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QUY CHE 11OAT BONG CUA HQI BONG QUAN TR!
TONG CONG TY cO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX
(Ban hành kern t/2e0 Quyt dfnh sd 32/2021/PJJCO-QD-HDQT ngày 08/06/202 1 cza Hi
dcng quán trj Tang cOng ty ccphdn Báo hilm Petroliinex)
Cn ci:r Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/06/ 2020;
CAn cir Luãt Ch(rng khoán s 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
CAn cr Lut kinh doanh BAo him S6 24/2000/QHIO ngày 19/12/2000 và Lut scra d6i,
b6 sung mt s6 diu Lut kinh doanh Bão him S6 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
CAn cir Nghj djnh s6 155/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa ChInh phil quy djnh chi
tit thi hAnh mt s6 diu cüa Lut Chi'rng khoán;
CAn cil Thông tu S6 116/2020/TT-BTC ngày 3 1/12/2020 cüa B trii1ng Bô TAi chinh
hu&ng dn mt s6 diu v quAn frj cong ty ap dung d6i vi cong ty di chüng tai Nghj djnh s6
155/20201ND-CP ngày 31 thang 12 nAm 2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi hành mt s6
diu cüa Lut ChUng khoán;
CAn ci'r Diu 1 T6ng cOng ty c6 phAn Báo him Petrolimex duqc Dji hOi d6ng c6 dông
thông qua ngày 19/04/2021;
CAn cir Nghj quyt Dai hi d6ng C6 dong s6 01/2021/PJICO-NQ-DHDCD ngày 19
thang04 nAm 2021;
HOi dông quãn trj ban hành Quy chê ho?t dng cüa Hi dOng quàn trl T6ng cong ty C6
phn BAo him Petrolimex.
Quy ch hot dng cüa Hi dông quãn trj T6ng cong ty cô phân Báo him Petrolimex
bao g6m các ni dung sau:
CH1kNG I
QUY DINH CHUNG
Diu 1. PIiim vi và d6i turQng áp ding
1.Hi d6ng quAn trj T6ng cOng ty c6 phn BAo him Petrolimex t6 chirc và hot dng
theo nguyen tc tuân thu các quy djnh cUa pháp lust, Diu 1 vA các quy djnh cüa T6ng cong
ty c6 pMn BAo him Petrolirnex.
2. Quy ch nay quy djnh v t6 chirc và hoat dng cüa Hi d6ng quAn tn vã các thành
viên Hi d6ng quAn trj T6ng cong ty C6 ph.n BAo him Petrolimex nhm cii th hóa cac quy
djnh v t6 chrc, quyn han, nghia vi và trách nhim cüa Hi d6ng quân trj theo quy djnh
trong Diu 1 T6ng cOng ty. Xác djnh trách nhim, quyn hn ca các cá nhân, don vj Co lien
quan trong t6 chirc vA hoat dng cüa Hi d6ng quãn trj T6ng Cong ty c6 phAn báo him
Petrolimex.
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Biêu 2. Giii thick 1ü tigir
Nhiing 11r ngü ckrói dày thr9c hiéu nhu
I. 'PJICO" là Tong cOng I cô phàii bâo hiêm Peirolimex:
2. "DHDCD" là Dii hi dOug c dông cüa T6ng cOng ty cO phân bào hirn Petrolimex;
3. "Diu l': Diu l Tng cOng ly c phàn bão him Petrolimex;
4. "HDQT": Hi dng quãn trj Tng Cong ty c phãn bâo liin Petrolimex;
5. "TGD": Tong giárn dôc Tng cong ty CO phân Bâo hiërn Petrolirnex;
6. Các tir ngü dã duqc djnh nghia trong Diêu I PJICO ciThg có nghia tuclng tix nhu
trong Quy ch nay.

