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PHẦN MỎ ĐẦU

Quy chế này được ban hành kèm theo Quyết định số <1.£/1/TCT-QĐHĐQT ngày 
13/5/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera -  CTCP trên cơ sở Nghị quyết số 
174/TCT-NQĐHCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Viglacera -  
CTCP.

CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP quy định 
về cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc, chế độ hoạt động, mối quan hệ công tác, quy 
trình giải quyết công việc của Hội đồng quản trị, Thường trực Hội đồng quản trị và 
các thành viên Hội đồng quản trị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 
theo Điều lệ Tổng công ty Viglacera - CTCP và các quy định hiện hành của pháp 
luật. Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị sẽ đề xuất điều chỉnh, sửa đổi bổ 
sung Quy chế này phù hợp với tình hình hoạt động của Tổng công ty và quy định của 
pháp luật từng thời kỳ và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, Thường trực 
Hội đồng quản trị, Bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị, các Tiểu ban/BỘ phận 
trực thuộc Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Căn cứ pháp lý và tài liệu tham khảo

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (gọi tắt là “Luật Doanh 
nghiệp”).

2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (gọi tắt là “Luật Chứng 
khoán”).

3. Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng 
khoán.

4. Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty 
đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài 
chính ban hành.

5. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

6. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

7. Các tài liệu liên quan khác.
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Điều 3. Giải thích từ ngữ và viết tắt

1. Ban điều hành: bao gồm Tổng giám đốc, các Phó tổng Giám đốc (số lượng do 
HĐQT quyết định), Kế toán trưởng.

2. Ban Tổng Giám đốc: bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc.

3. Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.

4. Phó Chủ tịch HĐQT: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera -  
CTCP.

5. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Viglacera - CTCP.

6. Điều lệ: Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Viglacera - CTCP.

7. VIGLACERA/ Tổng công ty/TCT: Tổng công ty Viglacera - CTCP.

8. HĐQT: Hội đồng quản trị của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

9. Người có liên quan: là cá nhân hoặc tổ chức được quy định theo quy định tại Lu?t 
Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp.

10. Quy chế nội bộ về quản trị công ty: Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng 
công ty Viglacera - CTCP.

11. Thành viên HĐQT: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP.

12. Thường trực HĐQT: Là cơ quan thường trực của HĐQT, do Hội đồng quản trị bầu 
trong trường họp cần thiết theo nhu cầu quản trị từng thời kỳ.

13. Người điều hành Thường trực HĐQT: là đầu mối phụ trách hoạt động của Thường 
trực HĐQT, do HĐQT bầu.

Các thuật ngữ khác chưa được giải thích ở đây sẽ có nghĩa như quy định tại Điều lệ 
và quy định pháp luật liên quan.

Điều 4. Trách nhiệm pháp lý của HĐQT

Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, HĐQT tuân thủ đúng quy 
định của pháp luật, Điều lệ và nghị quyết của ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm theo quy 
định tại khoản 4 Điều 153 Luật doanh nghiệp.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức hoạt động và ra quyết định của HĐQT, Thường trực 
HDQT

1. HĐQT, Thường trực HĐQT tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ các quy 
định của pháp luật, Điều lệ và quy định khác của Tổng công ty.

2. HĐQT, Thường trực HĐQT làm việc theo chế độ tập thể, chịu trách nhiệm cá nhân 
về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, trước pháp luật về
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các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Thường trực HĐQT đối với sự phát triển của 
TCT.

3. Cơ chế hoạt động của HĐQT

a. HĐQT có quyền thực hiện phân cấp trong hoạt động, theo đó, có sự phân công, 
phân quyền rõ ràng theo các cấp: HĐQT, Thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Phó 
Chủ tịch HĐQT.

b. HĐQT, Thường trực HĐQT được quyền phân công bằng văn bản cho mỗi thành 
viên HĐQT phụ trách một/một số sổ lĩnh vực hoặc công việc. Các thành viên 
HĐQT được phân công có trách nhiệm báo cáo HĐQT, Thường trực HĐQT về kết 
quả thực hiện các công việc được giao.

c. Tùy từng thời kỳ, HĐQT tiến hành phân quyền hạn mức phê duyệt cho các cấp 
trong HĐQT, TGĐ đối với tất cả các lĩnh vực hoạt động chính của Tổng công ty 
nhằm tạo điều kiện cho việc vận hành và ra quyết định được nhanh chóng, hiệu quả 
và có kiểm soát.

