
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T1NH TRA VINH Dc 1Ip Tir do Hinh phñc 

S& 1516/QDUBND Trà Vinh, ngày 18 tháng 7 nàm 2016 

CONG IV xO'só KIN TH1T IRA VINH QUYET D!NH 
A' , Ye vic ban hãnh Diêu 1 To chfrc và Hoit d)ng cilia 

B trách nhim hfru htn mEt thành viên Xô so kiên thiêt Trà 
''  Ngày:il2t..1 

Chuyn UY BAN NHAN DAN TINH TRA VINH 
LUuh6ss6' (ifr  Lust T chrc chInh quyn dja phuGng ngày 19/6/2015; 

Can cir Luat Doanh nghip s6 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

Can ctr Lut Quàn l, sü dung vn nba nuâc du tu vào san xut, kinh doarth 
tai doanh nghip so 69/2014/QH.13 ngày 26/11/2014; 

Can cir Nghj djnh s 172/2013/ND-CP ngày 13/11/2013 cüa ChInh phü v 
thành 1p to chüc 1i, giãi the Cong ty trách nhim hüu hn mQt thành viên do Nhà 
nuâc lam chU s hcru và Cong ty trách nhim hüu han mOt thành viên l Cong ty con 
cilia Cong ty trách nhim hiu htn mOt  thành viên do Nhà nuâc lam chili s hu; 

Can ci1r Nghj djnh sES 30/2007/ND-CP ngày 0 1/3/2007 cilia Chinh phili v kinh 
doanh xO so; Ng djnh sO 78/2012/ND-CP ngày 05/10/20 12 cüa ChInh phü silia dôi, 
bô sung mOt  so diêu Nghj djnh sO 30/20071NDCP ngày 0 1/3/2007 cüa ChInh phü 
ye kinh doanh xO so; 

Can cir Nghj djnh s 19/20 14/ND-CP ngày 14/3/2014 cilia Chinh phü ban 
hành Diêu l mu cilia cOng ty trách nhim hftu han mOt thành viên do Nba nuâc lam 
chili s hCrn; 

Can cili Nghj djnh s 91/20i5iND-CP ngày 13/10/20 15 cüa ChInh phü v du 
tix vOn nba nuâc vào doanh nghip và quãn l, sr dçing vOn, tài san tai doanh nghip; 

Can cir Ngh djnh s 97/201 5/ND-CP ngày 19/10/2015 cüa ChInh phili ye 

quàn l ngui gi chóc danh, chilic vl ti doanh nghip là cOng ty trách nhim hcru 
han mQt thành viên ma Nba nuó nam giü 100% vOn diêu l; 

Can cir Thông tLr s 01/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 cüa BO trungB Tài 
chInh huOig dn chê dQ quàn 1 tài chInh dOi vói doanh nghip kinh doanh xô so; 

Xét d nghj cilia Giárn déc S& Tài chInh tai Th trinh sé172/TTr-STC ngày 

19/5/20 16, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành kèm theo Quyt djnh nay Diu 1 T chirc và Hoat dng cilia 

COng ty trách nhim hcru han mQt thành viên XO sO kiên thiêt tinh Trà Vinh. 

Diu 2. Quyt dnh nay cO hiu lrc k tr ngày k và thay th Quyêt djnh s 

150/QDUBND ngày 25/01/2013 cüa Uy ban nhân dan tinh Trà Vinh. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
U TJCHW 

Diu 3. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc S Tài ehInh; ChU tjch 

Cong ty TNHH mt thành viên Xô so kiên thiêt tinh TM Vinh và Thu tnMng các Co 

quan, dan vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./. 

No'i nizIn: 
- TT. TU, TT. HDND tinh (b/c); 
- Thành viên UBND tinh; 
- CT, các PCT.UBND tinh; 
- Nhu' Diêu 3; 
- LDVP UBND tinh; 
- Trung tam Tin hçc - Cong báo; 
- Luu: VT, KTTH 

Bong Van Lirn 
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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VItT NAM 
TfNH TRA VINH Dc lip Tir do Htnh phiic 

IMEU L1 
Ti! chirc và Hot dng cüa Cong ty TNHH mt thành viên 

Xô so kiên thiêt tinh Trà Vinh 

(Ban hành kern theo Quyê't dinh so': 1516/QD UBND ngày 18/7/2016 
cia Uy bcin nha2n dan tmnh Trà Vinh) 

Chlrffng I 
QUY BJNH CHTJNG 

Diu 1. Ten cong ty, trt,i so' chiiih, van phông dti din, trtm dii din, biu 
ttrçrng và dja bàn hot dng cila Cong ty. 

1.Têncôngty 

Ten dy dü: CONG TY TRACH NHIEM HUU HN MQT THANH VIEN 
XO SO KIN THIT TINH TRA VINE 

Ten gi tat: CONG TY xO sO KIN THIET TRA VINH. 

2. Trçt s chInh, Van phOng dai  din, Tram dai  din 

a) Trii sO' chinh: 

Da chi: S6 54A, dirO'ng Pham Ngfl Lao, PhuO'ng 1, thành ph6 Trà Vinh, tinh 
Trà Vinh 

- Diênthoai sé: 074 3868018; fax: 074 3868038 

- Da chi mail: xosotvgmai1.com   

- Website: http://xosotravinh.vn  

b) Van phOng dai  din: 

Da chi: S 66A, ththng Birth Tiên Hoàng, PhuO'ng 8, thành ph Vinh Long, 
tinh Vinh Long. 

- Din thoai s& 070 3823313; fax: 070 3824235 

c) Tram dai  diên: 

- Dja chi: S 505-507, duO'ng An Duang Vucing, Phtthng 8, Qun 5, thành ph 
HO Chi Minh. 

-Dinthoais: 0838353939 ; fax: 0838352929 

3. Bja bàn hoat dng 

a) Loai hmnh x sé truyn thng: 21 tinh, thành ph (tir Binh Thun, Lam Dèng 
và BInh Phu6c trO' vao) 
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b) Loti hInh x s ti' chçn s (thu cong): Tinh Trà Vinh 

4. Phtm vi hot dng: 

Cong co th thâ 1p them các dn v trrc thuOc tüy vào diu kin thrc tê 
trong trng giai don phát triên ngành, nghê kinh doanh cüa cOng ty theo quy dtnh 

cUa pháp 1u.t. 

5 Biu tu'ng (logo) Cong ty 

Biu 2. HInh thic pháp I và tir cách pháp nhãn 

1. HInh thuc pháp I: 

COng trách nhim hrn hn mOt thành viên X s kin thit tinh Trà Vinh to 

chuc Va hot dng dthi hInh thuc Cong ty trách nhim hftu hn mt thành viên dOc 
1p do Nhà rnxOc näm gift 100% von diOu 1 và hot dng theo Lut Doanh nghip 
và các van bàn pháp lut khác có liOn quan. 

2. Tu' each pháp nhân: 

a) Cong ty trách nhim hftu hn mOt thàth viOn x s kin thit tinh Trà Vinh 

(gçität là Cong ty) là mt to chuc ki tO dc lap, do Uy ban ãn dan tin Trà Via 

quyOt dnh thành 1p  và lam Chü sä hftu Cong ty; CO tu cách pháp nhân dày dü theo 

quy djnh cüa pháp lut kê tr ngày ducc cap Giây chung nhn dang k kinh doanh; 

b) Cong ty có tu each pháp ân, cO con du riêng và duc m tài lthoàn tin 
dOng Via Nam và ngoi t tii Kho bc Nhà nuc, các ngân hang và các tO chuc tin 

ding trong nuc dê giao dch, thanh toán theo quy dnh cüa pháp 1ut; 

c) COng ty dOe  1p v vn và tài san, chju tràch nhim di vi các khoàn ng và 

các nghia v tài chlnh khác bang toàn bO tài san cüa Cong ty; 

d) Co quyn quyt dtnh và tr chu trách nhim v k& qua hot dng kinh 

doanh; có bang can dOi kO toán riêng, &rcc htch toán kinh tO dc 1p và tr chü ye tài 

chinh; 

e) Duçic trIch 1p các qu theo quy djnh cüa pháp lust hin hành. 

