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QUY CHẾ
Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức
các chức danh lãnh đạo quản lý của Công ty

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-VIWASE-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2017
của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam)

Chương I
Quy định chung

Điều 1. Quy chế này quy định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức
các chức danh lãnh đạo quản lý của Công ty bao gồm các chức danh từ Phó đơn vị trực
thuộc Công ty đến Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

Điều 2. Một số từ ngữ trong Quy chế này được hiểu như sau:
1. "Bổ nhiệm" là việc Chủ tịch hội đồng quản trị/Tổng giám đốc ra quyết định

cử cán bộ giữ một chức vụ lãnh đạo quản lý của Công ty có thời hạn trong Công ty,
đơn vị trực thuộc Công ty.

2. "Bổ nhiệm lần đầu" là việc Chủ tịch hội đồng quản trị/Tổng giám đốc lần đầu
tiên quyết định cử cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của Công ty hoặc quyết định
cử giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của Công ty mới cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm.

3. "Bổ nhiệm lại" là việc Chủ tịch hội đồng quản trị/Tổng giám đốc bổ nhiệm
cán bộ lãnh đạo quản lý của Công ty tiếp tục giữ chức vụ đang đảm nhiệm khi hết thời
hạn bổ nhiệm.

4. "Miễn nhiệm" là việc Chủ tịch hội đồng quản trị/Tổng giám đốc ra quyết định
thôi giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của Công ty đối với cán bộ lãnh đạo quản lý của
Công ty khi chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

5. "Từ chức" là việc cán bộ lãnh đạo quản lý của Công ty tự nguyện xin thôi giữ
chức vụ lãnh đạo quản lý của Công ty khi chưa hết thời hạn bổ nhiệm và được người
ra quyết định bổ nhiệm đồng ý.

Điều 3. Nguyên tắc trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm hoặc chấp
nhận đơn từ chức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý của Công ty:

1. Cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại phải có đủ tiêu chuẩn theo Quy chế hoạt
động của Công ty, có trình độ năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo, quản lý, có
phẩm chất, đạo đức tốt, gương mẫu, đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ;

2. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của Công ty;

3. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ;
4. Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, nâng cao chất

lượng và hiệu quả hoạt động của Công ty;

5. Người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm thì cũng có thẩm quyền quyết định
bổ nhiệm lại, miễn nhiệm hoặc chấp nhận đơn từ chức của cán bộ lãnh đạo quản lý của
Công ty.

Điều 4. Trách nhiệm và thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh
đạo quản lý điều hành của Công ty được thực hiện như sau:

1. Người quyết định bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá toàn diện đối với cán
bộ được đề xuất, nếu không đồng ý thì phải đưa ra các lý do về việc không bổ nhiệm,
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trừ tường hợp bổ nhiệm cán bộ bằng cách bỏ phiếu kín;

2. Cán bộ do Hội đồng quản trị bổ nhiệm: Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Tổng
giám đốc, Đảng ủy Công ty, trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty.

3. Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị ra
quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ: Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế
toán trưởng; phụ trách khối; chánh, phó văn phòng hội đồng quản trị.

4. Cán bộ do Tổng giám đốc quyết định bổ nhiệm: Lấy ý kiến của Ban Tổng
giám đốc và Phụ trách khối.

5. Tổng giám đốc làm tờ trình để Chủ tịch HĐQT thông qua trước khi ra quyết
định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty.

6. Trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc ra quyết
định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và phải
chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

7. Trên cơ sở ý kiến của Ban Tổng giám đốc và Phụ trách khối, Tổng giám đốc ra
quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh phó đơn vị trực thuộc Công ty và
phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Chương II
Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý của Công ty

Mục 1
Bổ nhiệm

Điều 5. Thời hạn mỗi lần bổ nhiệm tối đa là 5 năm; đối với một số chức danh
lãnh đạo quản lý của Công ty có thể quy định thời hạn mỗi lần bổ nhiệm ngắn hơn do
Hội đồng quản trị Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (HĐQT) quyết định.

