
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 Ủy 

ban kiểm toán 

Bãi bỏ Điều 17 

Điều 17. Ban kiểm soát 

Thay thế Điều 17 

Điều 17. Ủy ban kiểm toán 

17.1. 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. 

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,…) 

17.2. 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. 

 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 

Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán 

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

tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các 

quyền, nghĩa vụ sau: 

1.  Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình 

hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành 

viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế 

toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập 

thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán. 

2.  Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được 

chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan 

báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy 

ban kiểm toán. 

3.  Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các 

tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết. 

4.  Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách 

phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng 

quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong 

hoạt động của công ty. 

5.  Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản 

trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

giám đốc và người quản lý khác không thực hiện 

đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh 

nghiệp và 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 



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,…) 

6.  Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán 

và trình Hội đồng quản trị thông qua 

 Trình tự, thủ tục 

đề cử, ứng cử, 

bầu, 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 

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

nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán 

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 Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp 

Hội đồng quản trị. 

 

Thay đổi cơ cấu tổ chức 

quản lý và hoạt động 

của Công ty. 

Bổ sung quy định về Ủy 

ban kiểm toán 

 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 20 

Điều 20. Tổ chức cuộc họp Ủy ban kiểm toán 

1.  Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một 

năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải 

được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các 

thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký 

tên vào biên bản cuộc họp. 

2.  Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu 

quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc 

hình thức khác do Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm 

toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có 

một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp Quy chế hoạt 

động Ủy ban kiểm toán có quy định tỷ lệ khác cao 

hơn, quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông 

qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; 

trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối 

cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban 

kiểm toán. 

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,…) 

 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 21 

Điều 21. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán tại 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 

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. 

2.  Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản 

trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các 

nội dung sau: 

a)  Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác 

của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy 

ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty; 

b)  Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán 

và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm 

toán; 

c)  Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, 

tình hình hoạt động, tình hình tài chính của 

công ty; 

d)  Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, 

công ty con, công ty nắm quyền kiểm soát 

trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên 

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người 

Điều hành hành khác của doanh nghiệp và 

những người có liên quan của đối tượng đó 

đ)  Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội 

bộ và quản lý rủi ro 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 



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,…) 

e)  Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, 

Tổng giám đốc và người điều hành khác của 

doanh nghiệp; 

g)  Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa 

Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, 

Tổng giám đốc và các cổ đông. 

 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 22 

Điều 22. Chi phí hoạt động của Ủy ban kiểm toán 

22.1. 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. 

22.2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của 

Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm 

toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và 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 

 


