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BẢNG THUYẾT MINH ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA SABECO 

 

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT1 

 

“Tổng công ty” hoặc 

“SABECO” 

: Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn; 

“CTCP” : Công ty Cổ phần; 

“Dự thảo Quy chế mới” : Dự thảo Quy chế đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của của Quy chế;  

“Đại hội đồng cổ đông” : Đại hội đồng cổ đông của Công Ty; 

“Điều lệ mẫu” : Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng được quy định tại Phụ lục 1 của Thông Tư 95; 

“Điều Lệ SABECO” : Điều lệ của Tổng công ty được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua vào ngày 21 tháng 7 năm 2018, có hiệu lực kể từ ngày 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua và người đại diện theo pháp luật ký ban hành; 

“Hội đồng quản trị” : Hội đồng quản trị của Công Ty; 

“Luật Doanh nghiệp” : Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 do Quốc hội thông qua; 

“Nghị Định 71” : Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 do Chính Phủ ban hành hướng dẫn về quản trị Tổng công tyáp dụng 

đối với công ty đại chúng; 

“Quy chế” 

 

: Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công Ty Cổ Phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) được Đại hội đồng 

cổ đông nhất trí thông qua vào ngày 08 tháng 8 năm 2017;  

“Quy chế mẫu” : Quy chế mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng được quy định tại Phụ lục 2 của Thông Tư 95; và 

“Thông Tư 95” : Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn một số điều của Nghị Định 71. 

 

                                                           
1 Chỉ sử dụng cho phần “Cơ sở đề xuất điều chỉnh” của bản thuyết minh dưới đây 
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 CHƯƠNG I  

QUY ĐỊNH CHUNG 

1. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

và đối tượng áp dụng 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối 

tượng áp dụng 

- Điều chỉnh nội dung Khoản 2(b) 

Quy chế hiện tại chưa có định nghĩa về Ban Tổng giám 

đốc bao gồm những chức danh nào. Ngoài ra, vì Dự thảo 

Quy chế mới đã được điều chỉnh về định nghĩa Người 

quản lý và Người điều hành để phù hợp với Điều lệ 

SABECO điều chỉnh nên đề nghị điều chỉnh đối tượng áp 

dụng để phù hợp với quy định tại Điều lệ SABECO và 

Dự thảo Quy chế mới. 

2. Điều 2: Giải thích từ ngữ và 

chữ viết tắt 

Điều 2: Giải thích từ ngữ và chữ viết 

tắt 

- Điều chỉnh nội dung Khoản 5 

- Điều chỉnh Khoản 6 thành Khoản 

7 và sửa đổi về nội dung 

- Điều chỉnh Khoản 8 thành Khoản 

10 và sửa đổi về nội dung 

- Điều chỉnh Khoản 9 thành Khoản 

11 và sửa đổi về nội du 

- Bổ sung Khoản 6 và Khoản 9 

- Đề xuất bổ sung thông tin chính xác của Luật 

Doanh nghiệp, bao gồm số hiệu và ngày được thông qua 

và cơ quan thông qua tại Điều 2.5 của Dự thảo Quy chế 

mới. 

- Đề xuất sửa đổi định nghĩa “Quy chế nội bộ về 

quản trị của SABECO” tại Điều 2.7 của Dự thảo Quy chế 

mới để phù hợp với quy định tại Điều 2.1 của Nghị Định 

71. 

- Đề xuất sửa đổi định nghĩa “Người quản lý” tại 

Điều 2.10 và định nghĩa “Người điều hành” tại Điều 2.11 

của Dự thảo Quy chế mới để phù hợp với quy định tại 

Điều lệ SABECO. 

- Đề xuất bổ sung định nghĩa “Luật Chứng khoán” 

và “Điều lệ SABECO” tại Điều 2.6 và Điều 2.9 của Dự 

thảo Quy chế mới. 