Sau khi Đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, Hội
đồng quản trị họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, tiếp đó Hội đồng
quản trị bổ nhiệm một người trong HĐQT hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc,
trong vòng thời gian một tháng sau khi được bổ nhiệm, Tổng giám đốc phải trình
HĐQT danh sách nhân sự ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ mới, bao gồm: Các phó tổng
giám đốc và kế toán trưởng để HĐQT xem xét và quyết định bổ nhiệm, hoặc bổ nhiệm
lại.

Điều 6. Điều kiện bổ nhiệm:
I. Tiêu chuẩn chung:

1. Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp ngành nghề kinh doanh của Công
ty và vị trí công tác được bổ nhiệm;

2. Có đầy đủ hồ sơ cá nhân theo quy định của Công ty và bản kê khai tài sản,
nhà, đất theo quy định;

3. Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. Có tinh thần dám nghĩ dám làm và chịu trách
nhiệm cá nhân;

4. Phong cách làm việc dân chủ, quan hệ mật thiết và bình đẳng với đồng nghiệp
và được mọi người trong đơn vị tín nhiệm;

5. Đoàn kết nội bộ, có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh, có tinh thần trách
nhiệm cao trong công tác, làm việc có hiệu quả. Không vi phạm pháp luật và các quy
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định của Nhà nước, nội quy và quy chế của Công ty
6. Tuổi bổ nhiệm:
a. Cán bộ bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi

đối với nữ;
b. Riêng các chức danh trưởng, phó đơn vị trực thuộc Công ty và tương đương,

tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 45 tuổi (đối với cả nam và nữ);
c. Trường hợp cán bộ đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của Công ty, sau một

thời gian công tác nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của
Công ty, thì điều kiện về tuổi thực hiện như quy định khi bổ nhiệm lần đầu;

7. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
8. Không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

9. Không thuộc các đối tượng cấm của Pháp luật: người không đủ năng lực hành
vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ
trang và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây
bị phá sản.

II. Tiêu chuẩn cụ thể:
1. Tổng giám đốc:
- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc các ngành kinh tế - kỹ thuật có

liên quan đến hoạt động chủ yếu của công ty. Ưu tiên cán bộ là cổ đông nắm giữ khối
lượng cổ phần lớn của Công ty, cán bộ có bằng cấp trên đại học, các chuyên gia giỏi
trong quản lý doanh nghiệp, các chuyên gia giỏi trong chuyên ngành chính của công
ty, có trình độ ngoại ngữ để giao tiếp trực tiếp khi làm việc với các đối tác quốc tế;

- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, có hiểu biết pháp luật;
- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của

công ty;
- Không kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ quản lý, điều hành nào tại các tổ chức

kinh tế khác trừ trường hợp được HĐQT cử tham gia quản lý tại các Doanh nghiệp có
vốn góp của Công ty.

2. Phó tổng giám đốc, Phụ trách khối:
- Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc các ngành kinh tế - kỹ thuật có

liên quan đến hoạt động chủ yếu của công ty. Ưu tiên cán bộ là cổ đông nắm giữ khối
lượng cổ phần lớn của Công ty, cán bộ có bằng cấp trên đại học, các chuyên gia giỏi
trong quản lý doanh nghiệp, các chuyên gia giỏi trong chuyên ngành chính của công
ty, có trình độ ngoại ngữ để giao tiếp trực tiếp khi làm việc với các đối tác quốc tế;

- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, có hiểu biết pháp luật;
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;
- Không kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ quản lý, điều hành nào tại các tổ chức

kinh tế khác trừ trường hợp được HĐQT cử tham gia quản lý tại các doanh nghiệp có
vốn góp của Công ty.

3. Kế toán trưởng:
- Có đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi theo quy định của pháp luật;
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp

hành và đấu tranh bảo vệ nguyên tắc, chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật
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của Nhà nước;
- Có chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kế toán và có trình độ đại học chuyên

ngành kinh tế kế toán trở lên;
- Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là năm năm trở lên;
- Có Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng;
- Không thuộc đối tượng những người không được làm kế toán trưởng theo quy

định tại Điều 52 của Luật Kế toán 88/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày
20/11/2015.

