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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm vụ 
Ban Tổng Tổng giám đốc, mối liên hệ giữa Hội đồng quản trị và Tổng Tổng giám đốc 

công ty 
--------------------- 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT 
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và 
Thương mại (SONA) được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 24/03/2015; 
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày …….. về việc ban hành Quy chế về chế độ làm 
việc Ban kiểm soát và quan hệ phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, 
Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA); 
- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Công ty; 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế tổ chức hoạt động và phân công nhiệm 

vụ Ban Tổng giám đốc, mối liên hệ giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cung 

ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA).                                                           

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày……tháng…..năm2021 

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Thủ trưởng các 

đơn vị và toàn thể CBNV trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi gửi: 
   - Như điều 3; 
   - Lưu VT.   
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

  
  
 
   

Nguyễn Đức Nam 
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QUY CHẾ  
 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY, MỐI QUAN HỆ GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
 (Ban hành kèm theo quyết định số …./QĐHĐQT-SONA ngày … tháng …. năm 2021) 

 
 

Điều 1: Mục đích và nguyên tắc. 

1. Quy chế hoạt động của Ban Tổng giám đốc (Ban TGĐ) Công ty Cổ phần Cổ phần Cung 

ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (sau đây gọi tắt là Quy chế) được xây dựng trên cơ sở 

Điều lệ của Công ty và nhằm quy định cụ thể nguyên tắc hoạt động, cơ cấu tổ chức, quyền hạn 

và nhiệm vụ của từng thành viên Ban TGĐ. 

2. Quy chế này được áp dụng trong mọi hoạt động của Ban TGĐ và các thành viên Ban TGĐ. 

Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong Quy chế này mâu thuẫn với Điều lệ Công ty thì các quy 

định của Điều lệ Công ty sẽ được áp dụng. 

3. Các thuật ngữ dùng trong Quy chế này cũng có nghĩa như được định nghĩa trong Điều lệ và 

quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là HĐQT) của Công ty. 

 

Điều 2: Nguyên tắc hoạt động. 

1. Tổng Tổng giám đốc chịu trách nhiệm điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty. Tổng 

giám đốc phải chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của mình được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và 

trong Quy chế này. 

2. Phó Tổng Tổng giám đốc, Kế toán trưởng là thành viên Ban TGĐ của Công ty, chịu trách 

nhiệm giúp việc cho Tổng giám đốc theo các nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công hoặc 

ủy quyền như quy định tại quy chế này. 

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn của thành viên Ban TGĐ. 

1. Thành viên Ban TGĐ bao gồm: Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. 

2. Các thành viên Ban TGĐ do HĐQT bổ nhiệm hoặc bãi miễn theo quy định trong Điều lệ 

công ty. 

DỰ THẢO 



3. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm thành viên Ban TGĐ được quy định trong Điều lệ Công 

ty. 

 

Điều 4: Quyền hạn, trách nhiệm của Tổng giám đốc công ty. 

1. Chịu trách nhiệm cao nhất trong việc tổ chức, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh 

hàng ngày của công ty. Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ của mình phù hợp với pháp luật, 

quy định của Điều lệ Công ty và quy chế này. Cụ thể: 

1.1. Tổ chức thực hiện các Nghị quyết , Quyết định của HĐQT, chỉ đạo thực hiện kế hoạch 

kinh doanh và phương án đầu tư đã được HĐQT phê duyệt. trong trường hợp không đồng ý 

với nghị quyết, quyết định  của HĐQT, Tổng Tổng giám đốc vẫn có trách nhiệm thực hiện 

nghị quyết, quyết định của HĐQT nhưng có quyền bảo lưu ý kiến của mình và trình Đại hội 

đồng cổ đông xem xét trong phiên họp gần nhất. 

1.2. Khi thấy nghị quyết, quyết định của HĐQT trái pháp luật, trái Điều lệ của công ty, Tổng 

giám đốc có trách nhiệm báo cáo để HĐQT thay đổi quyết định. Trong trường hợp HĐQT 

không thay đổi quyết định Tổng giám đốc có quyền từ chối thực hiện những nghị quyết, quyết 

định trái pháp luật đó của HĐQT. Khi thực hiện từ chối nghị quyết, quyết định của HĐQT, 

Tổng giám đốc có trách nhiệm thông báo ngay với Ban Kiểm soát. 