 CHƯƠNG II  
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CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

3. Điều 4. Quyền của cổ đông Điều 5. Quyền của cổ đông 

- Điều chỉnh nội dung Khoản 1(a) 

và Khoản 3 

- Theo quy định của pháp luật (Điều 114.1(d), Điều 

119.3 và Điều 126.1 của Luật Doanh nghiệp) và Điều lệ 

SABECO (Điều 9.1), việc hạn chế quyền chuyển nhượng 

cổ phần của cổ đông chỉ áp dụng trong trường hợp theo 

quy định của pháp luật và Điều lệ SABECO, không bao 

gồm trường hợp theo quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông. Do đó, để đảm bảo áp dụng thống nhất và tuân thủ 

quy định pháp luật, chúng tôi đề nghị bỏ đoạn “và quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông” tại Điều 5.1(a) của Dự 

thảo Quy chế mới. 

- Theo Điều 114 của Luật Doanh nghiệp, Điều 4 

của Nghị Định 71 và Điều 14, Điều 40.1 của Điều lệ 

SABECO đều không quy định về việc cổ đông có quyền 

yêu cầu SABECO bồi thường tổn thất theo quy định pháp 

luật. Trên cơ sở hợp lý, SABECO cũng không có trách 

nhiệm phải bồi thường tổn thất cho cổ đông bởi vì cổ 

đông nắm giữ cổ phần và được chia cổ tức từ cổ phần 

mình nắm giữ, nếu SABECO bị ảnh hưởng bởi hành vi vi 

phạm pháp luật của Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám 

đốc thì SABECO/cổ đông có quyền khởi kiện trách 

nhiệm dân sự để đòi bồi thường cho SABECO và thông 

qua SABECO, cổ đông có thể hưởng lợi ích từ đó như 

danh tiếng SABECO được khôi phục, tình hình kinh 

doanh tốt lên và cổ tức chia cho cổ đông cao. 

Do đó, đề nghị bỏ đoạn “Cổ đông có quyền yêu cầu 

SABECO bồi thường tổn thất theo quy định của pháp 
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luật” tại Điều 5.3 của Dự thảo Quy chế mới để phù hợp 

và thống nhất với nội dung của pháp luật và Điều lệ 

SABECO. 

4. Điều 6. Điều lệ SABECO 

 

Bỏ Điều này Vì nội dung này không liên quan đến quy định về Cổ 

đông và Đại hội đồng cổ đông tại Chương II của Quy chế 

hiện tại nên đề xuất bỏ điều khoản này tại Chương II của 

Dự thảo Quy chế mới, đồng thời, bổ sung định nghĩa 

thuật ngữ “Điều lệ SABECO” như đã nêu trên đây. 

5. Điều 7. Quy chế nội bộ về quản 

trị SABECO 

 

Bỏ Điều này 

 

 

Vì nội dung này không liên quan đến quy định về Cổ 

đông và Đại hội đồng cổ đông tại Chương II của Quy chế 

hiện tại nên đề xuất bỏ điều khoản này tại Chương II của 

Dự thảo Quy chế mới, đồng thời, bổ sung nội dung này 

tại Điều 4, Chương I – Quy định chung của Dự thảo Quy 

chế mới. 

6. Điều 8. Họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên, bất thường  

 

Điều 7. Trình tự, thủ tục triệu tập và 

biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên, bất thường 

- Điều chỉnh Điều 8 của Quy Chế 

hiện tại thành Điều 7 của Dự thảo 

Quy chế mới và sửa đổi nội dung 

 

Trên trang thông tin điện tử của SABECO không có các 

quy định về trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại 

Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 8.1 của Quy 

chế hiện tại. Bên cạnh đó, Mục 1 của Quy chế mẫu cũng 

quy định Quy chế nội bộ về quản trị bao gồm trình tự, thủ 

tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 

Do đó, để đảm bảo nội dung Quy chế này là đầy đủ theo 

yêu cầu của pháp luật và để cổ đông và Người quản lý dễ 

dàng nắm được quy định của Tổng công ty về trình tự, 

thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp của Đại hội 

đồng cổ đông, SABECO nên bổ sung các quy định liên 

quan đến nội dung này tại Quy chế hiện tại. 



