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QUYET DINH
Ye vic sfra dôi, bô sung mt s Diêu cña Diêu 1 To chfrc
và Hoit dng ciia Cong ty TNHH MTV Xô so kiên thiêt tinh Trã Vinh
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UY BAN NHAN DAN T!NH TRA VINH

Can cir uat T chirc chInh quyn dja phuorig ngày 19/6/2015;
Can ci'r Lut Doanh nghip ngày 26/11/2014;
Can cir Nghj djnli s 30/2007/NDCP ngày 0 1/3/2007 cüa ChInh phü v
kinh doanh xô so;
can ci'r Nghj djnh s 78/2012/ND-CP ngày 05/10/20 12 cüa Chinh phü sra
dOi, bô sung mOt so Diêu cüa Ngh djnh so 30/2007/ND-CP ngãy 0 1/3/2007 cüa
ChInh phü ye kinh doanh xô so;
Can cir Quyt djnh 5é 1516/QD-UBND ngày 18/7/2016 cUa Uy ban nhân
dan tinh ye vic ban hành Diêu 1 To chirc và Hot dng cüa Cong ty trách
nhim hcru han môt thành viên Xô so kiên thiêt Trà Vinh;
Xét d nghj cüa Giám dc Sà Tãi chInh tti Tô trInh s 203/TTr-STC ngày
26/5/2017,
QUYET DJNH:
Diu 1. Sira dëi, b sung mt sé Diu cUa Diu 1 T chirc Va Hoit dng
cüa Cong ty YNHH MTV Xô so kiên thiët Trà Vinh ban hành kern theo Quyêt
djnh so 1516/QD-UBND ngày 18/7/2016 cüa Uy ban nhân dan tinh Trà Vinh,
nhu sau:
1. Sfra di Diu 4 nhir sau:
"Diu 4. Mire vn diu 1
Vn diu 1 cUa Cong ty: 346.300.000.000 dèng (Ba tram bn mimi sáu t,
ba tram triu dong)".
2. Sfra cti, b sung Khoãn 3, Khoãn 9, Diu 10 nhtr sau:
"Diu 10. Quyn, trách nhirn cüa Chü sâ hihi Cong ty
3. Quy& djnh co cu t chirc quãn 19 Cong ty; quy& djnh quy hoch, b
nhim, ho nhim 'ai, tr chirc, min nhirn, diêu dng, luân chuyên, kEen thung,
k 1ut, thôi yjêc, nghi huu. và các 1çi ich khác dôi yOj Chü tjch Cong ty vâ
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Kim soát viên; Quy& djnh qu tin luong, qu tin thuäng hang näm cUa
ngixi quãn 1 Cong ty;
Phê duyt d nghj cUa ChU tjch Cong ty v vic b nhim, b nhim li,
mien nhim, khen ththng, k luat, thôi vic, nghi huu dôi vói Giám doe, các
Phó Giám dôc, Kê toán truàng;
Dánh giá k& qua hot dng, hiu qua san xut kinh doanh cUa Cong ty;
dánh giá mirc dO hoàn thành nhim vii cüa ChU tjch Cong ty; kiêm soát viên.

9. SUa di nhu sau:
Giám sat, kim tra, thanh tra vic quãn 1, sr ding, bão toàn và phát trin
von; thirc hin chiên luçic, kê hoach dâu tu phát triên; vic tuyên diing lao dng;
vic giám sat,
thirc hin chê dO tiên lucmg, tiên thuOng cUa Cong ty; có kiên
kiêm tra, thanh tra eüa c quan, to ch(re kháe có thâm quyên dOi vâi hott dng,
dâu tix, quãn 1, sü ding von nhà nuâc tai Cong ty
3 Sira di, b sung Bim b, Bim c, Khoán 2 Diu 13 nhir sau:
ye