1.3. Xây dựng kế hoạch, phương án kinh doanh hàng năm hoặc dự án đầu tư hàng năm của 

Công ty trình HĐQT quyết định; phê duyệt kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh của các 

bộ phận trong Công ty do Phó Tổng giám đốc trình. 

1.4. Tham mưu giá mua, giá bán nguyên liệu và các sản phẩm (trừ những sản phẩm dịch vụ do 

Nhà nước quy định). 

1.5. Quyết định các biện pháp tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, các biện pháp mở rộng sản 

xuất. 

1.6. Tham mưu cho Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các 

chức danh quản lý và người lao động trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của 

HĐQT. 

1.7. Tham mưu cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký kết các hợp đồng kinh tế theo Luật định. 

Được quyền ký kết các Hợp đồng do Chủ tịch HĐQT ủy quyền. 

1.8. Đại diện Công ty trong việc khởi kiện các vụ án có liên quan đến quyền lợi của Công ty 

theo sự ủy quyền bằng văn bản của HĐQT. 



1.9. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức và quy chế quản lý công ty, tham mưu về việc tuyển 

dụng lao động; quyết định tiền lương, phụ cấp đối với người lao động trong Công ty kể cả 

người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc. 

1.10. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh, các quyền và nhiệm vụ 

khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nếu điều hành trái với pháp luật, trái với 

Điều lệ Công ty và trái với quyết định của HĐQT, gây thiệt hại cho Công ty thì Tổng giám đốc 

phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty. 

1.11. Tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu hàng năm về kinh tế, 

chính trị - xã hội của Công ty theo kế hoạch đã được HĐQT giao. 

1.12. Chế độ phân công trách nhiệm trong các Phó Tổng giám đốc do Tổng giám đốc quyết 

định sau khi được thông qua HĐQT. Việc phân công trách nhiệm cho các Phó Tổng giám đốc 

có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty theo 

từng thời kỳ. Tổng giám đốc có thể thay đổi các nội dung đã được phân công khi xét thấy cần 

thiết hoặc có sự điều chỉnh lĩnh vực phân công theo dõi trong các Phó Tổng giám đốc, việc 

điều chỉnh này phải có sự trao đổi bàn bạc trước với HĐQT và nội dung sửa đổi phải được 

thông qua bằng nghị quyết. 

1.13. Trong lĩnh vực tổ chức hành chính công ty: 

- Tổng giám đốc tổ chức các phòng, ban, quyết định nhân sự và nhiệm vụ hoạt động của các 

phòng, ban, trên cơ sở cơ cấu tổ chức đã được HĐQT phê duyệt. 

- Điều hành hoạt động hành chính hiệu quả giữa các phòng ban để phục vụ công tác của 

HĐQT, công tác chính trị - xã hội khác. Phối hợp hoạt động tốt giữa Công ty với các đơn vị 

trực thuộc, các Công ty khác có hợp tác với công ty. 

- Đề xuất, kiến nghị HĐQT việc quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, chấm dứt Hợp đồng lao 

động, khen thưởng, kỷ luật, mức lương, phụ cấp của các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý 

của HĐQT. 

1.14. Trong lĩnh vực lao động tiền lương: 

- Xây dựng và trình HĐQT phương án trả lương, thưởng cho tập thể, cá nhân người lao động 

theo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. 

- Ký và giải quyết các vấn đề liên quan đến Hợp đồng lao động với nhân viên (trừ các chức 

danh thuộc thẩm quyền của HĐQT). 

1.15. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường lệ và bất thường của Ban TGĐ; chuẩn bị 

chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp. 



1.16. Đề nghị Chủ tịch HĐQT triệu tập phiên họp bất thường để giải quyết công việc khẩn cấp 

của công ty, khi đó Tổng giám đốc phải thông báo trước về nội dung chương trình nghị sự dự 

kiến cần giải quyết tại cuộc họp và gửi các tài liệu cần thiết (nếu có) đến Chủ tịch HĐQT và 

các thành viên HĐQT trước phiên họp HĐQT ít nhất là một ngày. 

1.17. Chế độ báo cáo của Tổng giám đốc: 

- Báo cáo bằng văn bản cho HĐQT hàng quý và hàng năm về tình hình hoạt động và tài chính 

của công ty, nội dung báo cáo gồm kết quả hoạt động kinh doanh, kế hoạch kinh doanh cho 

thời gian tiếp theo (tài chính, tổ chức, nhân sự, các hoạt động khác) và đề xuất, kiến nghị xin 

phê duyệt của HĐQT (nếu có). 

