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NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1: Phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xi măng
Việt Nam kèm theo nghị định này.
Điều 2: Nghị định này thay thế cho nghị định số 15/CP ngày 27/01/1995 của
Chính Phủ về thành lập Tổng Công Ty Xi măng Việt Nam và ban hành điều
lệ của Tổng Công Ty Xi măng Việt Nam.
Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3: Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ xây dựng, Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng
cơ quan thuộc Chính Phủ có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn thi hành
điều lệ này.
Điều 4: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội
đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công Ty Xi măng Việt Nam chịu trách
nhiệm thi hành nghị định này./.
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Thủ tướng
Võ Văn Kiệt đã ký

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
(Được phê chuẩn tại Nghị định số 08/CP ngày 8/2/1996 của Chính phủ)

Chương I
Những qui định chung
Điều 1- Tổng công ty xi măng Việt Nam là tổng công ty nhà nước gồm
các đơn vị thành viên có quan hệ mật thiết về lợi ích kinh tế, tài chính, công
nghệ, cung ứng, tiêu thụ, dịch vụ, thông tin, đào tạo, nghiên cứu, tiếp thị, xuất
nhập khẩu hoạt động trong ngành xi măng, tấm lợp amiăng-xi măng; do Thủ
tướng Chính phủ quyết định thành lập nhằm tăng cường tích tụ, tập trung,
phân công chuyên môn hoá và hợp tác sản xuất để thực hiện nhiệm vụ Nhà
nước giao, nâng cao khả năng và hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành
viên và của toàn Tổng công ty, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.
Điều 2- Tổng công ty xi măng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công
ty) có nhiệm vụ kinh doanh xi măng, tấm lợp amiăng-xi măng theo qui hoạch,
kế hoạch và chính sách của Nhà nước; bao gồm xây dựng, kế hoạch phát
triển, đầu tư, tạo nguồn vốn đầu tư, xây dựng, sản xuất, lưu thông, tiếp thị,
vận chuyển, tiêu thụ, xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư và thiết bị chuyên
dùng; tiến hành các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với pháp luật, chính
sách của Nhà nước.
Điều 3- Tổng công ty có:
1/ Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam;
2/ Điều lệ tổ chức và hoạt động, bộ máy quản lý điều hành;
3/ Vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi
số vốn do Tổng công ty quản lý;
4/ Con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong
nước và nước ngoài;
5/ Bảng cân đối tài sản, các quĩ tập trung theo qui định của Chính phủ và
hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Điều 4- Tổng công ty có tên giao dịch quốc tế là Việt nam National,
cement corporation (VNCC), viết tắt là Vinacement.
Trụ sở chính của Tổng công ty đạt tại thành phố Hà Nội.
Điều 5- Tổng công ty chịu sự quản lý Nhà nước của các bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố trực
thuộc trung ương; đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan này với tư cách

là cơ quan thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp của nhà
nước theo qui định của Luật doanh nghiệp nhà nước và các qui định khác của
pháp luật.
Điều 6- Tổng công ty được quản lý bởi Hội đồng quản trị và được điều
hành bởi Tổng giám đốc.
Điều 7- Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong Tổng công ty hoạt động
theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
và các qui định của Đảng cộng sản Việt Nam.
Tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Tổng
công ty hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật.
Chương II
Quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty

Mục 1: Quyền của Tổng công ty
Điều 81/ Tổng công ty có quyền quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các
nguồn lực khác của Nhà nước giao theo qui định của pháp luật để thực hiện
các mục tiêu, nhiệm vụ được Nhà nước giao.
2/ Tổng công ty có quyền phân giao lại cho các đơn vị thành viên quản lý, sử
dụng các nguồn lực mà Tổng công ty đã nhận của Nhà nước; điều chỉnh
những nguồn lực đã phân giao cho các đơn vị thành viên trong trường hợp
cần thiết, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của toàn Tổng công ty.
3/ Tổng công ty có quyền đầu tư, liên doanh liên kết, góp vốn cổ phần, mua
một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp khác theo qui định của pháp
luật.
4/ Tổng công ty có quyền chuyển nhượng, thay thế, cho thuê, thế chấp, cầm
cố tài sản thuộc quyền quản lý của Tổng công ty, trừ những thiết bị, nhà
xưởng quan trọng theo qui định của Chính phủ phải được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền cho phép, trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn; đối với
đất đai, tài nguyên thuộc quyền quản lý và sử dụng của Tổng công ty thì thực
hiện theo pháp luật tương ứng.
Điều 9- Tổng công ty có quyền tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh như
sau:
1/ Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh phù hợp với mục tiêu, nhiệm
vụ Nhà nước giao.
2/ Đổi mới công nghệ, trang thiết bị;
3/ Đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổng công ty ở trong nước và ở

nước ngoài theo qui định của pháp luật;
4/ Kinh doanh những nghề phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao;
mở rộng qui mô kinh doanh theo khả năng của Tổng công ty và nhu cầu của
thị trường; kinh doanh những ngành nghề khác nếu được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền cho phép bổ sung;
5/ Lựa chọn thị trường và thống nhất phân công thị trường giữa các đơn vị
thành viên; được xuất khẩu, nhập khẩu theo qui định của Nhà nước;
6/ Quyết định khung giá hoặc giá mua; giá bán sản phẩm và dịch vụ chủ yếu,
thống nhất giá xuất khẩu tối thiểu, giá nhập khẩu tối đa, trừ những sản phẩm
và dịch vụ do Nhà nước định giá;
7/ Xây dựng và áp dụng các định mức lao động, đơn giá tiền lương trên đơn
vị sản phẩm trong khuôn khổ các định mức, đơn giá của Nhà nước;
8/ Phân cấp việc tuyển chọn, thuê mướn, bố trí sử dụng, đào tạo lao động; lựa
chọn các hình thức trả lương, thưởng và thực hiện các quyền khác của người
sử dụng lao động theo qui định của Bộ Luật lao động và các qui định khác
của pháp luật; quyết định mức lương, thưởng cho người lao động trên cơ sở
các đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm, chi phí dịch vụ và hiệu quả hoạt
động của Tổng công ty;
9/ Mời và tiếp đối tác kinh doanh nước ngoài đến làm việc với Tổng công ty ở
Việt Nam. Quyết định cử người của Tổng công ty ra nước ngoài công tác; học
tập, tham qua khảo sát; trừ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc phải
được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Các thành viên khác của Hội đồng quản
trị ra nước ngoài do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định. Phó tổng giám
đốc và các chức danh khác trong Tổng công ty ra nước ngoài do Tổng giám
đốc quyết định.
Điều 10- Tổng công ty có quyền quản lý tài chính như sau:
1/ Được sử dụng vốn và các quĩ của Tổng công ty để phục vụ kịp thời các nhu
cầu kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn, có hiệu quả. Trường hợp cần sử
dụng các nguồn vốn, quĩ vào mục đích khác với qui định thì phải theo nguyên
tắc có hoàn trả;
2/ Tự huy động vốn để hoạt động kinh doanh nhưng không làm thay đổi hình
thức sở hữu; được phát hành trái phiếu theo qui định của pháp luật; được thế
chấp giá trị quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc quyền quản lý của
Tổng công ty tại các ngân hàng Việt Nam để vay vốn kinh doanh theo qui
định của pháp luật;
3/ Được thành lập, quản lý và sử dụng các quĩ tập trung, quĩ khấu hao cơ bản;
tỷ lệ trích, chế độ quản lý và sử dụng các quĩ này theo hướng dẫn của Bộ Tài
chính và được qui định trong Qui chế tài chính Tổng công ty.
4/ Được sử dụng phần lợi nhuận còn lại sau khi đã làm đủ nghĩa vụ đối với
Nhà nước, lập quĩ đầu tư và phát triển các quĩ khác theo qui định để chia cho
người lao động theo cống hiến của mỗi người vào kết quả kinh doanh trong