4. HĐQT, Thường trực HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của mình 
theo nguyên tắc mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết. HĐQT, Thường trực 
HĐQT quyết định theo đa số thành viên có mặt và có quyền biểu quyết, trừ trường 
họp quy định tại khoản 10 Điều 29 và khoản 8 Điều 32 của Điều lệ; trường họp số 
phiếu biểu quyết ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về bên có phiếu bi ỉu 
quyết của Chủ tịch HĐQT.

5. HĐQT giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc và/hoặc các cá nhân có liên quan khác 
tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định và văn bản khác của HĐQT.

6. HĐQT có thể phân quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch thực hiện một 
phần quyền hạn và chức năng của HĐQT trong thời gian HĐQT không tổ chức cuộc 
họp. Nội dung phân quyền này phải được xác định rõ ràng, cụ thể.

CHƯƠNG II -  C ơ CÁU TỎ CHỨC, NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT,
THƯỜNG TRỰC HĐQT

Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT:

a. Toàn bộ các thành v iên  H ĐQ T

b. Thường trực HĐQT

c. Chủ tịch HĐQT

d. Phó chủ tịch HĐQT



e. Các Tiểu ban/BỘ phận trực thuộc HĐQT

2. HĐQT bầu một thành viên của HĐQT làm Chủ tịch HĐQT và một hoặc một số 
thành viên khác của HĐQT làm Phó Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc quá bán. Chủ 
tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy 
định pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 7. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành phần của HĐQT được quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Điều lệ Tổng Công
ty.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được quy định tại Khoản 1 Điều 25 của Điều lệ 
Tổng Công ty và theo quy định của pháp luật.

3. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và từ chức của Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch 
HĐQT và các thành viên HĐQT phải được thực hiện theo quy định pháp luật hiện 
hành, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế này.

Điều 8. Thường trực HĐQT

1. HĐQT có thể cử ra Thường trực HĐQT làm việc toàn thòi gian tại TCT để thường 
xuyên nắm tình hình hoạt động và xử lý các vấn đề được giao.

2. Thành phần của Thường trực HĐQT: Theo quyết định của HĐQT từng thời kỳ.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực HĐQT: Theo quyết định phân công của 
HĐQT từng thời kỳ.

Điều 9. Bộ máy giúp việc của HĐQT

1. Bộ máy giúp việc của HĐQT bao gồm Người phụ trách quản trị Tổng công ty, Ban 
thư ký, Hội đồng nghiên cứu phát triển và các chức danh cá nhân hoặc bộ phận khác 
do HĐQT quyết định từng thời kỳ. HĐQT chỉ định nhân sự của các Bộ máy giúp 
việc này. Tùy điều kiện thực tế và nhu cầu công việc, HĐQT quyết định số lượng 
nhân sự của Bộ máy giúp việc của HĐQT. Người phụ trách quản trị Tổng Công ty 
có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

2. Ban thư ký HĐQT:

a. Ban Thư ký gồm: một (01) Trưởng ban (có thể do Người phụ trách quản trị Tổng 
Công ty kiêm nhiệm) và các thành viên làm việc độc lập hoặc kiêm nhiệm, số 
lượng thành viên Ban Thư ký do HĐQT quyết định.

b. Trưởng Ban Thư ký phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban theo 
từng lĩnh vực. Ban thư ký HĐQT có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp 
luật, quy định tại Điều lệ Viglacera và các văn bản nội bộ khác do Tổng Công ty 
ban hành từng thời kỳ.
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c. Mọi công văn, giấy tờ gửi cho HĐQT Ban thư ký HĐQT có trách nhiệm theo dõi 
việc xử lý văn bản được gửi tới cho HĐQT, Thường trực HĐQT và thông báo cho 
các đon vị liên quan việc tổ chức thực hiện.

3. Hội đồng nghiên cứu và phát triển

a. Hội đồng nghiên cứu và phát triển gồm các thành viên là những người có chuyên 
môn, trình độ, kinh nghiệm và uy tín trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính 
của Tổng công ty, có thể không phải là người lao động, làm việc trong Tổng công 
ty. Số lượng thành viên Hội đồng nghiên cứu và phát triển do HĐQT quyết định.

b. Nhiệm vụ của Hội đồng nghiên cứu và phát triển như sau: Tư vấn xây dựng chiến 
lược phát triển chung toàn Tổng công ty; tư vấn khoa học kỹ thuật, công nghệ, quản 
lý cụ thể theo từng chuyên đề, lĩnh vực, đon vị; tư vấn các vấn đề khác khi HĐQT 
có nhu cầu.

