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STT 
Tài 1iu 

N9i dung 

1 
Chuong trInh Di hQi; 
Quy chê tO churc Di hOi; 
Quy chê bâu bô sung thành viên HDQT. 

2 Báo cáo cüa HDQT v kt 9ua hoat dOng  2020, djnh huâng näm 2021. 
Ty trInh v vic niOm yet cô phieu tai  s giao djch chüng khoán TP Ho 
ChI Minh (HOSE). 

Báo cáo cüa Ban dieu hành v ket qua hoat dng kinh doanh näm 2020 
va ké hoach kinh doanh nàm 2021. 

T trInh v vic chip thun Hqp dng, giao djch v6i Tp doàn Cong 
nghip — Viên thông Quan dOi. 

6 Báo cáo cüa Ban kiem soát tai  DHDCD thuing niên näm 2021. 

7 Ty trInh 1ira ch9n don vi kiem toán Báo cáo tài chInh nAm 2021. 

8 T?i trInh thông qua Quy che tó chüc và hot dng cüa BKS. 

9 Ti trinh Thông qua báo cáo tãi chInh näm 2020. 

10 Ti trinh Thông qua phixong an phân ph6i 1i thun Va trIch 1p các qu 
näm 2020. 

11 
Th trmnh thông qua m(rc thf lao cho thânh viên HDQT và BKS näm 2020 
và dê xuât müc thu lao cho thânh vién HDQT và BKS nm 2021. 

12 Ti trinh V vic b6 sung ngành ngh kinh doanh và ban hành Diu 1, 
Quy chê ni b ye quãn trj, Quy che hoat dng cüa Hi dng quãn tn. 

13 Th trmnh V vic min nhim vâ. bu b sung thành viên HDQT. 



HQP 
G NIEN NAM 2021 
TR!NH VIETTEL 

Bi1 1101 BONG 
TONG CONG T 

viettet 
construction 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VIIT NAM 
Ip - Tu do - Hanh phüc 

Then gian: Tr 14h00 dn 17h30 ngày 23/04/2021. 

Bja dim: HOi  trumg t.ng 15 tôa nhà Viettel, s6 1 Giang Van Minh, PhuOng 
Kim M, Qun Ba Dinh, Thành phó Ha NOi. 

Thôi 
gian 

Ni dung Ngiro'i trinh bay 

1. Don tip dai  biu - Ban T chirc 
13h30 - 2. Dãng k dai  biêu - Ban Thm tra TCCD 
1 4h00 3. Kiêm tra ttx các cô dong - Ban Thom tra TCCD 

4. Phát tài Iiu, phiêu biêu quyêt, phi6u bâu cü - Ban Thâm tra TCCD 
5. Khai mac,  tuyen b6 1 do, giâi thiu dai  biu. - Ban Tôchirc 
6. Báo cáo thâm tra tu each cô dong, cong bô so - Ban Thâm tra TCCD 

14h00 - lucmg cô dông tham dir Dai  hi. 
14h30 7. Khai mac Dai hi, giti thiu và biêu quyêt 

thông qua Doân ChU tjch, Ban Thu k, Ban Kiêm 
phiêu 

- Chü tjch doãn 

14h30 - 
8. Thông qua Chuang trinh Dai hôi 
9. Thong qua du thao quy che lam viec cua Dat - Chu tich doan 

• 
14h45 hi . - Doanchutch 

10. Tháo 14n  và thông qua các ni dung: - Chü tjch doàn chil tn: 
a. Báo cáo cüa HDQT ye kêt qua boat dng 2020, 
djnh huóng näm 2021. 

- Dai din HDQT 

b.Th trInh ye vic niêm 'êt cô phiêu tai  sâ giao 
djch cht'rng khoán TP Ho ChI Minh (HOSE). 