năm và theo cổ phần (nếu có).
5/ Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của
Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ phục vụ
quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, hoạt động công ích hoặc cung
cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi
phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của Tổng công ty.
6/ Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư hoặc tái đầu tư theo qui định của Nhà
nước.
Điều 11- Tổng công ty có quyền từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp
các nguồn lực không được pháp luật qui định của bất kì cá nhân hay tổ chức
nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích.
Mục 2: Nghĩa vụ của Tổng công ty
Điều 121/ Tổng công ty có nghĩa vụ nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển
vốn Nhà nước giao, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác;
nhận, sử dụng có hiệu quả đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác Nhà
nước giao, để thực hiện mục tiêu kinh doanh và nhiệm vụ được Nhà nước
giao.
2/ Tổng công ty có nghĩa vụ thực hiện:
a/ Các khoản nợ phải thu, phải trả ghi trong bảng cân đối tài sản của Tổng
công ty tại thời điểm thành lập Tổng công ty;
b/ Trả các khoản tín dụng quốc tế mà Tổng công ty sử dụng theo quyết định
của Chính phủ;
c/ Trả các khoản tín dụng do Tổng công ty trực tiếp vay hoặc các khoản tín
dụng đã được Tổng công ty bảo lãnh cho các đơn vị thành viên vay theo hợp
đồng bảo lãnh, nếu các đơn vị này không có khả năng trả.
Điều 13- Tổng công ty có nghĩa vụ quản lý hoạt động kinh doanh như
sau:
1/ Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký chịu trách
nhiệm trước Nhà nước về kết quả hoạt động của Tổng công ty và chịu trách
nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm và dịch vụ do Tổng
công ty thực hiện;
2/ Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm hù
hợp với mục tiêu nhiệm vụ Nhà nước giao và nhu cầu của thị trường;
3/ Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký với các đối tác;
4/ Bảo đảm cân đối lớn của Nhà nước, đáp ứng phần lớn nhu cầu xi măng trên
thị trường và làm công cụ chủ yếu của Nhà nước trong việc bình ổn giá cả thị
trường xi măng trong nước;

5/ Đổi mới, hiện đại hoá công nghệ và phương thức quản lý; sử dụng các
khoản thu từ chuyển nhượng tài sản để tái đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ
trong Tổng công ty;
6/ Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo qui định của Bộ Luật
lao động, bảo đảm cho người lao động tham gia quản lý Tổng công ty;
7/ Thực hiện các qui định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường,
quốc phòng và an ninh quốc gia;
8/ Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo định kì theo qui định của Nhà
nước và báo cáo bất thường theo yêu cầu của đại diện chủ sở hữu; chịu trách
nhiệm về tính xác thực của báo cáo;
9/ Chịu sự kiểm tra của đại diện chủ sở hữu; tuân thủ các qui định về thanh tra
của cơ quan tài chính và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo qui
định của pháp luật.
Điều 141/ Tổng công ty có nghĩa vụ thực hiện đúng chế độ và các qui định về quản lý
vốn, tài sản, các quĩ, về kế toán, hạch toán, chế độ kiểm toán và các chế độ
khác do Nhà nước qui định; chịu trách nhiệm về tính xác thực và hợp pháp
của các hoạt động tài chính của Tổng công ty.
2/ Tổng công ty có nghĩa vụ công bố công khai báo cáo tài chính hàng năm,
các thông tin để đánh giá đúng đắn và khách quan về hoạt động của Tổng
công ty theo qui định của Chính phủ.
3/ Tổng công ty thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách
nhà nước theo qui định của pháp luật. Trường hợp tài sản do Tổng công ty
điều động giữa các đơn vị thành viên theo hình thức ghi tăng, ghi giảm vốn
thì không phải nộp lệ phí trước bạ. Các bán thành phẩm luân chuyển nội bộ
giữa các đơn vị thành viên để tiếp tục hoàn chỉnh, các dịch vụ luân chuyển nội
bộ giữa các đơn vị thành viên để phục vụ sản xuất không phải nộp thuế doanh
thu.
Chương III
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Điều 151/ Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý hoạt động của Tổng công ty,
chịu trách nhiệm về sự phát triển của Tổng công ty theo nhiệm vụ Nhà nước
giao.
2/ Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:
a/ Nhận vốn (kể cả nợ), đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do Nhà
nước giao cho Tổng công ty.

b/ Xem xét, phê duyệt phương án do Tổng giám đốc đề nghị về việc phân
giao vốn và các nguồn lực khác cho các đơn vị thành viên và phương án điều
hoà vốn và các nguồn lực khác giữa các đơn vị thành viên; kiểm tra, giám sát
việc thực hiện các phương án đó;
c/ Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động trong Tổng công ty; trong đó có việc sử
dụng, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực được giao; việc thực hiện các
nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, các qui định của luật pháp;
việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;
d/ Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc để trình Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm của
Tổng công ty; quyết định mục tiêu, kế hoạch hàng năm của Tổng công ty và
báo cáo Thủ tướng Chính phủ, để Tổng giám đốc giao cho các đơn vị thành
viên;
đ/ Tổ chức thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu
tư, dự án đầu tư mới, dự án hợp tác đầu tư với bên nước ngoài bằng vốn do
Tổng công ty quản lý;
e/ Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc nếu được Thủ tướng uỷ quyền
thì quyết định các dự án liên doanh với nước ngoài theo qui định của Chính
phủ; quyết định các dự án liên doanh trong nước; các hợp đồng kinh tế có giá
trị lớn. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định các dự án đầu tư nhóm A;
quyết định các dự án đầu tư thuộc nhóm C và được uỷ quyền quyết định một
số dự án đầu tư nhóm B; uỷ quyền cho Tổng giám đốc hoặc giám đốc đơn vị
thành viên duyệt các dự án đầu tư nhỏ;
g/ Ban hành và giám sát thực hiện các định mức, tiêu chuẩn kinh tế-kỹ thuật,
kể cả đơn giá tiền lương, đơn giá và định mức trong xây dựng chuyên ngành,
tiêu chuẩn sản phẩm, nhãn hiệu hàng hoá, giá sản phẩm và dịch vụ trong
Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc trên cơ sở qui định chung của
ngành và quốc gia;
h/ Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Điều lệ và những nội
dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Phê
chuẩn Điều lệ, Qui chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và
những sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc Qui chế tổ chức và hoạt động của các
đơn vị thành viên theo đề nghị của Tổng giám đốc. Quyết định mở chi nhánh,
văn phòng đại diện của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài theo thủ tục
qui định của pháp luật. Phê chuẩn phương án tổ chức quản lý, tổ chức kinh
doanh của Tổng công ty do Tổng giám đốc trình. Đề nghị thành lập, tách,
nhập, giải thể các đơn vị thành viên theo qui định của pháp luật.
i/ Đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ
nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc và các thành viên
khác của Hội đồng quản trị; trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định bổ
nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phó tổng giám đốc, kế toán trưởng
Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc; quyết định bổ nhiệm, miễn

