.râi hInh thirc cong ty trách nhim hru han 
mt thành viên dc 1p do Nhà nuOc näm gitt 100% von diêu l theo quy djnh cUa 
Lut Doanh nghip, các van bàn pháp lust có lien quan. 

2. COng ty Co tu cách pháp nhân, có con du riêng và duçic ma tài khoàn tin 
dOng Vit Nam và ngoi t ti Kho bac Nhà ñuâc, các ngân hang và các tO chirc tIn 
dung trong nuâc de giao djch, thanh toán theo quy djnh cUa pháp lut. 

3. Cong ty có vn diu l và chju trách thim v các khoãn nq và nghia vi tài 
san khác trong phm vi so von diêu l cUa Cong ty. 

Diu 4. Mfrc vn diu 1 

Vn diu l cUa COng ty: 406.390.000.000 dng (Ban tram lé sáu t, ba tram 
chIn muoi triu dOng). 

Diu 5. Chü sO' hfru Cong ty 

1. C quan dai  din ChU sâ hu COng ty: UY BAN NHAN DAN TNH TRA 
VINH 

2. Dja chi: S6 01, dixng 19/5, phu?mg 1, thành ph Trà Vinh, tinh Trà Vinh. 

Diu 6. NgirO'i tti din theo pháp lut. 

1. Ngu?ii dai  din theo pháp 1ut cUa Cong ty là ChU tjch COng ty. 

2. ChU tjch Cong ty do co quan dai  din ChU sâ hiru b nhim theo quy djnh 
cUa pháp lut. ChU tjch COng ty thrc hin quyen, nghia vvi cUa ngui dai  din ChU sâ 
hfru trtrc tip tai  COng ty theo quy djnh tai  khoân 2 Diêu 99 Lut Doanh nghip; chju 
trách nhim truâc pháp 1i4t và chU sâ hu Cong ty trong vic thirc hin quyen, nghTa 
vv và trách nhim duqc giao theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip, pháp 1i4t  cO lien 

quan và Dieu l nay. 

Diu 7. T chfrc Bang Cong san Vit Nam và các t chfrc chInh trl - xa hi 
trong Cong ty 

1. T chi'rc Dàng Cong  san Vit Nam hoat dng theo Hien pháp, pháp lut và 
Diu l Dàng Cong san Vit Nam. 
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2. T chirc Cong doàn và Doàn thanh niên Cong  san H ChI Minh hoat dng 
theo Hiên pháp, pháp 1ut và Diêu 1, ni quy cUa Cong doàn, Doàn thanh niên phU 
hçip vâi quy djnh cUa pháp 1ut. 

Chtro'ng II 
QUYEN VA NGHIA VJ CUA CONG TY 

Diu 8. Quyn cüa Cong ty 

1. Tir chU kinh doanh và 1ra ch9n hInh thi'rc th chirc kinh doanh; chU dng 1ra 
chn ngành, nghê, dja bàn, hinh thi'rc kinh doanh duçic Nhà nuâc cho phép, chU dtng 
diêu chinh quy mô và ngành, nghê kinh doanh. 

2. Chü dng tim kim thj tnr&ng, khách hang trong khu vrc theo quy djnh và k) 
kêt hçip dông. 

3. Tuyn d%lng, thuê, b trI si~ diing lao dng, chAm dirt hçp dng theo nhu cu 
và quy mO hoit &ng kinh doanh cUa COng ty. 

4. ChU dng i'rng dung khoa hQc, cong ngh d nang cao hiu qua kinh doanh a 
khá näng canh tranh. 

5. Tij chU quy& djnh các cOng vic kinh doanh và quan h ni b. 

6. Chim htru, sü dung, djnh dot tài san cUa COng ty theo quy djnh cüa pháp 
1ut. 

7. Tü ch6i yêu cu cüa ci quan, t chi'rc, cá nhãn v cung cp các ngun 1irc 
không theo quy djnh cüa pháp luat. 

8. Khiu nai,  tham gia th ting theo quy djnh cüa pháp lust. 

9. Các quyn v quàn l lao dng, tin luong; t chirc b may, cOng tác can bt, 
nhân sirvà các quyên khác theo quy djnh cüa pháp 1i4t. 

Diu 9. Nghia vy cüa Cong ty 

1. Thrc hin nghTa vi di vâi van, tài san, du tu và quãn l tài chinh theo quy 
djnh tai  Nghj djnh sO 91/201 5fND-CP ngày 13/10/2015, Nghj djnh sO 32/201 8/ND-
CP ngày 08/3/2018, Nghj djnh so 140/20201ND-CP ngày 30/11/2020 cUa Chinh phU 
và các van bàn pháp 1i4t  có lien quan. 

2. Quãn l, sü diing Co hiu qua toàn b s vn và tài san do Chü sâ hiru COng 
ty dâu tu và các nguOn vOn hot dng hçip pháp khác dê phc vi cho hoat dng kinh 
doanh cUa COng ty. 

3. Th%rc hin dy dü nghTa vi vâi ngân sách nhà nuâc theo quy djnh cUa pháp 
lut ye thuê. 

4. Nghia vii trong kinh doanh 

a) Kinh doanh dung ngành, ngh dâ dang k và ngành, ngh duçic ChU sâ hu 
COng ty cho phép; dam bão dU diêu kin kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghê dâu 
tu kinh doanh cO diêu kin theo quy djnh cUa pháp lut; 

b) Thjc hin ch d k toán, kim toán, 1p và np báo cáo tài chInh, báo cáo 
thông kê trung thirc, chInh xác, dung th?ñ gian theo quy djnh cUa pháp lut và theo 
yêu câu cüa Chü si htru cOng ty; 
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c) Däng k) thud, kê khai, np thud và th%rc hin các nghia vi tài chInh khác theo 
quy djnh cUa pháp 1ut hin hành; 

d) Thirc hin dy dU, kjp thii các nghia vi v dàng k doanh nghip, thay di 
ni dung däng k) doanh nghip, cong bô thông tin cUa Cong ty; chju trách nhim ye 
tInh chInh xác, day dU và thai gian theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

5. Dam bão quyn, lqi Ich hçp pháp, chInh dáng cUa ngui lao dng theo quy 
djnh cUa pháp li4t ye lao dng, thOa uOc lao dng tp the; thirc hin day dU các chê 
d bão hiêm cho ngtthi lao dng dung quy djnh. 