CHIJOT4G H
THANH VIEN HO! BONG QUAN TRI
Biu 3. Quyn litn, trách nhim và nghia vtj cila thành viên HBQT
1. Thành viên HDQT thirc hin các quyên và nghTa v duçic giao theo dung quy djnh
cüa Lut Doanh nghip, pháp lust cO lien quan, Diu lé PJICO, nghj quyt cüa DHDCD.
2. Thành viên HDQT thirc hen cac quyên và nghia vi thrçc giao mt cách trung thc,
cAn tr9ng, tt nhAt nhArn bâo darn lçii Ich lwp pháp t6i da cüa PJiCO.
3. Trung thành vài lqi Ich cUa PJICO và c dông; không sCr diing thông tin, bI quy&, co
hi kinh doanh cCia PJICO, dja vj, chrc vii và sCr diing tài san cüa PJICO d tu lçii hoc phiic
vii lçii Ich cüa t chirc, cá nhân khác.
4. Thông báo kjp thOi, dAy dii, chInh xác cho PJICO ye doanh nghip ma h9 Va ngu?i
cO lien quan cUa h9 lam chU hoc CO phân vn gop, c phán chi phi; thông báo nay ducic
hem yet t?i tri1 sâ chInh và cOng ty tnrc thuc cua PJICO.
5. Thành viên HDQT phãi tham dir dAy dü các cuc h9p cüa HDQT và cO kin rO
rang v các vAn d dixçic dim ra thâo 1un. Thành viên HDQT dirçic Ciy quyn cho ngutYi khác
dr h9p vàJhoc giãi quyt cac cong vic thuc chüc näng, nhim vii cüa thành viên HDQT
nu duçic da s thành vién HDQT chAp thun. Trtthng hçp nay, thành viên HDQT vn phái
chiu trách nhim v nhung ni dung vã kt qua üy quyn cho nglxâi khác thirc hin. Nguii
duçic fiy quyên có trách nhim báo cáo toàn b ni dung, kt qua thirc hin vói ngiI1i Uy
quyén.
6. Các nghia vii khác theo quy djnh ci'ia Diu 1 PJICO và Lust Doanh nghip.
Biu 4. Quyên duQc cung cAp thông tin cüa thãnh viên Hi dông quãn trj
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Thinh vién 1-IDQ'I CO qtiyen \'eu cu TGD. P1i6 TGD. con b qiian l" cOc don vj trong
PJICO cung cOp cOc thông tin, tOi lieu v tInh hInh tOi chinh. hoi dng kinh doanh cüa PJICO
vO cOa cOc don \'I irong PJICO.
NgtrO'i quOn 1 duc yéu cOu phOi cung cOp kjp thai, dOy cifi vO chInh xOc các thông tin,
tOi lieu theo yeu cu cia thOnh vien l-IDQT. TrInh tu, thO tuc yêu cOu Va culig cap thông tin do
Diêu 1 Tng cong ty quy dnh.
DiCti 5. Nhim k' và s6 Ju'çng thành viêll HDQT
1. So 1uçng thành viên HDQT 10 (07) nguOi.
2. Nhim k' cia thOnh viên HDQT không quO nOrn (05) nOm; Thành viên HDQT có
th duçc bAu 1?i v6i s nhirn kS' không h?n ch. Cci cu thOnh viên I-JDQT phOi dOrn bOo s6
luqng thOnh viên dc 1p HDQT theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip vO PhOp 1ut hin
hOnh. Mt cO nhOn chi du'çc biu lam thOnh viên dc 1p HDQT caa Tng cong ty không qua
02 nhiém k5' lien tuc.
3. Thành viên HDQT khong cOn tu each thOnh viên HDQT trong cOc trl±ng hcp sau:
a) Thành viên dO khong dü tu each lam thành viên HDQT theo quy djnh cüa Lut
Doanh nghip hoc bj 1ut phOp crn khong duçc lam thành viên HDQT;
b) ThOnh viên dO gcri don bang vOn ban xin tr chirc dn trV sO chInh cüa PJICO;
c) ThOnh viên do bj r& !o?n tOrn than và thành viên khOc cüa HDQT cO nhng b&ng
chrng chuyên mon chirng tO ngithi dO không cOn nOng lijc hOnh vi;
d) ThOnh viên do không tharn dir các cuc hop cüa HDQT lien tic trong yang sáu (06)
thOng ma không có sir chp thun ciia HDQT vO HDQT quyt djnh chirc vii cüa ngl11i nay bi
bO trng;
d) ThOnh viên do bj bOi nhirn theo quyt djnh cia DHDCD;
e) ThOnh viên do di din cho pháp nhân, khi pháp nhOn không cOn tu cOch phOp nhân
hoc thôi cir lam dii din cho pháp nhOn do.
4. Vic b nhim các thOnh viên HDQT phOi ducc cong b thông tin theo cOc quy djnh
cüa pháp lust v chtrng khoOn vO thj tru?Yng chUng khoOn.
Diu 6. JJê cü rng cu viên vO bliu Thành viên HDQT
1. S6 1ucng 1rng cir viên HDQT mO mi c dông, nhóm c dOng có quyn d cü phii
thuc t' l sâ hUu c phn, cii th nhu sau: C dông hoc nhóm c dông CO quyn biu quyt
có quyn gp s quyn biu quyt cUa trng ngu?i li vOi nhau d d cü các 1rng viên HDQT.
C dOng, nhOm c dông sâ hUu tir 5% dn duài 10% tng s6 c phAn có quyn biu quyt
duçic d cir 01 (met) i'rng cir viên; tt'r 10% dn duOi 30% duc d ci'r tôi da 02 (hai) 1rng cfi
viên; tr 30% c1n dirài 40% drçic d cr t& da 03 (ba) 1rng cir viên; ffi 40% dn duài 50%
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duçic d cCr ti da 04 (bn) irng Cu viên; t& 50% dn duói 60% duc d c1i t& da 05 (närn)
img cCr viên; tr 60% dEn duài 70% duqc dE ci'r t6i da 06 (sáu) 1mg cli viên; ttr 70% dEn duâi
80% duçic dé cli ti da 07 (bay) 1mg cli cli viên; tli 80% dEn dirói 90% di.rçic d cli ti da 08
(tam) ling cli viên.
2. Truông hqp s hsqng 1mg cli viên HOi dng quãn trj thông qua d cli và ling cli vn
không dü s hxcing cn thiEt theo quy djnh t?i khoãn 5 Diu 115 Lut Doanh nghip, HOi dng
quãn trj dumg nhim giâi thiu them 1mg cli vien hoc t chIrc dE cli theo quy djnh t?i Diêu
1 Tng cong ty, Quy chE ni b v quán trj Tng cong ty. Vic Hôi dng quân trj ducmg
nhim giài thiu them 1mg cü viên phái dime cong b rO rang truâc khi E)ai hOi dng c dông
biEu quyEt bAu thành viên HDQT theo quy dlnh elm pháp 1ut.
3. Vic biEu quyEt bu thành viên HDQT phái th?c hin theo phuorng thlre bu dn
phiEu, theo do mi c6 dong CO tng s phiEu biEu quyEt tircing 1mg vâi tng s c phn sc
hftu nhân vài s6 thành viên duçic bu cüa HDQT và c dông có quyn dn hEt hoc mt phn
thng s phiEu bu cüa minh cho mt hoc mOt s 1mg dr viên. Nguii trüng elm thành viên
HDQT duçc xác dnh theo s6 phiEu bAu tInh tIm cao xung thp, bt dAu tIm 1mg cli viên CO s6
phiEu bu cao nht cho dEn khi dli s thành viên quy djnh tai DiEu 1 PJICO. Tni?ing hqp cO
tIm 02 1mg elm viên trâ len dat dung s phiEu bu nhu nhau cho thành viên cui cling cUa
HDQT thI Se tiEn hành bu 'aj trong s các 1mg cli viên CO s phiEu bAu ngang nhau hoc lima
chçn theo tiêu chI quy djnh trong quy chE bu c1m.
4. Thành viên HDQT bt du thuc hiên nhim vi kE tIm khi DHDCE) bu các chlrc danh
nay va tiEp quàn cong vic; phài chu trách nhim Ca nhân di vâi nhim vii cüa minh trong
th?mi gian dirmng nhim
Diu 7. Tiêu chun và diu. kiin lam Thành viên HDQT
Thành viên HDQT phâi cO các tiêu chun và diu kin sau day:
1. CO nAng lirc hành vi dan sr dy dü, khOng thuOc di tirçing không duçcc quãn l
doanh nghip theo quy djnh t?i khoãn 2 DiEu 17 elm Lut Doanh nghip;
2. Co trInh do chuyên môn, kinh nghim trong quãn 1' kinh doanh và không nhAt thiEt
phãi là c dong elm PJICO;
3. Thânh vién HDQT PJICO Co thE dng thri là thành viên HDQT elm cong ty khác
nhung không duçic dng thri lam thành viên HDQT elm Doanh nghip bào hiEm hoat dng
trong linh c bão hiEm Phi nhân th9 t?i Vit Nam;
4. Thành viên dc 1p HDQT phái dáp 1mg các tiêu chun và diu kin theo quy djnh
tai khoãn 2 Diu 155 Lust Doanh nghip.
Thành viên dOe 1p HOi dng quàn trj phâi thông báo vâi HOi ding quân frj ye vic
không cOn dáp 1mg dü các tiêu chu.n và diEu kin quy djnh tai khoân 2 Diu 155 Lust Doanh
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nghip Va duong nhién không con là thành viên dOe 1p HOi dng quàn tr k tir ngày không
dáp tng dU các tiêu chun và diéu kiin.
5. Các tiêu chun và diu kiin khác theo quy djnh ca pháp 1ut hin hành.
Diêu 8. Chü tch HOi dông qiuii trl
1. HDQT bu mOt thãnh viên cüa HDQT lam Chü tich. Chi tch HDQT không kiêm
nhim chirc v Tng giám d6c diu hành cüa Tng cong ty.
2. Ch tjch HDQT co các quyn và nghia v sau dày:
a) Lp chucing trinh, k hoeh hoat dOng cüa HDQT;
b) Chun bj chucing trInh, nOi dung, tâi 1iu phic vv cuôc hçp; triu tp và chü t9a
cuOc hop HDQT;
c) T6 chiic vic thông qua nghj quy& cüa HDQT;
d) Giám sat qua trInh t chüc thirc hin các nghj quyt cüa HDQT;
d) Chü ta cuOc hp DHDCD;
e) Quyn và nghia vv khác theo quy djnh cüa Luât Doanh nghip và Diu l PJICO.
3. Tnthng hçp Chü tjeh HDQT v.ng mt hoc không th thirc hin duçcc nhim vi cüa
mmnh thI üy quyn bang vAn bàn cho mOt thành viên khác th?c hin các quyn vA nghia vii
cüa Chi tjch HDQT theo nguyen tc quy djnh tai Diu lê PJICO. Tru&ng hcip không CO ngu?.vi
duçc üy quyn thI các thành viên cOn 'ai bAu mOt nguii trong s các thành viên tm th&i gift
chrc Chü tjch HDQT theo nguyen tc da s&
4. Trithng hçip Chü tjch HDQT tr chirc hoc cO th bj bAi nhim, min nhim; HDQT
phái bu ngithi thay th trong thii hn mu?ii (10) ngày k tir ngAy Chü tjch HDQT ttr chCrc.
Diu 9. Min nhim, bãi nhim, thay th và b sung thành viên Hi ttng quãn trj
1. Thành vien HDQT bj min nhim trong các trtthng hcrp sau day:
a) Không có dü tiéu chu.n và diu kin theo quy djnh ti Diêu 7 cüa Quy ch nay;
b) Không tham gia các hoat dng cüa HDQT trong 06 tháng lien tVc, trr trithng hçrp
bt khá kháng;
c) CO dcm tr chác;
d) Do c dong hoc nhOm c dong d nghj thôi ct'r lam dai diên hoc thay di ngithi
di din;
d) Thành vién do dii din cho pháp nhân, khi pháp nhân không cOn
nhân.
2. Thành viên HDQT có th bj bAi nhim theo nghj quyt cüa DHDCD.
5