- Báo cáo tổng hợp của Ban TGĐ trong phiên họp giao ban của Công ty về tình hình hoạt 

động, tài chính và vấn đề tổ chức quản lý hoạt động trong công ty. 

- Ngoài ra Tổng giám đốc phải báo cáo đột xuất theo yêu cầu của HĐQT. Việc thực hiện các 

báo cáo trên phải được lập thành văn bản. 

- Báo cáo của Tổng giám đốc phải trung thực, chính xác và Tổng giám đốc chịu trách nhiệm 

trước HĐQT và trước cơ quan chức năng về các nội dung được đề cập trong các bản báo cáo. 

1.18. Ngoài những công việc phải trình HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty, Tổng giám 

đốc có quyền chủ động điều hành sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền. Khi có các trường 

hợp khẩn cấp (thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố...) Tổng giám đốc có quyền ra quyết định 

hoặc cho áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền của mình nhưng Tổng giám đốc phải chịu 

trách nhiệm về những quyết định đó đồng thời phải báo cáo lại cho HĐQT trong vòng ba ngày 

kể từ ngày đưa ra quyết định. 

2. Người đại diện theo ủy quyền. 

Tổng giám đốc chỉ được ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc mà không được ủy quyền cho cho 

bất kỳ người nào khác theo một trong ba phương thức ủy quyền sau: 

2.1. Ủy quyền toàn quyền: Nếu Tổng giám đốc vì lý do nào đó vắng mặt tại Công ty quá 30 

ngày thì phải có giấy ủy quyền toàn bộ các công việc thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc 

cho Phó Tổng giám đốc và báo cáo bằng văn bản việc ủy quyền toàn bộ đó cho Chủ tịch 

HĐQT. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện sau khi HĐQT chấp thuận. Người nhận ủy quyền 

chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và HĐQT về những việc đã làm theo ủy quyền và phải 

báo cáo lại cho Tổng giám đốc. 

2.2. Ủy quyền vụ việc: Các công văn, quyết định và một số công việc cụ thể do Công ty được 

Tổng giám đốc ủy quyền bằng văn bản theo lĩnh vực được phân công. Người nhận ủy quyền 

không được ủy quyền lại. 



2.3. Ủy quyền theo hình thức phân quyền thường xuyên: Phân công chức năng, nhiệm vụ cụ 

thể được thể hiện tại Quy chế này. Các Phó Tổng giám đốc được ủy quyền theo hình thức phân 

quyền thường xuyên được quyền chủ động tổ chức thực hiện các công việc được ủy quyền. 

Phó Tổng giám đốc được ủy quyền chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, HĐQT và trước 

pháp luật về các công việc được ủy quyền. Phó Tổng giám đốc được ủy quyền không được ủy 

quyền lại. 

 

Điều 5. Quyền hạn và trách nhiệm của Phó Tổng giám đốc. 

Phó Tổng giám đốc là người giúp việc cho Tổng giám đốc, được Tổng giám đốc phân công 

phụ trách quản lý, điều hành các hoạt động chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của công ty. Phó 

Tổng giám đốc có quyền hạn và trách nhiệm sau: 

1. Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc thông qua việc ủy quyền toàn 

bộ hoặc từng vụ việc cụ thể trong trương hợp được Tổng giám đốc ủy quyền. 

2. Quyền tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại các phiên họp của Ban TGĐ; quyền 

được bảo lưu ý kiến khác với quyết định của Tổng giám đốc hoặc Ban TGĐ. Trong trường 

hợp phát hiện thấy quyết định của Tổng giám đốc không phù hợp các quy định của pháp luật, 

Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của HĐQT, Phó Tổng giám đốc có trách nhiệm báo 

cáo lại Tổng giám đốc để sửa đổi hoặc thay thế. Trường hợp Tổng giám đốc không thay đổi 

quyết định, Phó Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định. 

3. Thường xuyên báo cáo Tổng giám đốc về những công việc thực hiện được do Tổng giám 

đốc phân công; có trách nhiệm chuẩn bị dự thảo của các đề án, quyết định, văn bản tài liệu liên 

quan đến lĩnh vực mình được phân công phụ trách trình lên Tổng giám đốc theo lịch phân 

công công việc hoặc theo thời gian yêu cầu cụ thể của Tổng giám đốc. 