6. Tuân thU quy djnh cUa pháp 1ut v quc phông, an ninh, van hóa, trt t%r xâ 
hi, bão v tài nguyen mOi trixông. 

7. Chju sr giám sat cUa Nhà nuâc trong thirc hin các quy djnh v thang luong, 
bang luong, qu5 tiên krong, chê d trâ hxo'ng dOi vâi ngui quãn 1 và ngui lao 
dng; vic quãn 1, sir dung von, tài san tai Cong ty; chap hành các quyet djnh ye 
thanh tra cUa ca quan tài chInh và ca quan nhà nuàc Co thâm quyên theo quy djnh 
cUa pháp lut. 

8. Thirc hin các nghTa vi khác theo quy djnh cUa pháp lut hin hãnh và thrcic 
ChU sâ htru COng ty giao. 

Chtro'ng III 
QUYEN, TRACH NHIM VA NGHiA VJ 

CUA CHU SO HCfU CONG TY 

Diu 10. Quyn, trách nhim cüa ChÜ srhfru Cong ty 

1. Quy& djnh ban hành, si'ra di, b sung Diu l t chi'rc vt hoat dng cUa 
COng ty; quyêt djnh diêu chinh vOn diêu l cUa COng ty; ban hành Quy chê quãn l 
tài chInh cUa COng ty. 

2. Phe duyt chin krqc, k hoach kinh doanh và du tu phát trin 05 näm và k 
hoach kinh doanh hang näm cUa COng ty. 

3. Quy& djnh ci cu t chuc quan l cUa COng ty; quy& djnh dánh giá, quy 
hoch, bO nhim, bO nhim lai, diêu dng, luân chuyen, chap thun tü chüc, min 
nhim, khen thuing, k lut, nghi him, tiên luing, tien thU lao, tien thuO'ng và quyên 
lcii khác dOi vOi ChU tjch COng ty, Kiem soát viên COng ty; quyêt djnh qu5 tien 
krong, thU lao hang näm cUa ng1.ri quãn l' Cong ty, Kiem soát vien. 

4. Phe duyt d nghj cUa ChU tjch COng ty v quy hoach, b nhim, b nhim 
1a, chap thi4n tr chuc, min nhim, k lut Giám dôc, PhO Giám dOc, K toán 
tru&ng. 

5. Chip thun d ChU tjch COng ty phe duyt phucrng an, dir an huy dng van, 
dâu tu, xây dirng, mua, ban tâi san cO dfh,  dau tu ra ngoài doanh nghip; dâu tu phát 
trin cUa COng ty theo quy djnh cUa Lut Quán l, sU ding vOn nhà nuâc dâu tu vào 
san xut, kinh doanh tai doanh nghip. 

6. Thông qua báo cáo tài chinh cUa cOng ty; phuo'ng an phân phi igi nhun, 
trIch 1p và sU dung các qu5 hang nãm cUa COng ty. 
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7. Quy& djnh vic sü dung 1ci nhun sau khi dA hoãn thãnh nghia vi thud va 
các nghia vi tài chInh khác cüa COng ty. 

8. Quy& djnh t chüc 1ai,  giãi th vã yêu cAu phá san COng ty. 

9. Thu hi toàn b) giá trj tài san cUa Cong ty sau khi Cong ty hoàn thành giãi 
the hoc phá san. 

10. Giám sat, kim tra, thanh tra vic quãn l, sir dung, bão toãn và phát trin 
von; thirc hin chiên lucic, kê hoach kinh doanh và dâu tu phát triên; vic tuyên d%lng 
lao dng; thirc hin chê d tiên krmg, tiên thu&ng cüa Cong ty. 

11. Dánh giá kt qua hoat dng, hiu qua kinh doanh cUa Cong ty; dánh giá 
müc d hoàn thành nhim vii cüa ChU tjch COng ty, Kiêm soát viên. 

12. Thrc hin quyn, trách nhim khác theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip 
và pháp 1ut có lien quan. 

Diu 11. Nghia vii cüa Chü s& hfru Cong ty 

1. Gop dü va dung hn vn diu 1 Cong ty. 

2. Tuân thU Diu 1 Cong ty. 

3. Tuân thu quy djnh cUa pháp 1ut v hcip &ng và pháp lut có lien quan trong 
vic mua, ban, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao djch khác giüa COng ty và 
ChU sâ hihi COng ty. 

4. Thirc hin nghia vii khác theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip và pháp lut 
có lien quan. 

Chiro'ng IV 
TO CH(JC QUAN L CONG TY 

Diu 12. Co cu t chfrc quail i Cong ty 

1. COng ty duçic t chüc quan l và hoat dng theo mO hInh ChU tjch COng ty, 
Giám dOc va Ban kiêm soát. 

2. C cu t chic quan 1', kim soát và diu hành COng ty gm: ChU tjch COng 
ty, Giam dOc, Kiêm soat viên, cac Phó Giam dOc, Kê toan trueing va b may giUp 
vic 

? • A •A .r A 

Dieu 13. Chu tIch  Cong ty kiem Giam doc 

1. ChU tjch COng ty do ChU sâ htru Cong ty quy& djnh b nhim theo quy djnh 
cUa pháp 1ut vOi nhim k' khOng qua 05 nàm va có the duc bO nhim 1i theo quy 
djnh nhung không qua hai nhim ks', tth trung hp ngui duc bO nhim dâ có trên 
15 näm lam vic lien tic t?i  COng ty tnrâc khi &rc bO nhim lan dâu theo quy djnh 
tii khoan 1 Diêu 99 Lut Doanh nghip. 