Biêu 3. Miic tiêu hoit diig, ngành, ngh kinh doanh 

1. Mic tiOu hott dng: 

a) Kinh doanh có lcci nhuan; 

b) Bào toàn và sir ding vén Nhà nixic CO hiu qua; 

c) Hoàn thành chi tiOu, nhirn v do Chü sä hftu Cong ty giao; 

d) To vic lam và thu nhp n dtnh cho nguO lao dng. 

2. Ngành, nghO kinh doanh: 
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a) Kinh doanh x s truyn tMng; x6 sS tr ch9n s (thu cong) và các 1oui hInh 
xô sO khác theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

b) Djch vi cho thuê van phông, kho bài, phtrnng tin vin chuyn; 
c) Kinh doanh các ngành, ngh khác phü hp vi quy djnh pháp 1ut khi du'cic 

Chü s hu'u COng ty cho phép. 

Biu 4. Mfrc vn diu 1 

Vén diu 1 cUa COng ty: 410.02ft000.000 dng (Ban tram mi.thi t, khOng 
tram hai mtroi triu dong). 

Biu 5. Chil s hü'u Cong ty 

1. Ten Chü s hftu Cong ty: JY BAN NHAN DAN TINH TRA VINH 

2. Dja chi: S 01, dung 19 tháng 5, Phithng 1, thành ph Trà Vinh, tinh Trà 
Vinh, 

Biu 6. Ngu'è'i dti din theo pháp 1ut 

1. NguOi di din theo pháp 1ut cüa Cong ty là ChU tjch Cong ty. 

2. Chu tch Cong ty do Chu s hthi Cong ty b nhim, Chü tjch Cong ty nhân 
danh Chü sä hiu Cong ty thirc hin các quyên và nghia vi cUa Chi si htru COng ty; 
nhân danh COng ty thirc hin các quyên vànghTa vi cua COng ty; chju trách nhim 
trurc pháp 1ut và ChU sä httu Cong ty ye vic thirc hin các quyên và nghia vi 
duçc giao theo quy dnh cüa Lust Doanh nghip, pháp lut có lien quan và Diêu 1 
COng ty. 

Biu 7. To chfrc Bang Cong san Vit Narn và các ti chfrc chInh trj - xä hi 
trong Cong ty 

1. T chuc Bang Cong san Vit Nam hot dng theo Hin pháp, pháp 1ut và 
Diêu l Bang Cong san Vit Nam. 

2. COng doàn và Doàn thanh niên Cong san H ChI Minh hot dng theo Hin 
pháp, pháp 1ut và Diêu 1, Ni quy cua COng doàn, Doàn thanh niên phu hp vâi 
quy djnh cUa pháp 1ut, 

Chffo'nglI 
QUThN VA NGHIA VTJ CUA CONG TY 

Biu 8. Quyn cÜa Cong ty 

1. T? chu kinh doanh và ira ch911 hInh thuc th chuc kinh doanh; chü dng lira 
ch9n ngành, nghê, dia bàn, hInh thuc kinh doanh ducic Nhà nuó cho phép, chu 
dng diêu chinh quy mO và ngành, nghê kinh doanh. 

2. Lira ch9n hlnh thuc, phuo'ng thilic huy dng, phân b và sir diing vn. 

3. Chü dng tim kim thj trumg, khách hang và k két h?p  dng. 
4. Tuyn ding, thuê và scr ding lao dQng theo nhu cu và quy mO hot dng 

kinh doanh cua COng ty. 
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5. Chü dng 1rng ding khoa h9c, cong ngh hin dti d nâng cao hiu qua kinh 
doanh và khá näng ctnh tranh. 

6. Tr chU quyt djnh các Cong vic kinh doanh và quan h ni bO. 

7. Chim httu, sir ding, djnh dot tài san cüa Cong ty. 

8. Tr chéi mci yëu cu cung cp các ngun lirc khOng duc pháp 1ut quy dinh 
cüa bat co' quan, to chirc hay cá nhân náo, tth nhttng khoãn dóng gOp vi mitc dich 
nhân do, tr thin vá cong Ich. 

9. Khiu nai,  t cáo theo quy djnh cüa pháp 1ut v khiu nti, t cáo. 

10. Tham gia tS tiing theo quy dnh cüa pháp 1ut. 

11. Các quyn khác theo quy djnh cUa pháp 1ut có lien quan. 

12. Quyn v quán 1 lao dông, tin luo'ng: Thrc hin theo quy djnh cUa pháp 
Iut ye quãn 1 lao dng, tiên luo'ng. 

13. V th chiic cOng tác can b, nhân sir: Thirc hin theo quy djnh cüa Nghj 
djnh so 97/2015/ND-CP ngày 19/10/20 15 cüa ChInh phü và các van bàn pháp 1ut 
cO lien quan. 

14. Quyn cüa COng ty dEi vOi vn, tài san, du tix và quãn 1 tài chInh: Thçrc 
hin theo quy dnh cüa Nghj dnh so 91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015 cUa ChInh 
phü và các van bàn pháp 1ut có lien quan. 

Diu 9. Nghia vii cilia Cong ty 

1. Thiic hin nghia vii di vi vn, tài san, du tu và quãn l tài chInh theo quy 
djnh cilia Nghj djnh sO 91/201 5/ND-CP ngày 13/10/2015 và các van bàn pháp lut có 
lien quan. 

2. Quãn l, sili diing có hiu qua toàn bO s vn và tài san do Chü sO' hthi COng 
ty dáu tu' và các nguOn vOn hoat dng h'p pháp khác dê phiic vi cho hoit dng kinh 
doanh cilia Cong ty. 

3. Thirc hin dy dü nghia vii vài ngân sách nhà nuOc theo quy dinh cüa pháp 
lut ye thue. 

4. Nghia vt trong kinh doanh 

a) Kinh doanh dung ngành, ngh dà däng k) và ngành, ngh dugc Chili sO' httu 
cho phép; dam bào dü diêu kin kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghe dâu tu kinh 
doanh cO dieu kin theo quy djnh cilia pháp 1ut; 

b) Thuc hiën ch do k toán, kim toán, 1p  và np báo cáo tài chInh, báo cáo 
thông ke trung thirc, chInh xác, dung thO'i gian theo quy djnh cüa pháp 1ut và theo 
yeu câu cilia Chili sO' httu COng ty; 

c) Däng k thu, k khai, np thu và thrc hin các nghia vii tài chInh khác 
theo quy djnh cilia pháp lut hin hành; 

d) Dam bào quyn, li Ich hc'p pháp, chInh dáng cilia nguO'i lao dng theo quy 
djnh cüa pháp 1ut ye lao dng; thirc hin day dili các che dO bão hiem cho nguO'i lao 
dng dung quy djnh ye che dO bão hiem; 
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e) Thuc hiên day dü, kjp thO các nghia vi v dang k doanh nghip, thay dôi 
nOi dung clang k doanh nghiêp, cong bô thông tin cüa Cong ty; chu trách nhim ye 

tinh chInh xác, day dü và th6 gian theo quy djnh cüa pháp iut; 

g) Tuân thu quy djnh cUa pháp luât v quc phOng, an ninh, van hOa, trt tii x 
hOi, bão v tài nguyen mOi trung; 

h) Chiu sr giárn sat cüa Nhà nuóc trong thrc hin các quy djnh ye thang kro'ng, 
bang lu'Gng, qu tiên hxGng, chê dO trã lucmg dOi vOi ngu?ri quãn 1 và ngrO lao 
dng; vic quãn l, sr diving vOn, tãi san tti Cong ty; chap hành các quyêt djnh ye 

thanh tra cüa c quan tâi chInh và c quan Nhâ nu'âc có thâm quyên theo quy djnh 
cüa pháp luat; 

i) Thirc hin các nghTa v khác theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hânh vâ duc 
Chü s hu COng ty giao. 