nhiệm, khen thưỏng, kỷ luật giám đốc các đơn vị thành viên theo đề nghị của
Tổng giám đốc; quyết định tổng biên chế bộ máy quản lý, điều hành và kinh
doanh của Tổng công ty và điều chỉnh khi cần thiết theo đề nghị của Tổng
giám đốc;
k/ Ban hành Qui chế tài chính của Tổng công ty sau khi Bộ Tài chính thông
qua nội dung được xây dựng phù hợp với qui chế tài chính mẫu áp dụng cho
Tổng công ty nhà nước do Bộ Tài chính ban hành;
l/ Phê duyệt phương án do Tổng giám đốc đề nghị về việc hình thành và sử
dụng các quĩ tập trung tương ứng với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính
của Tổng công ty;
m/ Xem xét kế hoạch huy động vốn (dưới mọi hình thức), bảo lãnh các khoản
vay; thanh lý tài sản của các đơn vị thành viên để quyết định hoặc trình Thủ
tướng Chính phủ quyết định theo các nguyên tắc qui định tại Khoản 4 Điểu 38
của Điều lệ này;
n/ Thông qua báo cáo hoạt động hàng quí, 6 tháng và hàng năm của Tổng
công ty, báo cáo tài chính tổng hợp (trong đó có bảng cân đối tài sản) hàng
năm của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên Tổng công ty do Tổng
giám đốc trình và yêu cầu Tổng giám đốc công bố báo cáo tài chính hàng năm
theo qui định của Bộ tài chính;
o/ Ban hành Nội qui bảo mật trong kinh doanh, các thông tin kinh tế nội bộ,
bảo vệ bí mật nhà nước theo qui định của pháp luật, do Tổng giám đốc trình
để áp dụng thống nhất trong toàn Tổng công ty;
3/ Hội đồng quản trị có 5 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn
nhiệm. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị được qui định tại Điều
32 Luật doanh nghiệp nhà nước.
4/ Hội đồng quản trị gồm một số thành viên chuyên trách, trong đó có Chủ
tịch Hội đồng quản trị, một thành viên kiêm Tổng giám đốc, một thành viên
kiêm trưởng ban kiểm soát và một số thành viên kiêm nhiệm là các chuyên
gia về ngành xi măng, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, pháp luật;
5/ Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty
6/ Nhiện kì các thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm. Thành viên Hội đồng
quản trị có thể được bổ nhiệm lại. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn
nhiệm và được thay thế trong những trường hợp sau:
a/ Vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Tổng công ty;
b/ Không đủ khả năng đảm nhiệm công việc và theo đề nghị của ít nhất 2/3
thành viên đương nhiệm của Hội đồng quản trị;
c/ Xin từ nhiệm nếu có lý do chính đáng;
d/ Khi có quyết định điều chuyển hoặc bố trí công việc khác.
7/ Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ,
quyền hạn của Hội đồng quản trị qui định tại khoản 2 của Điều này.

8/ Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị:
a/ Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, họp thường kì hàng quý để
xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của
mình. Khi cần thiết, Hội đồng quản trị có thể họp bất thường để giải quyết
những vấn đề cấp bách của Tổng công ty, do Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc
Tổng giám đốc, hoặc Trưởng ban kiểm soát, hoặc trên 50% số thành viên Hội
đồng quản trị đề nghị;
b/ Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập và chủ trì tất cả các cuộc họp Hội
đồng, trường hợp vắng mặt vì lý do chính đáng thì chủ tịch uỷ nhiệm cho một
thành viên khác trong Hội đồng quản trị chủ trì cuộc họp;
c/ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số
thành viên có mặt. Các tài liệu họp Hội đồng quản trị phải được gửi đến các
thành viên Hội đồng quản trị và các đại biểu được mời dự họp trước ngày họp
5 ngày. Nội dung và kết luận của các cuộc họp Hội đồng quản trị đều phải
được ghi thành biên bản và phải được tất cả thành viên Hội đồng quản trị dự
họp ký tên. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực khi có
trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành. Thành
viên Hội đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến của mình.
d/ Khi Hội đồng quản trị họp để xem xét những vấn đề về chiến lược phát
triển, qui hoạch và kế hoạch 5 năm và hàng năm, các dự án đầu tư lớn, các dự
án liên doanh với nước ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành hệ thống
định mức, tiêu chuẩn kinh tế-kỹ thuật của Tổng công ty thì phải mời đại diện
của các Bộ, ngành liên quan dự họp; trường hợp có nội dung quan trọng liên
quan đến chính quyền địa phương thì phải mời đại diện Uỷ ban nhân dân cấp
tỉnh dự họp; trường hợp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao
động thì phải mời đại diện công đoàn ngành đến dự. Đại diện của các cơ
quan, tổ chức được mời dự họp có quyền phát biểu nhưng không tham gia
biểu quyết; khi phát hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có
phương hại đến lợi ích chung thì có quyền kiến nghị bằng văn bản đến Hội
đồng quản trị, đồng thời báo cáo thủ trưởng cơ quan mà mình đại diện để xem
xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp cần thiết thì thủ trưởng các cơ
quan này báo cáo Thủ tướng Chính phủ;
đ/ Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có tính bắt buộc thi hành đối
với tất cả các đơn vị và cá nhân trong toàn Tổng công ty. Trong trường hợp ý
kiến của Tổng giám đốc khác với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản
trị, Tổng giám đốc có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị với cơ quan nhà
nước có thẩm quyền để xử lý; trong thời gian chưa có quyết định của cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền, Tổng giám đốc vẫn phải chấp hành nghị quyết,
quyết định của Hội đồng quản trị;
e/ Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát, kể cả tiền
lương và phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm
soát và chuyên viên giúp việc Hội đồng quản trị, được tính vào quản lý phí
của Tổng công ty. Tổng giám đốc bảo đảm các điều kiện và phương tiện cần

thiết cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc.
Điều 16 - Giúp việc Hội đồng quản trị:
1/ Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy điều hành và con dấu của Tổng công ty
để thực hiện nhiệm vụ của mình.
2/ Hội đồng quản trị có không quá 5 chuyên viên giúp việc, hoạt động chuyên
trách.
3/ Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm soát để giúp Hội đồng quản trị thực
hiện việc kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và các thành
viên Tổng công ty trong hoạt động điều hành, hoạt động tài chính, chấp hành
Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, chấp
hành pháp luật.
Điều 17 - Quyền lợi và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị:
1/ Các thành viên chuyên trách được xếp lương cơ bản theo ngạch viên chức
nhà nước, hưởng lương theo chế độ phân phối tiền lương trong doanh nghiệp
nhà nước theo qui định của Chính phủ, được hưởng tiền thưởng tương ứng
với hiệu quả hoạt động của Tổng công ty. Các thành viên kiêm nhiệm được
hưởng phụ cấp trách nhiệm và tiền thưởng theo qui định của Chính phủ.
2/ Thành viên Hội đồng quản trị:
a/ Không được đặt mình vào vị thế nào làm hạn chế khả năng thực hiện đức
tính lương thiện, chí công vô tư hoặc gây mâu thuẫn giữa lợi ích Tổng công ty
và lợi ích cá nhân;
b/ Không được lợi dụng chức vụ để trục lợi cho mình hoặc có hành động
chiếm đoạt cơ hội kinh doanh của Tổng công ty, làm thiệt hại lợi ích Tổng
công ty.
c/ Không được hành động vượt quyền hạn của Hội đồng quản trị qui định
trong Điều lệ này.
3/ Thành viên Hội đồng quản trị là Chủ tịch, Tổng giám đốc không được nhân
danh cá nhân để thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu
hạn, công ty cổ phần; không được giữ các chức danh quản lý, điều hành
doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; không
được có các quan hệ hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp tư nhân, công ty
trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần do vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con giữ chức
danh quản lý, điều hành trong cá đơn vị này.
4/ Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Chủ tịch Hội đồng quản
trị, Tổng giám đốc không được giữ chức vụ kế toán trưởng, thủ quỹ tại Tổng
công ty và tại các đơn vị thành viên.
5/ Các thành viên Hội đồng quản trị cùng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng
Chính phủ và trước pháp luật về mọi nghị quyết và quyết định của Hội đồng
quản trị; trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm Điều lệ
Tổng công ty, quyết định sai hoặc vượt thẩm quyền, lạm dụng chức quyền,