Ui

cách pháp

3. HDQT phi lriu tip h9p Dl IDCD dë bâu bO sung thmnh viCn lIDQT irong truông
hop s thành viên 1-IDQT bj gim qua thco quy djnh ciia pháp Iut. ThrOng h9p nay, HDQT
phâi triu tp Iiçp DI-IDCD trong tliOi km 60 ngày, k ir ngàv sO thành viên HDQT bj giãrn
qua quy dnh.
TrrOng hçip khác, t?i cuc ll9p gn nht, DHDCD b?Iu thành viên iiiói thay tIi thành
viên HDQT dâ bi mien nhim, bii nhim
Biu 10. Cuich thü'c biu, niin nhin, bäi nhiin thanh viên Hi dông quãn tr1
1. C dông hoc nhOm c dong sO huru tü [5%] tng s c phãn ph thông tr len có
quyn d c1r nguOi vào Hi dng quãn trj. Vic dé cCr ngu'i vão Hi dng quân trj thirc hin
nhu sau:
a) Các c dông ph thông hçip thành nhOrn d d cir ngui vào Hi dng quãn trj phãi
thông báo v vic h9p nhórn cho các c dông dr h9p bitt tnlóc khi khai m?c Di hi dng c
dông;
b) Can ctr s lucing thành viên HDQT, c dông hoc nhóm c6 dông quy djnh tai khoán
nay duçic quyn d cfr mt hoc mt s ngu&i theo quyt djnh cOa Dii hi dng c dông lam
irng c1r viên HOi dng quãn tr. Tru?ng hçxp s 11ng ci'r viên duqc c dông hoc nhóm c dong
d cü thAp horn s 11ng ci'r viên ma hQ duçic quyn d c1r theo quyt dnh cOa Dai hi dng c
dông thi s rng c1r viên cOn 1i do Hi dng quãn tr và các cë., dông khác d cir.
2. TnrOrng hçip s hxçing trng ci'r viên Hi dng quãn trj thông qua dé ccr và trng Cu van
không dü s luçing cn thi& theo quy djnh t?i khoán 5 Diu 115 Lust Doanh nghip, Hi dng
quán trj dirnng nhim giOi thiu them 1rng c11 viên hoc t chüc dé cir theo quy dlnh ti Diu
1 Tng cong ty, Quy ch ni b v quãn trl Tng cOng ty và Quy ché hott dng cUa Hi dông
quãn trj. Vic Hi dng quãn tr duorng nhim giói thiu them lrng cü viên phái duçic cong b6
rO rang truâc khi Dti hi dng cë dOng biu quy& bu thãnh viên HDQT theo quy djnh cUa
pháp 1ut.
3. Biu quyt bAu thânh viên HDQT phãi thrc hin theo phu'orng thirc bu dn phiu,
theo do mi c dOng có tang s phiu biu quyt trrorng 11ng vói tng s c phn sâ hu nhân
vâi s thânh viên duçic bu cüa Hi dng quãn trj vã c dong CO quyn dn ht hoc mt phn
thng s phiu bAu cüa rninh cho mt hoc mt s Ung cr viên. Nguii trüng cr thành viên
HDQT duqc xác djnh theo s phiu bAu tInh tir cao xung thp, bat du tt'r rng cr vien CO s
phiu bu cao nhat cho dn khi dü s thânh viên quy djnh t?i Diu 1 Tng cOng ty. Tnr&ng
hçip cO tr 02 ung cci viên trci len d?t cüng s phiu bu nhu nhau cho thành viên cuôi cüng
cüa Hi dng quán trj thi sê tin hành bu 1?i trong s các cing cci viên có s6 phiu bu ngang
nhau hoc hra ch9n theo tiêu chI quy ch bAu cci hoc Diu l Tng cong ty.
4. Vic b&u, min nhim, bài nhim thanh viên HDQT do Di hi dng c dông quyt
djnh theo nguyen tac bô phiu.
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Di4u 11. Thông báo v biti, min nhim, bãi nhim thñnh viên HW dông qnin lrj
1. Truông hp dâ xác djnh &rqc ing ci:r viên Hi dông quãn trj, Tong cong ty phâi
cong b6 thông tin lien quan dn các rng cir viên t6i thiu 10 ngày truOc ngãy khai rnc h9p
Di hi dng c dông trén trang thông tin din t,r cilia Tng cong ty d c dông cO th tim hiu
v các Crng clr viên nay tnric khi bô phiu, irng cCr viên Hi dng quãn trj phãi Co cam kt
bang van bàn v tInh trung thiic, chInh xác cilia các thông tin cá nhãn duçic cong b6 và phái
cam kt tic hin nhiem vçi mt cách trung thc, cn tr9ng và vi lçii Ich cao nht cilia Tng
cOng ty nu duqc bu lam thành viên HDQT. Thông tin lien quan dn ing ci:r viên HOi dng
quán trj duqc cong bi bao gm:
a) HQ ten, ngày, tháng, näm sinh;
b) TrInh dO chuyên rnôn;
c) Qua trInh cong tác;
d) Các chü'c danh qulin 1 kinic (bao gôm Ca chirc danh Hi dông quân trj cilia cong ty
khác);
d) Lçi ich CO lien quan ti Tng cong ty và các ben có lien quan cilia T6ng cong ty;
e) Các thông tin khác (nu cO) theo quy djnh t?i Diu 1 T6ng cong ty;
g) Tng cong ty CO trách nhim cong b6 thông tin v các cong ty ma rng ccr viên dang
nm gitt chirc vi thành viên HDQT, các chi'rc danh quán 1 khác và các lqi Ich CO lien quail
tai cong ty cüa irng ci viên HOi dng quán trj (nu cO).
2. Viêc thông báo v kEt qua bAu, min nhim, bãi nhim thành viên HDQT thrc hin
theo các quy djnh huàng dn v cong b6 thông tin.

CHU'ONG III
HO! BONG QUAN TRI
Diêu 12. Chuc näng cüa HDQT
1. HDQT là cq quan quãn l PJJCO, cO toàn quyn nhân danh PJICO d quy& djnh,
thrc hin các quyn và nghia vi cilia PJICO không thuOc thm quyn cilia DHDCD.
2. HDQT thông qua quyt dinh bang biu quyt t?i cuOc h9p hoc My kin b.ng van
bàn. Mi thành viên HDQT cO mOt phiu biu quyt.
3. Khi thirc hin chi'rc näng, quyn và nghTa vi cilia mInh, HDQT tuân thu thing quy
djnh cilia pháp 1ut, Diu l PJICO và nghj quyt cilia DHDCD. Trong tnr&ng hçip nghj quy&
do HDQT thông qua trái vi quy djnh cilia pháp lut hoc Diu lé PJICO gay thit hai cho
PJICO thI các thành viên tan thành thông qua nghj quy& do phái cüng lien dri chju trách
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nhirn Ca nhãn ye nghj quyt do vâ phãi den bü thit h?i cho PJICO; thành viên phàn di
thông qua nghj quy& nOi trên duqc rni&i tth trách nhirn.
4. HDQT PJICO chju trách nhirn lruOc DHDCD và truâc phâp 1ut ye rni hoot dng
cüaPJICO.
Diêu 13. Quyn hn Va nghia vi cüa HDQT
1. Quyt cljnh chin hic, k ho?ch phát trin trung han và k ho?ch kinh doanh hang
näm cüa Tng cong ty;
2. Kin nghj loai c phn vã tng s c phAn thrçc quyn chào ban cüa ting loai;
3. Quyt djnh ban c phn chua ban trong phrn vi s6 c phn duçic quyn chào ban
cia trng lo?i; quyt djnh huy dng them v6n theo hinh thUc khác;
4. Quyt djnh giá ban c phn và trái phiu cüa Tng cong ty;
5. Quyt djnh mua lai c phn theo quy djnh ti khoán 1 Va khoán 2 Diu 133 LUtt
Doanh nghip;
6. Quyt dnh phung an du tu vâ dir an du tu trong thm quyn và giài hin theo quy
djnh cüa pháp 1ut;
7. Quyt djnh giài pháp phát trin thj truông, tip thj và cong ngh;
8. Thông qua hqp dng mua, ban, vay, cho vay và hqp dng, giao djch khác cO giá trj
ti'i [3 5%] tang giá trj tài san trâ len duçic ghi trong báo cáo tài chInh gn nht cXa T6ng cong
ty, và hçp ding, giao djch thuOc thAm quyn quyt djnh cüa D?i hOi ding c dông theo quy
djnh ti dim d khoân 2 Diu 138, khoán 1 và khoán 3 Diu 167 Lust Doanh nghip;
9. Bu, min nhim, bäi nhim Chü tjch HDQT; b6 nhim, min nhim, k hcip dong,
chm dirt hçip dng dM vOi TGD và nguôi quán l khác theo phân cp v Cong tác t chIrc can
bO cüa PJTCO; quyt djnh tin lucing va quyn lçri khác cüa thUng nguôi quán l do; dr ngtthi
di din theo üy quyn tham gia HDQT/Hi dng thành viên và chrc danh khác 0 doanh
nghip PJICO có vn gop, quyt djnh mi'rc thu lao và quyn lqi khác cüa nhUng nguii do;
10. Giám sat, chi do TOD và nguOi quân 1 khác trong diu hành Cong vic kinh
doanh h.ng ngAy cüa PJICO;
11. Quyt djnh cci cu ti chirc, quy ch quán l ni b cOa PJICO, quy& dnh thành 1p
cong ty con, 1p chi nhánh, van phOng di din và vic gop von, rnua cô phân cUa doanh
nghip khác;
12. Duyt chi.wng trInh, ni dung tài 1iu phiic vii hçp DHDCD, triu tp hçp DHDCD
hoc lAy ' kin d DHDCD thông qua quyt djnh;
13. TrInh báo cáo quy& toán tài chInh hang näm len DHDCD;
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14. Kin nghi irnrc c tüc duvc trà; quyt djnh thOi I1?n Va ihi tic trã c ttc hoäc xr 1
1 phát sinh trong qua trinh kinh doanh;
15. Kin nghj vic t chUc 1?i, giãi th& yêu cãu phá san PJICO;
16. Quyt dnh ban hânh Quy ch hot dng Hi dng quãn tr, Quy ch ni bô v
quãn trj Tng cong ty san khi duçc D?i hi dng ci dông thông qua; quyt djnh ban hành
Quy ch ho?t dông cia Uy ban kim toán trirc thuc Hi dng quail trj, Quy ch v cong b
thông tin cüa Tng cong ty;
17. Quyén và nghia vçi khác theo quy djnh cia Diêu 1 PJICO và pháp Iut.
Diu 14. Trách nhirn cüa Hi dông quãn trl trong vic triu tp hçp f)ii hi doug
c dông bt thu*ng
1. Hi dng quân trj phâi txiçu tp hcp Di hi dng c clong bt tlnthng trong các
trithng hqp san:
a) HOi ding quãn trj xét thy cn thit vi lçii Ich cüa Tng cong ty;
b) S krqng thành viên HDQT con Ii It hn s 1ung thành viên t6i thiu theo quy
djnh cia pháp 1ut;
c) Theo yeu cu cüa c dong hoc nhOm c dông quy djnh tai khoán 2 Diu 115 cüa
Lust Doanh nghip; yen cAu triéu tp h9p Dai hOi dng c dông phâi duçic the hin bang vAn
ban, trong do nêu rO 1 do và inuc dIch cuc hçp, CO di chU k cüa cac c dông lien quan
hoc vAn bàn yêu cu duçic 1p thành nhieu bàn và tp hqp dü chft k cüa các c6 dông cO lien
quan;
d) Các tnthng hçip khác theo quy dnh cüa pháp 1ut và Diu 1 Tng cong ty.
2. Triu tp h9p Dai hOi dng C6 dông bAt tththng
Hi d6ng quãn trj phãi triu tp hp Di hOi d6ng C6 dông trong thi han [30] ngày ke
ti.r ngày s6 krçmg thành viên HDQT cOn 1i It hcrn s6 lucing thânh viên t6i thieu theo quy djnh
tai Diu 1 T6ng cong ty hoc nhn duçic yêu cu quy djnh tai diem c và diem d khoãn 1 Diu
nay;
3. Nguxäi triu tp hop Dui hi d6ng c6 dông phãi thirc hin các cOng vic sau day:
a) Lp danh sách c6 dông Co quyn dr hop;
b) Cung cAp thông tin và giái quyet khieu nii lien quan den danh sách c6 dông;
c) Lp chirang trinh và nôi dung cuôc hop;
d) ChuAn bj tài 1iu cho cuOc hop;
d) D%r thão nghj quyet cüa Dai hi d6ng c6 dông theo nOi dung dr kien cüa cuc hçp;
danh sách và thông tin chi tiet cüa các rng ci'r viên trong tnsorng hcip bAu thành viên HDQT;
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e) Xác djnh thôi gian \'à dja diin hop;
g)