Chuo'ng III 
QUYN, TRACH NHIIM VA NGHIA VU 

CUA CHU sO HUt CONG TY 

Biu 10. Quyn, trách nhim cüa Chü so' hfru Cong ty 

1. Quyt djnh ban hành Diu 1 COng ty; sua di, b sung Diu l Cong ty; 
Quyêt dnh diêu chinh vOn dieu l; Quyet djnh ban hành Quy che tài chInh cüa COng 
ty; 

2. Phe duyët chin 1uGc, k hoich du tu phát trin 05 nàm vâ kê hoach san 
xuât, kinh doanh hang näm cüa Cong ty; 

3. Quyt dnh c cu t chuc quãn [ COng ty; quyt djnh quy hoch, b nhim, 
bO nhiém lai, tir chuc, min nhiêm, dieu dông, luan chuyên, kEen thuO'ng, k lust, 
thOi viec, nghi huu. . . va các loi ich khác dOi vói ChÜ tjch COng ty va Kiem soát vien; 
Quyet dnh qu5 tiên luang, qu5 tien thuO'ng hang näm cüa ngi±i quan l COng ty; 

Phe duyt d nghj cüa ChU tjch COng ty v vic b nhim, b nhim 1i, min 
nhiëm, khen thixO'ng, k) 1ut, thOi vic, nghi hu'u dOi vfñ Giám dOe, cac Phó Giám 
dOe, K toán triRng; 

4. Chp thun d Chü tjch COng ty phe duyt phuo'ng an, dir an huy dngvn, 
dau tu, xay dçrng, mua, ban tai san cO dinh, dau tu' ra ngoài doanh nghip; dâu tu 
phat trien cüa cong ty theo quy djnh cüa Lut Quãn 1, scr ding vOn Nha nuâc dau tu 
vão san xuât, kinh doanh tai doanh nghip; 

5. Phe duyt bão tai chinh, phan phi igi nhun, trIch 1p va su dçing các 
qu hang näm cüa COng ty; 

6. Quyt djnh vic su dçing igi nhun sau khi dã hoan thath nghia vi thu vã 
các nghia vii tai chInh khác cüa COng ty; 

7. Quyt djnh th chuc li, giai th \a yeu cu phá san COng ty; 

8. Thu hi toàn bO giá trj tai san cüa COng ty sau khi COng ty hoan thanh giai 
the hoc phá san; 
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9. Thirc hin giám sat, kim tra, thanh tra vic quãn 1, sir ding, bão toàn và 
phát triên von; thirc hin chiên lu'gc, kê hotch dâu tu phát triên; vic tuyên dçing lao 
dng; thçrc hin chê d tiên luo'ng, tiên thung cüa Cong ty và dánh giá kêt qua hott 
dng, hiu qua san xuât kinh doanh cUa Cong ty; dánh giá mirc dO hoàn thành nhim 
viT trong quãn 1, diêu hành cüa Chü tjch Cong ty, Kiêrn soát viên; các Phó Giárn 
doe, Kê toán trrnng. 

10. Thirc hin các quyn và trách nhim khác theo quy djnh tai Lut Doanh 
nghip, DiOu 1 Cong ty và pháp 1ut có lien quan. 

Diêu 11. Nghia viii cila Chili sr hfru Cong ty 

1. Gop cthy dü và dung htn vn diu l Cong ty. 

2. Tuân thu Diu 1 Cong ty. 

3. Tuân thu quy djnh cüa pháp 1ut v hp dèng và pháp 1ut cO lien quan trong 
vic mua, ban, vay, cho vay, thuO, cho thuê và các giao djch khác giüa Cong ty và 
Chü sâ hihi Cong ty. 

4. Thrc hin nghia vi khác theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Diêu l 
Cong ty và pháp lut cO liOn quan. 

ChffonglV 
TO C1115'C, QUAN L CONG TY 

Diu 12. Mo hInh tE chfrc, quail 1 Cong ty 

1. COng ty duçc t chuc theo mô hInh Chü tch Cong t, Giám dc và Kim 
soat 

2. Co ch th chuc, quãn 1 và diu hành Cong ty theo hlnh thuc chüc nàng trçrc 
tuyên. 

Diu 13. Chili tch COng ty 

1. Chili tjch Cong ty do Chili s hUu Cong ty quyt djnh b nhim theo quy djnh 

cilia pháp 1ut vM nhim k khOng qua 05 näm. Là di din chili sä hilh'u tr?c tiOp tai 
Cong ty. 

Chili tjch COng ty cO th duge b nhim lti nhung khOng qua hai nhim ki. 

2. Quyn, trach nhim cilia Chü tjch Cong ty 

a) D nghj Chili sli htru Cong ty diu chinh vn diu 1; silra di, b sung Diu l 
Cong ty; to chilic 1ii; chuyên dôi sä httu; giài the và yêu câu pha san Cong ty; 

b) Chü tjch Cong ty quyt djnh sau khi Chili si hihi Cong ty phê duy các nOi 
dung sau day: 

- Chin luçic, k hoch du tix phat trin 05 näm và k hoch san xut, kinh 

doanh hang nàrn cilia COng ty; 

- Quy hoach, b nhim, b nhiOm li, min nhiOm, tfx chüc, diu dng, luân 
chuyên, khen thuling, k lut, thOi vic, nghi huu dOi vOi Giám dOe, PhO Giám dOe, 

KO toán tnrling COng ty; 
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- Phu'ang an, du an huy dông vn, du tu', xây drng, rnua, ban tài san Co djnh, 
dâu tu ra ngoài doanh nghiêp; dâu tu' phát triên cüa cOng ty theo quy djnh cüa Lut 
quãn 1, sr dçing vOn Nhà nu'fc dau tu vão san xuât, kinh doanh tti doanh nghip; 

- Báo cáo tài chInh, phân phéi lcri nhun, trIch 1p vá scr ding các qu5 hang näm 
cüa COng ty; 

c) Chü tjch Cong ty trirc tip quyt djnh các ni dung sau day: 

- Quy ch quan 1 ni bO cüa Cong ty; thành lap, t chtrc 1ii, giãi th các dolTi VI, 
trirc thuOc Cong ty; 

- lucmg, tin thung vâ các quyn 1çi khac cüa Giám dc, các Phó Giárn 
dOe, Kê toán truO'ng và ngui lao dng trong Cong ty; dánh gia két qua th'jc hin 
nhim viii và các nOi dung theo quy djnh dôi vái Giám doe; 

- QUy hoach, b nhiêm, b nhiêm lai, min nhiêm, tr chrc, khen thuO'ng, k 
1ut, thOi vic, nghi huu dOi vâi Trung phOng, Phó trung phOng và tu'ong dung; 

- Phuo'ng an, du an du tu, xây dung, rnua, ban tài san c dIIh có gia trj khOng 
qua 50% VOn chü sä hru du'gc ghi trên bao cao tãi chInh qu' hoac báo cao tài chinh 
närn cüa cOng ty ti thO diem gân nhât vâi thO'i diem quyêt djnh dix an nhung khOng 
qua mcrc vOn cUa dir an nhóm B theo quy djnh cüa LLTt Dau tu cOng. Trung hp 
phung an, dij an dáu tu, xay dung, mua, ban tái san cO djnh có giá trj bang hoac lan 
holTi 50% thI Chü tjch COng ty bao cáo Chü sO' htru COng ty xem xét, quyêt djnh; 

- Phán cp cho Giam dc COng ty quyt djnh phung an, dr an dáu tu, xây 
drng, mua, ban tài san cO djnh theo quy dnh ti diéu 1 hoc quy ché tài chInh cüa 
COng ty. Vic phan cap phãi dugc thirc hin bang van ban; 