- Dai din HDQT 

c. Báo cáo cüa Ban diêu hành ye kêt qua hoat dng 
kinh doanh näm 2020 và ke hoach kinh doanh 

- Tong Giám dc 

14h45 nAm 2021. 
— d.Trmnh bay Ti trinh v vic chap thun Hcip - Dai  din HDQT 
1 5h45 dông, giao djch vài Tp doàn Cong nghip — Vin 

thông Quan dOi 
e. Báo cáo cUa Ban kiém soát ti DHDCD thuing - Dai din Ban kim 
nien näm 2021. soát 
f. Ti tr'mh 1a chQn dn vi kiêm toán Báo cáo tài - Dai diên Ban kim 
chfnh n.m 2021. soát 
g.Th trmnh thông qua Quy chê tO chcic và hoat - Dai din Ban kim 
dngcUaBKS soát 
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h.T trInh Thông qua báo cáo tài chInh närn 2020. 
i. T trmnh Thông qua phixang an phân phôi igi 
nhun vã trfch 1p các qu5 nàm 2020. 
j. Tô trInh thông qua m(ic thu lao cho thành vien 
HDQT vâ BKS nàm 2020 và dê xuât mirc thu lao 
cho thành vien HDQT và BKS n.m 2021. 
k. T trinh Ye vic Bô sung ngành ngh kinh 
doanh, sra dM Diêu l, Quy the quãn tn nOib  và 
Quy chê tO chüc Va hoat dng cüa HDQT Tong 
Cong ty cô phân Cong trInh Viettel 
1. Ti trmnh V vic min nhim và bâu bô sung 
thãnh viên HDQT. 

- Dai din P.TCKT 
- Di din P.TCKT 

- Dai  din HDQT 

- Dai din HDQT 

- Dai  din HDQT 

15h45.... 11.Bu b sung thành vien HDQT nhim k' 
2020-2025 

- Ban kim phiu 

l6iioo 
[BAU CIYI - Co dOfl$ 

16h00 12. Kiêm phiu - Ban kiêm phiéu 

16h30 
13.Tháo luân: - Doãn chü tue 

14.Công b ket qua bu ci'r - Ban kiem phieu 
16h30 15.Bô phiêu thông qua các nOi  dung  tai Dai hOi. - C dông 
16h40 [BO PHIEUJ 

16h40- 

16.Cong b6 kt qua kiem phieu - Ban kiem phieu 
16h50- 17.Dc Biên ban và dir tháo Nghj quyet Dai hOi - Ban This k. 
17h10 18. Biêu quyêt thông qua Biên bàn và Nghj quyêt - Doãn chü tjch 

Di hi 
17h10- 19.T6ngket va be mac Dai hOi - Ban to chüc 
17h30 20.Ra mat thânh vien HDQT. 



AN P-flQJANEXI 
TONG CONG 1YP CONG TRINHvLFTrEL 

S& 02/BC-VCC-HDQT 

CONGIIOAXAHQI QEUNG111AVIFNAM 
Bc Ip  — Ti1 do —  Hnh phüc 

Ha Nç3i, ngày 02 tháng 04 nám 2021 

BAO CÁO CUA 1101 BONG QUAN TRj yE 
KET QUA HOT BONG NAM 2020, BNH HIfUNG NAM 2021 

KInh giri: Dai hOi dng c dong Tang cong ty c ph.n Cong trInh Viettel. 

Nàm 2020 là näm nn kinh th the giâi roi vào suy thoái do tác dOng n.ng 
n tr djch Covid-19. Tai  Vit Nam ben c?nh  djch bnh thI bin di khI hu, thi 
tit circ doan, bâo, LU, siit lün, hn han, xâm nhp man, din bien phc tap, 
ãnh hixâng nng n dn san xut va di sang cUa nhãn dan. 

Là mt näm khó khän, tuy nhiên Tang Cong ty c ph.n Cong trinh Viettel 
(sau day gci là "Cong ty") d xut sc hoàn thành các nhim vii duc Dai  hi 
dng c dông (DHDCD) giao và dat  dixçic nhUng thânh tIch giãi thuâng và danh 
hiu cao qu. 