2. Tiêu chun, diu kin va cac tri.r?m hçip min nhim, cach chüc ChU tjch 
COng ty duqc thirc hin theo quy djnh ti Dieu 93, 94 cUa Lut Doanh nghip va cac 
quy djnh cUa phap luat Co lien quan. 

3. Quyn và trach nhim cUa ChU tjch COng ty: 

a) ChU tjch COng ty thrc hin quyn, nghTa vi cUa ngu?ii dai din ChU sâ hüu 
trirc tiêp tti COng ty theo quy djnh cUa Lut Quan l, sü dung vOn nha nuOc dâu tu 
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vào san xut, kinh doanh tai  doanh nhip; thrc hin quyn, nghia vii và trách nhim 
khác theo quy djnh tai  Diêu 92 và Diêu 97 cüa Lut Doanh nghip. 

b) ChU tjch COng ty quy& djnh sau khi CG quan dai  din chU sâ hiru phê duyt 
ye các ni dung sau day: 

- Chin lucic, k hoch du tu phát trin 05 näm và k hotch san xut, kinh 
doanh hang näm cUa Cong ty. 

- Quy hotch, b nhim, b nhim 1ti, chAp thun tr chirc, min nhim, khen 
thuàng, k 1ut, nghi hisu, dôi vâi Giám dOe, Phó Giám dOe vã Kê toán trii&ng Cong 
ty. 

- Phuing an, dr an huy dng vn, d&u tu, xây dirng, mua, ban tài san c djnh, 
dâu tu ra ngoài COng ty; dâu tu phát triên cUa Cong ty theo quy djnh cüa Lut 
quãn 1', sü diing vOn nhà nuâc dâu tu váo san xuât, kinh doanh ti doanh nghip. 

- Báo cáo tài chInh, phumg an phân phi lçii nhun, trich 1p và si'r dung các 
qu5 hang näm cüa Cong ty. 

c) ChU tjch Cong ty quy& djnh các ni dung sau: 

- Quy ch quãn l ni b cUa COng ty; thành 1p, t chüc 1a,  giãi th chi nhánh, 
van phOng dai  din các don vi trirc thuc COng ty. 

- Tin kro'ng, thU lao, tin thung và quyn lçii khác di yâj Giám dc, các Phó 
Giám dOc, K toán tru&ng COng ty và qu tien krong cUa nguii lao dng COng ty. 

- Phucmg an, dir an dAu tix, xay dirng, mua, ban tài san c6 djnh, huy dng vn có 
gia tq khOng qua 50% vOn chu so hfru duoc ghi tren bao cao tai chrnh 9uy hoäc bao 
cáo tài chInh nàm cUa cOng ty tai thM diem gân nhât vâi thii diem quyet djnh dr n 
nhi.rng khOng qua mi'rc vOn ,cUa d%r an nhóm B theo quy dlnh  cUa Lut Dâu tu cOng. 
Tnring hçip phuong an, dir an dâu tir, xây dirng, mua, b taj san cO djnh có giá trj 
bang hoc lan hon 50% thI ChU tjch COng ty báo cáo ChU sO hiru COng ty xem xét, 
quyêt djnh. 

- Quy& djnh hoc Uy quyn cho Giám dSc quy& djnh phuong an huy dng van, 
dr an dâu tu, xây dirng, mua, ban tai san cO djnh thuc tham quyen. 

- Các giai pháp phát trin thj truông, tip thj và cOng ngh cUa COng ty. 
- Quy& dnh các vAn d khác theo quy djnh Lut Doanh nghip; Lut Quan l, 

sU dung vOn nhà nuOc dâu tir vào san xuât, kinh doanh tai  doanh nghip và các quy 
djnh cUa pháp 1ut có lien quan. 

d) Chju trách nhim cá nhân khi igi dung danh nghia COng ty thirc hin hãnh vi 
vi phm pháp 1ut; tiên hành kinh doanh hoc giao djch khác khOng nhäm phiic vi lçri 
Ich cUa COng ty va gay thit hai  cho nguOi khác; thanh toán các khoan n chua den 
han trirOc nguy co tâi chInh có the xay ra dOi vOi COng ty. 

d) Chju trách nhim tri.rOc ChU sO hüu COng ty trong quãn l, sü diing, bao toàn 
và phát triM van. Báo cáo kjp thOi ChU sO hu COng ty ye tinh hmnh hot dng, kinh 
doanh; khi COng ty hoat dng thua l, không có kha näng thanh toán, khOng hoãn 
thanh nhim vi duçic giao và nhirng tri.rOng hcrp sai phm khác. 

e) Chu trách nhim truOc pháp lut v vi pham gay thn thAt vM, tài san cUa 
Côngty. 
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g) Thirc hin quyn, trách nhim khác theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip; 
Lut Quãn 1, sir ding von nhà nuâc dâu tu vào san xuât, kinh doanh ti doanh 
nghip, Diêu i Cong ty và các quy djnh cUa pháp 1ut Co lien quan. 

4. Nghia vii cUa ChU tjch COng ty. 

a) Tuân thu pháp lut, Diu 1 COng ty, quyt djnh cUa ChU sâ hrru COng ty 
trong thirc hin quyên và nghia vii duçic giao và các quy djnh cUa pháp 1ut có lien 
quan. 

b) Th%rc hin các quyn và nghTa vi duqc giao mt each trung th1gTC, can trçng, 
tOt nhât nhäm dam bão igi Ich hçip pháp cUa COng ty và Chü sâ hihi COng ty. 

c) Trung thành vOi lçii ich cüa COng ty và ChU si hihi COng ty; khOng lçii ding 
ehirc vi vã si'r dung thông tin, bI quyêt, co hi kinh doanh, tài san khác cUa Cong ty 

dê tu lçii hoc phvc vi lçii Ich cUa tO ehi'rc, cá nhân khác. 

d) Các nghia vi khác theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip; Lut Quãn l, si 
dung vOn nhà nuOc dâu tu vào san xuât, kinh doanh tai doanh nghip, Diêu l Cong 
ty va các quy djnh cüa pháp lut cO lien quan. 