- Thành ip  Ban (hoäc th) kim soát nOi  bQ d giüp Chü tjch COng ty kiêm tra, 
giám sat hoit dng kinh doanh và quãn l diêu hanh trong COng ty; 

- Các giãi pháp phát trin thj truO'ng, tip thj vá cOng ngh cüa COng ty. 

d) ClTiu trách nhiêm truóc Chü sO' hiru COng ty ye quán l vá diu hành COng ty 
tuán thu dung quy djnh cüa pháp 1ut vá cac quyêt djnh cUa Chü sO' hü'u COng ty; 
quán 1, sr dçing, báo toân vá phat triên vOn có hiu qua; báo cáo kjp thO'i cho Chü 
sO' hru COng ty ye tlnh hInh hoit dng, kinh doanh; khi COng ty thua 10, không cO 
khã näng thanh toán, khOng hoán thành nhiêm vi duc giao và nhttng truO'ng hcp 
sai phm khác; 

e) Chju trach nhim tnrâc pháp lust v vi phim gay thn that vn, tài san cüa 

COng ty; 

g) Thirc hin quyn, trách nhim khac theo quy djnh cüa Luat Doanh nghip, 

Lut Quãn 1, sir dçtng vOn nhá naO'c dau tu vào san xuat, kirth doanh tti doanh 

nghip; Diêu 1 COng ty vá cac quyên, trách nhim, nghia vit khác theo quy djnh cüa 

pháp 1ut cO lien quan. 

3. NghTa vi cüa Chu tjch COng ty 

a) Tuân thu pháp 1ut, Diu i COng ty, quyt djnh cia Chu sO' hüU Cong ty 

trong vic thixc hin các quyên và nhim vi,i dugc giao. 
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b) Thxc hin các quyên và nhiern vi dugc giao rnt each trung thire, can tr9ng, 
tot nhât nhäm dam bão igi Ich hcp pháp cüa Cong ty và Chü s hU'u Cong ty. 

c) Trung thãnh vâi lçii Ich cüa Cong ty và ChU s httu Cong ty. Không str dung 
thông tin, bi mat kinh doanh, dja vj, chcrc vii vã tài san cüa Cong ty dê tu li hoc 
phiic vii cho 1çi Ich cüa to chirc, cá nhân khác. 

d) Chap hành cãc quyt djnh cüa Chü sâ httu Cong ty; 

e) Thirc hin các nghia vii khác theo quy djnh cUa Luat Doanh nghip, Luat 
Quãn 1, sir diing von nhà nuâc dAu tu vào san xuât, kinh doanh tai  doanh nghip; 
Diëu 1 COng ty và các nghia viii khác theo quy di,nh cüa pháp 1ut có lien quan. 

4. Tiêu chun và diu kin cüa Chü tjch Cong ty 

a) Là cOng dan Vit Nam, ththrng trü tai Vit Nam; 

b) T& nghip dii hpc, cO näng lixc kinh doanh và quãn 1 doanh nghip. Co 
kinh nghim trong quàn 1, diêu hành doanh nghip thuOc ngành nghê chInh cüa 
Cong ty hoic ngành nghë có lien quan den ngành kinh doanh chinh cüa Cong ty; 

c) Co sirc khóe, phm chat do düc t&, trung thirc, hem khit, hiu bit pháp 
1ut và Co thCrc chap hành pháp 1ut; 

d) KhOng thuc dé,i tuç'ng bj crn dam nhim chirc vi quãn l diu hành doanh 
nghip theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

e) Các tiêu chun, diu kin khác theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip và các 
quy djnh cüa pháp 1ut ye Cong ty trách nhim hüu han mOt thành viên do Nhà nuâc 
lam chü sâ hUu. 

5. Min nhim, thay th Chü tch cOng ty 

a) Chü tjch COng ty bj min nhim trong nhttng tmmg hQp sau: 

- Vi phm pháp Iut dn müc bj truy t hoc các truO'ng hp bj min nhim, 
thay the theo quy djnh tai  Dieu 1 nay; 

- KhOng dü näng hrc, trinh dO dam nhn cOng vic du?c giao, bj mt hoc bj 
han chê näng içrc hành vi dan s; 

- KhOng trung thçrc trong thirc thi nhim vici, quyn han  hoc  lam  diing dja vj, 
quyen han  de thu li cho bàn than hoc cho nguäi khác; báo cáo khOng trung thirc 
tInh hInh tài chInh và hoat dng kinh doanh cüa COng ty; 

- KhOng dü src khOe hoc khOng cOn dü uy tin, diu kin d gitt chüc vi Chü 
tjch COng ty hoc theo yeu cau cüa ChU s httu COng ty; 

- COng ty khOng hoàn thành nhim vçi, các chi tieu k hoach hang nàm, khOng 
bão toàn phát trien vOn dâu tu do Chü s hüu COng ty giao ma khOng giài trinh ducic 
nguyen nhân khách quan hoc giãi trInh nguyen nhan khOng duc Chü sä hUu COng 
ty chap thun; 

b) Chü tjch COng ty duçc thay th trong nhng trung hgp sau: 

- Xin tilt chCrc và dixçc Chü s htIu COng ty chip thun bang van bàn; 
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- Khi Co quyt djnh diu chuyn, nghi hru hoc b tn cong vic khác; 

- Bj min nhirn theo quy dnh tii Dirn a Khoãn 5 Diêu nay. 

Biu 14. Giám dc 

1. Giárn dc do Chü tjch Cong ty quyt djnh quy hoach, b nhim, ho nhim 
lai, tii chrc, mien nhiêm, diêu dông, luân chuyên, khen thrOng, k 1ut, thôi vic, 
nghi huu sau khi co kiên thông nhât bang van ban cüa Chü s htru Cong ty; 

2. Giám dc ducc b nhim vâi nhiêrn k không qua os näm d diu hãnh hoit 
dng kinh doanh hang ngày cüa Cong ty. Giám dôc chu trách nhitrn truâc pháp 1ut 
và Chü tich Cong ty ye thrc hin quyën vã nghia vii cüa mInh. 

3. Tiéu chun, diu kin 

Giárn dc Cong ty phãi dáp 1rng các tiêu chun và diu kin quy dnh tii Khoãn 
4 Diêu 13 cüa Diêu l nay, các quy dnh cüa Lust  Doanh nghip vã pháp 1ut cO lien 
quan; 

4. Quyn cüa Uiám dc 

a) T chrc thrc hin các quyt dnh cüa Chü tjch Cong ty; 

b) Quy& djnh các vn d lien quan dn hoot dng kinh doanh hang ngày cüa 
Cong ty; 

c) T chrc thuc hiên k hoach kinh doanh vâ phrong an du ttr cüa Cong ty; 

d) Dánh gia kt qua thirc hin nhim vi va các nOi  dung theo quy djnh di vói 
cac Phó Giám dôc, K toán tnuO'ng va các TrnOng, PhO các don vj tr?c thuOc; 

e) K kt hgp dng nhân danh Cong ty, trfx tnuOng hçp thuc thâm quyên cüa 
ChU tch Cong ty; 

g) Quyt djnh phrnmg an, dx an du tLr, xây drng, mua, ban tâi san c dnh 
theo phân cap cüa ChU tich Cong ty theo quy dnh tai Dieu 1 hoc quy che quãn 1 
tai chInh Cong ty. 

h) Kin nghi phu'ong an co cu th chrc Cong ty; kin nghj sra di,b sung van 
bàn ni bO phü hGp vâi quy djnh hiên hành và thc te ti Cong ty nhàm nâng cao 
hiu qua tnong quan l, died hành; 

i) Tninh báo cáo quyt toán tài chinh hang nàm len Chü tjch Cong ty; 

k) Kin nghj phucmg an si.r dçing li thun hoc xir l 1 trong kinh doanh; 

1) Tuyn dtrng lao dng sau khi cO kin chip thun cüa Chü tjch Cong ty; 

m) Thirc hin cac quyn khác theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Diêu l 
Cong ty và pháp lut cO lien quan. 