Trang 5/13 

 

STT QUY CHẾ HIỆN TẠI DỰ THẢO QUY CHẾ MỚI CƠ SỞ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH 

Do đó, đề xuất bổ sung quy định này tại Điều 7 của Dự 

thảo Quy chế mới. 

Lưu ý với SABECO:  

- Trên cơ sở Điều 140.2 của Luật Doanh nghiệp và 

Điều 14.2(a) của Điều lệ SABECO về việc cổ đông có 

quyền bỏ phiếu từ xa và Điều 8.4 của Quy chế hiện 

tại, chúng tôi bổ sung như tại Điều 7.4(d) của Dự thảo 

Quy chế mới để làm rõ hơn cách thức bỏ phiếu từ xa. 

- Điều lệ SABECO không liệt kê các trường hợp không 

được lấy ý kiến bằng văn bản theo Điều 143.2 của 

Luật doanh nghiệp, do đó, bổ sung quy định về các 

trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản như 

tại 7.10(b) của Dự thảo Quy chế mới. 

7. Điều 9. Báo cáo hoạt động của 

Hội đồng quản trị tại cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông thường 

niên 

 

Điều 9. Báo cáo hoạt động của HĐQT 

tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên  

- Điều chỉnh nội dung Khoản 4 

Dựa vào quy định tại Điều 37.3 của Điều lệ SABECO, đề 

xuất sửa đổi nội dung của Điều 9.4 của Dự thảo Quy chế 

mới. 

8. Điều 10. Báo cáo hoạt động của 

Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên 

Bỏ điều khoản. Hiện tại trong cơ cấu tổ chức của SABECO không còn 

Ban kiểm soát nữa mà thay vào đó là Ban Kiểm toán trực 

thuộc Hội đồng quản trị. Do đó, đề xuất bỏ điều khoản 

này. 

 CHƯƠNG III  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

9. Điều 11. Ứng cử, đề cử thành 

viên Hội đồng quản trị 

Điều 13. Cách bầu thành viên Hội đồng 

quản trị 

- Dựa vào quy định tại Điều 27.1 của Điều lệ 

SABECO, chúng tôi đề xuất sửa đổi Điều 13.1 của 
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 - Điều chỉnh Điều 11 của Quy chế 

hiện tại thành Điều 13 của Dự 

thảo Quy chế mới 

- Điều chỉnh Điều 11.3 của Quy Chế 

hiện tại thành Điều 11 của Dự 

thảo Quy chế mới 

- Điều chỉnh Điều 11.4 của Quy chế 

hiện tại thành Điều 13.3 của Dự 

thảo Quy chế mới  

- Điều chỉnh Điều 11.5 của Quy chế 

hiện tại thành Điều 13.2 của Dự 

thảo Quy chế mới và sửa đổi nội 

dung Điều 13.2 của Dự thảo Quy 

chế mới 

- Sửa đổi nội dung Điều 13.1 của 

Dự thảo Quy chế mới 

Dự thảo Quy chế mới để phù hợp với Điều lệ 

SABECO. 

- Để thuận tiện cho cổ đông trong việc thực hiện quyền 

đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, 

chúng tôi đề nghị bổ sung quy định cụ thể tại Điều 

27.2 của Điều lệ SABECO tại Điều 11 của Dự thảo 

Quy chế mới. 

- Điều 11.5 của Quy chế hiện tại chưa quy định cụ thể 

về cách bầu thành viên Hội đồng quản trị theo phương 

thức bầu dồn phiếu, do đó, chúng tôi đề nghị sửa đổi 

nội dung về bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Điều 

13.2 của Dự thảo Quy chế mới. 