4. Chức danh trưởng đơn vị trực thuộc Công ty (giám đốc chi nhánh, giám
đốc trung tâm, giám đốc xí nghiệp, trưởng phòng Công ty hoặc tương đương):

- Tốt nghiệp đại học trở lên, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ tốt, đúng
chuyên ngành, phù hợp với nhiệm vụ được giao; Ưu tiên cán bộ có bằng cấp trên đại
học, các chuyên gia giỏi trong chuyên ngành chính của công ty;

- Có trình độ ngoại ngữ để giao tiếp trực tiếp khi làm việc với các đối tác quốc
tế bằng ít nhất một ngoại ngữ;

- Năm công tác trong ngành: ít nhất 07 năm trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm
làm công tác quản lý, điều hành sản xuất (phó giám đốc chi nhánh, phó giám đốc trung
tâm, phó giám đốc xí nghiệp, phó trưởng phòng Công ty hoặc tương đương) hoặc có ít
nhất 06 tháng giữ chức danh phó phụ trách đơn vị;

- Không kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ điều hành nào tại các doanh nghiệp
khác.

5. Chức danh phó đơn vị trực thuộc Công ty (phó giám đốc Chi nhánh, phó
giám đốc trung tâm, phó giám đốc xí nghiệp, phó trưởng phòng Công ty hoặc tương
đương):

- Tốt nghiệp đại học trở lên, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ đúng chuyên
ngành, phù hợp với nhiệm vụ được giao; Ưu tiên cán bộ có bằng cấp trên đại học, các
chuyên gia giỏi trong chuyên ngành chính của công ty;

- Có trình độ ngoại ngữ để giao tiếp trực tiếp khi làm việc với các đối tác quốc
tế bằng ít nhất một ngoại ngữ;

- Năm công tác trong ngành: ít nhất 05 năm trở lên;
- Không kiêm nhiệm bất cứ một chức vụ quản lý, điều hành nào tại các tổ chức

kinh tế khác.

Điều 7. Trình tự bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý của Công ty:

1. HĐQT xây dựng quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ giao cho Tổng Giám
đốc thực hiện.

2. Phụ trách khối, trên cơ sở xem xét nguồn nhân lực của khối mình, đối chiếu
với các tiêu chuẩn, giới thiệu nhân sự để HĐQT đưa vào quy hoạch, đồng thời xây
dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. Trường hợp muốn tuyển dụng người từ đơn
vị khác trong Công ty, Phụ trách khối phải báo cáo để Tổng giám đốc phê duyệt.

3. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của Công ty, các đơn vị trực thuộc và điều
kiện, tiêu chuẩn của cán bộ, Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc đề xuất phương án
nhân sự căn cứ vào nguồn cán bộ trong quy hoạch hoặc ý kiến giới thiệu của cán bộ
trong Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty thảo luận, lựa chọn giới thiệu nhân sự trên cơ sở nhận xét
đánh giá tín nhiệm của cán bộ trong Công ty. Khi bổ nhiệm một chức vụ có thể giới
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thiệu từ 1 đến 3 người để lựa chọn.

4. Cán bộ do Hội đồng quản trị bổ nhiệm sẽ do Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm
thực hiện các bước chuẩn bị trước khi bổ nhiệm. Các thủ tục cần thực hiện bao gồm:
Lấy ý kiến của Ban Tổng giám đốc, ý kiến của Đảng ủy Công ty, ý kiến của trưởng
các đơn vị trực thuộc Công ty và ý kiến về thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm của
cán bộ được đề nghị bổ nhiệm.

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, thảo luận và biểu quyết bằng hình thức
bỏ phiếu kín cho các chức danh Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng. Người được đề
nghị bổ nhiệm phải được đa số các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty tán
thành. Chủ tịch HĐQT ra quyết định bổ nhiệm cán bộ.