5. Nghia vii cüa Giám dc 

a) Tuânthü pháp 1ut, Diu l, quyt djnh cüa Chü tjch Cong ty tnong vic thrc 
hitn các quyen và nhim vi duçc giao; 

D:\Son\D\SON  2016\Cty INI-Ili M'IV XSKT inh\QDD3 13anhanhDeti Ic Cty Xc so 2016 da soc ci dcc
11 



b) Thirc hin các quyn và nhim vii duç'c giao rnt each trung thçrc, cn tr9ng, 
tot nhât nhäm bão dam igi Ich hgp pháp cüa Cong ty; 

c) Trung thãnh vâi igi Ich cüa Cong ty. Không sü ding thông tin, bI mt kinh 
doanh, 1tm ding dja vj, chrc vu và tài san cüa Cong ty dê tu igi hoc phiic viii cho 
1çi Ich cüa to chirc, cá nhân khác. 

d) Chju trách nhim cá nhân khi nhân danh Cong ty thirc hin các hành vi vi 
phtm pháp 1ut; tiên hành kinh doanh hoc giao djch khác khOng nhäm phiic vi igi 
Ich cüa COng ty va gay thit hii cho nguôi khác; thanh toán các khoãn ng chua den 
htn truâc nguy cc tai chInh có the xãy ra dOi vi Cong ty; 

e) Thirc hin các nghia vi khác theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Diu 1 
Cong ty và pháp 1ut có lien quan. 

6. Min nhim, thay th Giám dc 

Chü tjch Cong ty xem xét min nhirn, thay th Giám d6c sau khi có kin cüa 
Chü s hiru Cong ty trong nhttng tmO'ng hgp sau: 

a),Vi phim pháp 1ut dn mirc bj truy tS hoc cac trithng hgp bj min nhim, 
thay the theo quy djnh tai Diêu 1 nay; 

b) KhOng dU näng 1irc, trInh dO dam nhn cong vic dugc giao, bj mAt näng 1?c 
hanh vi dan sir hoc bj hn chê näng 1rc hành vi dan sr; 

c) Quyt djnh vuct thAm quyn dn tói hu qua nghiêm tr9ng di vOi COng ty; 

d) Giám dc xin t1r chtrc; 

e) Khi có quyt djnh diu chuyn, b trI cOng vic khác; 

g) Cac tnxO'ng hç'p khác theo quy dnh tti quyt dnh b nhim Giám dc (nu 
co), pháp 1ut ye COng ty trach nhim hüu han mOt thanh viên do Nba nuâc lam chü 
sä httu và pháp 1ut có lien quan. 

Diu 15. Kim soát viên 

1. Kim soat vien do Chü si hüu COng ty b nhim vOi nhim k khOng qua 03 
nàm va duoc xem xét bO nhiêm 'a neu hoan thanh nhim vii va dáp rng dugc các 
tieu chuân, dieu kin cüa Kiêm soát vien. SO hrgng Kiem soát viên tüy thuOc  vao 
quy mO vOn, phm vi dja bàn va sO lugng nganh, nghe kinh doanb cUa COng ty; Chü 
S hCru COng ty xem xét, quyet djnh nhung khOng qua 03 Kiem soát vien. Tru?ng 
hop bO nhim 02 Kiemsoat vien tth len thI Chü sä hüu COng ty cr mOt  Kiem soát 
vien phi trách chung de l ke hoch cOng tác, phân cOng, dieu hanh cOng vic cüa 
các Kiem soát vien. 

- Kim soát vien chju trách nhim trufic pháp lut va Chü sO' hCru COng ty v 
vic thixc hin các quyen vâ nhim vi,i cüa mInh. 

- Kim soát vien khOng dng thO'i tham gia gi chirc vi quan l, diu hành boat 
dng cüa COng ty hoac ia nguäi cO lien quan den nguO'i quan l COng ty. 

2. Nhim vii, quyn han, tieu chuAn, nghTa vici va boat dng cüa Kim soát vien 
thirc hin theo quy ch hot dng Kiem soát viên COng ty trách nhim httu han mOt 
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thành vien do Nhà nuâc nm giQ 100% vn diu 1 ban hãnh kern theo Quyêt djnh 
so 35/201 3/QDTTg ngãy 07/6/2013 cUa Thu tu'rng ChInh phü. 

Biu 16. Quan h gi&a Cliii tjch Cong ty vã Giám dc trong quãn 1, diêu 
hành Cong ty 

1. Khi M chuc th?c hiën các quyt djnh ciia Chü tjch Cong ty nu phát hin van 
dê không có 1çi cho Cong ty thI Giám doe báo cáo vi ChÜ tjch COng ty dê xern xét 
diéu chinh lai quy& dinh. Truô'ng hp Chu tjch Cong ty khOng diêu chinh lai  quyêt 
djnh thI Giám dOe CO the báo cáo Chü s hthi COng ty, nhung vn phãi thçrc hin 
quyët djnh cüa Chü tjch COng ty. 

2. Giám dc 1p và gui báo cáo bang van ban v tinh hInh hot dng kinh 
doanh hang tháng, qu, 6 tháng, nàm và phuGng huâng thirc hin trong k tái cua 
COng ty cho Chu tjeh Cong ty; có trách nhiêrn báo cáo dt xuât ye các van dê quán 
tr, to ehuc quãn 1 vã diêu hành, kët qua kinh doanh cüa Cong ty theo yêu câu cua 
Ch tjch Cong ty. 

3. Giárn dc phãi rnäi Ch tch Cong ty hoc ngthi duc Chü tjch Cong ty üy 
quyên tham dir các cuQc h9p giao ban, các cuOc h9p chuân bj các báo cáo, de an 
trInh Chü tich COng ty hoäc trmnh Chu s huu COng ty do Giárn doe chu tn dêphOi 
hç'p chuân bj nôi dung có lien quan. Chu tch COng ty hoc ngithi duc uy quyên CO 
quyén phát biêu kién nhung khOng ket 1un cuOc h9p. 

Biu 17. Nguyen tic hoit dng Va th thfrc thông qua quyt djnh ciia Cong 
ty 

1. Giám dc COng ty ia ngr?i diu hãnh eác hoat dng cua COng ty, thirc hin 
eáe quyet djnh cüa ChU tjch COng ty; eáe Phó Giárn dOe, Kê toán tri.rng vã các 
Trrnrng doii vj tnic thuôc l ngu?ii giüp vic trirc tiep cho Uiám dOe theo chuc näng 
nhiêrn vu duGc giao. Chuc náng, nhiêrn vii, quyên hn eua cac Phó Giárn dOc,Ke 
toán tnthng, Tnrng các don vj trrc thuc duçc quy dnh the trong quy che tO 
chuc vá hoat dng vá eác van ban khác cüa COng ty. Tnrng hp Giárn dOe di yang 
thl phái uy quyên (bang van ban) cho 01 Phó Giám dOe chju tnách nhirn quan 1, 
dieu hành thay. 

2. Mi quan h gita COng ty vi t chuc Bang, Doan th ia môi quan h phôi 
hçp thông qua quy ehe va eáe van ban dã k ket phOi hp tnong COng ty. 

3. Các tnxO'ng hçp phát shili phuc tp khOng eO quy djnh trong Biêu 1, Chü 
tjch cOng ty tO chü'c lay kien bieu quyet vâi sir tham gia cua cáe thành vien: Chü 
tjch COng ty, Kiern soát vien, Ban Giárn dOe, K toán tnrâng, Tnung eác don vj 
tnixe thuOc, Chu tjch COng doàn co s. 

Quyt djnh ehi drçe thông qua khi eO dü ~ (ba phn tu) s thành viên ducie 
tniêu tap tham dix và tan thánh. 