10.  Điều 12. Cách thức ứng cử, đề cử thành 

viên Hội đồng quản trị 

- Bổ sung Điều 12 

- Điều chỉnh Điều 11.2 của Quy chế  

hiện tại thành Điều 12.1(c) của Dự 

thảo Quy chế mới. 

Quy chế hiện hành chưa quy định nên chúng tôi bổ sung 

để đáp ứng đầy đủ các nội dung theo mục 2 (Đề cử, ứng 

cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị) của Quy chế mẫu. 

11. Điều 12. Tư cách thành viên 

Hội đồng quản trị 

 

Điều 10. Tiêu chuẩn thành viên Hội 

đồng quản trị 

- Điều chỉnh Điều 12 của Quy chế 

hiện tại thành Điều 10 của Dự 

Về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tại Điều 12 

của Quy chế hiện tại chỉ quy định chung chung và theo đó 

dẫn chiếu qua quy định của pháp luật và Điều lệ 

SABECO mà không quy định trực tiếp theo yêu cầu của 
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thảo Quy chế mới và sửa đổi nội 

dung 

Quy chế mẫu tại mục 2 (Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm 

và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị) nên chúng tôi 

đề nghị sửa đổi. 

Ngoài ra, quy định tại Điều 12.3 của Quy chế hiện tại về 

việc “Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm 

chức danh Tổng giám đốc trừ khi việc kiêm nhiệm này 

được Đại hội đồng cổ đông SABECO phê chuẩn“ là 

không phù hợp với quy định của Nghị Định 71 và Điều lệ 

SABECO. Do đó đề nghị bỏ đoạn “trừ khi việc kiêm 

nhiệm này được Đại hội đồng cổ đông SABECO phê 

chuẩn”. 

12.  Điều 14. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành 

viên Hội đồng quản trị 

- Bổ sung Điều 14 

Quy chế hiện tại chưa có quy định về các trường hợp 

miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị như 

yêu cầu của Quy chế mẫu tại mục 2 (Đề cử, ứng cử, bầu, 

miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị) 

nên chúng tôi đề nghị bổ sung này. 

13.  Điều 15. Thông báo về việc bầu, bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành 

viên Hội đồng quản trị 

- Bổ sung Điều 15 

 

Tương tự như trên. 

14. Điều 13. Thành phần Hội đồng 

quản trị  

 

Điều 16. Thành phần HĐQT 

- Điều chỉnh Điều 13 của Quy chế 

hiện tại thành Điều 16 của Dự 

thảo Quy chế mới 

- Sửa đổi nội dung Điều 16.2 của 

- Theo Điều 13 của Nghị định 71 và Điều 26.2 của 

Thông tư 95, chúng tôi hiểu rằng các công ty niêm 

yết như SABECO sẽ phải đáp ứng số lượng tối thiểu 

của Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị. Do 

đó, chúng tôi đề xuất sửa đổi Điều 16.2 của Dự thảo 
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Dự thảo Quy chế mới 

- Bỏ Điều 13.4 của Quy chế hiện tại 

Quy chế mới. 

- Vì Luật Doanh nghiệp và Điều lệ SABECO không 

quy định về việc Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm 

người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản 

trị trong trường hợp một thành viên bị mất tư cách 

thành viên hoặc bị cách chức, miễn nhiệm hoặc một 

lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên Hội 

đồng quản trị nên chúng tôi nghi ngờ về khả năng 

thực hiện của quy định tại Điều 13.4 của Quy chế 

hiện tại. Do đó đề nghị SABECO xem xét bỏ quy 

định này ra khỏi Quy chế hiện tại hoặc bổ sung quy 

định tương đương vào Điều lệ SABECO. 