Gcri

thông báo môi hçp dn tirng c dông có quyn dir hp theo quy djnh Lut

doanh nghip;
h) Các cong vic khác phic viii cuc hop.
Diu 15. Cãc Bati gitij) vic HDQT

1. 1-IDQT Co CáC Ban giiip viéc d h trçl ho?t dng cüa HDQT, bao gni các Ban:
Tong hgp; Kirn toán Ni b; và các Ban khác theo nghj quy& cia DHDCD, HDQT.
2. HDQT quy djnh chirc nAng, nhim vi, quyn han và t chi'rc b may cUa các Ban.
CHU'ONGIV
CUOC HQP HQI DONG QUAN TRI
Diu 16. Nguyen tc

hoat

dng cüa HDQT

1. Thành viên HDQT tham gia cong tác lãnh dao, quân l', giárn sat hot thng cüa
PJICO theo sr phân cong c1ia Chü tch HDQT.
2. HDQT tháo 1un và biu quyt d dua ra quyt djnh v mQi vn d quãn frj PJICO
trong phm vi quyn han, nhim vi duçic quy djnh thông qua bang các nghj quyt, quyt djnh
cüa HDQT.
3. Ngh quyEt, Quyt djnh cüa HDQT ducic thông qua tai cac phiên hp HDQT hoc
xin ki&i các thãnh viên HDQT bang van bàn, fax, thi.r din tü theo quy dnh cüa Pháp 1ut
Va Diêu 1 cUa PJICO.
• A

Dieu 17. Che dç lam viçc cua HDQT

1. HDQT lam vic theo ch dO tp th& hp dlnh k' mi qu5' It nht 01 1.n vào
fruàc/hoc sau ngày 15 cüa tháng dau qu sau (nu trng vâi ngày nghi thI chuyn sang ngày
horn trrncc hoc ngày horn sau) d xem xét vã quy& djnh nhüng vn d thuOc nhim vii,
quyn han cüa mInh.
2. HDQT Co th hp bAt thithng hoc lAy kin bang van bàn d giâi quyt nhng vAn
d cAp bach cüa PJICO. Thành viên HDQT (hoc ngthi duçic hOi kin) cO trách nhiOm gri
kin dy dü, kjp thyi v HDQT (thông qua Ban T6ng hçp HDQT). N&i qua th&i gian quy
djnh tai PhiEu lAy " kiEn ma thành viên HDQT (hoc ngir&i di.rçic hOi y kin) không gui ki&i
v HDQT thi duçc coi là dng vài tAt cà các nOi dung lAy ' kin.
3. HDQT thrc hin mOt trong các hInh thi.'rc biu quyt sau: gia tay biu quy& trrc
tip, kin bang vAn bàn.
4. Khi hop HDQT bàn v nOi dung cong vic cüa PJICO có lien quan dn cac vAn d
quan trç)ng cUa nghip vii nào thi HDQT mYi cá nhân hoãc dai din cüa &Yn vj, phOng ban có
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lien quan do dn chj hQp; tnrng hqp cO lien quail den quyên !Q'i Va nghia vii ciia nguà1 lao
dông trong PJICO m&i dai din Cong doàn PJICO d? h9p. Di din co quan, t chirc duc
rnäi dir h9p Co quyên phát biu ' kin nhtrng không tharn gia biu quyt.
Diêu 18. Mt s6 quy dnh cii th khac v hoyt dng cüa HDQT
1. Can c1r vão k hoch ct:ia l-IDQT, Chü tjch HDQT t chirc phãn cong chi dao vic
nghiên cCru các d an, các van ban thuc nhim v, quyên hn cia HDQT; TGD t chirc phân
cOng chi do nghiên cüu các ni dung theo üy quyn, phân cp vâ theo nhim vi, quyn han

ca TGD.
2. Các don vj duçic HDQT phân cong thm djnh các h so, tài lieu thuc nhim vii,
quyEn han cüa HDQT cO trách nhim chCi dng, kjp thôi thm djnh, báo cáo Chü tjch HDQT
trong thai han thi da 07 (bay) ngày lam vic k tr ngày nhn duc h so, tâi lieu. D& vâi d
an lan th,rc hin theo chi dao cüa Chü tjch HDQT.
3. Các h so TGD trInh HDQT xem xét phé duyt, phâi dam bão các thu tic v hành
chInh, pháp l (Th trInh do TGD hoAc nguai duqc Uy quyn, k trinh HDQT) và kern theo
dy dü các h so lien quan theo dUng quy djnh, quy trInh nghip v11 hin hành.
4. Thông báo môi hop và các tài 1iu hQp HDQT phâi duçic gi.'ri dn các thành viên
HDQT và di biu ducic m?i (qua email hoc bang hInh thirc khác) truàc It nhAt là 05(nAm)
ngày lam vic. H so, tài lieu do các don vj trinh HDQT xem xét phê duyt, phái gui tâi Ban
T6ng hcip HDQT truâc It nhAt là 06 (sáu) ngày lam vic, trr mOt s tInh hu6ng dt xu&t và
khAn cp.
5. Ban Tng hç,p HDQT hoc ngiii duçc chi dlnh lam Thu k cuc hçp HDQT, can
c1r vào kt qua cuOc h9p HDQT d hoàn chinh dr thão biên bàn cuc hop HDQT; di thão
nghj quyEt, quyt djnh cUa HDQT trinh ChU tjch HDQT k.
6. Nghj quyt và quy& djnh cUa HDQT có tInh chat bt buc thi hành trong toàn Tng
cong ty. Các nghj quy&, quyt djnh cUa HDQT duçic sao gt'ri ci th nhu sau:
- Các nghj quyt, quyt djnh cUa HDQT cO lien quan dn tlrng 11th virc cii th ducic gt'xi
tâi các don vj và cá nhân có lien quan;
- Các nghj quyt, quyt djnh cUa HDQT CO lien quan dEn hoat dng cUa toãn h th6ng
PJICO, duc sao gui cho tht cà các don vj thành viên trong h thng PJICO.
7. Các vAn d phát sinh trong qua trInh diu hành vtrqt qua thAm quyn cUa TGD cn
phài trInh HDQT; Các van bàn trinh HDQT giài quyEt phài do TGD k trinh. Truing hçp
TGD di vng, Phó TGD phái di.rçic TGD Uy quyn.