4. Thay mặt Tổng giám đốc làm việc và cung cấp thông tin cho các cổ đông, cơ quan báo chí 

có liên quan theo lĩnh vực được phân công. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về việc 

công bố thông tin trung thực và tuân thủ quy chế bảo mật của công ty. 

5. Tham mưu với Tổng giám đốc công ty, HĐQT về cơ cấu tổ chức, điều hành, năng lực để 

thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị được giao phụ trách. Chịu trách nhiệm cùng với Tổng giám 

đốc Công ty trong việc bảo vệ khối lượng, nhận chỉ định thầu, đấu thầu các dịch vụ thường 

xuyên với Tỉnh, Thành phố đối với lĩnh vực được phân công. 

6. Khai thác tìm kiếm thêm việc làm ngoài hợp đồng dịch vụ thường xuyên nhà nước. 

7. Quyền ký và ban hành các văn bản báo cáo sau: 



7.1. Các văn bản, báo cáo điều hành, triển khai công việc gửi trong nội bộ công ty, các văn bản 

khảo sát, nghiệm thu công việc theo lĩnh vực được phân công. 

7.2. Các văn bản báo cáo phát hành ra bên ngoài Công ty theo lĩnh vực được giao, trừ trường 

hợp nội dung văn bản, báo cáo nhạy cảm hoặc có tầm ảnh hưởng lớn thì phải trao đổi, giải 

trình, thảo luận với Tổng giám đốc về các vấn đề được đề cập trong các văn bản để Tổng giám 

đốc ký ban hành hoặc ủy quyền ký ban hành. 

8. Quyền ký duyệt chủ trương cho công tác mua vật tư, hàng hóa đối với các lĩnh vực được 

giao điều hành sản xuất. 

 

Điều 6. Quyền hạn và trách nhiệm của Kế toán trưởng. 

Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chịu trách nhiệm trước 

HĐQT và trước pháp luật trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình. Kế toán trưởng chịu sự 

chỉ đạo trực tiếp của Tổng giám đốc và thực hiện công việc theo sự phân công của Tổng giám 

đốc. Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) có các quyền hạn và nhiệm vụ sau: 

1. Xây dựng và thực hiện hệ thống chứng từ, hệ thống tài khoản, sổ sách kế toán và điều hành 

nghiệp vụ kế toán của Công ty theo các quy định hiện hành của Pháp luật. Quy trình nghiệp vụ 

kế toán phải phù hợp với chế độ kế toán mà công ty đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. 

2. Tổ chức, quản lý và giám sát việc tuân thủ chế độ bảo mật đối với mọi sổ sách, chứng từ, 

thông tin, tài liệu, số liệu kế toán tài chính. Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) chỉ được 

phép cung cấp số liệu cho Kiểm soát viên hoặc theo yêu cầu của các đối tượng khác khi có sự 

đồng ý của Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc. 

3. Tổ chức, quản lý và giám sát các hoạt động kế toán của các đơn vị, bộ phận, chi nhánh trong 

công ty; chịu trách nhiệm trực tiếp về tính thống nhất, chính xác của các nghiệp vụ kế toán 

trong toàn công ty. 

4. Tất cả các chứng từ, sổ sách kế toán đều thông qua Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) 

ký trước khi trình Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc ký duyệt. Kế toán 

trưởng chịu trách nhiệm cao nhất về tính trung thực của các số liệu ghi trong sổ sách, chứng từ 

trước Chủ tịch HĐQT, HĐQT và Tổng giám đốc. Khi có lỗi kỹ thuật phải sửa lại các số liệu 

trong sổ sách kế toán phải theo đúng các quy định hiện hành. Kế toán trưởng (hoặc phụ trách 

kế toán) chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của việc sửa chữa các số liệu này. 

5. Xây dựng trình Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc kế hoạch tài chính của công ty hàng năm 

hoặc dài hạn. Tham mưu, đề xuất với Tổng giám đốc về các quy chế vay mượn, cầm cố, thế 

chấp, mua bán tài sản theo quy định của pháp luật. Có trách nhiệm giúp Chủ tịch HĐQT, Tổng 



giám đốc quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản của công ty có hiệu quả và theo đúng quy định 

của pháp luật. 

6. Khi có lệnh của Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc thì kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế 

toán) phải có nghĩa vụ chấp hành. Nếu thấy lệnh đó có bất kỳ vấn đề nào chưa rõ ràng hoặc có 

dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tài chính thì kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) vẫn phải 

chấp hành nhưng được quyền báo cáo trực tiếp cho HĐQT hoặc Trưởng ban Kiểm soát. 