15. Điều 17. Họp Hội đồng quản trị 

 

Điều 20. Họp Hội đồng quản trị 

- Điều chỉnh Điều 17 của Quy chế 

hiện tại thành Điều 20 của Dự 

thảo Điều lệ mới và sửa đổi nội 

dung 

 

Theo mục 3 (Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng 

quản trị) của Quy chế mẫu thì nội dung của Quy chế nội 

bộ của Tổng công ty phải có nội dung về: 

a) Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị, gồm 

các nội dung chính sau đây 

b) Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm chương trình 

họp, thời gian, địa điểm, các tài liệu liên quan và các 

phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng quản trị không 

thể dự họp); 

c) Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị; 

d) Cách thức biểu quyết; 

e) Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị; 

f) Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị; 

g) Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị. 

Do đó sửa đổi nội dung tại Điều 20 của Dự thảo Quy chế 
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mới để phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ 

SABECO. 

16. Điều 18. Các tiểu ban của Hội 

đồng quản trị 

 

 

Điều 22. Các tiểu ban của Hội đồng 

quản trị 

- Điều chỉnh Điều 18 của Quy chế 

hiện tại thành Điều 22 của Dự 

thảo Điều lệ mới và sửa đổi nội 

dung 

 

Đề xuất sửa đổi các quy định để cụ thể hơn về việc thành 

lập, tổ chức và hoạt động của các tiểu ban của Hội đồng 

quản trị tại Điều 22 của Dự thảo Điều lệ mới. 

17.  Điều 23. Cơ cấu các tiểu ban thuộc 

Hội đồng quản trị 

- Bổ sung Điều 23 

Theo mục 5 về tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị của Quy 

chế mẫu thì nội dung của Quy chế nội bộ của Tổng công 

ty phải có nội dung về: 

a) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị; 

b) Cơ cấu của các tiểu ban; 

c) Tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban, trưởng tiểu ban; 

d) Việc thành lập tiểu ban; 

e) Trách nhiệm của các tiểu ban và từng thành viên 

Do đó chúng tôi bổ sung Điều 23 của Dự thảo Quy chế 

mới. 

18.  Điều 24. Tiêu chuẩn của thành viên 

tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

- Bổ sung Điều 24 

Tương tự như trên. 

19.  Điều 25. Nhiệm vụ các tiểu Ban thuộc 

Hội đồng quản trị 

- Bổ sung Điều 25 

Tương tự như trên. 

20.  Điều 26. Các chế độ và phụ cấp cho Tương tự như trên. 
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các tiểu Ban Hội đồng quản trị 

- Bổ sung Điều 26 

21. CHƯƠNG IV  

THÀNH VIÊN BAN KIỂM 

SOÁT VÀ BAN KIỂM SOÁT 

 

 

CHƯƠNG IV  

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 

BAN KIỂM TOÁN 

 

 

Đề xuất bỏ toàn bộ nội dung tại Chương IV về Thành 

viên Ban Kiểm soát và Ban kiểm soát và thay thế bằng 

nội dung về Thành lập và hoạt động của Ban Kiểm Toán, 

phù hợp với cơ cấu tổ chức của SABECO và theo mục 6 

(Thành lập và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ) của 

Quy chế mẫu. 

22.  Điều 27. Thành lập và hoạt động của 

Ban Kiểm toán  

- Bổ sung Điều 27 

Phù hợp với cơ cấu tổ chức của SABECO và theo mục 6 

(Thành lập và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ) của 

Quy chế mẫu. 

23.  CHƯƠNG V 

LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ MIỄN 

NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH TỔNG 

CÔNG TY 

 

Phù hợp với cơ cấu tổ chức của SABECO theo quy định 

của pháp luật, Điều lệ SABECO và theo mục 7 (Lựa 

chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh 

nghiệp) của Quy chế mẫu. 

24.  Điều 28. Các tiêu chuẩn của Người 

điều hành  

- Bổ sung Điều 28 

Tương tự như trên. 

25.  Điều 29. Việc bổ nhiệm Người điều 

hành 

- Bổ sung Điều 29 

Tương tự như trên. 