Diu 14. Giám dEc 

1. Giám dc COng ty do Chü tjch COng ty b nhim, b nhim 1aj,  min nhim, 
diêu dng, luân chuyên, khen thuô'ng, k lut, thOi vic, nghi htru sau khi duçc c 
quan dai  din Chü sâ h1u phe duyt. Giám dOe COng ty duçic bO nhim vâi nhim k5' 
khOng qua näm (05) näm dê diêu hành hoat dng kinh doanh cUa Cong ty. 

2. Tiêu chun, diu kin và các truöng hqp min nhim, each chirc Giárn d& 
COng ty thigrc hin theo quy dnh tai  khoãn 2 Dieu 13 Dieu l nay, cac quy djnh cüa 
Lut Doanh nghip và pháp lut cO lien quan. 

3. Quyn và trach nhim cüa Giam dc: 

a) T chirc thrc hin và dánh gia kt qua thirc hin k hoach, phuang an kinh 
doanh, ke hoch dâu tu cüa COng ty, cac quyet djIlh cüa ChU tjch Cong ty và Chü s& 
hihi COng ty. 

b) Ban hành quy ch quán l ni b cUa COng ty, trü nhfrng quy ch thuc thm 
quyen cUa ChU tjch COng ty. 

c) Quy& djnh các vk d lien quan dn hoat dng kinh doanh hang ngày cüa 
COngty. 

d) Dánh gia k& qua thirc hin nhim vi cUa ngithi quán l Cong ty (gm cac 
chi'rc danh: Phó Giam dOe, K toan truâng) va nguôi lao dng. 

d) Quy hoach, b nhim, b nhim lai,  chAp thun tü chirc, min nhim, khen 
thung, k lut dOi vâi cac Tnrng phOng, PhO Tnrng phOng và tuang dung. 

e) Tin lucing, khen thuOng va cac quyn lqi khac cüa ngu?i lao dng. 

g) K k& hcrp dng, giao djch nhân danh Cong ty, trü tru?ing hçip thuc thAm 
quyen cUa ChU tjch COng ty. 
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h) Xây dung k hoach lao dng; t chirc tuyn di.ing, b trI sr diing lao dng, 
diêu dng, luân chuyên, châm dirt hçp dông lao dng, nghi huu; xir l k lut lao 
dng dôi vâi nguii lao dng. 

i) Lp báo cáo djnh k' hang qu, näm v k& qua thirc hin mvc  tiéu k hoach 
kinh doanh; báo cáo tài chinh. 

k) Xác djnh qu tin hro'ng cüa ngthi quãn 1 và ngithi lao dng. 

1) Kin nghj phuong an phãn phi lcii nhun hoc xi~ 1 l trong kinh doarih. 

m) Quyn, trách nhim khác theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip và các quy 
djnh khác cUa pháp 1i4t Co lien quan. 

4. Nghia vii cUa Giám dc: 

a) Tuân thU pháp lut, Diu l COng ty, quyt djnh cUa ChU sâ hiru Cong ty 
trong thirc hin quyên và nghia vii duçic giao. 

b) Thijc hin các quyn và nghTa vii duqc giao mt cách trung th%rc, can trng 
nhäm dam báo tôi da lqi Ich hçip pháp cUa Cong ty và ChU sâ hUti COng ty. 

c) Trung thành vâi lçri Ich cUa Cong ty và ChU si htru COng ty; khOng lçi dung 
chirc viii, quyên han,  khOng si diving thông tin, bI quyêt, co hi kinh doanh, tái san 
khác cUa Cong ty dê tix lçii hotc phiic vi 1çi Ich cUa to chirc, cá nhân khác. 

d) Chju trách nhim cá nhân khi lqi dung danh nghia Cong ty thirc hin hành vi 
vi phm pháp 1ut; tiên hãnh kinh doanh hoc giao djch khác khOng nhäm phc vii lçii 
Ich cUa Cong ty và gay thit hai  cho ngtr?i khác; thanh toán th khoãn nçi chua den 
han tnrâc nguy Co tài chInh có the xãy ra dOi vâi Cong ty. 

d) Các nghia vi khác theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip, Luat  Quán l, si 
dung vOn nhà ni.rc dâu tu vào san xuât, kinh doanh tai  doanh nghip và các quy djnh 
cUa pháp lut có lien quan. 

Diu 15. Phó Giám dc, K toán trtrO'ng và b may giüp vic 

1. PhO Giám dc 

a) Phó Giám dc do ChU tjch COng ty quy& djnh b nhim, b nhim 'ai, min 
nhim, tr chirc, khen thi.rmg, k)) lut sau khi CO kiên cUa ChU si hUu COng ty. 

b) Phó Giám dc giUp Giám dc diu hành COng ty theo phân cOng và Uy quyn 
cUa Giám dOe; chju trách nhim tn.nic Giám dOe và tnrâc pháp lut trong thirc hin 
nhim vi ducc phân cOng và Uy quyên. 

c) S6 hxqng Phó Giám dc do ChU tjch COng ty quy& djnh tüy theo quy mO và 
dc diem kinh doanh cUa COng ty trong qua trinh hoat dng. 

d) Tieu chuAn, diu kin cUa Phó Giám dc: 

Phó Giám dc COng ty phái dáp 1ng các tieu chuAn và diu kin quy djnh tai 
khoán 2 Diêu 13 Diêu l nay, các quy djnh cUa Lut Doanh nghip va pháp lut có 
lien quan. 