7. Chịu trách nhiệm cùng với Tổng giám đốc lập các báo cáo tài chính như sau: 

7.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm, bảng cân đối kế toán, bảng cân đối số 

phát sinh, bảng lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng tăng giảm tài sản, tình 

hình thực hiện nghĩa vụ Nhà nước, thuế VAT, thuế thu nhập, tình hình tăng giảm nguồn vốn, 

chi tiết công nợ, tăng giảm tài sản, một số chỉ tiêu đánh giá v.v...của công ty theo quy định. 

7.2. Các báo cáo hàng tháng, hàng quý, năm lập theo quy định tại Quy chế quản lý tài chính 

của công ty. 

7.3. Chịu trách nhiệm bảo quản các tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động tài chính kế toán 

trong toàn công ty. 

 

Điều 7. Các phiên họp của BAN TGĐ. 

1. Ban TGĐ họp thường kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc bất thường. Các phiên họp của Ban 

TGĐ có thể được tổ chức theo hình thức giao ban mở rộng đến các phòng ban, đơn vị sản xuất 

trực thuộc. 

1.1. Phiên họp giao ban thường kỳ do Tổng giám đốc triệu tập theo lịch công tác của công ty, 

địa điểm và thời gian được sắp xếp cho phù hợp với tình hình thực tế do Tổng giám đốc ấn 

định. Thành phần tham dự cuộc họp Ban TGĐ ngoài thành viên Ban TGĐ, có thể mời thêm 

một số thành viên như HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc các đơn vị trực thuộc, đội 

trưởng sản xuất, cán bộ quản lý khác trong công ty. 

1.2. Phiên họp bất thường để giải quyết các công việc đột xuất của công ty được Tổng giám 

đốc triệu tập hoặc theo đề nghị của một trong các thành viên Ban TGĐ. 

1.3. Các thành viên Ban TGĐ cũng có quyền triệu tập cuộc họp Ban TGĐ có sự tham gia của 

HĐQT, ban Kiểm soát, trong trường hợp Tổng giám đốc sai phạm nghiêm trọng. 

2. Nội dung các phiên họp Ban TGĐ là tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của công ty, các bộ phận, đơn vị thành viên hay các dự án đầu tư, các vấn đề còn tồn tại 

của các phiên họp trước đó hay bất kỳ đề xuất, kiến nghị nào của thành viên Ban TGĐ. Ngoài 



ra trong phiên họp này, các thành viên Ban TGĐ có nghĩa vụ báo cáo, giải trình các vấn đề 

thuộc thẩm quền quản lý của mình. 

3. Các cuộc họp Ban TGĐ hoặc Ban TGĐ mở rộng đều phải lập biên bản có chữ ký của người 

chủ trì cuộc họp và thư ký, có dấu giáp lai, hoặc phải bằng thông báo các nội dung kết luận 

trích nghị quyết tại buổi họp gửi đến các thành viên tham dự hoặc các đơn vị liên quan. 

Điều 8. Mối quan hệ giữa HĐQT và Tổng giám đốc. 

1. Đối với các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông: 

Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện các công việc do 

HĐQT phân công để chuẩn bị các phiên họp thường niên và bất thường của Đại hội đồng Cổ 

đông. Đối với những công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, Tổng 

giám đốc có trách nhiệm chuẩn bị theo phân công của của HĐQT, báo cáo HĐQT thông qua 

để HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét quyết định. 

2. Đối với các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT: 

Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu xây dựng các dự án, lập kế 

hoạch, lấy ý kiến của các chuyên gia tư vấn và trình dự thảo lên HĐQT xem xét trong các 

phiên họp của HĐQT; Tổng giám đốc có trách nhiệm xây dựng quy trình trình duyệt, báo cáo 

HĐQT đảm bảo rõ ràng về hình thức, chính xác về nội dung và phù hợp với các quy định hiện 

hành của Pháp luật. 

Đối với nội dung đã được HĐQT phê duyệt bằng văn bản, Tổng giám đốc có trách nhiệm trực 

tiếp chỉ đạo tổ chức thực  hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. 

Tổng giám đốc được ký kết một số các văn bản liên quan theo phân cấp của HĐQT và có trách 

nhiệm tổ chức thực hiện đề án, kế hoạch sau khi được HĐQT thông qua. 