26.  Điều 30. Ký hợp đồng lao động với 

Người điều hành 

- Bổ sung Điều 30 

Tương tự như trên. 

27.  Điều 31. Các trường hợp miễn nhiệm Tương tự như trên. 
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Người điều hành 

- Bổ sung Điều 31 

28.  Điều 32. Thông báo bổ nhiệm, miễn 

nhiệm Người điều hành 

- Bổ sung Điều 32 

Tương tự như trên. 

29.  CHƯƠNG VI 

PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI 

ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM 

ĐỐC 

Pphù hợp với cơ cấu tổ chức của SABECO theo quy định 

của pháp luật, Điều lệ SABECO và theo mục 8 (Phối hợp 

hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám 

đốc (Tổng giám đốc) của Quy chế mẫu. 

30.  Điều 33. Việc tham gia cuộc họp Hội 

đồng quản trị của Tổng giám đốc 

- Bổ sung Điều 33 

Tương tự như trên. 

31.  Điều 34. Thông báo nghị quyết của 

Hội đồng quản trị cho Tổng giám đốc. 

- Bổ sung Điều 34 

Tương tự như trên. 

32.  Điều 35. Mối quan hệ làm việc giữa 

Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc 

- Bổ sung Điều 35 

Tương tự như trên. 

33.  Điều 36. Các trường hợp Tổng giám 

đốc đề nghị triệu tập họp Hội đồng 

quản trị 

- Bổ sung Điều 36 

Tương tự như trên. 

34.  Điều 37. Chế độ báo cáo của Tổng 

giám đốc với Hội đồng quản trị  

- Bổ sung Điều 37 

Tương tự như trên. 

35.  Điều 38. Đánh giá việc thực hiện nghị Phù hợp với cơ cấu tổ chức của SABECO theo quy định 
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quyết và các vấn đề ủy quyền khác của 

Hội đồng quản trị đối với Tổng giám 

đốc 

- Bổ sung Điều 38 

của pháp luật, Điều lệ SABECO và theo mục 9 (Quy định 

về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và 

kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác) của Quy 

chế mẫu. 

36.  Điều 39. Quy định về việc đánh giá 

khen thưởng, kỷ luật đối với thành viên 

Hội đồng quản trị, Người điều hành 

- Bổ sung Điều 39 

Tương tự như trên. 

37.  CHƯƠNG VII 

NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ 

TỔNG CÔNG TY 

Phù hợp với cơ cấu tổ chức của SABECO theo quy định 

của pháp luật, Điều lệ SABECO và theo mục 10 (Lựa 

chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị 

công ty) của Quy chế mẫu. 

38. Điều 19. Người phụ trách quản 

trị Tổng Công ty 

 

Điều 40. Người phụ trách quản trị 

SABECO 

- Điều chỉnh Điều 19 của Quy chế 

hiện tại thành Điều 40 của Dự 

thảo Quy chế mới và sửa đổi nội 

dung 

Tương tự như trên. 

39.  Điều 41. Tiêu chuẩn của Người phụ 

trách quản trị SABECO 

- Bổ sung Điều 41 

 

Tương tự như trên. 

40. Điều 19. Người phụ trách quản 

trị Tổng Công ty 

 

Điều 42. Người phụ trách quản trị 

SABECO có các quyền và nghĩa vụ sau: 

- Điều chỉnh Điều 19.3 của Quy chế 

Tương tự như trên  
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hiện tại thành Điều 42 của Dự 

thảo Quy chế mới và sửa đổi nội 

dung 

41.  Điều 43. Các trường hợp miễn 

nhiệm Người phụ trách quản trị 

SABECO 

- Bổ sung Điều 43 

 

Tương tự như trên. 

42.  Điều 44. Thông báo bổ nhiệm, 

miễn nhiệm Người phụ trách quản trị 

SABECO 

- Bổ sung Điều 44 

Tương tự như trên. 

 