gây thiệt hại cho Tổng công ty và Nhà nước thì phải chịu trách nhiệm và bồi
thường vật chất đối với thiệt hại do mình gây ra theo qui định của pháp luật.
Điều 18 - Ban kiểm soát.
1/ Ban kiểm soát có 5 thành viên, trong đó một thành viên Hội đồng quản trị
làm trưởng ban theo sự phân công của Hội đồng quản trị và 4 thành viên khác
do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật;
gồm một thành viên là chuyên viên kế toán, một thành viên do Đại hội đại
biểu công nhân viên chức Tổng công ty giới thiệu, một thành viên do Bộ
trưởng Bộ Xây dựng giới thiệu và một thành viên do Tổng cục trưởng Tổng
cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp giới thiệu.
2/ Thành viên Ban kiểm soát phải là người không phải là vợ hoặc chồng, bố,
mẹ, anh, chị, em ruột của Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng
Tổng công ty và không được kiêm nhiệm bất cứ nhiệm vụ nào trong bộ máy
điều hành của Tổng công ty hoặc bất cứ chức vụ nào trong các doanh nghiệp
khác cùng ngành kinh tế-kỹ thuật với Tổng công ty.
3/ Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn sau:
a/ Là chuyên gia về kế toán, kiểm toán, kinh tế, công nghệ; hiểu biết pháp
luật;
b/ Có thâm niên công tác về các chuyên ngành trên không dưới 5 năm;
c/ Không có tiền án, tiền sự về các tội danh liên quan đến hoạt động kinh tế.
4/ Nhiệm kì của thành viên Ban kiểm soát là 5 năm. Trong quá trình công tác,
nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thay thế.
5/ Thành viên Ban kiểm soát được hưởng tiền lương, tiền thưởng do Hội đồng
quản trị quyết định theo chế độ của Nhà nước.
Điều19 - Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát:
1/ Thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao về việc kiểm tra, giám sát
hoạt động điều hành của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và đơn vị thành
viên Tổng công ty trong hoạt động tài chính, chấp hành pháp luật, Điều lệ
Tổng công ty, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị;
2/ Báo cáo Hội đồng quản trị theo định kì hàng quý và hàng năm và theo vụ
việc về kết quả kiểm tra, giám sát của mình; kịp thời phát hiện và báo cáo
ngay Hội đồng quản trị về những hoạt động không bình thường, có dấu hiệu
phạm pháp trong Tổng công ty;
3/ Không được tiết lộ kết quả kiểm tra, giám sát khi chưa được Hội đồng quản
trị cho phép; phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật nếu
cố ý bỏ qua hoặc bao che những hành vi phạm pháp.

Chương IV
Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc
Điều 20 1/ Tổng giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen
thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Hội đồng quản trị và Bộ trưởng Bộ Xây
dựng trình. Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân của Tổng công ty và chịu
trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật
về điều hành hoạt động của Tổng công ty. Tổng giám đốc là người có quyền
điều hành cao nhất trong Tổng công ty;
2/ Phó tổng giám đốc là người giúp Tổng giám đốc điều hành một hoặc một
số lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty theo phân công của Tổng giám đốc và
chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Tổng
giám đốc phân công thực hiện.
3/ Kế toán trưởng Tổng công ty giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực
hiện công tác kế toán, thống kê của Tổng công ty, có các quyền và nhiệm vụ
theo qui định của pháp luật.
4/ Văn phòng, các phòng hoặc ban chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng công ty
có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong
quản lý, điều hành công việc.
Điều 21 - Tổng giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1/ Cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị ký nhận vốn (kể cả nợ), tài nguyên, đất
đai và các nguồn lực khác của Nhà nước để quản lý, sử dụng theo mục tiêu,
nhiệm vụ Nhà nước giao cho Tổng công ty. Phân giao các nguồn lực đã nhận
của Nhà nước cho các đơn vị thành viên Tổng công ty theo phương án đã
được Hội đồng quản trị phê duyệt. Kiến nghị Hội đồng quản trị điều chỉnh
vốn các nguồn lực khác khi phân giao lại cho các đơn vị thành viên và điều
chỉnh khi có sự thay đổi nhiệm vụ của các đơn vị thành viên theo hình thức
tăng giảm vốn;
2/ Sử dụng có hiệu quả và phát triển vốn theo phương án đựoc Hội đồng quản
trị phê duyệt. Xây dựng phương án huy động vốn trình Hội đồng quản trị phê
duyệt và tổ chức thực hiện phương án đó. Thực hiện và chỉ đạo Công ty tài
chính của Tổng công ty thực hiện việc huy động vốn, cho vay vốn phục vụ
yêu cầu vốn của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên;
3/ Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm, chương
trình hoạt động, các phương án bảo vệ và khai thác tài nguyên của Tổng công
ty, dự án đầu tư mới và đầu tư chiều sâu, dự án hợp tác đầu tư với nước ngoài,
phương án liên doanh, phương án phối hợp kinh doanh của các đơn vị thành
viên, kế hoạch đào tạo và bồi dường cán bộ trong Tổng công ty, các biện pháp
thực hiện những hợp đồng kinh tế có giá trị lớn để trình Hội đồng quản trị
xem xét quyết định hoặc trình tiếp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết

định. Tổ chức thực hiện chiến lược và các kế hoạch, phương án, dự án, biện
pháp đã được duyệt;
4/ Điều hành các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và chịu trách nhiệm
về kết quả kinh doanh của Tổng công ty; thực hiện và chịu trách nhiệm trước
Hội đồng quản trị, trước Thủ tướng Chính phủ, trước pháp luật về thực hiện
vai trò nòng cốt trong việc cân đối xi măng và bình ổn giá cả xi măng trong
nước mà Nhà nước giao cho Tổng công ty;
5/ Xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các định mức kinh tế-kỹ
thuật, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, đơn giá tiền lương, đơn giá và định
mức trong xây dựng chuyên ngành phù hợp với các qui định chung của ngành
và của Nhà nước. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các định mức,
tiêu chuẩn, đơn giá này trong toàn Tổng công ty;
6/ Đề nghị Hội đồng quản trị trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định bổ
nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng
Tổng công ty; đề nghị Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm,
khen thưởng, kỷ luật giám đốc các đơn vị thành viên. Quyết định bổ nhiệm,
miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phó giám đốc, kế toán trưởng đơn vị thành
viên, giám đốc đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên và các chức danh tương
đương theo đề nghị của giám đốc đơn vị thành viên. Quyết định bổ nhiệm,
miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật trưởng và phó các phòng hoặc ban, chánh
và phó văn phòng của Tổng công ty;
7/ Xây dựng để trình Hội đồng quản trị duyệt tổng biên chế bộ máy quản lý
và kinh doanh của Tổng công ty và phương án điều chỉnh khi thay đổi tổ chức
và biên chế bộ máy quản lý và kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị
thành viên; thành lập và trực tiếp chỉ đạo bộ máy giúp việc kiểm tra việc thực
hiện biên chế bộ máy quản lý và kinh doanh của các đơn vị thành viên; trình
Hội đồng quản trị phê chuẩn Điều lệ, Qui chế tổ chức và hoạt động của các
đơn vị thành viên do giám đốc đơn vị thành viên xây dựng; duyệt phương án
thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên do giám
đốc đơn vị thành viên trình;
8/ Xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt Qui chế lao động; Qui chế
về tiền lương, khen thưởng, kỷ luật; Nội qui bảo mật áp dụng trong Tổng
công ty;
9/ Tổ chức điều hành hoạt động của Tổng công ty theo nghị quyết, quyết định
của Hội đồng quản trị; báo cáo Hội đồng quản trị và các cơ quan nhà nước có
thẩm quyền về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, bao gồm báo
cáo hàng quí, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tài chính tổng hợp, bảng cấn đối
tài sản của Tổng công ty.
Báo cáo tài chính tổng hợp phải phân định rõ phần hạch toán tập trung của
Tổng công ty và phần của các đơn vị thành viên hạch toán độc lập, trình Hội
đồng quản trị thông qua. Bản báo cáo tài chính tổng hợp phải dựa trên cơ sở
các tài liệu đã được cơ quan kiểm toán hợp pháp xác nhận;