4. Tùy tình hình thực tế, HĐQT có thể thành lập các tiểu ban trực thuộc để phụ trách 
về nhân sự, lương thường, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và các lĩnh vực khác phù 
hợp với yêu cầu của Hội đồng quản trị từng thời kỳ. số lượng thành viên của tiểu 
ban do HĐQT quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên HĐQT và 
thành viên bên ngoài nhưng phải bảo đảm số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một 
nửa tổng số thành viên của tiểu ban. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy 
định của HĐQT. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên 
tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên HĐQT. 
Việc thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của tiểu ban trực thuộc HĐQT phải phù 
hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về 
quản trị công ty.

5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu nhân sự, lương thưởng và các lợi ích khác 
của Bộ máy giúp việc cho HĐQT tại Điều này do HĐQT quy định và được tính vào 
chi phí của Tổng công ty theo quy định pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG III - TIÊU CHUẢN, ĐIỀU KIỆN, ĐƯƠNG NHIÊN 
MÁT TƯ CÁCH, MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 10. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

1. Tiêu chuẩn và điều kiện:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ 
Tổng công ty và quy định của pháp luật.
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2. Thành viên HĐQT không điều hành và thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng các 
tiêu chuẩn quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, khoản 56 Điều 3 Nghị định 
155/2020/NĐ-CP, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.

3. Thành viên độc lập HĐQT phải thông báo với HĐQT về việc không còn đáp ứng đủ 
các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn 
là thành viên độc lập HĐQT kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều 
kiện. HĐQT phải thông báo trường hợp thành viên độc lập HĐQT không còn đáp 
ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất hoặc triệu tập họp 
ĐHĐCĐ để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập HĐQT trong thời hạn 06 
tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập HĐQT có liên quan.

Điều 11. Quy trình, thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Thực hiện theo khoản 6, 7, 8 Điều 25 của Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về 
quản trị công ty và quy định của pháp luật.

2. Việc thông báo về kết quả bầu thành viên HĐQT thực hiện theo các quy định hướng 
dẫn về công bố thông tin.

Điều 12. Không còn tư cách thành viên HĐQT

1. Thành viên HĐQT bị miễn nhiệm trong các trường họp sau:

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều lệ;

b. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng liên tục, 
trừ trường họp bất khả kháng;

c. Có đơn từ chức;

d. Các trường họp khác theo quy định tại Điều lệ TCT, Quy chế nội bộ về quản trị 
công ty và pháp luật liên quan.

2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông.

3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm vẫn 
phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định trái với quy định của pháp 
luật và Điều lệ hoặc các quyết định cố ý làm sai của mình trong thời gian đương 
nhiệm.

4. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định theo nguyên 
tắc biểu quyết.

5. V iệc  bãi m iện , m iễn  nhiệm  thành v iên  H Đ Q T  phải đư ợc cô n g  bố ra côn g  chúng  

theo pháp luật chứng khoán về côn g  bố thông tin.
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Diều 13. Cách thức thay thế thành viên HDQT

1. Trường họp Chủ tịch HĐQT bị đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT, thì 
Phó Chủ tịch tạm thời điều hành công việc của HĐQT. Trong thời hạn không quá 
10 (mười) ngày kể từ ngày Chủ tịch HĐQT bị đương nhiên mất tư cách, các thành 
viên HĐQT có trách nhiệm tổ chức họp HĐQT để bầu một thành viên HĐQT trong 
số các thành viên còn lại (đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định hiện hành) làm 
Chủ tịch HĐQT. Việc bổ sung thêm thành viên vào HĐQT (do Chủ tịch HĐQT bị 
mất tư cách thành viên) được thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy che này và 
quy định pháp luật có liên quan.

2. Chủ tịch HĐQT, Phó Chù tịch HĐQT muốn từ chức thì phải có đơn gửi đến 
HĐQT. Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận đơn, HĐQT phải tổ chức 
họp để xem xét quyết định và tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu 
Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT mới trong số các thành viên còn lại (đủ tiêu 
chuẩn, điều kiện theo quy định hiện hành).

3. Thành viên HĐQT muốn từ chức phải có đơn gửi đến HĐQT. Sau khi nhận đơn 
từ chức, HĐQT phải triệu tập ĐHĐCĐ để bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy 
định tại Khoản 4 Điều này và Điều lệ Tổng Công ty.

4. Trường họp bị giảm quá một phần ba số thành viên HĐQT theo quy định tại 
Điều lệ Tổng Công ty thì trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày số thành 
viên bị giảm quá một phần ba, HĐQT phải triệu tập ĐHĐCĐ đổ bầu bổ sung thành 
viên HĐQT.

5. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên HĐQT bị mất tư cách thành viên, bị miễn 
nhiệm, bãi nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
và các thành viên HĐQT mới được bầu xử lý; đồng thời phải chịu trách nhiệm cá 
nhân đối với các quyết định của mình trong thời gian có tư cách đảm nhiệm chúc 
danh đó.

CHƯƠNG IV - NHIỆM vụ VÀ QƯYÈN HẠN CỦA HĐQT, THƯỜNG TRựC 
HĐQT, CHỦ TỊCH HDQT, PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT VÀ THÀNH VIÊN HDQT

Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của IIĐQT

Thực hiện theo quy định của Điều 26 Điều lệ Tổng công ty, các Quy chế của Tổng 
công ty và quy định của pháp luật.

HĐQT bảo đảm quyết định, phê duyệt kịp thời, không làm gián đoạn hoạt động sản 
xuất kinh doanh và đầu tư của TCT.
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Diều 15. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết
họp đồng giao dịch

Thực hiện theo quy định của Điều 37 Điều lệ Tổng công ty, các Quy chế của Tổng 
công ty và quy định của pháp luật.

Điều 16. Trách nhiệm của HĐQT trong việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường

1. HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường theo quy định tại khoản 3 và điểm a khoản 
4 Điều 14 Điều lệ TCT.

2. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải thực hiện các công việc theo quy định tại khoản 2 
Điều 18 Điều lệ TCT.

Điều 17. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thuừng trực Hội đồng quản trị

1. Thường trực Hội đồng quản trị được thay mặt Hội đồng quản trị thường xuyên nắm 
tình hình hoạt động của Tổng công ty, quyết định bằng văn bản các vấn đề thuộc 
thẩm quyền được giao/phân cấp/ủy quyền; chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước 
pháp luật về công việc được giao, ủy quyền;

2. Thành viên Thường trực Hội đồng quản trị được phân công phụ trách từng lĩnh vực 
công tác có trách nhiệm thu thập thông tin từ các đon vị chuyên môn để báo cáo hoặc 
cùng đon vị chuyên môn báo cáo tại cuộc họp để Thường trực Hội đồng quản trị/Hội 
đồng quản trị ra quyết định;

3. Thường trực HĐQT bảo đảm quyết định, phê duyệt kịp thời, không làm gián đoạn 
hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của TCT; trong trường họp Thường trực 
HĐQT không thống nhất được, không giải quyết kịp thời ảnh hưởng đến tiến độ công . 
việc thì phải báo cáo HĐQT xem xét quyết định, phê duyệt;

4. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Hội đồng quản trị quy định từng thời kỳ.

Điều 18. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại Điều 27 Điều lệ 
TCT, các Quy chế của Tổng công ty và quy định của pháp luật.

Điều 19. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch HĐQT

1. Phó Chủ tịch HĐQT được thực hiện thay nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT 
theo quy định tại Điều 27 Điều lệ TCT, các Quy chế của Tổng công ty.

2. Phó Chủ tịch HĐQT có các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

- Thay mặt Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT và làm chủ tọa cuộc họp khi được 
Chủ tịch HĐQT phân công;
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- Ký các thông báo, biên bản họp, nghị quyết, quyết định, thông báo và các văn bản 
khác của HĐQT khi thực hiện thay công việc của Chủ tịch HĐQT theo phân công, 
ủy quyền của HĐQT hay Chủ tịch HĐQT;

- Đầu mối phụ trách một số công việc cụ thể của Thường trực HĐQT theo phân công 
của HĐQT;

- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, Chủ tịch HĐQT và pháp luật về công việc được 
giao, ủy quyền;

- Có quyền từ chối nhận ủy quyền khi xét thấy những điều đó trái với pháp luật và Điều 
lệ Tổng công ty hoặc không đủ các điều kiện để thực hiện công việc được ủy quyền;

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Khi thực hiện xong các công việc quy định tại khoản này, Phó Chủ tịch HĐQT có 
trách nhiệm thông báo về kết quả thực hiện công việc tại kỳ họp HĐQT gàn nhất.

Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT một 
cách trung thực vì lợi ích của Tổng công ty, theo đúng quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Luật Chứng khoán, pháp luật có liên quan, quyết định của ĐHĐCĐ, Điều lệ 
Tổng công ty, quy chế nội bộ của HĐQT và sự phân công của HĐQT, Thường trực 
HĐQT.

Các thành viên HĐQT có trách nhiệm đăng ký địa chỉ email giao dịch chính thức để 
giải quyết công việc.