8.
TGD, thành viên HDQT trInh HDQT k ban hành các quy djnh v quán 1 ni b
thuOc thAm quyn cUa HDQT theo quy dinh cUa Diu l PJICO vã các quy dnh khác cUa
phap 1ut.
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ljiêu 19. Cnôc hop HDQT
1. Cuc h9p du tiên cüa nhiéiii kS' HDQT d bu Chü tjch v ra các quyt djnh khác
thuc thin quyn duçc tin hành trong thôi hn 07 (bay) rigày 1im vic, kê tr ngày kêt thic
bAu cCr HDQT nhirn kS' do. Cuc hçp nay do thành viên cO s phiêu bâu cao nhât hoc t 1
phiu bu cao nht triu tp và chü tn. Tnring hçip có nhiêu horn mt thânh viên có so phiêu
bu hoc t l phiu bAu cao nht vã ngang nhau thI các thành viên bu theo nguyen tc da s
d chn 01 ngu&i trong s h triu tp hp HDQT.
2. Các cuôc hop HDQT tin hành ti tri1 so chinh cüa PJICO hoc 0 norm khác theo sr
nhAt tn chung cia các thành viên HDQT.
3. Chü tjch HDQT phãi triu tp các cuOc hp HDQT ththng kS', Ip chuorng trmnh nghj
sr, th0i gian và dja dim hçp it nhAt 05 ngày lam vic truOc ngày hop dr kin. ChU tjch
HDQT triu tp khi thAy cn thit, nhung It nht là mi qu phãi hp 01 lan.
4. Trong tnr&ng hp cn thit, ChU tjch HDQT phãi triu tp hop bt thu?ing, trong thi
hn 07 ngày lam vic, k tir ngày nhn duqc mt trong các d nghj cUa TGD hoc It nhAt 05
ngu&i quán 1 khác; hoc 02 thành viên HDQT; hoc thành viên dc 1p HDQT. Trir&ng hqp
Chü tjch không triu tap hop HDQT theo d nghj thI ChU tch phãi chju trách nhim v nhtlng
thit hi xãy ra di vOi PJICO; trong truOng hqp nay, ngu1i d ngh hçp HDQT cO quyên
triu tp hp HDQT, các thành viên HDQT dir hp bO phiu bu chü t9a cuOc hop.
5. ChU tjch HDQT hoc ngu0i triu tp hp HDQT phài gl'ri thông báo mcvi hp chm
nhAt 05 ngày lam vic truOc ngày hçp. Thông báo m1i hp phãi xác djnh ci th th?yi gian và
dja dMm hcp, chuorng trinh, các vn d thào 1un và quyt djnh. Kern theo thông báo m&i hp
phái cO tài lieu st'r ding t?i cuc hp (trr mOt s tInh hung dt xut và khn cap). Thông báo
mcxi hp duçic gui bang biru din, fax, thu din tü hoc phucrng tin khác, nhung phâi bào
darn dEn ducyc dja chi lien lac cüa tmg thành viên HDQT duçc dang k t?i PJICO.
6. Các cuOc hp hoc trtr0ng hçrp thy kiEn cila các thành viên HDQT duçic coi là hqp
1 khi Co 3/4 (ba phân ttr) t6ng s6 thành viên HDQT tham dir. TruOng hçip cuc hp ducic
triu tp theo quy djnh khoãn nay không dü s6 thành viên d,r hp theo quy djnh thi duqc triu
tp IAn thCr hai trong th&i hn 07 ngày lam vic, kE tr ngày dr djnh hop lAn th(r nht. TrtrOrng
hçrp nay, cuOc hp duqc tiEn hành nEu cO horn mOt rnra s thanh viên HDQT dir hop.
7. Chü tjch HDQT hoc thành viên HDQT duçic Chi tjch HDQT üy quyn triu tp và
chü tnI cuOc hp cüa HDQT.
8. Thành viên HDQT duçic coi là tham dir và biEu quyEt tti cuc hop trong trtthng hqp
sau day:
a) Tham dir và biEu quyEt tnrc tiEp tai cuc hop;
b) liJy quyn cho ngithi khác dEn dr hop theo quy djnh ti khoân 5 DiAu 3;
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c) Tham dir và biéu quyêt thông qua 1ii nghj tlVc tuyên hoc hInh thtrc tung ti,r khác;
d) Gi phiu biu quyt dn cuc hQp thông qua thu, fax, thu din tr.
Trung hp gITi phiu biu quyt dn cuc h9p thông qua thu, phiu biêu quyêt phài
drng trong phong bI kin vã phãi &rçc chuyn dn Chi tjch HDQT chm nht mt gi?. truâc
khi khai mac. Phiu biu quyt clii duçic mi truâc six chrng kin ci:ia tt cã nhUng nguii dr
hop.
9. Nghj quyt, quyt djnh cüa HDQT duçic thông qua nu duqc da s (trên 50%) thành
viên biu quyt tan thành; tru1ng hqp s phiu ngang nhau thI ben có phiu cüa Chü tjch
HDQT là quyEt djnh. Thânh viên HDQT có quyn bâo hxu kin cüa mInh. Nghj quyt,
quyt djnh và các tài 1iu hp ci'ia HDQT duçic 1p bang ting Viêt.
10. Ni dung các vn d tháo lun, các kiEn phát biu, két qua biu quyt, các nghj
quyt duçic HDQT thông qua, kt Iun cüa các cuOc hp phái duçxc ghi thành Biên bàn.
Diu 20. Biên ban hQp HDQT
1. Các cuOc hp cüa HDQT phãi duçic ghi bién bàn và có th ghi am, ghi và luu gi
duâi hInh thirc din tCr khác. Bien bàn phâi Ip bang ting Vit, có các ni dung chti yu
day:
a) Ten, dja chi tr1 so chInh, mA s6 doanh nghip;
b) Mic dIch, chucing trinh và ni dung hcp;
c) Th?yi gian, dja dim hop;
d) H, ten tüng thành vién dir hp hoäc ngi.reii duçic Uy quyn dir hop và cách thirc du
hçp; h, ten các thành viên không d hQp và 1 do;
d) Các vAn d ducic thão lun và biu quyt tai cuOc hop;

e) Tom tt phãt biu kin cüa trng thành viên dr hcp theo trInh tu din bin cOa cuc
hop;
g) K& qua bi&j quyt trong dO ghi rO nhCmg thành viën tan thành, khong tan thành và
không cO kin;
h) Các vAn d dA duqc thông qua;
i) H, ten, chit k chü ta và ngithi ghi biên bàn.
Chü ta và ngu?i ghi biên bàn phâi chju trách nhim v tInh trung thrc và chInh xác cüa
nOi dung biên bàn hp HDQT.
Ni dung Biên bàn duqc gri tOi các thành viên HDQT qua thu din tir. Trong vOng 03
ngày k tr ngày Biên bàn duçic gl'ri qua thu din tir, thành viên HDQT xem xét v nOi dung
Bién bàn Va cO kin gi:ri v Ban Tang hç'p HDQT qua thu din t1r d b6 sung hoàn thin.
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Qua thôi hn nay, iiu ihânh viên HDQT không có ' kin ye ni dung BiCn bàn duc xem là
dng vâ có trách nhim thirc hin k vào Biên bàn vào thO'i gian hop gân nhãt dê hoàn thành
thu t1c.
Ban Tng hqp HDQT có trãch nhim sao gui Biên bàn qua duông Email và dung bi.ru
din tOi các thãnh viên HDQT trong thai han 7 ngày lam vic k tir ngày có dll chü k dlla các
thành viên HDQT tham di..j hop.
2. Bién bàn hçp HDQT vâ tài 1iu sr dung trong cuc hp phãi thrçc luu gilt tai tri
chInh dlla PJICO.
Diu 21. Thông qua quyt dlnh ella HDQT
1. HDQT thông qua quyt djnh bang hInh thirc biu quy& t?i cuc hp hoc 1y kin
bang vAn bàn, thu din tl'r hoc fax.
2. Quyn biu quyt ella thành viên HDQT tai cuOc hop:
a) Trlr quy djnh tai Dim b Khoân nay, mi thành viên HDQT trrc tip có mat tai euc
hp cO mOt phiu biu quy&.
b) Thành viên HDQT không duqe biu quy& v các hcip dng, giao djch hoc d xut
ma thành viên do hoc ngui CO lien quan tâi thành vién dO CO lçii Ich và lçii Ich dO mâu thun
hoc cO th mâu thun vfyi kyi Ich ella PJICO. Thành vién nay, khi do së không duçic tinh vào
s lucmg dai biu t6i thiu cn thit cO mt tai mOt cue hp HDQT v vAn d ma thành viên
dO không CO quyn biu quyt.
e) Trong cuc hp ella HDQT, khi có vAn d phát sinh lien quan dn mllc d ku Ich ella
thành viên HDQT hoc lien quan dn quyn biu quyt mOt thành viên ma nhUng vAn d dO
không duçuc giái quy&t bang sr tir nguyen tir bO quyn biu quyt ella thành viên HDQT do,
nhltng vAn d phát sinh dO s duc chuyn tâi thll tQa cuc hop và phán quy& ella chll ta
lien quan dn tAt ca các thành viên HDQT khác s cO giá trj là quy& djnh cuM dllng, trlr
trithng hqp tmnh chAt hoc phm vi lqi Ich ella thành viên HDQT lien quan chua dirge cong b6
mt each thIch dáng.
d) BAt k' thành viên HDQT nào huâng Igi tir mt hcup dng phài dirge BHDCD, HDQT
chAp thu.n quy djnh tai Diu l PJICO s dirgc coi là có igi Ich dáng k trong hçup dng dO.
3. Thông qua quyt dlnh ella HDQT tai cuOc hop: Quy& djnh ella HDQT dirge thông
qua khi dirgc da s6 thành viên dr hp biu quy& dng , bao gm cá phiu biu quy& bang
van bàn. Tnrrng hçup s phiu ngang nhau thI quyt djnh cui cling thuOe v phIa có kin
chAp thun ella Chll tjeh HDQT/chll tça cuc hp HDQT.
4. Các quyt djnh dirge thông qua trong mt cuc hp có sIr dung din thoai hoc các
phuing tin thông tin lien lae dirge t chlre và tin hành mOt each hqp 1 theo quy djnh tai
Diu l PJICO eO hiu hrc ngay khi kt thllc cuOc hp nhung phai dirgc khng djnh bng cac
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chfr k5' cta tht cã các i1inh viên HDQT Iham dtr cuc hop nay trong phiu biu quy& cüa
tnig thãnh viên HDQT.
Diêu 22 Thm quyên Va the thác thy 5' kiên thãiili viên HDQT being van ban
1. Chü tch HDQT quyt djnh vic My
quyt nhüng vn d cp bach cüa PJICO.