10/ Thực hiện và kiểm tra các đơn vị thành viên thực hiện nghĩa vụ nộp thuế
và các khoản nộp khác theo qui định của pháp luật và của Nhà nước. Lập
phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty trình Hội đồng
quản trị phê duyệt theo qui định của Nhà nước;
11/ Cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban
kiểm soát. Chuẩn bị các tài liệu cho các cuộc họp Hội đồng quản trị;
12/ Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của
mình.
13/ Được quyết định áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong
trường hợp khẩn cấp (thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, sự cố) và chịu trách nhiệm
về những quyết định đó; đồng thời phải báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị
và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tiếp.
Chương V
Tập thể người lao động trong Tổng công ty
Điều 22 - Đại hội đại biểu công nhân viên chức của Tổng công ty là hình
thức trực tiếp để người lao động tham gia quản lý Tổng công ty. Đại hội đại
biểu công nhân viên chức có các quyền sau:
1/ Tham gia thảo luận xây dựng thoả ước lao động tập thể để người đại diện
tập thể lao động thương lượng và ký kết với Tổng giám đốc;
2/ Thảo luận và thông qua qui chế sử dụng các quĩ có liên quan trực tiếp đến
lợi ích của người lao động trong Tổng công ty;
3/ Thảo luận và góp ý kiến về qui hoạch, kế hoạch, đánh giá hiệu quả quản lý
kinh doanh, đề xuất các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm
việc, đời sống vật chất và tinh thần, vệ sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại
người lao động của Tổng công ty;
4/ Giới thiệu người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
Điều 23- Đại hội đại biểu công nhân viên chức được tổ chức hoạt động
theo hướng dẫn của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
Chương VI
Đơn vị thành viên Tổng công ty
Điều 24 1/ Tổng công ty có các đơn vị thành viên là những doanh nghiệp nhà nước
hạch toán độc lập, những doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc và những đơn vị
sự nghiệp (Danh sách các đơn vị thành viên được ghi trong phụ lục kèm theo
Điều lệ này).

2/ Các đơn vị thành viên Tổng công ty có con dấu, được mở tài khoản tại
ngân hàng phù hợp với phương thức hạch toán của mình.
3/ Đơn vị thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập và đơn vị hạch toán
phụ thuộc có Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng; đơn vị sự nghiệp của Tổng
công ty có Qui chế tổ chức và hoạt động riêng. Các Điều lệ và Qui chế này
đều do Hội đồng quản trị phê chuẩn phù hợp với pháp luật và Điều lệ Tổng
công ty.
Điều 25- Thành viên là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập:
1/ Doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập là thành viên Tổng công ty có
quyền tự chủ kinh doanh và tự chủ tài chính, chịu sự ràng buộc về quyền lợi
và nghĩa vụ đối với Tổng công ty theo qui định tại Điều lệ Tổng công ty.
2/ Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty có các quyền đối với thành
viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập như sau:
a/ Uỷ nhiệm cho Giám đốc doanh nghiệp quản lý, điều hành hoạt động của
doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ của doanh nghiệp được Hội đồng quản trị
Tổng công ty phê chuẩn. Giám đốc doanh nghiệp hạch toán độc lập chịu trách
nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, trước pháp luật
về hoạt động của doanh nghiệp;
b/ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc, phó giám đốc, kế
toán trưởng doanh nghiệp; giám đốc các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp và
các chức danh tương đương;
c/ Phê duyệt kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoạch, quyết toán tài chính; qui
định mức trích lập quĩ khen thưởng, phúc lợi ở doanh nghiệp theo hướng dẫn
của Bộ Tài chính và được qui định cụ thể trong Qui chế tài chính của Tổng
công ty;
d/ Trích quĩ khấu hao cơ bản và lợi nhuận sau thuế theo Qui chế tài chính của
Tổng công ty và hướng dẫn của Bộ Tài chính để thành lập các quĩ tập trung
của Tổng công ty dùng vào mục đích tái đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư ở
các đơn vị thành viên;
đ/ Phê duyệt các phương án, kế hoạch đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, hợp
tác liên doanh, bổ sung, thu hồi một phần vốn, chuyển nhượng cổ phần thuộc
quyền quản lý của Tổng công ty đang do các doanh nghiệp thành viên nắm
giữ;
e/ Điều hoà các nguồn tài chính, kể cả ngoại tệ, giữa các đơn vị thành viên
nhằm sử dụng vốn có hiệu quả nhất trong toàn Tổng công ty, trên nguyên tắc
phải đảm bảo cho tổng tài sản của doanh nghiệp bị rút bớt vốn không đợc thấp
hơn tổng số nợ cộng với mức vốn điều lệ đã được điều chỉnh tương ứng với
nhiệm vụ hoặc qui mô doanh nghiệp đó;
g/ Phê duyệt các hình thức trả lương, đơn giá tiền lương và các biện pháp bảo
đảm đời sống, điều kiện lao động cho cán bộ công nhân viên của doanh
nghiệp;

h/ Quyết định mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp
thành viên theo chiến lược phát triển chung của Tổng công ty;
i/ Phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, trong đó qui
định sự phân cấp cho giám đốc doanh nghiệp về: tổ chức bộ máy quản lý
doanh nghiệp; tuyển dụng, khen thưởng, đề bạt, kỷ luật công nhân viên chức;
hạn mức tín dụng (vay, cho vay, mua bán chậm trả); mua bán tài sản cố định,
mua bán cổ phần của các công ty cổ phần; mua bán bản quyền phát minh,
sáng chế, chuyển giao công nghệ; tham gia các đơn vị liên doanh, các hiệp hội
kinh tế; những vấn đề khác có liên quan đến quyền tự chủ của doanh nghiệp
nhà nước là thành viên của Tổng công ty theo qui định của Luật Doanh
nghiệp nhà nước;
k/ Kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về
tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh.
Điều 26 - Thành viên Tổng công ty là doanh nghiệp hạch toán độc lập
chịu trách nhiệm về các khoản nợ, về cam kết của mình trong phạm vi số vốn
do doanh nghiệp quản lý, sử dụng; cụ thể là:
1/ Trong chiến lược và đầu tư phát triển:
a/ Doanh nghiệp được giao tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo
kế hoạch của Tổng công ty. Doanh nghiệp được Tổng công ty giao các nguồn
lực để thực hiện dự án đó;
b/ Doanh nghiệp tự đầu tư những công trình, dự án phát triển không nằm
trong các dự án do Tổng công ty trực tiếp điều hành. Trường hợp này doanh
nghiệp tự huy động vốn, tự chịu trách nhiệm về tài chính.
2/ Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện
kế hoạch của mình trên cơ sở:
a/ Bảo đảm các mục tiêu, chỉ tiêu, các cân đối lớn, các định mức kinh tế- kỹ
thuật chủ yếu (kể cả đơn giá và giá) của doanh nghiệp phù hợp với kế hoạch
chung của Tổng công ty;
b/ Kế hoạch mở rộng kinh doanh trên cơ sở sử dụng tối ưu mọi nguồn lực mà
doanh nghiệp có và tự huy động phù hợp với nhu cầu của thị trường.
3/ Trong hoạt động tài chính và hạch toán kinh tế.
a/ Doanh nghiệp được nhận một phần vốn và nguồn lực của Nhà nước giao
cho Tổng công ty, do Tổng công ty phân giao lại cho doanh nghiệp. Doanh
nghiệp có nhiệm vụ thực hiện bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực này;
b/ Doanh nghiệp được quyền huy động vốn, nguồn tín dụng khác theo pháp
luật để thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển của mình.
c/ Doanh nghiệp được hình thành quĩ đầu tư xây dựng cơ bản, quĩ phát triển
sản xuất quĩ khen thưởng, quĩ phúc lợi, quĩ dự trữ tài chính theo Điều lệ của
doanh nghiệp được Hội đồng quản trị phê chuẩn và theo hướng dẫn của Bộ
Tài chính. Doanh nghiệp có nghĩa vụ trích nộp và được sử dụng các quĩ tập