5. Cán bộ do Tổng giám đốc quyết định bổ nhiệm sẽ do Tổng giám đốc chịu
trách nhiệm thực hiện các bước chuẩn bị trước khi bổ nhiệm. Các thủ tục cần thực hiện
bao gồm: Lấy ý kiến của Ban Tổng giám đốc, Phụ trách khối và ý kiến về thực hiện
nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm của cán bộ được đề nghị bổ nhiệm. Tổng giám đốc làm
tờ trình để Chủ tịch HĐQT thông qua trước khi ra quyết định bổ nhiệm các chức danh
trưởng đơn vị trực thuộc công ty.

Mục 2
Bổ nhiệm lại

Điều 8. Các cán bộ lãnh đạo quản lý của Công ty khi hết thời hạn giữ chức vụ bổ
nhiệm phải được xem xét để bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại.

Điều 9. Điều kiện bổ nhiệm lại:
1. Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ;
2. Đạt tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo quản lý của Công ty quy định tại thời điểm

xem xét bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới;
3. Công ty, đơn vị có nhu cầu;

4. Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.
Điều 10. Trình tự bổ nhiệm lại:
1. Người được đề nghị bổ nhiệm lại làm báo cáo tự đánh giá việc thực hiện chức

trách nhiệm vụ trong thời gian được bổ nhiệm và gửi cho người ra quyết định bổ
nhiệm.

2. Cán bộ do Hội đồng quản trị bổ nhiệm sẽ do Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm
thực hiện các bước chuẩn bị trước khi bổ nhiệm lại. Các thủ tục cần thực hiện bao
gồm: Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Tổng giám đốc, Đảng ủy Công ty, trưởng các đơn
vị trực thuộc Công ty và ý kiến về thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm lại của cán
bộ được bổ nhiệm lại.

Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp, thảo luận và lấy phiếu tín nhiệm bằng
hình thức bỏ phiếu kín cho các chức danh phó tổng giám đốc, kế toán trưởng. Người
được đề nghị bổ nhiệm lại phải được đa số các thành viên trong Hội đồng quản trị
Công ty tán thành. Chủ tịch HĐQT ra quyết định bổ nhiệm lại cán bộ.

3. Cán bộ do Tổng giám đốc quyết định bổ nhiệm lại sẽ do Tổng giám đốc chịu
trách nhiệm thực hiện các bước chuẩn bị trước khi bổ nhiệm lại. Các thủ tục cần thực
hiện bao gồm: Lấy ý kiến của Ban Tổng giám đốc, Phụ trách khối và ý kiến về thực
hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm lại của cán bộ được bổ nhiệm lại. Tổng giám đốc
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làm tờ trình để Chủ tịch HĐQT thông qua trước khi ra quyết định bổ nhiệm lại các
chức danh trưởng đơn vị trực thuộc công ty.

Chương III
Miễn nhiệm, từ chức

Điều 11. Miễn nhiệm:
1. Chủ tịch hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc có thẩm quyền xem xét cho miễn

nhiệm và bố trí công tác khác đối với các chức danh, không chờ hết thời hạn bổ nhiệm
trong các trường hợp sau:

a) Do nhu cầu công tác, sức khỏe không đảm bảo;

b) Không hoàn thành nhiệm vụ;

c) Vi phạm kỷ luật.
2. Cán bộ được bố trí sang công tác khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ mới hoặc

nghỉ hưu thì đương nhiên miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm.
Điều 12. Từ chức:

1. Trong thời hạn 1 tháng, kể từ khi nhận được đơn từ chức, Chủ tịch hội đồng
quản trị/Tổng giám đốc phải xem xét để quyết định.

2. Khi đơn từ chức chưa được Chủ tịch hội đồng quản trị/Tổng giám đốc chuẩn y
thì cán bộ lãnh đạo quản lý của Công ty vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, chức
trách được giao.

3. Cán bộ lãnh đạo quản lý của Công ty sau khi từ chức, miễn nhiệm có thể được
Công ty bố trí công tác khác.

Chương IV
Tổ chức thực hiện

Điều 13. Tổng giám đốc có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm
soát thi hành Quy chế này.

Điều 14. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc hoặc không phù
hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung thì Tổng giám đốc đề nghị bằng văn bản trình
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam xem xét quyết
định./.