"Diu 13. Chü tjch COng ty
2. Quyn, trách nhim cüa Chü tjch Cong ty:
b) Chü tich COng ty quyt djnh sau khi Chü sO' htru Cong ty phê duyt các
nOi dung sau day:
- Chin luQ'e, k hoch du tu phát trin 05 näm và k hoch san xut, kinh
doanh hang näm cüa Cong ty;
- Quy hoch, b nhim, b nhim li, tr cht'rc, min nhim, diu dng, luân
chuyên, khen thuOng, k lut, thOi vic, nghi huu dOi vâi Giám dOe, Phó Giám
dOe, K toán truO'ng Cong ty;
- Phuong an, dr an, huy dng vn, du tu, xây dçrng, mua, ban tái san c
djnh, dâu tu ra ngoài doanh nghip; dâu tu phát triên cüa COng ty theo quy djnh
cüa Lut quán l, sü dung vOn Nhà nuOc dâu tu vào san xuât, kinh doanh tii
doanh nghip;
- Phân phi 1çi nhun, trich 1p và sü ding các qu hang näm cüa COng ty
theo quy dnh.
c) Chü ti,ch COng ty trirc tip quyt djnh các ni dung sau day:
- Quy ch quan l ni bO cüa COng ty; thành lip, t chtrc 1i, giái th
don vi, trirc thuOc COng ty;
chInh hang nrn và báo cáo ChU sO' hUn
- Phê duyt báo cáo quyt toán
COng ty;
- Tin luong, tin thuOng và các quyn lcii khác cUa Giám dc, Phó Giám
dOe, Kê toán trixO'ng; dánh giá kêt qua thçrc hin nhim vi và các nOi dung theo
quy dnh dOi vO'i Giám dOe; Quyêt dnh nâng bac luong, chuyen xêp luong dOi
vâi nguO'i quan l COng ty. Phê duyt qu tiên luang kê hoch và qu tiên luong
thirc hin hang näm cUa nguO'i lao dOng;
- Phuong an, dr an, du tu, xây dçrng, mua, ban tái san c dinh, huy dng
vOn có giá tr khOng qua 50% vOn chü sO' hu duge ghi trên báo cáo tài chInh
qu hoc báo cáo tái chinh nàm cUa COng ty ti thai diem gân nhât vói thOi diem
tai
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quyt djnh dr an nhung không qua mrc vn cUa dr an nhóm B theo quy djnh
cüa LutDâu tu cong. Tru?rng hç'p phuong an, dij an dâu tu, xây dirng, mua, ban
tài san cô djnh Co giá trj bang hoc lan hon 50% thi Chü tjch Cong ty báo cáo
ChU sa htru Cong ty xem xét, quyêt djnh;
- Phân cp cho Giám d& Cong ty quy& djnh phuong an, dçr an du lii, xây
dirng, mua, ban tài san cô djnh theo quy djnh ti diêu l hoc quy chê tài chinh
cüa COng ty. Vic phân cap phài duçic thirc hin bang van bàn;
- Thành 1p HOi dng, Ban kiêm nhim d giüp Chü tjch Cong ty kim tra,
giám sat hoat dng kinh doanh và quàn 1 diêu hânh trong Cong ty.
- Các giãi pháp phát trin thj tnrOng, tip thj và cong ngh cUa Cong ty".
4. Süa diii, b sung khoãn 4 Biu 14 nhir san:
"Diu 14. Giám dc
4. Quyn cüa Giám dc:
a) T chrc thirc hin các quyt dnh cüa ChU tjch Cong ty;
b) Quy& djnh các vn d lien quan dn hot dng kinh doanh hang ngày
cüa COng ty;
c) Xây dirng chin luçic, k hoach du ti.r phát trin 05 näm và k hoach san
xuât, kinh doanh hang nàm cüa COng ty trInh ChU tjch Cong ty quyêt djnh. To
chirc thirc hin kê hotch kinh doanh và phuong an dâu tu cUa COng ty;
d) Dánh giá k& qua thrc hin nhim vii và các ni dung theo quy djIIh dSi
vâi các PhO Giám doe, Kê toán trung và Tru&ng, PhO các don vj trirc thuOc và
tuong drnmg;
d) Quy hoach, b nhim, bë nhim 1ti, min nhim, tà' chire, khen thuang, k
1ut, thOi vice, nghi huu, tiên luong, tiên thu&ig và các chê dO khác dôi vOl
TruOlTlg, Phó các doi vj trtrc thuOc và tuong duong, nguOi lao dng theo quy djnh.
e) K k& hç'p dng nhân danh COng ty, trr truO'ng hçp thuOc th.m quyn
cUa Chü tjch COng ty;
g) Quyt djnh phuo'ng an, dci an du tu, xay dçrng, mua, ban tài san c djnh,
huy dng von, theo phân cap cüa Chü tjch COng ty trong timg truOng hp ci,i the.
h) Kin nghj phuong an co cu th chirc Cong ty; kin nghj sira dIM, b sung
van bàn nOi bO phii hçip vOl quy djnh hin hành và thcrc tê ti COng ty nham
nang cao hiOu qua trong quàn 1, diêu hành;
i) Lap, trInh báo cáo quyt toán tài chInh hang nam len ChU tjch COng ty
phe duyt;
k) Kin nghj phuong an sir diing lçii nhuan hoc xr l l trong kinh doanh;
1) Tuyn dçing, bE trI 5i diing lao dng, chm dfrt hcrp dng lao dng theo
quy djnh;
m) Thrc hin các quyn khác theo quy djnh cÜa LuIt Doanh nghip, Diu
1 COng ty và pháp lut có lien quan.
n) Thirc hin các nhim vii khác do Chü tjch COng ty ày quyn".
Biu 2. Quyt djnh nay cO hiu lirc k tr ngày k.
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Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc Sá Tài chInh; ChU tjch
Cong ty trách nhim httu htn mOt thành viên Xô so kiên thiêt tinh Trà Vinh và
ThU tru&ng các Co quan, don vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt
djnh này./
TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TJCH

No'i nhçln:
- TT. TU, TT. FIDND tinh (b/c);
Thành viên UBND tinh;
- CT, các PCT.UBND tinh;
-NhirDiêu3;
- LDVP UBND tinE;
- Trung tam TH-CB;
- Liiu: VT, KT./
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