trung của Tổng công ty theo qui định của Điều lệ Tổng công ty và theo các
quyết định của Hội đồng quản trị;
d/ Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đóng các loại thuế và các nghĩa vụ tài
chính khác (nếu có) theo qui định của pháp luật;
đ/ Doanh nghiệp có thể được Tổng công ty uỷ quyền thực hiện các hợp đồng
với khách hàng trong nước và nước ngoài nhân danh Tổng công ty.
4/ Trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ và lao động:
a/ Doanh nghiệp có quyền đề nghị Tổng công ty xem xét, quyết định hoặc
được Tổng công ty uỷ quyền quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể
các đơn vị phụ thuộc và việc tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp theo qui
định của Điều lệ Tổng công ty và Điều lệ riêng của doanh nghiệp;
b/ Trong khuôn khổ biên chế được Tổng công ty cho phép, doanh nghiệp
được quyền tuyển chọn, bố trí sử dụng hoặc cho thôi việc đối với công nhân
viên chức công tác trong bộ máy quản lý và kinh doanh của mình. Việc bổ
nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ trong bộ máy quản lý doanh nghiệp
và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, việc sắp xếp, thi hành chế độ tiền
lương tuân thủ sự phân cấp của Tổng công ty theo Điều lệ này;
c/ Doanh nghiệp có trách nhiệm chăm lo phát triển nguồn nhân lực để bảo
đảm thực hiện chiến lược phát triển và nhiệm vụ kinh doanh của doanh
nghiệp; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sống của người lao
động theo Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn.
Điều 27 - Thành viên là doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc:
1/ Có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp của Tổng công ty, chịu sự ràng
buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối với Tổng công ty. Tổng công ty chịu trách
nhiệm cuối cùng về các nghĩa vụ tài chính phát sinh do sự cam kết của các
doanh nghiệp này;
2/ Được ký kết các hợp đồng kinh tế, được chủ động thực hiện các hoạt động
kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo sự phân cấp của
Tổng công ty. Quyền hạn và nhiệm vụ của doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc
được cụ thể hoá trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp này do
Hội đồng quản trị phê chuẩn.
Điều 28 - Các đơn vị sự nghiệp có Qui chế tổ chức và hoạt động do Hội
đồng quản trị phê chuẩn; thực hiện chế độ hạch toán độc lập lấy thu bù chi,
được tạo nguồn thu từ thực hiện dịch vụ, hợp đồng nghiên cứu khoa học và
đào tạo cho các đơn vị trong nước và ngoài nước; được hưởng quĩ khen
thưởng và quĩ phúc lợi theo chế độ, trường hợp thấp hơn mức bình quân của
Tổng công ty thì có thể được hỗ trợ từ quĩ khen thưởng và phúc lợi của Tổng
công ty.
Điều 29 1/ Công ty tài chính là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng

công ty, hoạt động theo pháp luật và hướng dẫn của Thống đốc ngân hàng nhà
nước, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động do Hội đồng quản trị phê chuẩn và
theo sự điều hành của Tổng giám đốc Tổng công ty.
2/ Công ty tài chính thực hiện nhiệm vụ huy động vốn để cho vay phục vụ
nhu cầu vốn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, thông qua hình thức
vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ, tín dụng thương mại của các ngân hàng và
các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; phát hành cổ phiếu, trái phiếu
doanh nghiệp, trái phiếu công trình, mua bán giấy tờ và chứng từ có giá theo
qui định của pháp luật; huy động vốn nhàn rỗi của công nhân viên chức trong
nội bộ Tổng công ty và các đơn vị trong ngành kinh tế-kỹ thuật mà Tổng công
ty kinh doanh.
3/ Công ty tài chính thực hiện việc huy động vốn cho các dự án đầu tư của
Tổng công ty, thực hiện các dịch vụ khác theo qui định của Điều lệ của Công
ty và Qui chế Công ty tài chính trong Tổng công ty do Ngân hàng nhà nước
ban hành. Đối với các dự án lớn thì chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng, công ty
tài chính làm chức năng dịch vụ.
4/ Các đơn vị sử dụng vốn của Công ty tài chính, theo nguyên tắc có vay có
trả, thực hiện chế độ lãi suất nội bộ do Công ty tài chính đề nghị, Tổng giám
đốc Tổng công ty phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng quản trị.
Chương VII
Quản lý phần vốn góp của Tổng công ty và của các
doanh nghiệp thành viên ở các doanh nghiệp khác
Mục 1: Quản lý phần vốn góp của Tổng công ty ở các doanh nghiệp khác
Điều 30 - Đối với phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp
khác, Hội đồng quản trị Tổng công ty có quyền và nghĩa vụ sau:
1/ Thông qua phương án góp vốn do Tổng giám đốc xây dựng để quyết định
hoặc trình Thủ tướng cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo phân
cấp tại Tiết e Khoản 2 điều 15 của Điều lệ này;
2/ Theo đề nghị của Tổng giám đốc, quyết định cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ
luật người trực tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty ở doanh nghiệp có
vốn góp của Tổng công ty;
3/ Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn của Tổng công ty góp vào các
doanh nghiệp khác; chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát
triển vốn đã góp và thu lợi nhuận từ phần vốn của Tổng công ty góp vào các
doanh nghiệp khác.
Điều 31 - Quyền và nghĩa vụ của người trực tiếp quản lý phần vốn của
Tổng công ty góp vào doanh nghiệp khác;
1/ Tham gia các chức danh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của

Tổng công ty theo Điều lệ của doanh nghiệp này;
2/ Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động ở doanh nghiệp này;
3/ Thực hiện chế độ báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị
Tổng công ty về phần vốn của Tổng công ty góp vào doanh nghiệp này.
Mục II: Quản lý phần vốn góp của doanh nghiệp thành viên hạch toán
độc lập ở các doanh nghiệp khác
Điều 32- Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập được góp vốn vào
các doanh nghiệp khác theo phân cấp của Tổng công ty. Đối với phần vốn của
doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác, giám đốc có quyền và nghĩa vụ
quản lý phần vốn góp này như sau:
1/ Xây dựng phương án góp vốn để Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị
Tổng công ty phê duyệt;
2/ Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trực tiếp quản lý phần vốn của
doanh nghiệp góp vào doanh nghiệp khác;
3/ Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn góp của doanh nghiệp; chịu trách
nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đã góp; thu lợi nhuận
từ phần vốn góp của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác.
Điều 33 - Quyền và nghĩa vụ của người quản lý trực tiếp phần vốn của
doanh nghiệp góp vào doanh nghiệp khác:
1/ Tham gia các chức danh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của
doanh nghiệp mình theo Điều lệ của doanh nghiệp này;
2/ Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có
vốn góp của doanh nghiệp mình;
3/ Thực hiện chế độ báo cáo do giám đốc qui định, chịu trác nhiệm trước Hội
đồng quản trị Tổng công ty và giám đốc về hiệu quả sử dụng phần vốn của
doanh nghiệp mình tại doanh nghiệp mà mình được cử vào để tham gia quản
lý điều hành.
Mục III: Các đơn vị liên doanh
Điều 34 - Các đơn vị liên doanh mà Tổng công ty hoặc doanh nghiệp
thành viên Tổng công ty tham gia, được quản lý, điều hành và hoạt động theo
Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Công ty và các Luật khác có liên quan của Việt
Nam. Tổng công ty hoặc các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty thực hiện
mọi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với các liên doanh này về hoạt động
tài chính theo qui định của pháp luật và theo hợp đồng đã ký kết.

