
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG ---------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------------------- Kiên Giang, ngày .... tháng 5 năm 2022.  NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỂ QUẢN TRỊ CÔNG TY (Kèm theo Tờ trình số...... ngày ...... của HĐQT)  Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang.  - Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; - Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang năm 2021 và dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động năm 2022; - Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang năm 2021.  TT Nội dung cần sửa đổi, bổ sung Quy chế cũ 2021 Quy chế mới 2022 Ghi chú 1 Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Phạm vi điều chỉnh: Quy định này được xây dựng theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, 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, Ban kiểm soát, 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.  Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, 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, Ban kiểm soát, 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. Bỏ phần in đậm 2 Sửa đổi Điều 2: giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt.  - Luật Chứng khoán: .... - Người có liên quan: ...... - Cổ đông lớn: ............. - Sở Giao dịch Chứng khoán - VSD: .... - Người phụ trách quản trị công ty: ........ - Đại hội trực tuyến:.... - Bỏ phiếu điện tử: ........ - Tên đăng nhập, mật khẩu truy cập: .....  - Không có - Không có - Không có - Không có - Không có - Không có  - Không có - Không có - Không có Quy chế cũ gồm 23 thuật ngữ,quy chế mới còn 14 thuật ngữ, bỏ 9 thuật ngữ. 



3 Sửa đổi Điều 3 Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định theo Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Điều 14, Điều 15 Điều lệ công ty.  Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định theo Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 14, Điều 15 Điều lệ công ty. Bỏ phần in đậm 4 Sửa đổi Điều 6 Điều 6: Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 18 Điều lệ công ty; Quy chế thực hiện quyền của VSD). 1. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.  2. Công ty thực hiện thủ tục lập danh sách cổ đông và các thủ tục liên quan theo quy định tại Quy chế thực hiện quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam hoặc các Quy định khác của pháp luật (áp dụng khi Công ty chưa đăng ký chứng khoán tại VSD). Điều 6: Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông (Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 18 Điều lệ công ty).       Công ty phải lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 05 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Bỏ và điều chỉnh phần in đậm 5 Điều 7: Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 và điểm b khoản 3 1. Khoản 1: ...... thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc.....  2. Khoản 2: Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty; trường hợp công ty xét thấy cần thiết thì đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương theo quy định của Điều lệ công ty. 1. Khoản 1: .... thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc.... 2. Khoản 2: Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức bảo đảm để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.    Bỏ và điều chỉnh phần in đậm 



3. Điểm b khoản 3: Phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử. Lưu ý, trong trường hợp mời họp Đại hội cổ đông bằng hình thức trực tuyến thì Phiếu biểu quyết/ bầu cử không cần gửi kèm thông báo mời họp.  3. Điểm b khoản 3: Phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử. 6 Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 9 ....... - Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; ......... - Công ty phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.  .......... - Không có    ......... - Không có        Bỏ bớt 2 ý ở điểm b khoản 1 Điều 9 7 Sửa đổi khoản 1 Điều 11 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp: a. Cuộc họp trực tiếp b. Hội nghị trực tuyến c. Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến.  1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp trực tiếp.  Bỏ bớt 2 điểm b và c khoản 1 Điều 11 8 Bỏ khoản 20 Điều 12 Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  Không có. Điều 12 từ 22 khoản giảm còn 21 khoản. 9 Sửa đổi khoản 2 Điều 17 2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo phải được công bố thông tin theo quy 2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo phải Bỏ phần in đậm 



định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.  được công bố thông tin theo quy định pháp luật. 10  Sửa tên mục 2 Phần I Chương II Quy định riêng với từng hình thức biểu quyết tại cuộc họp. Quy định hình thức biểu quyết tại cuộc họp trực tiếp.   11 Hủy bỏ từ Điều 23 đến Điều 36 Quy định riêng hình thức biểu quyết tại cuộc họp trực tuyến và cuộc họp trực tuyến kết hợp với trực tiếp.  Không có Hủy bỏ 14 Điều 12 Điều chỉnh lại thứ tự các Điều do hủy bỏ các Điều từ 23 đến 36  của Quy chế 2021. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 . 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.  13  Sửa đổi khoản 1 Điều 39 (QC 2021) tức Điều 25 (QC 2022) Điều 39: 1. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.  Điều 25: 1. Công ty phải lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 05 ngày trước ngày gửi phiếu lấy ý kiến.  14 Sửa đổi khoản 4, 6 và 10 Điều 40 (QC 2021) tức Điều 26 (QC 2022) Điều 40: ..... 4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty theo hướng dẫn tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 6. Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều 270 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy Điều 26: ..... 4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty;           6. Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật;     Bỏ phần in đậm 



định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 10. Báo cáo về tình hình quản trị công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và công bố thông tin trong Báo cáo thường niên của công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.    10. Báo cáo về tình hình quản trị công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; 15 Sửa đổi khoản 1 và điểm e khoản 2 Điều 41 (QC 2021) tức Điều 27 (QC 2022). Điều 41: 1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty ..... 2. ....... e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật.  Điều 27: 1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty ....... 2. ....... Không có Bỏ phần in đậm. 16 Điều chỉnh điểm c và d khoản 3 Điều 42 (QC 2021) tức Điều 28 (QC 2022) Điều 42: ..... c. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. d. Thành viên Hội đồng quản trị ...... Điều 28: ..... Không có.      c. Thành viên Hội đồng quản trị .......  Bỏ phần in đậm 17 Điều chỉnh khoản 2 Điều 43 (QC 2021) tức Điều 29 (QC 2022) Điều 43: (Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2  Điều 155 Luật doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc của 01 công ty đại chúng. Điều 29: (Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2  Điều 155 Luật doanh nghiệp).   2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc của 01 công ty cổ phần.  Bỏ và điều chỉnh phần in đậm. 18 Điều chỉnh căn cứ Điều 44 (QC 2021) tức Điều 30 (QC 2022) Điều 44: (Căn cứ quy định tại Điều 274 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Khoản 1,2,3 Điều 25 Điều lệ công ty). Điều 30: (Căn cứ quy định tại Khoản 1,2,3 Điều 25 Điều lệ công ty). Bỏ phần in đậm. 



19 Điều chỉnh khoản 2 Điều 49 (QC 2021) tức Điều 35 (QC 2022) Điều 49: ....... 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc. Điều 35: ..... 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể được kiêm Giám đốc. Điều chỉnh phần in đậm  20 Bỏ Mục 6 Chương III và các Điều trong Mục này. Mục 6: Lựa chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty. Điều 62: .... Điều 63: ....... Điều 64: ..... Điều 65: ...... - Không có   - Không có - Không có - Không có - Không có   21 Điều chỉnh lại thứ tự các Điều do hủy bỏ các Điều ở Mục 6 Chương III 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93.  48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Tổng cộng 27 Điều 22 Sửa đổi điểm f và g Khoản 3 Điều 67 (QC 2021) tức Điều 48 (QC 2022) Điều 67: ...... 3...... f. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. g. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.  Điều 48: ...... 3...... f. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.        g. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Bỏ phần in đậm 23 Sửa đổi Khoản 1 Điều 93 (QC 2021) tức Điều 74 (QC 2022) Điều 93:  1. Quy chế này gồm 8 chương, 93 Điều,..... Điều 74: 1. Quy chế này gồm 8 chương, 74 Điều,.....   Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH     Nguyễn Hùng Dũng  