Điều 21. Quyền được cung cấp thông tin của thành viền Hội đồng quản trị

1. Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người 
quản lý khác trong Tổng công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, 
hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và của đơn vị trong Tổng công ty. Thành 
viên HĐQT phải bảo mật các thông tin, tài liệu được cung cấp.

2. Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Thường trực HĐQT, thành viên HĐQT khác 
được HĐQT phân công/ủy quyền cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình, kết quả 
thực hiện các công việc mà Thường trực HĐQT, thành viên HĐQT khác được giao.

3. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, 
tài liệu theo yêu cầu của thành viên HĐQT.

CHƯƠNG V - CHÉ Đ ộ HỌP VÀ THÔNG QUA QUYÉT ĐỊNH CỦA HĐQT,
THƯỜNG TRỰC HĐQT

Điều 22. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Thường trực HĐQT

1. Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT:

12



Trường hợp HĐQT bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT thì cuộc họp đầu tiên của 
HĐQT để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền 
phải được tiến hành trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử 
thành viên HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao 
nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hon một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và 
ngang nhau thì các thành viên này sẽ bầu theo nguyên tắc đa số một người trong số 
họ triệu tập họp HĐQT.

2. Các cuộc họp thường kỳ:

Chủ tịch HĐQT hoặc Người điều hành Thường trực HĐQT phải triệu tập các cuộc 
họp HĐQT, Thường trực HĐQT, lập chương trình nghị sự, thông báo thời gian và 
địa điểm họp ít nhất 03 (ba) ngày trước ngày họp dự kiến.

a. Chủ tịch HĐQT có thể triệu tập họp PIĐQT bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng 
mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần vào ngày mà chủ tịch HĐQT cho là thích họp 
nhưng chậm nhất không được quá ngày 25 của tháng ngay sau kết thúc quý; trường 
họp cần thiết Chủ tịch HĐQT có quyền triệu tập mỗi tháng một (01) lần.

b. Người điều hành Thường trực HĐQT có thể triệu tập họp Thường trực HĐQT bất 
kỳ khi nào thấy cần thiết hoặc theo đề xuất về nội dung họp của Tổng Giám Đốc 
hoặc Thành viên Thường trực HĐQT hoặc Trưởng ban Kiểm soát khi một trong số 
các đối tượng này đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề 
cần bàn.

3. Các cuộc họp bất thường:

Các cuộc họp HĐQT bất thường thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Điều lệ 
TCT.

4. Trách nhiệm triệu tập họp:

Các cuộc họp HĐQT nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn 07 
(bảy) ngày làm việc sau khi có đề xuất họp. Trường họp Chủ tịch HĐQT không chap 
nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại 
xảy ra đối với Tổng công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến 
ở Khoản 3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp HĐQT.

5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập 
họp HĐQT để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Tổng công ty.

6. Địa điểm họp:

Các cuộc họp HĐQT, Thường trực HĐQT sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của 
Tổng công ty hoặc những địa chỉ khác theo quyết định của Chủ tịch HĐQT hoặc Người 
điều hành Thường trực HĐQT và được sự nhất trí của HĐQT, Thường trực HĐQT.
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7. Thông báo và chưong trình họp HĐQT, Thường trực HĐQT:

Thực hiện theo khoản 7 Điều 29 Điều lệ TCT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và 
các quy định của pháp luật có liên quan.

8. Số thành viên HDQT, Thường trực HĐQT tham dự họp:

Thực hiện theo khoản 8 Điều 29 Điều lệ TCT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và 
các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp không trực tiếp dự họp, Thành viên HĐQT, Thường trực HĐQT có 
quyền ủy quyền biểu quyết cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số quá 
bán thành viên HĐQT, Thường trực HĐQT chấp thuận.

9. Khách mòi:

Thực hiện theo quy định tại khoản 18 Điều 29 Điều lệ TCT, Quy chế nội bộ về quản 
trị công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

10. Biểu quyết:

a. Việc biểu quyết của các thành viên HĐQT, Thường trực HĐQT thực hiện theo 
khoản 13 Điều 29 của Điều lệ TCT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy 
định pháp luật khác có liên quan.

b. Thành viên HĐQT, Thường trực HĐQT trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ 
một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Tổng 
công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó sẽ phải công khai bản chất, nội 
dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà HĐQT, Thường trục HĐQT lần đầu tiên 
xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp một thành viên 
không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch 
được ký với Tổng công ty, thành viên này phải công khai các lợi ích liên quan tại 
cuộc họp đầu tiên của HĐQT, Thường trực HĐQT được tổ chức sau khi thành viên 
này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên 
quan. Thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

c. Biểu quyết đa số:

HĐQT, Thường trục HĐQT thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách 
tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên có mặt (trên 50%) và có quyền biểu 
quyết, ngoại trừ các trường hợp quy định tại Khoản 10 Điều 29, khoản 8 Điều 32 và 
các quy định khác tại Điều lệ TCT. Trường hợp số phiểu tán thành và phản đổi 
ngang bằng nhau, quyết định cuối cùng thuộc về bên có phiếu biểu quyết của Chủ 
tịch HĐQT.