2. K toán tnning: 
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a) K toán tnring do ChU tjch COng ty b nhim, b nhim 'at, min nhim, tr 
chüc, khen thu&ng, k 1ut sau khi có kiên cUa Chü si hUu Cong ty. 

b) K toán triring tham muu, giüp Chü tjch Cong ty trong lTnh vrc tâi chInh, k 
toán, thông kê cUa Cong ty, các chi'rc näng, nhim vi khác &xçYc quy djnh theo Lut 
Kê toán, các quy djnh hin hành cüa pháp 1ut có lien quan và theo sij phân công, Uy 
quyên cüa ChU tjch Cong ty; chju trách nhim trixâc Chü tjch Cong ty và pháp 1ut 
trong thirc hin nhim vii, quyên han  duçic phân cOng hoc Uy quyên. 

c) Tiêu chun, diu kin cUa K toán tnxO'ng: 

- Cong dan Vit Nam, thu?mg tth tai  Vit Nam. 

- Co phAm chAt chinh trj, dao düc t&, có dü näng hgtC hành vi nhân sr, dü süc 
khóe d hoàn thành nhim vi ducic giao. 

- Hiu bi& pháp lut, có thirc chAp hành pháp 1ut. 

- Các tiêu chuAn, diu kin theo quy djnh cUa Lut k toán. 

KhOng thuc dti tuçng bj cAm dam thim chüc danh quãn 1 hoc ngu?ii có 
quan h gia dInh vâi Chü tjch cOng ty. 

- Tiêu chuAn, diu kin theo Diu 28 cUa Nghj djnh s6 159/20201ND-CP ngày 
31/12/2020 cüa ChInh phü ye quãn l ngui gi chüc danh, chüc vi và ngu?ñ dai 
din phân von nhà nuâc tai  doanh nghip và quy djnh khác cüa pháp lut có lien 
quan. 

3. Thai han  b6 thim Phó Giám dc, K toán truing do Chü tjch Cong ty quy& 
djnh nhung không qua 05 (näm) näm. Phó Giám dOc, K toán truing có the duqc bO 
nhim lai theo quy djnh. 

4. Vic min nhim, cách chüc Phó Giám dc, K toán tnrOng trong nht&rng 
tru?mg hçip sau: 

a) KhOng cOn dü tieu chuAn và diu kin quy djnh tai  dim d khoãn 1 và dim c 
khoán 2 Dieu nay. 

b) Co don xin nghi vic hoc tr chüc. 

c) KhOng cOn dU trInh d, näng 1irc d dáp i'rng yêu cAu cUa chin luçic phát 
trien và kê hoach kinh doanh cUa COng ty; 

d) Vi phm mt trong s6 các quyn, nghia vi và trách nhim cüa ngu?i quãn l 
theo quy djnh; các quyên, nghTa vi và trách nhim dugc Chü tjch COng ty giao. 

5. B( may giiip vic gm các phOng nghip vii, Van phOng dai  din (g9i chung 
là các don vj tiVc thuc) có chirc näng tham muu, kiem tra, giüp vic ChU tjch COng 
t kiem Giám dOc trong quán 1 dieu hành cong vic theo chtrc näng, nhim vi duqc 
phn cOng phii trach; chju trách nhim tnràc Chü tjch COng ty kiem Giám dOc và pháp 
lut ye thim vv duqc phân cOng. 

Diu 16. Kim soát viên: 

1. Kiem soat vien do ChU sâ hüu COng ty bO nhim, b nhim lai d giüp Chü 
â h kiem soat vic tO chüc th%rc hin quyen Chü sâ hu, vic quàn l diu hành 

cOng vic kinh doanh tai COng ty cüa Chü tjch COng ty. 

D:\Son\D\SON  202 1\CONGTY\202 1\XSKT\QD3 BanhanhDieule(chinhthucngay2O-12-2021).doc 



12 

2. Nhim kr Kim soát viên không qua 05 näm vã có th duqc b nhim 'ai 
theo quy djnh nhixng không qua 02 nhim kS'  lien tic tai  Cong ty. 

3. Tiêu chun, diu kin, ch d hoat dng, nhim vi, trách nhim, quyn han, 
nghia vii cUa Kiêm soát viên; môi quan h giüa Kiêm soát viên vOi các Ca nhân, tO 
chüc có lien quan cUa COng ty; min nhim, cách chirc Kiêm soát viên duçc thijc 
hin theo quy djnh cUa Lut doanh nghip, Quy chê hoat dng cüa Kiêm soát viên do 
Chü sâ hrru COng ty ban hành và các quy dinE  khác cUa pháp 1ut có lien quan. 

Diu 17. Quy dlnh  v mi lien h trong hçrp ding, giao dlch  vó'i nhfl'ng 
ngirô'i Ce lien quan 

1. Chü tjch Cong ty, Giám dc: 

a) KhOng duqc d vq hotc chng, b, b nuôi, mc, mc nuOi, con, con nuOi, anh, 
chj, em rut cüa mInh giir chüc danh Kê toán tnrO'ng, thU qu5 cUa Cong ty; 

b) Báo cáo ChU sâ hIru COng ty v các hçip dng kinh t, dan sr cUa Cong ty k 
ket vâi vçi hoc chông, bO, bO nuôi, mc, mc nuOi, con, con nuOi, anh, chj, em rut cUa 
ChU tjch Cong ty, Giám dOc. Tnrng hçip phát hin hçip dOng có miic dIch tu lçii ma 
hçp dOng chua dixçic k kêt thI có quyen yêu câu ChU tjch cOng ty, Giám dOe khOng 
di.rcic k)' kêt h9p dông do; neu hçp dOng dâ duqc k kêt thI bj coi là vO hiu, ChU tjch 
COng ty, Giám dOe phãi bOi thumg thit hai  cho COng ty và bj xir l' theo quy djnh 
cUa pháp lut. 

2. Các truäng hçp khác thirc hin theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip, Diu l 
COng ty và quyêt djnh cUa ChU sâ hu COng ty (neu có). 

Diu 18. Ngtrôi lao dng tham gia quãn 1 Cong ty; nghia vy cüa ngirôi lao 
dng 

1. HInh thirc tham gia quãn l cUa ngtnYi lao dng: 

NguOi lao dng tham gia quãn l COng ty thông qua các hInh thi'rc và th chi'rc 
sau day: 

a) Hi nghj ngithi lao dng. 

b) Di thoai tai  noi lam vic. 

c) T chirc cOng doàn Cong ty. 

d) Ban Thanh tra nhan dan. 

d) Thirc hin quyn khiu nai,  th cáo theo quy djnh cUa pháp lut. 