5'

kMn thành viên HDQT bang van bàn d giãi

2. Ban Tng hcp HDQT chun bj pJiiu lAy 5' kin, các tài 1iu cmn thit cO lien quan dn
nôi dung xin 5' kin. Phiu lAy 5' kin vã tãi lieu kern theo phãi ducc gl'ri bng phuorng thirc
báo dam dn dia chi lien l,c cta tt'rng thnh vien HDQT.
3. Phiu lAy 5' kin dä di.rçic trá liii phãi CO chU k5' cña thành viên HDQT và gài v
HDQT. Các thành viên HDQT có th trã l&i các ni dung trong Phiu lAy 5' kin hoc scan
Phiu thy 5' kin g&i trirOc bng email yE HDQT dE kjp th?yi giái quyt các cong vic, sau dO
gii bàn chInh Phiu thy 5' kin CO chu k5'. Ni dung trã Ru Phiu lAy 5' kin bang email phãi
th6ng nhAt vâi Phiu thy 5' kin bàn chInh và CO giá trj nhu Phiu thy 5' kiên bàn chInh; di.rçuc
luu thay thE PhiEu thy kiEn bàn chInh trong nhUng truung hçip cn thiEt.
4. Ban Tng hçp HDQT kiEm phiEu và 1p biên bàn ki&m phiEu. Biên bàn kiEm phiEu
phái cO các nOi dung yE ni dung thy 5' kiEn, tng hçip kEt qua 5' kiEn biEu quyEt các thành
viên HDQT (gim: dng 5', khong dng 5', 5' kiEn khác). Thy theo yêu cu ciii thE, Chii tjch
HDQT quyEt djnh vic gui thông báo biên bàn kiEm phiEu biEu quyEt tài các thành viên
HDQT.
5. Ban T6ng hçup HDQT phái lien dài chju trách nhim yE tinh trung thirc, chmnh xác cüa
biên bàn kiEm phiEu; lien dOi chju trách nhim yE các thit hai phát sinh tü các quyEt djnh
dircrc thông qua do kiEm phiEu không trung thrc, không chInh xac.
6. Ngh quyEt, quyEt djnh cüa HDQT duçuc thông qua phái gui dEn các thành viên
HDQT trong thui han 07 (bay) ngày lam vic kE tr ngày kEt thüc kiEm phiEu.
7. PhiEu thy 5' kiEn dâ dtrçuc trã 1?yi, biên bàn kiEm phiEu, toàn van nghj quyEt dA &rçuc
thông qua và tài 1iu CO lien quan gui kern theo phiEu thy 5' kiEn dEu phãi duçvc luu giU tai Ban
T6ng hçup HDQT.
8. QuyEt dlnh duçuc thông qua theo hinh thrc thy 5' kiEn thành viên HDQT bang vAn bàn
cO giá trj nhu quyEt djnh thrçuc thông qua tai cuc h9p HDQT.
CH1JNG V
BAO CÁO, CONG KHAI CÁC LqI ICH
Biêu 23. TrInh báo cáo hng nñm
1. KEt thüc nAm tài chInh, HDQT phái trInh DHDCD báo cáo saii day:
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a) Báo cáo kt qua kinh doanli cüa Tng cong ty;
b) Báo cáo tAi chInh;
c) Báo cáo dánh giá cong tác quAii !, diêu hãnh Tng Cong ty;
Diu 24. Lqi Ich cüa Thanli viên HDQT
1. Các thAnh viên HDQT duçc nhn thu lao, tin krang, chê d cong vic d?a trên Co
sâ kt quA và hiu quA kinh doanh cfia PJICO theo quy djnh cUa phAp lut.
2. Thi lao, tin luong, ch do và quyn lqi khác cüa thAnh viên HDQT dircic trA trên
nguyen täc sau day:
a) ThAnh viên HDQT dtrçic huâng thu lao cong vic, ch d vA tin thuâng. Tng mirc
thU lao cUa HDQT do DHDCD quyt djnh tai cuc h9p thithng niên;
b) Thành viên HDQT có quyn dtrqc thanh toán các chi phi An, a, di lai vA chi phi hçip 1
khác ma h9 chi trA khi thirc hin thim duqc giao.
3. Truang hqp thAnh viên HDQT lAm kiêm nhim duçic hiRing thU lao theo quy djnh.
4. ThU lao, ch dO cUa thành viên HDQT duçvc tInh vào chi phi kinh doanh cUa PJICO
theo quy djnh cUa pháp lut v thug thu nhp doanh nghiD vA phAi ducic th hin thành mic
riêng trong báo cáo tAi chInh hang nAm cUa PJICO, phái báo cáo DHDCD tai cuOc h9p
thu&ng niên.
Diu 25. Cong khai các lçi ich lien quan
Vic cong khai lqi Ich thAnh viên HDQT và nguai có lien quan cUa Tong cong ty thirc
hiOn theo quy dnh sau day:
1. Thành vién HDQT cUa Tng cong ty phAi kê khai cho Tang Cong ty v cAc lqi ich
lien quan cUa mInh, bao gôm:
a) Ten, mA s6 doanh nghip, dja chi tnT s& chInh, ngành, ngh kinh doanh cUa doanh
nghip ma h9 Co sâ hüu phan vn gop hoc c phan; t' l vA thii dim sâ htu phân vn gOp
hoc C6 phan dO;
b) Ten, mA s6 doanh nghip, dja chi tn1 sâ chinh, nganh, ngh kinh doanh cUa doanh
nghip mA nhng ngu&i cO lien quan cUa h cUng s0 htu hoc sâ hüu riêng ph&n v6n gOp
hoc C6 phan trên 10% v6n diu l.
2. Vic kê khai quy djnh tai khoAn I Diu nAy phAi duçic thrc hin trong thyi han 07
ngAy lam vic, k& tU ngày phát sinh lçii Ich lien quan; vic sUa d6i, b6 sung phAi duçic thông
báo vâi T6ng cOng ty trong thi han 07 ngày lAm vic, k tr ngày có sUa d6i, b6 sung tuorng
frng.
3. Thành viên HDQT nhân danh cá nhân hoäc nhân danh ngirai khác d thirc hin
Cong vic duâi mi hInh thUc trong phm vi cOng vic kinh doanh cUa T6ng cong ty du phAi
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giãi trinh bàn cht, iii dung cüa cong vic do tri.râc HDQT và chi duçic tIirc hin khi thrçvc da
S6 thành vién can !i cOa HDQT chAp thun; nu thiic hin ma không khai báo hoc không
duçyc sij chp thun cCia I-JDQT thI tAt cã thu nhp CO duvc tr hoit dng dO thuc ye T6ng
cong ty.