Biu 18. fIçp dlng, giao djch vOi nhfrng ngtr?ri cO lien quan 

1. Chü tjeh COng ty, Giám de 

a) Không ducc d vci hoäe ehng, b, bS nuOi, m, rn nuôi, con, eon nuOi, anh, 
ehj, em nut cüa mInh gitt chuc danh Kê toán truâng, thu qu eua COng ty; 
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b) Báo cáo Gun sâ hUu Cong ty v các hçp dng kinh t, dan sir cüa Cong ty k 
két vó vo hoäc chông, b, b nuoi, me, me nuOi, con, con nuôi, anh, chj, em ruOt 
cüa ChÜ tjch Cong ty, Giám dc. Trumg hgp phát hin hp dOng Co rniic dIch tu lçi 
ma hçp dông chua duçc k kët thI có quyên yeu câu Chü tjch Cong ty, Giám doe 
khOng thrçc k kêt hçip dOng do. Nêu hçip dông dä duçc k kêt thI bj coi là vô hiu, 
ChÜ tjch Cong ty, Giám doe phái bôi thuäng thit hti cho Cong ty và bj xi~ 1 theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Các truO'ng h9'p khác thrc hin theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Diêu 
1 Cong ty và quyét djnh cüa Chü si htru Cong ty (neu co). 

Diu 19. Phó Giám dc, K toán trtthng và b may giñp vic 

1. Phó Giám dc giüp Giám dc diu hành Cong ty theo phân cOng và üy 
quyên cta Giám dOe; chju trách nhim truOc Giám doe và truc pháp 1ut ye nhirn 
vi duçc phân cOng và Uy quyên. 

Phó Giám dc do Chü tjch COng ty quyt djnh b nhim, bO nhim 1ti, mien 
nhim, tr chrc, khen thLthng, k lut sau khi cO kiên cüa ChÜ sâ hihi Cong ty; 

S luçing PhO Giám dc do Chü tjch COng ty quyt djnh tuy theo quy mO và 
dc diem kinh doanh cüa COng ty trong qua trInh hot dng. 

2. K toán tnrâng do ChÜ tjch COng ty b nhim, b thim 1i, mien nhim, tr 
chCrc, khen ththng, k 1ut sau khi cO kiên cUa Chü sâ hthi COng ty. 

K toán truO'ng cO tieu ehuk, nhim v, quyn htn và nghia Vil theo phân cOng 
Va üy quyên cüa Giám dOe và phü hqp vOi quy djnh cüa pháp 1ut ye kê toán và 
pháp luât cO lien quan. Chiu trách nhim trrne ChU tjch COng ty, Giám dOe COng ty 
và truOc pháp 1ut ye nhim vi dugc phân cOng. 

3. Thôi hn b6 nhim PhO Uiám dc, K toán truO'ng do Chü teh COng ty 
quyêt djnh, nhung khOng qua 05 (nàm) nàm. PhO Giám dOe, K toán truO'ng eó the 
due bO nhiêm lai. 

4. B may giüp vic gm eáe phOng nghip vi, Van phOng dai  din, Trirn di 
din (g9i ehung là eáe dGn vj tryc thue) cO ehilie näng tham muu, kiem tra, giüp 
vic ChÜ tjch COng ty, Giám dOe quàn l, dieu hành COngty, thire hin chtrc nàng, 
nhirn vi, quyen hin cüa ChÜ tjch COng ty hoe Giám dOe phân cOng, ehiu tráeh 
nhim truâc Giám dOe và truó'c pháp 1ut ye thre hin nhim vii ducxc phân cOng. 

Diu 20. Ngu*i lao dng tham gia quán l Cong ty; nghia vit cüa ngu*i Lao 
dng 

1. Hlnh thirc tham gia quãn l cüa ngithi lao dng 

NguOi lao dng tham gia quãn l COng ty thông qua eáe hInh thre và t chtre 
sau day: 

a) HQi nghj nguOi lao dng COng ty; 

b) T chirc cOng doàn COng ty; 

c) Ban Thanh tra nhân dan; 

d) Thre hin quyn khiu ni, th cáo theo quy djnh cüa pháp Iutt. 
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2. NOi dung tham gia quãn 1 Cong ty eCia nguCi lao dng 
a) Ngthi lao dng cO quyn tharn gia thão 1un, dóng gop kin và d xuât vi 

cap có thârn quyën cãc van dé sau: 

- Xây drng và t chCrc thrc hin các ni quy, quy ch ni bO Cong ty lien quan 
trirc tiêp den quyên lçi vâ nghia vi cüa ngthi lao dng; 

- NOi dung cüa dr thão hoäc du tháo sCia di, b sung thóa trc lao dng tp the 
truâc ichi k) kêt; 

- Các giãi pháp nâng cao näng sut lao dng, cht lu'ng san phm, ha giá 
thành, tiêt kiém nguyen vat lieu, an toãn lao dng, v sinh lao dng, bão v môi 
trtthng, cãi thiên dieu kiên lam vic, sap xëp bô trI lao dng...; 

- Phu'Gng an t chCic 1a, chuyn di Cong ty; 

- Tham gia bO phiu tin nhim di vâi các chCrc danh quãn 1, diu hành Cong 
ty khi diigc yeu câu theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

- Các vn d khác theo cluy  dnh cüa phãp lut có lien quan. 
b) Tp th ngthi lao dng trong Cong ty có quyn tharn gia giárn sat: 
- Vic thirc hin nghj quyt HOi  nghi, nguO'i lao dng; 
- Vic thrc hin Diu 1, các nOi  quy, quy djnh, quy ch cüa Cong ty; thrc hin 

thóa uác lao dng tp the, hp dOng lao dng, các che dO, chinh sách dôi vó'i nguO'i 
lao dQng; 

- Vic thu và scr ding các loai qu do nguài lao dng dóng gop; 
- Kt qua giai quyt khiu nai, th cáo vâ tranh chp lao dQng; kt qua thi dua, 

khen thithg hang näm. 

c) Hang nàrn. Cong ty có trách nhim chü tn, phi hp vó Ban Chip hành 
Cong doan to chtirc HOi  ngh ngu6 lao dng d bàn giài pháp th?c hin các chi tieu 
ke hoch san xuât, kinh doanh; dánh giá, dóng gop scm dOi, bô sung thóa uóc lao 
dng tp the, các nOi  quy, quy che cüa COng ty và nhng van e khác lien quan ti 
quyen và 1ç Ich hçp pháp, chInh dáng cüa ngu6 lao dng. 

d) Quan h giü'a Cong ty và nguO lao dng thçrc hin theo các quy djnh pháp 
lut ye lao dng. Giám doe 1p ice hoach d Chü tjch Cong ty thông qua các van de 
lien quan den vic tuyen dçing, lao dông, tien luGng, bào hiem, phüc lvi, khen 
thlxOTlg và k) 1ut dOi vó ngithi quan l và nguO lao dng trong COng ty cüng nhu 
môi quan h giUa COng ty vó to chcrc Cong doàn cüa nguOi lao dng. 

3. NghTa vi cüa ngithi lao dng 

a) Thrc hin t&, dy dü các nOi  dung trong hp dng lao dng dä k kt vài 
ngLthi scr diing lao dng; 

b) Chip hành nghiem chinh duOng li, thu tntmng cüa Dàng, chinh sách, pháp 
iut cüa Nhâ nuóc, Dieu l, ni quy, quy che, thOa uâc lao dng tp the và các quy 
djnh khác cüa COng ty; 

c) Chp hành mi sir phàn cong và diu dng cüa ngui scr dtng lao dng; 

d) Không ngcrng hçc tap, nâng cao trInh dO, kin thuc d hoàn th ành tot thim 
vi dixo'c giao. 
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Biu 21. Tin lu'o'ng, tin thtrông và các lqi Ich khác cüa ngurôi quail ly 
Cong ty, Kiêm soát viên và ngu'ôi lao dng 

1. Ngixi quãn 1 Cong ty gm: ChU tjch Cong ty, Giám dc, các Phó Giám 
doe, Kê toán truäng, duçc hiRing tin luong, tiên thiRing theo nàm tuong üng vói 
kêt qua và hiu qua kinh doanh cüa Cong ty. 