Chương VIII
Tài chính của Tổng công ty
Điều 35 - Tổng công ty thực hiện chế độ hạch toán tổng hợp, tự chủ tài
chính trong kinh doanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp nhà nước, các qui
định khác của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.
Điều 36 1/ Vốn điều lệ của Tổng công ty gồm có:
a/ Vốn được Nhà nước giao tại thời điểm thành lập Tổng công ty;
b/ Vốn Nhà nước đầu tư bổ sung (nếu có);
c/ Phần lợi nhuận sau thuế được trích bổ sung theo qui định hiện hành;
d/ Các nguồn vốn khác (nếu có).
2/ Khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ, Tổng công ty phải điều chỉnh kịp thời
trong bảng cân đối tài sản và công bố vốn điều lệ của Tổng công ty đã được
điều chỉnh.
Điều 37 1/ Tổng công ty được thành lập và sử dụng các quĩ tập trung để bảo đảm cho
quá trình phát triển của Tổng công ty đạt hiệu quả cao.
2/ Các quĩ tập trung của Tổng công ty được thành lập theo qui định tại Điều lệ
Tổng công ty, Qui chế tài chính Tổng công ty và do Hội đồng quản trị quyết
định, bao gồm:
a/ Quĩ đầu tư phát triển được lập từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và trích lợi
nhuận của các đơn vị thành viên theo qui định của Bộ tài chính, lợi tức thu
được từ phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác và các
nguồn khác.
Vốn khấu hao cơ bản và lợi tức tái đầu tư của các đơn vị hạch toán phụ
thuộc Tổng công ty đều tập trung tại Tổng công ty để đầu tư theo kế hoạch
hàng năm.
Tổng công ty được huy động vốn khấu hao cơ bản của doanh nghiệp hạch
toán độc lập theo hình thức ghi giảm vốn cho doanh nghiệp bị huy động,
không huy động phần khấu hao cơ bản các tài sản cố định chưa trả xong nợ
vay; nếu huy động lợi tức tái đầu tư của các doanh nghiệp thành viên hạch
toán độc lập thì phải thực hiện nguyên tắc vay trả, có lãi suất nội bộ do Tổng
giám đốc phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng quản trị và theo hướng dẫn
của Bộ Tài chính;
b/ Quĩ nghiên cứu khoa học và đào tạo tập trung để cấp cho các đơn vị làm
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và đào tạo lại cán bộ công nhân viên
trong toàn Tổng công ty được trích lập từ quĩ phát triển sản xuất của các đơn
vị thành viên và nguồn kinh phí sự nghiệp, đào tạo từ ngân sách nhà nước

(nếu có), và các nguồn khác, trong đó có nguồn thu được từ việc thực hiện
dịch vụ và hợp đồng nghiên cứu khoa học, đào tạo được ký kết với các doanh
nghiệp và đơn vị sự nghiệp ở trong nước và nước ngoài;
c/ Quĩ dự trữ tài chính, quĩ khen thưởng, quĩ phúc lợi được trích lập theo
hướng dẫn của Bộ Tài chính. Mức trích lập, trích nộp cụ thể cho các quĩ nói
trên và việc sử dụng các quĩ này được qui định trong Qui chế tài chính của
Tổng công ty.
Điều 38 - Tự chủ về tài chính của Tổng công ty:
1/ Tổng công ty hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự cân đối các
khoản thu và chi, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển các nguồn vốn kinh
doanh của Tổng công ty, kể cả phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác.
2/ Tổng công ty chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ ghi trong bảng cân
đối tài sản của Tổng công ty và các cam kết tài chính khác (nếu có).
3/ Tổng công ty kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính trong toàn Tổng
công ty.
4 / Mọi quan hệ tín dụng (vay, cho vay và mua, bán hàng chậm trả, bảo lãnh)
giữa Tổng công ty với những đối tác bên ngoài Tổng công ty phải tuân thủ
theo những nguyên tắc sau:
a/ Mức tín dụng cho một lần vay tương đương 15 % vốn điều lệ trở xuống do
Tổng công ty cân nhắc và quyết định.
b/ Mức tín dụng cho một lần vay tương đương 15 % vốn điều lệ thì phải trình
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
5/ Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng, trình, đăng ký kế hoạch tài chính và
các báo cáo tài chính, bảng cân đối tài sản của Tổng công ty để báo cáo với
các cấp có thẩm quyền và tổng quyết toán hàng năm với Bộ tài chính. Bộ Tài
chính kiểm tra và phê duyệt quyết toán hàng năm của Tổng công ty.
6/ Tổng công ty có trách nhiệm nộp các khoản thuế và các khoản nộp khác
theo qui định của pháp luật hiện hành và theo Qui chế tài chính của Tổng
công ty, trừ các khoản thuế mà các đơn vị thành viên đã nộp. Được sử dụng
phần lãi sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo qui định
hiện hành.
7/ Lợi nhuận mà Tổng công ty hoặc các đơn vị thành viên thu được từ phần
vốn góp vào các doanh nghiệp khác không phải nộp thuế lợi tức, nếu doanh
nghiệp này đã nộp thuế lợi tức trước khi chia cổ tức cho các bên góp vốn.
8/ Hoạt động tài chính của các đơn vị thành viên Tổng công ty và mối quan hệ
về hoạt động tài chính giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên được thực
hiện phù hợp với Điều lệ Tổng công ty, Qui chế tài chính Tổng công ty.
9/ Trách nhiệm vật chất của Tổng công ty trong các mối quan hệ kinh doanh
và trong quan hệ dân sự được giới hạn ở mức tổng số vốn điều lệ của Tổng
công ty tại thời điểm công bố gần nhất.

10/ Tổng công ty phải thực hiện nghiêm chỉnh Pháp lệnh Kế toán thống kê,
chế độ kế toán và báo cáo tài chính hiện hành đối với doanh nghiệp nhà nước.
11/ Tổng công ty chịu sự kiểm tra, giám sát về tài chích và các hoạt động
kinh doanh của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp
luật.
Chương IX
Mối quan hệ giữa Tổng công ty với các cơ quan nhà nước
và chính quyền địa phương
Điều 39 - Mối quan hệ với Chính phủ.
Tổng công ty:
1/ Chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm túc các qui định của Chính phủ có
liên quan đến Tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước;
2/ Thực hiện qui hoạch, chiến lược phát triển Tổng công ty trong tổng thể qui
hoạch, chiến lược phát triển ngành và lãnh thổ của Nhà nước;
3/ Chấp hành các qui định về thành lập, tách, nhập, giải thể; các chính sách về
tổ chức và cán bộ; chế độ tài chính, tín dụng, thuế, thu lợi nhuận; các chế độ
về kế toán, thống kê;
4/ Chịu sự kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật, chủ trương, chính
sách, chế độ của Nhà nước tại Tổng công ty;
5/ Được đề xuất, kiến nghị các giải pháp, cơ chế và chính sách quản lý của
Nhà nước đối với Tổng công ty;
6/ Được quản lý và sử dụng vốn, tài sản, tài nguyên, đất đai, các nguồn lực
khác do nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và phải bảo toàn,
phát triển các nguồn lực đó;
7/ Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá và các chế độ khác theo qui định
của Chính phủ.
Điều 40 - Mối quan hệ với Bộ Tài chính.
1/ Tổng công ty chịu sự chi phối về quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trong
việc:
a/ Tuân thủ các chế độ tài chính, kế toán, thuế, tổ chức bộ máy hạch toán, kế
toán;
b/ Kiểm toán tài chính và kiểm toán nội bộ Tổng công ty.
2/ Bộ Tài chính là cơ quan được Chính phủ giao thực hiện một số quyền của
chủ sở hữu, chi phối Tổng công ty về việc:
a/ Xác định vốn, tài nguyên và các nguồn lực khác mà Nhà nước giao cho