11. Thành viên HĐQT, Thường trực HĐQT được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc 
họp trong trường hợp quy định tại khoản 11 Điều 29 cùa Điều lệ TCT.
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12. Các hình thức họp khác

Thực hiện theo quy định tại khoản 12 Điều 29 của Điều lệ TCT, Quy chế nội bộ về 
quản trị công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

13. Đổi với trường hợp lấy ý kiến thành viên HĐQT, Thường trực HĐQT từ xa bằng 
email, bằng văn bản: ý kiến phản hồi bằng email hay văn bản (nếu trả lời bằng văn 
bản thì phải có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị) phải được gửi cho Ban 
thư ký HĐQT, Thường trực HĐQT chậm nhất sau 03 ngày kể từ ngày nhận được tài 
liệu hoặc theo thời hạn yêu cầu trả lời nêu tại văn bản/emaiỉ lấy ý kiến. Ý kiến trả lời 
bằng văn bản/email của các thành viên HĐQT, Thường trực HĐQT phải được tổng 
hợp thành biên bản kiểm phiếu, theo đó ghi rõ nội dung cần các thành viên cho ý 
kiến, các ý kiến trả lời gồm “đồng ý/không đồng ý/không có ý kiến”. Biên bản kiểm 
phiếu phải có chữ ký cùa Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Người điều hành Thường 
trực HĐQT và đại diện Ban thư ký Hội đồng quản trị.

14. Hình thức thông qua quyết định của HĐQT, Thường trực HDQT:

HĐQT, Thường trực HĐQT thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền theo một 
trong các phương thức sau:

a. Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT (trong trường họp được Chủ tịch HĐQT 
phân công) hoặc Người điều hành Thường trực HĐQT tổ chức họp HĐQT, Thường 
trực HĐQT để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định 
của Điều lệ;

b. Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT (trong trường họp được Chủ tịch HĐQT 
phân công) hoặc Người điều hành Thường tạrc HĐQT gửi dự thảo Nghị 
quyểt/Quyết định/Biên bản và các văn bản khác của HĐQT tới từng thành viên Hội 
đồng quản trị, Thường trực HĐQT để ký xác nhận thông qua;

c. Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT (trong trường họp được Chủ tịch HĐQT 
phân công) hoặc Người điều hành Thường trực HĐQT tổ chức lấy ý kiến của thành 
viên HĐQT, Thường trực HĐQT bằng văn bản sau đó ban hành Nghị quyết/Quyết 
định của PIĐQT, Thường trực HĐQT về vấn đề được thông qua;

Nghị quyết/Quyết định/Biên bản và các văn bản khác được ban hành trong các 
trường họp nêu trên đều có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại 
cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.

15. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 10 Điều 29 và khoản 8 Điều 32 của Điều lệ 
TCT, quyết định của HĐQT, Thường trực HĐQT được thông qua khi:
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a. Được đa số thành viên HĐQT, Thường trực HĐQT có mặt tại cuộc họp và có quyền 
biểu quyết có ý kiến tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang 
bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch HĐQT là phiếu quyết định;

b. Được đa số thành viên HĐQT, Thường trực HĐQT có quyền biểu quyết ký xác 
nhận dự thảo Nghị quyết/Quyết định/Biên bản và các văn bản khác của HĐQT. 
Trường hợp số thành viên có quyền biểu quyết ký xác nhận bằng số thành viên có 
quyền biểu quyết không ký xác nhận, ý kiến của Chủ tịch HĐQT là ý kiến quyết 
định;

c. Được đa sổ thành viên HĐQT, Thường trực HĐQT có quyền biểu quyết gùi ý kiến 
tán thành bằng văn bản. Trường họp ý kiến tán thành và ý kiến không tán thành 
ngang nhau thì ý kiến của Chủ tịch HĐQT là ý kiến quyết định.

16. Biên bản họp HĐQT, Thường trực HĐQT: thực hiện theo quy định tại khoản 15 
Điều 29 của Điều lệ TCT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của 
pháp luật có liên quan.