2. Ni dung tham gia quán l cOng ty cUa ngu?i lao dng 

a) Ngui lao dng cO quyn tham gia tháo lun, dóng gOp ki&i và d xut vài 
cap cO thâm quyen các van dê sau: 

- Xây dijng và t chic thrc hin cáe ni quy, quy ch ni b Cong ty lien quan 
trirc tiêp den quyen lcii và nghTa vii cUa nguii lao dng. 

- Ni dung cUa dr thão hoc dir thão sira di, b sung thOa uOc lao dng tp th 
truâc khi k) ket. 
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- Các giái pháp nâng cao näng suit lao dng, chat luçing san phm, h giá thành, 
tiêt kim nguyen 4t 1iu, an toàn lao dng, v sinh lao dng, bão v môi truông, cãi 
thin diêu kin lam vic, sap xêp bO tn lao dng. 

- Phuong an t chüc lti, chuyn di Cong ty. 
- Tham gia bô phiu tin nhim Mi vâi các chüc danh quan 1, diu hânh COng 

ty khi ducic yeu câu theo quy djnh cUa pháp 1ut. 
- Các vn d khác theo quy djnh cUa pháp 1ut có lien quan. 

b) Tp th nguñ lao dng trong Cong ty Co quyn tham gia giám sat: 

- Vic th%rc hin nghj quy& Hi nghj ngrnii lao dng. 
- Vic thrc hin Diu l, các ni quy, quy djnh, q,uy ch cUa COng ty; thrc hin 

thOa uâc lao dng tp the, hçp dOng lao dng, các chê d, chInh sách dOi vâi ngu?ii 
lao dng. 

- Vic thu và sr diving các 1°aj  qu do nguñ lao dng dóng gop. 
- Kt qua giai quy& khiu nai,  t6 cáo v tranh chap lao dng; k& qua thi dua, 

khen thuO'ng hang nãm. 

c) Hang näm COng ty Co trách nhim chU trI, phi hp vOi Ban ChAp hành COng 
doàn tO chirc Hi nghj nguii lao dng dê ban giãi pháp thirc hin các chi tiêu kê 
hoach san xuât, kinh doanh; dánh giá, dóng gop süa dOi, bO sung thOa uâc lao dng 
tp the, các ni quy, quy chê cUa COng ty va nhüng van e khác lien quan tâi quyen 
Va lqi ich hçip pháp, chInh dáng cUa ngithi lao dng. 

d) Quan h giüa COng ty và ngu?i lao dng thirc hiên theo các quy djnh pháp 
1ut ye lao dng. 

3. Nghia vj cUa ngu?ii lao dng: 

a) Thirc hin t&, dAy dU các ni dung tnong hçp dng lao dng dA k) k& vâi 
ngithi sü dung lao dng. 

b) ChAp hành nghiem chinh dung Mi, chü tnwng cUa Dãng, chinh sách, pháp 
lut cüa Nha ac, Dieu l, ni quy, quy chê, thOa ixâc lao dng tp the va các quy 
djnh khác cüa COng ty. 

c) ChAp hành mi sij phân cOng và diu dng cUa ngithi sü dicing lao dng. 

d) KhOng ngrng h9c tap,  nâng cao tnInh d, kin thüc d hoàn thành tot nhim 
vii duçc giao. 

Diu 19. Th thfrc thông qua quyt dlnh  cüa Cong ty 

1. Chü tjch COng ty là nguii diu hành các hot dng cUa COng ty; Phó Giám 
dOc, K toan trix&ng và Tnning dcm vj trirc thuc là ngu?ii giiip vic trlgrc tiep cho 
Chütjch COng ty theo chüc näng, nhim vi duçic giao. Tru?xng hcip Chü tjch cOng ty 
di yang thI phãi Uy quyen (bang van bàn) cho 01 Phó Giám dOc chju tnách nhim 
quàn l, dieu hành thay. 

2. MOi quan h giüa COng ty vâi tO chcrc Dàng, Doàn th là mOi quan h phOi 
hp thông qua quy che và các vn bàn dã k) ket phOi hçip tnong COng ty. 

3. Cac tnxng hcip phát sinh phüc tap khOng Co quy djnh trong Diu l, Chü tjch 
Cong ty tO chirc lay ' kien bieu quyet vi sr tham gia cUa các thành vien: ChU tjch 
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Cong ty, Kim soát vien, Giám dc, các Phó Giám dc, K toán trix&ng, Tnrng các 
don vj trrc thuc, ChU tjch Cong doàn ccr s& Quyet djnh chi ducic thông qua khi có 
dU 2/3  so nguii duçic triu tp tham d%r và Co trên 50% tong so thânh viên tham dir 
dOng. 

.A .A • 9 Dieu 20. Tien hro'ng, thu lao, tien thiro'ng ngtro'i quan ly, Kiem soat vien 

1. Tin krcmg cUa ngu?i quãn l duccc xác djnh theo näm gn vâi hiu qua kinh 
doanh và kêt qua quãn l, diêu hành. Qu5 tiên krong cUa nguM quãn 1', qu tiên 
hong cüa ngu?ñ lao &)ng dixqc xác djnh và hach  toán theo quy djnh hin hânh. 

2. Tin thuing cUa ngui quân 1 Cong ty do Chü sâ htru Cong ty phê duyt 
trên cc sâ hiu qua hoat dng san xuât, kinh doanh, xêp '°ai  doanh nghip, müc d 
hoãn thãnh nhim vii cUa nguii quãn 1 COng ty và duçic trIch tr 1çi nhi4n sau thuê 
cUa Cong ty. 

3. Tin krcmg, thU lao, tin thuing cUa Kim soát viên dixcic xác djnh trên ca sâ 
mirc d hoàn thânh nhim vii, hiu qua hoat dng kinh doanh cUa COng ty và giao 
cho ChU tjch Cong ty chi trã theo quy djnh. 