Tổng công ty quản lý, sử dụng;
b/ Kiểm tra việc sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn
lực khác được giao trong quá trình hoạt động, được thể hiện thông qua bản
quyết toán hàng năm;
c/ Duyệt quyết toán năm của Tổng công ty;
d/ Thông qua Qui chế tài chính của Tổng công ty để Hội đồng quản trị Tổng
công ty ký ban hành.
3/ Tổng công ty chịu sự kiểm tra, thanh tra tài chính và các vấn đề khác thuộc
thẩm quyền của Bộ Tài chính.
4/ Tổng công ty có quyền đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách tài chính,
tín dụng và các nội dung khác có liên quan đến Tổng công ty; kiến nghị Bộ
tài chính phê duyệt để tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng tài sản có giá trị
lớn, việc quan hệ tín dụng trên hạn mức, việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính,
việc phân phối lợi nhuận sau thuế, việc thanh lý tài sản trong Tổng công ty,
việc bổ sung vốn ngân sách cho Tổng công ty.
Điều 41 - Mối quan hệ với Bộ Xây dựng.
1/ Với chức năng quản lý nhà nước về ngành xi măng, Bộ Xây dựng chi phối
Tổng công ty về:
a/ Ban hành các tiêu chuẩn sản phẩm, tiêu chuẩn công nghệ, kể cả thiết bị lẻ,
thiết bị đồng bộ nhập khẩu; các định mức cấp ngành kinh tế-kỹ thuật và trực
tiếp kiểm tra, giám sát Tổng công ty về việc thực hiện các tiêu chuẩn và định
mức đó;
b/ Xây dựng và ban hành qui hoạch, định hướng phát triển ngành xi măng,
trực tiếp kiểm tra Tổng công ty về việc thực hiện qui hoạch đó;
c/ Tổng công ty chịu trách nhiệm thực hiện các qui định trên đây và được kiến
nghị với Bộ Xây dựng về các nội dung liên quan nói trên.
2/ Với nhiệm vụ được Nhà nước giao thực hiện một số quyền của chủ sở hữu
nhà nước, Bộ Xây dựng chi phối Tổng công ty về:
a/ Thành lập, tách, nhập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thành viên Tổng công
ty, trong phạm vi được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền;
b/ Cùng với cơ quan được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền, chuẩn bị để trình
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật thành viên
Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
c/ Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phó tổng giám đốc, kế toán
trưởng Tổng công ty; giới thiệu người vào Ban kiểm soát Tổng công ty;
d/ Tham gia giao vốn và các nguồn lực khác cho Tổng công ty, kiểm tra hoạt
động của Tổng công ty; Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo theo qui định
của Nhà nước và theo yêu cầu của Bộ Xây dựng;
đ/ Chỉ đạo Tổng công ty thực hiện các cân đối lớn của Nhà nước, bảo đảm

phần lớn nhu cầu xi măng và làm công cụ chủ yếu của Nhà nước trong việc
bình ổn giá cả xi măng trên thị trường trong nước;
e/ Tổng công ty còn bị chi phối, kiểm tra, giám sát của Bộ Xây dựng trong
phạm vi các chức năng khác của Bộ này theo qui định của pháp luật.
Điều 42 - Các Bộ khác, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính
phủ, với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, chi phối Tổng công ty về việc:
1/ Thực hiện các định mức kinh tế-kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm và chất
lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn quốc gia liên
quan;
2/ Thực hiện các qui định về bảo vệ tài nguyên, môi trường;
3/ Tham gia thẩm định các dự án đầu tư theo chiến lược, qui hoạch phát triển
ngàng kinh tế-kỹ thuật và qui hoạch theo vùng kinh tế;
4/ Thực hiện các qui định về quan hệ đối ngoại và xuất, nhập khẩu;
5/ Bảo đảm thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động trong
Tổng công ty theo qui định của pháp luật;
6/ Tổng công ty chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan này về
những lĩnh vực thuộc chức năng đã được pháp luật qui định cho các cơ quan
đó.
Điều 43 - Đối với chính quyền địa phương, với tư cách là các cơ quan
quản lý nhà nước trên địa bàn lãnh thổ, Tổng công ty chịu sự quản lý nhà
nước và chấp hành các qui định hành chính, các nghĩa vụ đối với Hội đồng
nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp theo qui định của pháp luật.
Chương X
Tổ chức lại, giải thể, phá sản
Điều 44- Việc tổ chức lại Tổng công ty do Hội đồng quản trị đề nghị
Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 45 - Tổng công ty bị giải thể trong trường hợp Thủ tướng Chính
phủ thấy không cần thiết duy trì Tổng công ty này. Khi có quyết định giải thể
Tổng công ty, Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng giải thể. Số tài sản
của Tổng công ty bị giải thể sau khi đã thanh toán các khản phải trả theo qui
định của pháp luật, thuộc sở hữu nhà nước;
Điều 46- Việc tổ chức lại, tách, nhập, giải thể, bổ sung và thành lập mới
các đơn vị thành viên Tổng công ty do Hội đồng quản trị trình Thủ tướng
Chính phủ xem xét, quyết định.
Điều 47 - Tổng công ty và các đơn vị thành viên Tổng công ty nếu mất
khả năng thanh toán nợ đến hạn thì xử lý theo qui định tại Luật Phá sản doanh
nghiệp.

Chương XI
Điều khoản thi hành
Điều 48 - Điều lệ này được áp dụng cho Tổng công ty xi măng Việt
Nam. Tất cả các cá nhân, đơn vị thành viên của Tổng công ty xi măng Việt
Nam chịu trách nhiệm thi hành Điêu lệ này.
Điều lệ có hiệu lực từ ngày ký Nghị định phê chuẩn.
Điều 49 1/ Các đơn vị thành viên Tổng công ty căn cứ vào Luật Doanh nghiệp nhà
nước và Điều lệ Tổng công ty để xây dựng Điều lệ hoặc Qui chế tổ chức và
hoạt động của mình, để Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị phê chuẩn.
Điều lệ và Qui chế của đơn vị thành viên Tổng công ty không được trái với
Điều lệ của Tổng công ty.
2/ Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty, Hội đồng quản
trị trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Các đơn vị thành viên Tổng công ty
khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc Qui chế tổ chức và hoạt động của mình,
phải do Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định.
Điều 50 - Trong trường hợp các văn bản của Chính phủ, của các Bộ, cơ
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương và Quyết định thành lập doanh nghiệp thành viên có
qui định khác với Điều lệ này thì được hiểu theo Điều lệ này./.
T/M Chính phủ
Thủ Tướng
Võ Văn Kiệt đã ký

PHỤ LỤC
(Kèm theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Xi măng Việt
Nam được phê chuẩn tại Nghị định số 08/CP ngày 08/02/1996 của Chính
Phủ)
I- Danh sách các đơn vị thành viên của Tổng Công Ty Xi măng Việt Nam
(Tại thời điểm phê chuẩn điều lệ Tổng công ty)
A- Các doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập:
01- Công ty xi măng Hoàng Thạch,
02- Công ty xi măng Hải Phòng,
03- Công ty xi măng Bỉm Sơn,
04- Công ty xi măng Hà Tiên 1,
05- Công ty xi măng Hà Tiên 2,
06- Công ty Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai,
07- Công ty Xi măng-Vật liệu xây dựng Đà Nẵng,
08- Công ty Knh doanh thạch cao-xi măng,
09- Công ty Vật tư vận tải xi măng,
10- Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng,
11- Công ty Xuất nhập khẩu xi măng,
12- Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng,
13- Công ty tài chính xi măng.
B- Các dơn vị hạch toán phụ thuộc
(Chưa có)
C- Các đơn vị sự nghiệp:
1- Trung tâm Đào tạo kỹ thuật xi măng./.
II- Danh sách các đơn vị liên doanh có vốn góp của Tổng Công Ty Xi măng
Việt Nam. (Tại thời điểm phê chuẩn điều lệ Tổng công ty)
1- Công ty xi măng Chinfon-Hải phòng,
2- Công ty xi măng Sao Mai,
3- Công ty xi măng Nghi Sơn,
4- Công ty TNHH bê tông hỗn hợp Việt Nam ( Thành phố Hồ Chí Minh)./.