TiM thlxOTlg cüa ngtRii quãn 1 Cong ty do ChU s hru Cong ty phê duyt trên 
co si hiu qua hott dng san xuât, kinh doanh, xêp loai doanh nghip, mirc d hoàn 
thành nhim vii cüa nguii quãn 1 cong ty vã dixcic trich tr 1ci nhun sau thuê cüa 
COng ty. 

2. NgiRii lao dng duçic hiRing tiM lumg, tiM thu&ng trén co sti hcip dOng lao 
dng, nãng suât lao dng, hiu qua Cong vic cüa ngiRii lao dng và ducic trIch tir igi 
nhun sau thuê cüa Cong ty; 

3. TiM lucing, tiM thiRing và lçii Ich khác cüa NguOi quãn 1 cong ty, Kiêm 
soát viên và ngiRii lao dng dugc tInh vào chi phi kinh doanh theo quy djnh cüa 
pháp 1ut ye thué, pháp 1ut có lien quan. 

4. Kim soát viën du'ge hung tiM luong, tiM thiRing va các igi Ich khác theo 
ket qua hot dng kiêm soát, kêt qua, hiu qua kinh doanh cUa Cong ty. 

TiM lucing, tiM thuOg và igi Ich khác cüa Kim soát viên dugc Chü tjch COng 
ty thirc hin chi trã theo quy djnh cüa pháp 1ut và Quy chê hott dng cüa Kiêm soát 
viên do Chü si httu COng ty quyêt djnh ban hanh. 

Chirong V 
QUAN LY TAI CHINH 

DiM 22. VM diM 1 

1. VM diM lê l uRic vén duGc Chü s& hüu COng ty dAu tu d thçrc hin nhim 
vi kinh doanh cüa COng ty va dugc ghi ti Diêu l nay. 

2. V&i diM l quy djnh tai  DiM 4 cüa DiM l nay có th tang trong qua trInh 
hott dng. ChU s huu COng ty quyêt djnh tang vOn diêu l cho COng ty can cr vao 
miic tiêu, nhim v1i, chién lugc phat triên va m rng quy mO, hot dng san xuât 
kinh doanh, dc thu hott dng cüa Cong ty. Mrc vOn diêu 1 diêu chinh tang them 
duçic xác dnh tOi thiêu cho 03 näm kê tir näm quyêt djnh diêu chinh von diêu 1. 
Khi tang vOn diêu 1, cOng ty phai hch toán kp thOi trong bang can dOi kê toán va 
däng k yâj co quan dang k kinh doanh. 

3. Trong qua trInh hot dng, COng ty có nhu cu tang vM diM 1 së can cr 
vão miic tiêu, thim vu, chiên krgc phát triên, xay dirng phucing an trmnh ChU sO' httu 
COng ty xem xét, phê duyt. 

4. COng ty khOng dugc giam vn diM 1 trong su& qua trinh hot dng kinh 
doanh. 

5. H so', trinh t1r, thu We vã phuo'ng pháp xác dnh vn diM 1; quyM, trãch 
nhim va nguOn bO sung vOn diêu l thçrc hin theo quy djnh tai Nghj djnh sO 
91/2015/ND-CP ngay 13/10/2015 cüa Chinh phü va các quy djnh cUa pháp lut có 
lien quan. 
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Biu 23. Quãn 1 tãi chInh Cong ty 

Quãn 1 tâi chinh cüa Cong ty thrc hin theo Nghj djnh s 91 /2015/ND-CP 
ngày 13/10/2015 cüa ChInh phü và các quy djnh cüa pháp lut có lien quan ye quãn 
1 tâi chInh, gôm nhUng nOi dung chü yêu nhu sau: 

1. Quãn 1, sir diing tài san cüa cong ty, trong do cO hoit dng du tu von ra 
ngoâi Côngty; quyén, trách nhim cüa cong ty khi dâu tu vOn vào doanh nghip 
khác; cci chê quãn l, quyên, trách nhiêm, thu lao, tiên iixcmg, tiên thuOg, quyên lc)'i 
và tiëu chuân nguO di din cüa COng ty ti doanh nghip khác. 

2. Quãn 1 doanh thu, chi phi và kt qua hott dng kinh doanh, trong do có quy 
djnh ye phân phôi thu nhp và sü dung các qu. 

3. K hoach tãi chInh, ch dO k toán, thng k vâ kim toán. 

4. Nhttng nOi dung khác cO lien quan. 

5. Quy ch quãn 1 tài chii Cong ty chi cO giá trj thrc hin sau khi duc chü 
s hru Cong ty phe duyt. 

Chtro'ngVl 
TO CHC LI, CHUYN nOt, GIAI THE, PHA SAN CONG TY 

Biu 24. T chfrc hti Cong ty 

Các hinh thrc, diu kin, thm quyn quy& djnh, h s, trinh tr, thu tic th 
chüc 'ai Cong ty thuc hin theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Nghj dnh sO 
172/2013/ND-CP ngày 13/11/2013 cüa Chinh phü va các van ban pháp lut cO lien 
quan. 

Biêu 25. Chuyn di s hfru 

Chü s hüu COng ty quyt djnh vic chuyn di COng ty thanh cOng ty trách 
nhiêin hUu han hai thanh vien trô len hoc cOng ty cO phân theo quy djnh cüa pháp 
1ut cO lien quan. 

Diu 26. Tim ngirng kinh doanh 

1. ChU sâ httu Cong ty quyt djnh viec tam ngung kinh doanh cüa COng ty theo 
de nghj cüa Chü tich COng ty. Quyet djnh tam ngung kinh doanh cüa Chu s hUu 
COng ty phai du'?c 1p  thanh van ban. 

2. Can cu quy& djnh cüa Chü s hru COng ty, COng ty th chuc thrc hin tarn 
ngung kinh doanh dung theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Nghj dinh sO 
172/2013/ND-Cp ngay 13/11/2013 cüa ChInh phü, phap luat ye thành 1p  doanh 
nghip, pháp 1ut ye thue và pháp lut cO lien quan. 

Diu 27. Giãi the COng ty 

Vic giai th COng ty duqc thrc hin theo quy dnh tai Lut Doanh nghip, 
Nghi dnh sO 172/2013/NDCP ngay 13/11/2013 cüa Chinh phü va phap lut cO lien 
quan. 

Diu 28. Phá san COng ty 

D;\Son\D\SQN 2016\Ciy TNIIUI diV XSKT inh\QDO3 BanhanhDico Ic Cly Xo so 2016 do sos Id .doc 

17 



Vic phá san Cong ty duçc thirc hin theo quy djnh cüa Lut Phá san so 
5 1/2014/QH13 ngày 19 tháng 6 näm 2014. 

Chmmg VII 
CHE BQ BAO CAO, CONG KHAI THONG TIN 

Diu 29. Trách nhim báo cáo và thông tin 

1. Giám dé,c có trách nhim giri Chü tjch Cong ty nhüng tài 1iu sau dày theo 
djnJTI k hang qu: 

a) Báo cáo v tInh hlnh kinh doanh cUa Cong ty; 
b) Báo cáo tài chInh; 

c) Báo cáo dánh giá cong tác quãn 1, diu hành Cong ty và các báo cáo khác 
theo quy djnh hoc theo yeu câu dOt  xuât cüa Chü s hru Cong ty. 

2. Chü tjch Cong ty cO quyn yeu cu Giám dSc, các quán 1 cüa Cong ty cung 
cap mçi ho so tài 1iu lien quan den tO chirc thrc hin chirc näng, nhim vii cüa Chü 
tch COng ty. 