Diu 21. Tin hro'ng, thU lao, tin thirO'ng cUa ngtrô'i lao ttng 

Ngu?i lao dng duçic huâng tin knmg, tin thuOng trên cci si hcip dng lao 
dng, nAng suât lao dng, hiu qua cOng vic cUa ngu?ii lao dng và tiên thrnng 
duqc trIch tr 1ci thun sau thuê cUa Cong ty. 

Chtro'ng V 
QUAN LY TAI CHINH 

A Then 22. Von then lç 

1. Vn diu l là mirc vn ducic ChU sâ hftu COng ty dAu tix d thirc hin nhim 
vii kinh doanh cUa COng ty và duc ghi ti Diêu l nay. 

2. Vn diu l quy djnh ti Diu 4 Diu 1 nay cO th tang trong qua trInh hoat 
dng. ChU sâ hüu COng ty quyêt djnh tang vOn diêu l cho COng ty can cir vào mvc 
tiêu, nhim vi, chiên luçic phát triên và ma rng quy mO, hoat dng san xuât kinh 
doanh, dc thU hoat dng cUa COng ty. Müc vOn diêu l diêu chinh tang them duçic 
xác djnh tOi thiêu cho 03 nàm kê tr nàm quyêt djnh diêu chinh vOn diêu l. Khi tang 
vOn diêu l, COng ty phãi hach  toán kjp th?ii trong bang can dôi kê toán và dang k 
vâi Ca quan dang k) kinh doanh. 

3. Trong qua trInh hoat dng, COng ty cO nhu cAu tang vn diu l sê can cir vào 
mvc tiêu, nhim vi, chiên luqc phát triên, xây dimg phuong an trInh ChU sâ htru 
COng ty xem xét, phê duyt. 

4. COng ty khOng duçic giãm th diu l trong su6t qua trInh hot dng kinh 
doanh. 

5. H so, trInh tçr, thU tiic và phuong pháp xác djnh vn diu l; quyn, trách 
nhim và nguOn bO sung vOn diêu l thrc hin theo quy djnh hin hành. 

Diu 23. Quãn l tài chinh Cong ty 

Quan l tài chInh cUa COng ty thijc hin theo quy djnh cUa pháp lut v quán l', 
si ding vOn nhà nuâc dâu tu vào san xuât, kinh doanh ti doanh nghip và các quy 

D:\Son\D\SON  202 1\CONGTY\2021\XSKT\QD3 BanhanhDieule(chinhthucngay20-12-2021)doc 



15 

djnh cUa pháp 1ut có lien quan v quãn 1 tãi chInh, gm nhUng ni dung chU yu 
nhu sau: 

1. Quán 1, sü dung vn, tài san cUa COng ty, trong do CO hott dng Mu tu vn ra 
ngo?ti Cong ty; quyên, trách nhim cUa COng ty khi dâu tt.r vOn vào doanh nghip khác; 
Co ché quán l, quyên, trách nhim, thu lao, tiên luong, tiên thuO'ng, quyên lçii và tiêu 
chuan ngu?i dai  din cUa COng ty tai doanh nghip khác. 

2. Quãn l doanh thu, chi phi và kt qua hoat dng kinh doanh, trong dO có quy 
djnh ye phân phôi thu nhp và sü d%ing các qu5. 

3. K hotch tài chinh, ch d k toán, tMng ké, kim toán và nhirng ni dung 
khác CO lien quan. 

4. NhUng ni dung khác theo quy djnh cUa pháp lut. 

Chiro'ng VI 
TO CH]5'C LI, CHUYEN DOI, GIAI THE, PITA SAN CONG TY 

r A Then 24. To chLrc hi Cong ty 

Các hinh thi'rc, diu kin, thAm quyn quyt djnh, h so, trInh tsr, thU tic t chüc 
1ai Cong ty thirc hin theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip và quy djnh pháp lut 
khác cO lien quan. 

Din 25. Tim ngirng kinh doanh 

1. ChU sâ htru COng ty quy& djnh vic t?m  ngfrng kinh doanh cUa COng ty theo 
dê nghj cUa ChU tjch COng ty. Quyet djnh tm ngfrng kinh doanh cUa ChU si hiru 
COng ty phãi ducic ip thânh van ban. 

2. COng ty t chic thirc hin tam ngirng kinh doanh theo quyt djnh cUa ChU sâ 
hihi COng ty dUng quy djnh cUa Lut Doanh nghip, pháp lut ye thue và pháp 

lust 

khác cO lien quan. 
• ?. A A Then 26. Giai the Cong ty 

Vic giãi th COng ty thirc hin dUng quy djnh cUa Lut Doanh nghip và các 
quy djnh cUa pháp 

lust khác cO lien quan. 

Diu 27. Phá san cong ty 

Vic phá san COng ty thirc hin theo quy djnh cUa Lut Phá san và các quy djnh 
cUa pháp lut khac cO lien quan. 

Chtro'ng VII 
CHE JJQ BAO CAO, CONG KHAI THONG TIN 

Din 28. Trách nhim báo cáo và thông tin 

1. ChU tjch COng ty 1p và giri ChU sâ hihi COng ty nhrrng tài lieu sau day: 
a) Chin krçic, k hoach kinh doanh va Mu tu phát trin, k hoach tài chinh. 

b) Báo cáo v tInh hInh hoat dng kinh doanh. 

c) Báo cáo tài chInh. 

d) Báo cáo v djnh müc lao dng, k hoach lao dng, qu5 tin luo'ng k hoach 
và qu5 tiên kro'ng thc hin cUa ngu?ñ lao dng. 
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d) Các vn d phát sinh có th tác dng .dn k& qua thirc hin k hotch du tu 
phát triên, kê hoach kinh kinh doanh, kê hoch tài chInh cUa Cong ty. 

e) Các tài 1iu khác theo quy djnh cüa Diu 1 nay và các quy djnh cüa pháp 1ut 
ye ché d thông tin, báo cáo cüa cong ty trách nhim hiru han  do nhà nuc näm giü 
100% vOn diêu 1. 