CHU'O'NG VI
MOI QUAN H CUA HO! BONG QUAN TR!
Diu 26. Nguyen tAc phôi hçp (rong quaii 1i cong tIc
HDQT, thành viên HDQT ph6i hqp trong quan h cOng tác theo các nguyen tàc sau:
- Luôn luôn trung thành vi lçi Ich cüa PJICO;
- Tuân thi nghiêm tüc các quy dnh Co lien quan ca pháp lut, Diu l và các quy djnh
nOi b cüa PJICO;
- Thrc hin nguyen tAc tap trung dan chü, cong khai, rninh btch;
- Ph6i hqp cong tác vâi tinh thn trách nhim cao nhAt, trung thc, hcxp tác và thithng
xuyên chü dng ph6i hçxp tháo gri các vtràng mAc, khO khAn (nu co).
Diu 27. Ph1 i hçrp trong cong tIc và phát trin m6i quail h voi c0 quail Nhã
nithc, d6i tIc, co' quan truyn thông
1. Chü tjch HDQT và các thành viên HDQT khi quan h cong tIc vài các Ca quan nhà
nithc, dc t6 chixc va dl nhân ben ngoài cO quyn và nghia vi nhân danh HDQT và nhIn danh
PJIco.
2. Chü tjch HDQT là nguri di din thay mt PJICO trong dc bu6i lam vic hoc t6
chCrc sir kiên vOi lãnh do cüa cci quan cAp trén, vâi các ban ngành CO lien quan, vi các d6i
tIc kinh doanh hoc khách hang iOn, khách hang chMn hxqc, vài ca quan thông tAn bIo chI...
Trithng hçrp không tham dir &rçlc, Chü tjch HDQT së üy quyn cho mOt thành vién HDQT
khIc hoc mt thành viên trong Ban TGD thirc hin. Truorng hqp dtrçic Chü tjch HDQT iXy
quyn, sau khi tham dr, nguYi &rqc üy quyn có trlch nhim báo cáo lai Chü tich HDQT v
ni dung lam vic.
3. Ti các buM lam vic và tip khách quan tr9ng, nglx1i chü tn quyt cljnh dc thành
phAn khlc càng tham dir, bao g6m các thành viên HDQT, thành viên Ban TGf) hoc thành
viên dc Ban thuOc HDQT duqc phân cong theo dOi mâng cong vic CO lien quan, dc can bO
quãn 1 cO lien quan.
4. HDQT chi djnh "ngu&i phát ngôn" cüa PJICO. Ngu?ri phát ngôn cUa PJICO Co
quy&n và nghTa viii nhân danh HDQT và nhân danh PJICO thrc hin cOng b6 thông tin v tInh
hinh hoat dng cUa PJICO theo quy dnh.
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5. Các phông/ban có lien quan t?i Tri sâ chInh cfia PJTCO chlu trách nhim chun bj ni dung
và lo hu cn cho bui lam vic hoc tip khách theo clii dto cüa ngis?i chCi trI.
Diu 28. Mi quan h cong tác vOl cô dOug
1. I-IDQT dóng vai trô quan trong trong vic diu phi sr tham gia cUa các c dông
trong PJICO. HDQT vã các thânh viên HDQT phái luôn coi trQng lçii Ich cüa C6 dông, phãi có
trách nhim cung cp kjp thai vâ dy dü cho c6 dông nhtng lucing thông tin cn thi& trong
giâi htn duqc cung dtp; d6ng thôi phái giü mM lien h chat chê, mt thiêt Va thuông xuyên,
lâu dài vâi các c6 dong ci'ia PJICO.
2. MM quan h vâi các c6 dông Ian phãi tuân thU các quy djnh cUa pháp lust, Diu i
và quy djnh cUa PJICO.
Diu 29. MM quan h d6i vol Ban TGD
1. HDQT chju trách nhim b6 nhim và duy trI 6n djnh các thành viên Ban TGE) cO
trinh d nang lijc va do d(rc t6t cho PJICO; d6ng th?vi kip thii bäi nhim các thành viên Ban
TOD không dáp i'rng duxic cac diu kin, tiêu chun theo quy djnh cUa pháp lut và Diu l
cUa PJICO.
2. HDQT lãnh dao và giám sat mi hoat dng cUa Ban TGD trên cci s?i tao mi diu
kin t6t tht v cci ch& chInh sách, ngu6n nhân 1rc, cci so 4t cht d giUp Ban TGE) hoàn
thành nhim vv duorc giao.
3. HDQT thrc hin vic khen thirOng và k 1ut, xir 1 sai pham d6i vOi các thãnh vien
Ban TGD mOt each khách quan trên các can cCr và cci sO phU hcrp quy djnh cUa pháp 1ut,
Diu l và các quy djnh nOi b cUa PJICO.
4. Khi t6 chi.'rc thirc hin các nghj quyt, quyt djnh cUa HDQT, nu phát hiên vn d
không CO igi cho PJICO thi TGD d nghj vOi HDQT d xem xét diu chinh lai nghj quyt,
quyt djnh. TruOng hqp HDQT không diu chinh lai nghj quy&, quyt djnh thi TGD vn phài
thrc hin nhung cO quyn báo hru kin va kin ngh len DHDCE) gn nht.
5. TruOc các cuOc hQp HDQT 05 (näm) ngày lam vic, TGD phái gOi báo cáo bang
vAn ban v tInh hInh hoat dOng kinh doanh thang, qu và phtrcing hirOng hoat dng trong than
k tOi cUa PJICO cho HDQT (Thông qua Ban T6ng Hcip).
6. TGD ducic quyn chU dông quyt djnh các bin pháp virçit thm quyn cUa minh
trong tnrOng hçip khn cp (thiên tai, hOa hon, sr c6) không kjp báo cáo HDQT và chju trách
nhim v nhiing quyt djnh do, d6ng thani phãi báo cáo ccx quan Nba nirOc có thm quyn d
giãi quyét.
7. Hang qu và cu61 nAm, TGD phài cO báo cáo bang vAn bàn v tInh hInh san xut
kinh doanh cUa T6ng cong ty gi'ri HDQT (chm nht là sau 20 ngày ht qu và 45 ngày ht
nAm tài chInh).
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8. 1-lang qu", TGD báo cáo HDQT nhu cu mua 1?i S CO phiëu, Co phAn ccia T&g
cong ty dä phát hãnh hoc nhu cAu phát hành them c phiu cüa Tng cong ty dê HDQT xem
xét, quyêt dinh.
9. Chii tjch 1-IDQT tham dij hoc ccr di dién cüa HDQT tham dr các cuôc hp giao
ban, các cuc hop chuAn bj các d an trInh HDQT do TGD chfi tn. Chü tjch HDQT hoc
ngtrñ di din HDQT dr hçp Co quyi1 phát biu dOng gOp kin nhung khong cO quyn két
1un cuôc hop.
10. Dinh kS' hang jiäm, TGD phái trInh HDQT xern xét Va phê duyt báo cáo quy
hoch lAnh dao cho các vj trI trong Ban TGD.
11. Các chrcing trmnh nghién cüu, kháo sat, hc tap trong nuàc Va ngoài nuàc; các cuc
dam phán và k kt hqp dng... ci)a PJICO cO lien quan dn chirc nang, nhim vii, quyn hn
cüa HDQT, TGD có trách nhim báo cáo ChU tich HDQT d cü thành viên HDQT tham dir.
12. Các cuOc hp do các ca quan có lien quan m?yi ban lãnh do PJICO tham dir (trCr
nhftng trithng hçip m1i dich danh), thI tüy theo tInh chAt tirng cuOc hp d phân cong ci th&
Nhung cuc hp có lien quan dEn di mài t chrc, c chE, chinh sách, kE hoch hang nAm, kE
hoch 5 nAm, chiEn krçc phát triEn trung-dài han hoc xr l nhrng vAn d dang vuàng mAc
iOn cüa PJICO thI Chü tjch HDQT vâ TG[) cüng dir; hoc Chü tjch HDQT quyEt djnh mOt
trong hai chrc danh trén tham dir, sau do thông báo ii cho nhau.
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13. Ti các phiên hçp HDQT, Chü tjch HDQT/ngi.roi chü tn phiên hp cn cu ni dung
hp dE quyEt drnli rn?yi them các PhO TGD hoc tnrOnglphó PhOng/Ban/dan vi phi trách
mãng cong vic CO lien quan tham du hop, báo cáo cong vic Cu thE và tham gia kiEn (nEu
co).
14. Tai các phiên h0p djnh k hoc dOt xuAt cüa Ban TGD hoc các phiên hop lien
quan dEn các nOi dung quan trQng do Ban TGD chü trI, ngithi ch trI m1i và ChU tjch HDQT
tham dr hoc cfr dai din HDQT cüng tham dr hp và chi dao truc tiEp (nEu co).
15. TGD chiu trách nhim báo cáo bAng vAn ban cho HDQT v vic thrc hin nhim
vi và quyn hn ducic giao theo djnh kS'.
16. Ngoài các thông tin báo cáo theo dinh kS', theo yêu cAu cüa các thành viên HDQT,
Ban TGI) và can bO quãn i PJTCO thirc hin báo cáo true tiEp hoc cung cAp các thông tin,
báo cáo chi dao giãi quyEt cO lien quan dEn mãng cOng vic duqc phân cong phii trách, thirc
hin.
17. TGI) phái hoch djnh, xây drng vA clang k)" kE hoach, nhim vii cii thE trong tlrng
thôi kS cüa PJICO dE báo cáo HDQT.
18. TnrOng hçip phát hin Co nil ro, hoc các sr C6, các vic cO thE ánh hiRing iOn dEn
uy tin hoc kEt qua, hiu qua, an toàn hot dông kinh doanh cüa PJICO hoc các sir vic xét
thAy cAn thiEt khác. TGD phãi báo cáo ngay HDQT dE chi do giâi quyEt kjp thai.
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19. Ti cã các van b5n. tôr trInh báo cáo HDQT phãi do TGD trinh k. Truäng hp dc
bit, TGD có the i1y quyn bang van ban cho 01 Phó TGD thjc hiri, truâng hp nay TGD
vn phãi chu trách nhirn v Ililfing ni dung ciy quyI1.
Diu 30. Mill quan h gifta các thành viên HDQT
1. Quan h giva các thành viên HDQT là quail h phôi hçp; các thành viên HDQT Co
trách nhim thông tin cho nhau v vn d co lien quai' trong qua trinh xi:r 1 cong vic dirçrc
phán cong.
2. Trong qua trInh xcr 1 các Cong vic ma thành viên HDQT duçc phán cong chju
trách nhim chinh, nu cO vAn d lien quan dn 1mb virc do thành viên HDQT khác phii trách
ma cAn có kin cüa thãnh viên do thi thãnh viên HDQT chu trách nhim chinh phãi chU
dông phil hqp xir l. Trong tru&ng hcip giUa các thành viên HDQT cOn có kin khác nhau,
thI thành viên chju trách nhim chInh báo cáo Chü tjch HDQT xem xét quyt djnh theo thAm
quyn hoc ti chirc h9p hay lAy kin cüa các thành viên HDQT theo quy djnh cüa pháp lust,
Diu 1 và quy djnh ni bO cüa PJICO.
3. Trong tru?mg hçrp CO sir phAn cong l?i cong viêc giUa các thành viên HDQT thI các
thành viên HDQT phài bàn giao cong vic, h w, tài lieu lien quan bAng vAn bàn.
Diu 31. M61 quan h voi Uy ban kim toán
1. Mii quan h giUa HDQT và Uy ban kim toán là quan h phii hqp. Quan h lam
vic giüa HDQT vâi Uy ban kim toán theo nguyen tAc bInh dAng và dc lap, ding th?ii phil
hcrp cht ch, h6 trq ln nhau trong qua trInh thirc thi thim vu.
2. Khi tiEp nhn các biên bàn kirn tra hoc báo cáo tilng hqp cOa Uy ban kim toán,
HDQT có trách nhim nghiên ciru va chi do các bO phn có lien quan xây d%rng k hoch Va
thirc hin chAn chinh kjp thi.
Biu 32. Quan h gifra Hi ding quãn trl v&i cp üy và các doàn the khác trong
Tilng cong ty
Vic thành 1p và hoat dng cia các til chirc chInh trj- xa hOi, doàn th cüa ngu1i lao
dng trong Ting cOng ty nhtr til chcrc Dãng, COng doàn, Doàn thanh niên duqc thijc hin theo
thing quy djnh cüa pháp lut Vit Nam và Diu l cüa til chirc do. HDQT ton tr9ng Va to
diu kin d cac til chiirc trên hot dng dung chrc nAng, nhim vi,i theo quy djnh cüa pháp
lut và Diu l cüa ti chrc do và phü hçip vâi Diu 1 Tilng cong ty.
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CHUONG VII
ClAM SAT V1C THVC H1N QUVET DJNH, NGH! QUYET
CUA HO! BONG QUAN TRJ
Diu 33. Myc dicli cüa giárn sat
1. Theo dOi và giárn sat các cong vic ma I-IDQT dâ phân cong cho các &Yn vj, cá nhân
thrc hin; kjp thii phát hin, xCr 1 các vn d vuàng mc phát sinh trong thirc té.
2. Darn báo cho cong tác lãnh dio, quân l cia HDQT duçc thông sut, giU nghiem k5'
lut trong h thng PJICO, ch6ng tharn nhing, lang phi Va rnoi tiêu circ Co th phát sinh trong
hot dng ciia PJICO.
3. E4 cao thirc trách nhim và k 1ut cüa trng thành viên HDQT, Ban TGD Va CáC
dn vj, Ca nhan &wc HDQT phân Cong thtrc hin nhim v'i.
Diu 34. Nguyen tc giám sat
1. Cong tác giám sat &rqc tin hành thung xuyên, có k hoach,
tránh chng chéo ánh hithng tiêu circ tOi hoat dOng cüa PJICO.