3. Giám dc là ngixO'i chju trách nhim t chrc vic luu giü và bâo mt h so 
tài lieu cUa Cong ty. 

Diu 30. Báo cáo và thông tin cho Chü sr hfru Cong ty 

1. ChU tjch COng ty 1p và güi Chü sä hUu COng ty nhüng tài 1iu sau dày: 
a) Báo cáo v tInh hInh kinh doanh và tài chInh cüa COng ty; 

b) Báo cáo v tInh hInh thrc hin chrc nàng, nhim vi cüa Chü tch COng ty; 
c) Các tài 1iu khác theo quy dnh cüa Diu 1 nay và cüa pháp lut. 

2. Kim soát viên trInh Chü s hihi COng ty: 

a) Báo cáo kt qua kim tra tInh hçp pháp, trung thirc, cn trQng cüa Chü tjch 
COng ty, Giám doe trong tO chrc thirc hin quyên Chü sä hüu, trong quãn 1 diêu 
hành cOng vic kinh doanh cüa COng ty; 

b) Báo cáo k& qua thm djnh báo cáo tài chInh, báo cáo tinh hInh hot dng 
kinh doanh cüa COng ty; 

c) Báo cáo dánh giá cong tác quán l và các tài 1iu khác theo quy djnh cüa 
Diëu l nay và pháp 1ut. 

3. Các báo cáo dtnh duç'c 1p  và trinh hang qu. Báo cáo dOt  xut dixçic 1p 
và g1ri theo yêu câu cüa Chü sä hru COng ty trong ti'xng trung hcrp. 

Diu 31. Cong b thông tin 

1. Ngu?i dti din theo pháp 1ut cüa COng ty quy& dnh và chju trách nhim 
vic cong bO thông tin cüa Cong ty theo quy djnh tii Nghi, djnh so 8112015/ND-CP 
ngày 18/9/2015 cüa ChInh phü ye cong bO thông tin cüa doanh nghip nhà nuOc và 
các van bàn huàng dn có lien quan. BO phn luu gitt hO so', tài lieu cUa COng ty chi 
duçc cung cap thông tin ra ben ngoài theo quyêt djnh cüa ngixôi dai  din theo pháp 
luat cüa Cong ty hoc ngu?i dixcic üy quyên. 

2. Biu miu, nOi dung, hinh thirc cOng bS thông tin và ncii gri thông tin thxc 
hin theo các quy djnh pháp luat  có lien quan. 
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3. Trung hçp cO yêu cu thanh tra, kim tra cüa các CG quan quãn 1 nhà nu'âc 
có thârn quyên, ngui dai din theo pháp 1ut cüa Cong ty là ngthi chju tráchnhiêm 
trong to chirc cung cap thông tin theo dñng quy djnh pháp 1ut ye thanh tra, kiêm tra. 

4. Chü tjch Cong ty có trách nhim xay dçrng Quy ch cong b thông tin cüa 
Cong ty theo quy djnh hin hành ye cOng bô thông tin cüa doanh nghip nhà nuót 
và các quy djnh pháp lust có lien quan; dông thO'i báo cáo Chü s hUu Cong ty de 
giám sat, don doe th?c hin. 

Chiwng VIII 
SA IJOl, BO SUNG JJIEU L CONG TY VA NHNG VAN BJ KHAC 

Biu 32. Sfra dM, b sung Diu 1 Cong ty 

1. Diu l Cong ty duçc sa di, b sung trong nh[ng tnr?yng hop sau: 

a) Chü s httu Cong ty yêu cu; 

b) MOt trong các diu khoãn trong Diu l không con phü hop vâi quy djnh 
hin banE hoc khOng phü hop vó tInh hInh thirc tê, lam han  ché den cong tác quàn 
1, diêu hành cong ty; 

c) Khi Cong ty thay di mO hInh t chirc boat dng; 

2. Viêc sira di, b sung Diu lê do Chü sâ httu Cong ty quy& djnh. Chü tjch 
Cong ty có quyen kien nghj Chü s hüu Cong ty sU'a dOi, bO sung Diêu l nay. 

Diu 33. Quãn 1 con du cila Cong ty 

1. Chü tjch Cong ty quyt djnh thông qua con du chInh thirc cüa Cong ty. Con 
dáu ducic khäc theo quy djnh cüa pháp lust. 

a) Các chirc danh sau day three quyn k ten, dóng du tren các yän bàn, chüng 
tfx cüa COng ty gui ra ben ngoài yà chiu trách nhiêm y nOi dung dà k: Chü tjch 
COng ty, Giám doe, các Phó Giám dOe du'c üy quyen k thay Giám dOe cáclinh 
yuc duc phân cOng phii tráeh; Kiem soát yin k ten, dóng dâu các yàn bàn, hO so', 
tài lieu thuOc phm yj chrc nàng, nhim yu, quyen han  cüa Kiem soát yin, 

c) Trumg hop dac, bit Giám dc üy quyn bang yän bàn ebo Trung phOng 
To chuc - Hành chInh. hoc Tnthng các phOng nghip vçi thi~a lnh Giám dOe k mt 
sO yàn bàn hành ehInh thông thung nhu: Thông báo, thu mO'i, giây di dumg, bien 
bàn niem ye, 

2. Chü tjch COng ty, Giám dc có trách nhim quàn l, sir diing eon dâu theo 
quy djnh cüa pháp iut. Ban hành quy chC quàn l, sir dçing con dáu, quy djnh dOi 
tuçrng duçrc sir diing và tráeh thim cua b phn, cá nhân có liCn quan trong vic 
quàn l, scr ding con dáu cüa COng ty. 

Biu 34. Nguyen tc giãi quyt tranh chp 

1. COng ty có quyn bInh dng truâe pháp lut yj mi pháp nhân khi có t 
tçing, tranh chap; 

2. Vice giài quyt tranh chp ni b trong COng ty truác h&phài duçrc thire 
hin theo phuo'ng thue thuo'ng lu'ng, hOa giái, Trung hop giài quyet tranh chap nOi 
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bO theo phtrang thirc thu'Gng hrç'ng, hOa giãi không dit duçc kt qua thI bt k ben 
nào cüng có quyên dixa tranh chap ra the cc quan có thârn quyên dê giãi quyêt. 

Chu'o'nglX 
BIEU KHOAN THI HANH 

Biu 35. Hiu hrc thi hành 

Diu 1 nay có hiu 1rc thi hành k tr ngày du?c Chü sä hihi Cong ty quyêt 
djnh phê duyt và thay the Diêu 1 To chcre vã hot dng Cong ty TNHH MTV Xô 
so kiên thiêt tinh Trâ Vinh ban hành kern theo Quyêt djnh so 1 50/QD-UBND ngày 
25/01/20 13 cüa Uy ban nhân dan tinh Trà Vinh. 

Biu 36. Pham vi thi hành 

1. Chü si hihi cong ty, Cong ty, các t6 chüc, cá nhân có lien quan có trách 
nhiêm tuân thu các quy dinh tii Diêu 1 nay. 

2. Các Quy ch nOi  b cüa Cong ty khi ban bath phãi tuân thu nguyen tic, nOi 
dung cüa Diêu 1 nay và các quy djnh pháp 1ut có lien quan. 

3. Trong qua trInh t chüc th?c hin quãn 1, diu hành Cong ty theo Diu 1 
nay, nêu phát sinh vixâng mac hoc có dieu khoãn nào chua phü hç'p thi Chü tjch 
cong ty kien nghj Chü sâ hUu cong ty quyêt djnh süa dOi, bô sung. 

4. Trung hyp có nhng quy djnh cüa pháp 1ut lien quan dn hot dng cüa 
Cong ty chiia thrcic quy djnh tai  Dieu 1 nay hoc trong tnrmg hçp có nhting quy 
djnh mâi cüa pháp 1ut khác vâi nhtng dieu khoãn trong Dieu 1 thI nhUng quy djnh 
cüa pháp 1ut do duGng nhien due áp dyng dê dieu chinh hoat dng cüa Cong tyi. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU TCHv 

Bong Van L'n 
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