2. ChU tjch COng ty chju trách nhim vic luu giü vá báo mt h so, tái 1iu cüa 
Cong ty theo quy djnh. 

3. Kim soát viên trinh ChU sâ hihi COng ty: 

a) Báo cáo k& qua kim tra tInh hç'p pháp, trung thrc, cn tr9ng cUa Chü tjch 
Cong ty trong tO chirc thirc hin quyên ChU si hüu, trong quãn 1 diêu hành cong 
vic kinh doanh cUa Cong ty. 

b) Báo cáo k& qua thm djnh báo cáo tài chInh, báo cáo tInh hInh hoat dng 
kinh doanh cüa Cong ty. 

c) Báo cáo dánh giá cong tác quán 1 và các tài 1iu khác theo quy djnh cüa 
Diêu 1 nay và các quy djnh cUa pháp 1ut khác ye ché d thông tin, báo cáo cüa cong 
ty trách nhim hthi han do nhà nixâc näm gii 100% vOn diêu 1. 

4. Các báo cáo djnh k' và dt xut gui theo yêu cu cüa Chü sâ hüu COng ty. 

Diu 29. Cong b thông tin 

1. Vic cong b thông tin do ngui dai  din theo pháp lut cUa COng ty hoc 
ngu?ii duçc üy quyên cOng bO thông tin thrc hin vá chju trách nhim ye tInh day dü, 
kjp thii, trung thirc, chinh xác cUa thông tin duçic cong bô. 

2. Biu mu, ni dung, th?i gian, hInh thüc và các phucing tin báo cáo, cong b 
thông tin thirc hin theo quy djnh pháp lut ye cOng bO thông tin cUa doanh nghip 
nhá nuâc. 

3. COng ty có trách nhim xây d%rng Quy ch cong b6 thông tin cüa COng ty 
theo quy djnh hin hanh ye cOng bO thông tin cüa doanh nghip nha nuc; dOng th?i, 
báo cáo Chü si hUu COng ty d giám sat, dOn dOc thirc hin. 

4. Tuân thU quy djnh và yêu cAu kim tra, giám sat cUa co quan dai  din ChU sâ 
hihi và các co quan có lien quan theo quy djnh cUa pháp lut. 

Chiro'ng VIII 
SIi'A BOI, BO SUNG BIEU L CONG TY 

VA NH1rNG VAN BE KHAC 

Biu 30. Sira di, b sung Biu 1 Cong ty 

Trong qua trInh hoat dng, Diu l có th ducc süa di, b sung cho phU hçp vOi 
tInh hmnh thirc tê cUa COng ty và các quy djnh cUa pháp lut hin hành. Vic süa dOi, 
bô sung Dieu l do ChU tjch COng ty dê nghj ChU sâ htru COng ty quyêt djnh. 

Biu 31. Quãn I con du cüa Cong ty 

1. ChU tjch COng ty quy& djnh thông qua con du chinh thuc cUa COng ty. 

2. COng ty quy& djnh loai du, s lucing, hinh thüc và ni dung dAu cUa COng 
ty, chi nhánh, van phOng dai  din và các don vj khác cUa Cong ty. 
D:\.Son\D\SON  202 1\CONGTY\202 1\XSKT\QD3 BanhanhDieule(chinhthucngay20-12-202 1).doc 



17 

3. Vic quãn 1, sir d%lng vã km giü con dAu thirc hin theo quy djnh cUa pháp 
1ut và quy chê cUa COng ty. 

Diu 32. Nguyen tc giãi quyt tranh chap ni b 

1. COng ty có quyn bmnh ding truOc pháp 1ut vâi mi pháp nhân khi có t6 
ti1ng, tranh chap. 

2. Vic giãi quyt tranh chp ni b trong Cong ty tnxâc h&phãi duçc thrc hin 
theo phuong thCrc thuo'ng luqng, hôa giái. Trut&ng hçp giãi quyêt tranh chap ni b 
theo phuong thirc thumig luçing, hôa giãi khOng dat  duçic kêt qua thI bat k' ben nâo 
cOng Co quyên dim tranh chap ra co quan CO thâm quyên dê giãi quyêt. 

Chiro'ng IX 
DIEU KHOAN THI HANH 

Diu 33. Hiu lire thi hành 

Diu 1 nay có hiu lijc thi hành k tr ngày ChU so hOu k ban hành và thay th 
Diêu 1 tO chirc và hoat dng cUa Cong ty Trách thim him han  Mt thãnh viên XO 
so kiên thiêt tinh Trà Vinh ban hành kern theo Quyêt djnh sO 15 16/QD-UBND ngày 
18/7/2016 cUa Uy ban nhân dn tinh. 

Diu 34. Phim vi thi hành 

1. Chü sO him COng ty, COng ty, các t chirc, cá nhân có lien có trách nhim 
tuân thU các quy djnh tai  Diêu 1 nay. 

2. Các Quy th ni b cUa COng ty khi ban hành phãi tuân thU nguyen tic, ni 
dung cUa Diêu i nay và các quy djnh cUa pháp 1ut có lien quan. 

3. Trong qua trInh t chüc thirc hin quãn l', diu hânh COng ty theo Diu 1 
nay nêu phát sinh viró'ng mac hoc cO diêu khoan nào chua phU hyp thI ChU tjch 
COng ty báo cáo ChU sO him COng ty xem xét, süa dOi, bO sung theo quy djnh. 

4. Trir?ng hçp cO nhirng quy djnh cUa pháp 1ut lien quan dn hoat dng cUa 
COng ty chixa dixc quy djnh ti Dieu 1 nay hoc trong tnrng hçp cO nhimg quy 
djnh mOi cUa pháp 1ut khác vOi nhirng diêu khoán trong Diêu 1 thI nhirng quy djnh 
cUa pháp 1ut dO dumg nhien duçic áp diing dê diêu chinh hoat dng cUa COng ty./. 
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