Điều 23. Cơ chế kiểm soát hoạt động của Thường trực HĐQT

1. Thành viên Thường trực HĐQT chủ động trong việc xem xét và ra quyết định đối với 
những vấn đề được HĐQT ủy quyền theo quy định về phân công nhiệm vụ các thành 
viên HĐQT trong từng thời kỳ.

2. Đối với những vấn đề ngoài phạm vi được giao cho cá nhân từng thành viên như quy 
định tại Khoản 1 Điều này, Thường trực HĐQT phải tiến hành họp trực tiếp hoặc lấy 
ý kiến các thành viên Thường trực HĐQT bằng văn bản/email để quyết định.

3. Phạm vi các vấn đề được ủy quyền như quy định tại Khoản 1 Điều này có thể được xem 
xét lại nếu có đề nghị của Chủ tịch HĐQT/Người điều hành Thường trực HĐQT.

4. Trưởng Ban Kiểm soát được quyền có ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết 
định của Thường trực HĐQT, thành viên Thường trực HĐQT.

5. Trưởng ban/thành viên Ban Kiểm soát có quyền tham gia các cuộc họp của Thường 
trực HĐQT để thực hiện chức năng kiểm soát hoạt động của HĐQT, được phát biểu 
tại cuộc họp nhưng không được tham gia biểu quyết.

6. Thường trực HĐQT thiết lập cơ chế trao đổi thông tin với các thành viên còn lại của 
HĐQT đế đảm bảo các thành viên này nắm được các thông tin liên quan đến tình 
hình quản trị và hoạt động của Tổng công ty, cụ thể như sau:

a. Thường trực HĐQT báo cáo lại HĐQT bằng văn bản tại các kỳ họp gần nhất của 
HĐQT về các công việc đã tiến hành.

b. Thường trực HĐQT gửi ngay các quyết định để xử lý các công việc thuộc thẩm 
quyền của Thường trực HĐQT bằng email đến các thành viên HĐQT còn lại.
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CHƯƠNG VI - CHƯƠNG TRÌNH, DIỀU KIỆN LÀM VIỆC, PHÂN CÁP
ỦY QUYÈN CỦA IIĐQT

Điều 24. Chế độ làm việc của Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên HDQT

1. Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT bổ trí lịch làm việc theo từng thời kỳ, bao gồm 
lịch họp HĐQT, lịch họp Thường trực HĐQT, lịch họp thành viên HĐQT và thông 
báo cho các thành viên HĐQT và Ban thư ký HĐQT thực hiện.

2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, thành viên HĐQT có quyền yêu cầu 
các cá nhân, bộ phận có liên quan tại VIGLACERA và các công ty thành viên cung 
cấp các thông tin, tài liệu liên quan và phối hợp thực hiện.

3. HĐQT sẽ sử dụng các nhân sự, phương tiện vật chất kỹ thuật và con dấu của Tổng 
công ty để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 25. Trình báo cáo hằng năm

1. Kết thúc năm tài chính, HĐQT phải trình ĐHĐCĐ báo cáo sau đây:
a. Báo cáo kết quả kinh doanh của Tổng công ty;
b. Báo cáo tài chính;
c. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng công ty;
d. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban 
kiếm soát để thẩm định chậm nhất là ba mươi (30) ngày trước ngày khai mạc cuộc 
họp ĐHĐCĐ thường niên.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát 
và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng công ty chậm nhất 
là mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, cổ  đông sở 
hữu cổ phần của Tổng công ty liên tục ít nhất một (01) năm có quyền tự mình hoặc 
cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem 
xét báo cáo quy định tại Điều này.

Điều 26. Thù lao và chi phí hoạt động

Thực hiện theo quy định tại khoản 4, 5, 6, 7 Điều 26 của Điều lệ TCT, Quy chế nội 
bộ về quản trị công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 27. Phân cấp, ủy quyền của HĐQT

1. HĐQT có quyền phân cấp, ủy quyền bằng văn bản những hạn mức cụ thể cho Tổng 
Giám đôc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT có liên quan đến điều hành hoạt động hàng 
ngày của Tổng công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc trong những trường 
hợp HĐQT thấy cần thiết. Việc phân cấp, ủy quyền này tuân theo các quy định về 
thông qua quyết định của HĐQT.
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2. Đổi với những trường họp vượt thẩm quyền của Tổng Giám đổc, Tổng Giám đốc 
phải báo cáo HĐQT, các cấp phê duyệt của HĐQT theo phân cấp/ủy quyền cụ thể 
như sau:

a. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền được giao, Tổng Giám đốc trình HĐQT, 
các cấp phê duyệt của HĐQT theo phân cấp/ủy quyềnquyết định xử lý thông qua 
Người phụ trách quản trị TCT.

b. Người phụ trách quản trị TCT có trách nhiệm báo cáo đúng cấp có thẩm quyền 
phê duyệt theo quy định của HĐQT và thông báo kết quả phê duyệt của HĐQT, 
các cấp phê duyệt của HĐQT theo phân cấp/ủy quyền (Nghị quyết, Quyết định và 
các văn bản khác) để làm cơ sở cho Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện.