CO

sr phi hcip d

2. Cong tác giám sat phái dam báo dan chü, Cong khai, dung quy djnh Cüa pháp 1ut,
Diu l va quy ch cüa PJICO, không gay phin ha và không can trâ hot dng cUa d& tuçing
duqc giám sat.
3. HDQT phãi CO báo cáo giám sat theo quy djnh cüa pháp 1ut, Diu l và các quy
dinh nOi bO cüa PJICO.

Biu 35. Phinrng thu'c giám sat
HDQT CO th trrc tip hoc thông qua các Ban tr1rc thuOc thirc hin vic giám sat các
nghj quyt, quy& djnh ca HDQT theo quy djnh cüa pháp lut, Diu 1 và các quy djnh ni b
ciia PJICO.
CHTXONG VIII
BANH GIA, KHEN TH!5NG VA Kc LU4T
Diu 36. Phurorng thfrc dánh giá
Thy thuOc vào quy djnh Cüa HDQT, Cong tác dánh giá hoat dung cüa thãnh viên
HDQT, TOD, PhO TGD, can b quán 1 cüa PJICO co th duçic tin hánh mt hoäc mt s6
phixang thtrc sau:
- Tr nhn xét dánh giá;
- T6 chrc thy phiu thãm dO, tin nhim;
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- Cách thrc phi hp khác do 1-IDQT Itra chon vâo tiriig th?ri diem.
Diu 37. Tiêu chI danb giá
Tiêu chi dánh giá bao g4rn:
1. K& qua thrc hiéri cong vic duqc giao bao gm rntc d hoàn thãnh, kh6i hrçing,
chAt luvng, hiu qua cong vic Ca nhãn va sir phát trin, kt qua ho?t dông ccia &n VI.
2. PhAm chAt do dirc, 16i s6ng, nhIji thi'rc, tji tuâng, vic tuän thu và chAp hành Diu
1 PJICO, chü trl.rong, chinh sãch cüa PJICO vã pháp 1ut.
3. Tinh thAn hoc tap nâng cao trInh d, tInh trung thirc, cAu thj trong cong tác, thirc t
chrc k' 1ut, tinh thAn trách nhim trong cong vic diiçic giao Va vj trI dang dam nhim.
4. Khâ nãng quãn 1, phong cách, thai dO trong quân 1, vic chng tham nhung, lang
phi, quan lieu.
5. Doàn kit, phi hçip trong thin vj vâi các &m vj trong h thong PJICO và mic dO tin
nhiêrn.
6. Các tiêu chI dánh giá khác (nu co) do HDQT ban hành trong trng thyi kS'.
Diu 38. Xp loi dánh giá
1. Can ctr vao kt qua dánh giá, vic xp 1oti thành viên HDQT diiçc phân thành các
lo?i sau:
- Hoàn thành t& nhim vu dsçvc giao;
- Hoàn thành nhim vi dixçic giao;
- Không hoàn thành nhim vi dixçic giao.
2. Các van bàn dánh giá hoat dng cüa thành viên HDQT phâi duçic lixu gilt trong h
sccánhân cüacánbO.
Diu 39. Khen thir&ng
1. Các thành viên HDQT có thành tIch trong cOng tác quãn trj, diu hành và các nhim
vii khác duçic giao së duçic xem xét, khen thuông theo quy djnh cüa Lut thi dua khen thuâng
và Quy ch thi dua khen thuâng và các quy djnh nOi bO khác cCia PJICO do HDQT ban hành.
2. Các hinh thrc khen thrncng, tiêu chuAn ci th v hInh thirc khen thuâng, trInh tir, thi
ti1c khen thtrmg së duqc thirc hin theo Quy ch khen thuâng và các quy djnh nOi bO khác
ciia PJICO.
Dieu 40. Ky 1ut
1. Các thành viên HDQT và can bO quãn l PJICO trong qua trInh thi,rc thi nhim viii
cüa mInh ma vi phm các quy djnh khác có lien quan cüa pháp lut, DiAu l PJICO, quy ch
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ni quy lao dng Va các quy djnh khác cé lien quan cüa PJICO, thy theo tInh chat, rntrc d và
hu qua cüa hành vi vi phim se bj xir ! k' 1ut theo quy djnh cUa Pháp lut và các quy djnh
nôi bô khác ciiia PJICO.
2. HDQT có thm quyn quyt dlnh k' luãt di vâi các chrc danh do HDQT b nhim.
3. Nguyen tc xi:r l vi phm k 1ut, các hInh thi'rc xcr 1 vi phm k' lut, tr'mh tir thu
tiic xir 1 vi phim k lut duqc thirc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut và quy ché cüa PJICO.
CHUYNG IX
DIEU IUJOAN THI HANH
Diêu 41. Biu khoan liii hanh
1. Quy ch nay gm 9 chtrcmg, 41 diu vâ dtrçic Dai hi dng c6 dông thông qua ngày
19/04/2021. Các quy djnh trái vâi Quy ch nay du duqc bäi bó.
2. Các Thành viên HDQT, TGD, các can bO quân l vâ các t chi.'rc, Ca nhãn có lien
quan chju trách nhim thrc hin quy ch nay.
3. Vic st'ra di, b sung, thay th các quy djnh có lien quan tOi Quy ch nay do
DHDCD quyt djnh.
4. Tnrmg hçp có nhüng quy djnh cüa Pháp Iut có lien quan dn hot dng cUa PJICO
chua ducc d cp trong bàn Quy ch nay, hoc trong tnxing hqp có nhüng quy djnh m1i cüa
pháp 1ut khác vài diu khoàn trong Quy ch nay thI nhüng quy dnh cüa Pháp 1ut do duang
nhiên duçic áp dung và diu chinh hoat dông cüa PJICO./.

TM. HOI BONG QUAN TR!
CHU TICH
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