
TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 

Ghi chú: Bảng so sánh này chỉ mang tính chất tham khảo và hỗ trợ cổ đông trong việc xem xét các vấn đề mà Công ty đánh giá là thay đổi quan trọng giữa Quy chế quản trị 

nội bộ mới và Quy chế cũ. Cổ đông được đề nghị xem Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ (đính kèm) để thông qua Quy chế quản trị nội bộ mới sẽ thay thế Quy chế quản trị nội 

bộ cũ. 

STT 
Nội dung  

thay đổi 
Quy chế quản trị nội bộ hiện nay Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi 

GIẢI THÍCH 

(Lý do thay đổi, cơ sở 

pháp lý…) 

1 Đối tượng áp 

dựng và phạm vi 

điều chỉnh 

 

Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh 

1.1. Quy chế này được xây dựng theo các quy định của 

Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, tuân thủ các 

nguyên tắc và quy định hiện hành về quản trị công ty. 

1.2. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về 

quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, 

đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát, và những người điều hành 

doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý 

Phú Nhuận. 

1.3. Quy chế này được công bố trên trang thông tin điện 

tử của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. 

Sửa đổi khoản 1.1 và 1.2 Điều 1 

Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh 

1.1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị 

công ty này quy định định những nguyên tắc cơ bản 

về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của cổ đông; Quy định các nội dung về vai trò, 

quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp 

Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn 

nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, 

Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và các hoạt 

động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các 

quy định hiện hành khác của pháp luật. 

1.2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho 

các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, 

Tổng Giám đốc và những người liên quan. 

Thay đổi cơ cấu tổ chức 

quản lý và hoạt động 

của Công ty 

 Quy định về các 

tiểu ban Hội đồng 

Quản trị 

Bãi bỏ Điều 15 và Điều 16  Thay đổi cơ cấu tổ chức 

quản lý và hoạt động 

của Công ty. 



STT 
Nội dung  

thay đổi 
Quy chế quản trị nội bộ hiện nay Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi 

GIẢI THÍCH 

(Lý do thay đổi, cơ sở 

pháp lý…) 

 Quy định về Ủy 

ban kiểm toán 

Bãi bỏ Điều 17 

Điều 17. Ban kiểm soát 

Thay thế Điều 17 thành Điều 15 

Điều 15. Ủy ban kiểm toán 

15.1. Cơ cấu Ủy ban kiểm toán và nhiệm kỳ của Thành 

viên ủy ban kiểm toán thực hiện theo các quy định 

tại Điều 47, Điều lệ Công ty. 

15.2. Tiêu chuẩn và việc bầu Chủ tịch ủy ban kiểm toán 

thực hiện theo các quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 

47 Điều lệ Công ty. 

Thay đổi cơ cấu tổ chức 

quản lý và hoạt động 

của Công ty. 

Bổ sung quy định về Ủy 

ban kiểm toán. 

 Quyền và nghĩa 

vụ của Ủy ban 

kiểm toán 

Bãi bỏ Điều 18 

Điều 18. Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm soát 

Thay thế Điều 18 thành Điều 16 

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán 

Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định 

tại Điều 48 Điều lệ công ty và các Quy chế nội bộ khác 

của Công ty 

Thay đổi cơ cấu tổ chức 

quản lý và hoạt động 

của Công ty. 

Bổ sung quy định về Ủy 

ban kiểm toán 

 Thủ tục bổ nhiệm, 

miễn nhiệm và 

bãi nhiệm thành 

viên Ủy ban kiểm 

toán 

Bãi bỏ Điều 19 

Điều 19. Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn 

nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên 

Thay thế Điều 19 thành Điều 17 

Điều 17. Thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm 

thành viên Ủy ban kiểm toán 

17.1 Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm Chủ tịch 

Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy 

ban kiểm toán do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề xuất 

và phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc 

họp Hội đồng quản trị. 

17.2 Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm Chủ tịch 

Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy 

ban kiểm toán phải được lập biên bản, ban hành 

Nghị quyết và công bố thông tin theo quy định của 

pháp luật về chứng khoán 

 

Thay đổi cơ cấu tổ chức 

quản lý và hoạt động 

của Công ty. 

Bổ sung quy định về Ủy 

ban kiểm toán 



STT 
Nội dung  

thay đổi 
Quy chế quản trị nội bộ hiện nay Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi 

GIẢI THÍCH 

(Lý do thay đổi, cơ sở 

pháp lý…) 

 Tổ chức cuộc họp 

Ủy ban kiểm toán 

Bãi bỏ Điều 21 

Điều 21. Trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp Ban kiểm 

soát 

Thay thế Điều 21 thành Điều 18 

Điều 18. Tổ chức cuộc họp Ủy ban kiểm toán 

18.1.  Ủy ban kiểm toán tổ chức cuộc họp theo Điều 50 

Điều lệ công ty và theo Quy chế hoạt động của Ủy 

ban kiểm toán; 

18.2 Hình thức họp do Chủ tịch ủy ban kiểm toán quyết 

định, Ủy ban kiểm toán có quyền và phải báo trước 

05 ngày làm việc để triệu tập Tổng giám đốc, người 

điều hành Công ty tham dự cuộc họp và báo cáo, 

giải trình những nội dung do Ủy ban kiểm toán yêu 

cầu tại cuộc họp; Tổng giám đốc, người điều hành 

Công ty được tham gia thảo luận, góp ý vào các nội 

dung cuộc họp nhưng không có quyền biểu quyết. 

Thay đổi cơ cấu tổ chức 

quản lý và hoạt động 

của Công ty. 

Bổ sung quy định về Ủy 

ban kiểm toán 

 Báo cáo hoạt 

động của Ủy ban 

kiểm toán tại Đại 

hội đồng cổ đông 

thường niên 

Bãi bỏ Điều 22 

Điều 22. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại 

hội đồng cổ đông thường niên 

Thay thế Điều 22 thành Điều 19 

Điều 19. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán tại 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 

19.1.  Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban 

kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại 

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo 

quy định tại Điều 49 Điều lệ Công ty 

19.2. Các báo cáo của Ủy ban Kiểm toán ngoài các nội 

dung quy định tại Điều 49 Điều lệ công ty, Ủy ban 

kiểm toán phải gửi báo cáo cho Thành viên Hội 

đồng quản trị và Tổng Giám đốc trước 30 ngày tổ 

chức Đại hội đồng cổ đông và phải được Hội đồng 

quản trị chấp thuận về nội dung báo cáo. 

Thay đổi cơ cấu tổ chức 

quản lý và hoạt động 

của Công ty. 

Bổ sung quy định về Ủy 

ban kiểm toán 

 Chi phí hoạt động 

của Ủy ban kiểm 

toán 

Bãi bỏ Điều 23 

Điều 23. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát 

Thay thế Điều 23 thành Điều 20 

Điều 20. Chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán 

Thay đổi cơ cấu tổ chức 

quản lý và hoạt động 

của Công ty. 



STT 
Nội dung  

thay đổi 
Quy chế quản trị nội bộ hiện nay Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi 

GIẢI THÍCH 

(Lý do thay đổi, cơ sở 

pháp lý…) 

20.1. Thành viên ủy ban kiểm toán được hưởng thù lao, 

lợi ích và thanh toán các khoản chi phí hoạt động 

theo các quy định của Hội đồng quản trị Công ty. 

20.2. Chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán, tiền lương, 

phụ cấp… của nhân sự khác trong Ủy ban kiểm toán 

theo quy định của Công ty. 

Bổ sung quy định về Ủy 

ban kiểm toán 

 