Điều 28. Công khai các lọi ích liên quan

Thành viên HĐQT phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại khoản 1 
và khản 2 Điều 37 Điều lệ.

CHƯƠNG VII - MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA HĐQT

Điều 29. Nguyên tắc phối họp giữa các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Kiểm
soát và Ban Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên

Thực hiện theo quy định tại Điều 29 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các 
quy định tại Điều lệ TCT và của pháp luật có liên quan.

Điều 30. Mối quan hệ giữa các thành viên HĐQT

1. Quan hệ giữa các thành viên HĐQT là quan hệ phối hợp, các thành viên HĐQT có 
trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công 
việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc mà thành viên HĐQT được phân công chịu trách 
nhiệm chính, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên HĐQT khác phụ 
trách mà cần có ý kiến của thành viên đó thì thành viên HĐQT chịu trách nhiệm 
chính phải chủ động phối hợp xử lý. Trong trường hợp giữa các thành viên HĐQT 
còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch 
HĐQT xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các 
thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên HĐQT thì các thành viên 
HĐQT phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải 
được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch HĐQT về việc bàn giao đó.
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Điều 31. Mối quan hệ giữa HDQT, Thưò'ng trực HDQT với Ban Kiểm soát

1. Quan hệ giữa HĐQT, Thường trực HĐQT và Ban Kiểm soát là mối quan hệ giữa 
quản trị doanh nghiệp và kiểm soát, kiểm tra tính tuân thủ, tính họp lý, hợp pháp, tính 
trung thực và mức độ cẩn trọng trong qucản trị doanh nghiệp. Quan hệ làm việc giữa 
HĐQT, Thường trực HĐQT và Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, 
đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Việc phổi họp giữa HĐQT, Thường trực HĐQT với Ban Kiểm soát thực hiện theo 
các quy định tại Điều 29 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty, các quy định tại 
Điều lệ TCT và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 32. Mối quan hệ giữa HĐQT, Thường trực HĐQT vói Ban Tổng Giám đốc

Thực hiện theo các quy định tại Điều 27, 28 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty, 
các quy định tại Điều lệ TCT và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 33. Mối quan hệ giữa HĐQT, Thường trực HĐQT vói các doanh nghiệp có vốn 
góp của Tổng công ty, các Đơn vị phụ thuộc, Trường cao đẳng và Viện nghiên cứu và 
phát triển

Thực hiện theo các quy định tại Điều 39, 40 của Điều lệ TCT và các quy định của 
pháp luật có liên quan.

CHƯƠNG VIII - TỒ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 34. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

1. Khi thấy cần thiết phải sửa đổi bổ sung Quy chế này cho phù họp với hoạt động kinh 
doanh của Tổng công ty, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, các 
thành viên HĐQT có thể đề xuất lên HĐQT để xem xét và HĐQT trình ĐHĐCĐ 
quyết định sửa đổi.

2. Trong trường hợp các quy định của Điều lệ Tổng công ty liên quan đến HĐQT thay 
đổi thì Quy chế này cũng sẽ phải được sửa đổi, bổ sung tương ứng cho phù hợp với 
các thay đổi trong Điều lệ Tổng công ty.

3. Những vấn đề khác liên quan đến tổ chức và hoạt động HĐQT nếu chưa được quy 
định trong Quy chế này thì áp dụng các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công 
ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định nội bộ khác.

4. Quyết định điều chỉnh sửa đổi, bổ sung Quy chế này sẽ có hiệu lực khi được 
ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT có trách nhiệm ban hành các sửa đổi, bổ sung Quy chế 
này sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.
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Điều 35. Hiệu lực

1. Quy chế này được soạn thảo trên cơ sở Điều lệ của Tổng công ty, Quy chế nội bộ về 
quản trị công ty và phù họp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký.

3. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban TCT, Giám đốc các đơn vị phụ 
thuộc, Người đại diện phần vốn của TCT tại các Công ty con, Công ty liên kết chịu 
trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

\TỊC H  HĐQT

Văn Tuấn
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