3. Việc lập và duyệt kế hoạch, quản lý tài chính, xây dựng đơn giá tiền lương, khoán công 

việc, chi phí....sẽ do Trưởng các bộ phận chuyên môn phối hợp xây dựng trình Tổng giám đốc 

đề Tổng giám đốc phê duyệt hoặc trình HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền. 

 

Điều 9. Thay đổi thành viên, miễn nhiệm tư cách Ban TGĐ. 

1. Từ chức, từ nhiệm các chức danh thành viên Ban TGĐ: 

1.1 Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng muốn từ nhiệm chức danh phải có 

đơn gửi đến HĐQT. Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày nhận đơn, HĐQT họp để xem xét và 

quyết định. 



1.2. Trong trường hợp Tổng giám đốc bị mất tư cách Ban TGĐ thì người khác tạm thời thay 

thế và được Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm, sau đó trong cuộc họp HĐQT liền tiếp sẽ bổ nhiệm 

chính thức người thay thế. 

1.3. Mọi trường hợp bị khuyết khác do HĐQT quyết định. 

2. Miễn nhiệm tư cách Ban TGĐ: 

2.1. Ban TGĐ bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: 

- Bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

- Từ chức. 

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định trong Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của Ban 

TGĐ. 

2.2. Thành viên Ban TGĐ đương nhiên bị mất tư cách thành viên Ban TGĐ trong các trường 

hợp sau đây: 

- Mất trí, chết, mất quyền công dân. 

- Không đáp ứng được nhu cầu công việc 

 

Điều 10. Điều kiện làm việc của Ban TGĐ. 

1. Phòng Tổ chức - hành chính công ty có trách nhiệm chuyển và nhận tất cả các công văn tài 

liệu của Ban TGĐ: 

1.1 Đối với các văn bản đến, phòng tổ chức - hành chính gửi trực tiếp đến Chủ tịch HĐQT 

công ty, Chủ tịch HĐQT công ty sẽ chỉ đạo, phê duyệt sao gửi và giao nhiệm vụ cho các cá 

nhân, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện. 

1.2. Đối với các công văn, quyết định do Ban TGĐ ký phát hành phải được phòng tổ chức - 

hành chính công ty lưu trữ bản chính và kịp thời sao gửi cho các thành viên Ban TGĐ, lãnh 

đạo phòng, ban, đơn vị trong công ty. 

1.3. Phòng tổ chức - hành chính công ty cần sao gửi cho HĐQT các tài liệu liên quan về quản 

lý nhà nước, các quyết định điều hành quan trọng của Tổng giám đốc và các báo cáo định kỳ 

của công ty. 

2. Tất cả các thành viên Ban TGĐ có thể trực tiếp làm việc với HĐQT công ty. 

3. Các thành viên Ban TGĐ được hưởng lương, thưởng, phụ cấp, công tác phí....theo quy chế 

trả lương và các quy định về chế độ liên quan của công ty do HĐQT hoặc Tổng giám đốc công 

ty quyết định. 

4. Các thành viên Ban TGĐ được bố trí phòng làm việc riêng tại trụ sở chính của công ty với 

đầy đủ phương tiện làm việc, hội họp và tiếp khách. 



 

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung. 

1. Trong quá trình thực hiện, bất kỳ thành viên nào của Ban TGĐ cũng có thể đề xuất với 

Tổng giám đốc về vệc sửa đổi bổ sung, thay thế những quy định của Quy chế này cho phù hợp 

với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

2. Trong trường hợp các quy định của Điều lệ công ty hoặc nhân sự liên quan Ban TGĐ thay 

đổi thì Quy chế này cũng phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các thay đổi trong Điều lệ 

công ty. 

3. Tổng giám đốc đề xuất việc sửa đổi, bổ sung thay thế các quy định của Quy chế này để 

HĐQT công ty phê duyệt. 

4. Bất cứ sửa đổi, bổ sung, thay thế nào trong Quy chế này chỉ có hiệu lực khi HĐQT phê 

duyệt. 

 

Điều 12. Hiệu lực của Quy chế. 

1. Quy chế này có hiệu lực khi được HĐQT phê duyệt phù hợp với các nguyên tắc hoạt động 

của HĐQT. 

2. Quy chế này áp dụng cho tất cả các thành viên của Ban TGĐ. 

 

Điều 13. Điều khoản thi hành: 

1. Các thành viên Bân TGĐ có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này. 

2. Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại ký 

và công bố Quy chế này. 
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