HOi ding quãn tn (HDQT) xin duçirc báo cáo Dai  hi ket qua hoat dng cUa 
HDQT näm 2020, djnh huóng nm 2021, nhu sau: 

I.KET QUA HOT BONG CUA HDQT NAM 2020 
1. Bánh giá chung 

NAm 2020 là mOt  näm thành Cong Ion cUa Tng Cong ty c ph&n Cong 
trInh Viettel vOi nh[ing thành tIch sau: 

- Tng cong ty dà th chrc thành cong DHDCD thu&ig niên 2020 và. thim 
kS' 2020-2025 qua do bu ra dugc HDQT và BKS cho nhim kS'  mOn. Cing vOni 
vic kin toàn v mô hIth kinh doanh và nhãn sr, HDQT d phê duyt chin 
hrçic SXKD 2020-2025 vOni miic tiêu dua Tng cong ty chüng ta trOn thành nhà 
du ttx, vn hành, cung cAp cong trInh thông minh, hiu qua cao nhAt. 

- Trong nàm, Cong ty dã vinh dij don nh.n Huân chixang báo v th quc 
hang nhAt giai doan 2015 - 2020 do Dáng va Nhà nuOnc trao tang, C thi dua 
ChInh phU, Giãi Vàng Steview Awards 2020 (Cong ty cüa nm, linh virc xây 
dirng dãnh cho Cong ty có quy mo IOn), People Choice's Awards 2020 - 
Intemation Business Awards (Cong ty ducic yeu thIch thAt cüa näm do dc giá 
bInh ch9n), Top 500 doanh nghip có thc d tang truOng nhanh nhAt 2020 - 
FASTSOO (Xép thir h?ng  103/500 doanh nghip), Top 500 doanh nghip IOn 
nhAt Vit Nam näm 2020 - VNR500 (Xep thi'r hang 243/500 doanh nghip). 

- ye v6n hóa thj trixng: V6n hOa tai  ngày 3 1/12/2020 cUa Cong ty là 4.950 
t' ding tang gAp dôi so vOni d.0 näm. 



2. Dánh giá vic thiyc hin nhim vii do Di hi dng c dông giao 
2.1. Kt qua hot dng san xut kinh doanh: 

2.1.1. Kit qua kinh doanli ndm 2020 
TruOc nhting din bin khó 1umg và ánh huOng sau rng cüa Covid-19 

cüng nhu thiên tai, Ban Diu hành dà nhanh chong xay drng các kjch ban kinh 
doanh khac nhau barn sat theo bin dng cüa thj tnxông và tInh hInh, t chi'rc 
diu hành quyt lit theo mic tiêu dã d ra nhi.x sau: 

- Tng doanh thu hqp nhAt näm 2020 dat  6.3 80 t dng hoàn thành 106% ké 
hoach, tang tnr&ng 24% so vâi cüng k' 2019. 

- Lgi nhun truâc thu hcip nht näm 2020 dat  345 t dng hoàn thành 136% 
k hoach, thng tri.rOng 44% so viii cüng kS'  2019. 

- Lai nhuân sau thu hcp nht näm 2020 dat  274,2 t dng hoàn thãnh 138% 
k ho.ch, tang tnxng 45% so vâi cüng k 2019. 

2.1.2. KIt qua thrc h4n các chuyln etJi chiln 1w9'c: 
Trong nAm 2020, Cong ty dã thirc hin dñng cac djnh huâng chuyn di 

chin lugc, ci th: 
- Chuyn tr nhà thu djch vi, thucmg mai  thành cong ty so httu tài san, ha 

tAng cho thuO (Vic dAu tu ha tAng cho thuê dA duçrc trin khai tir cu6i näm 
2018, dat  doanh thu 14 t cUa näm 2019 và da dt mi'rc doanh thu 65,3 t näm 
2020, gAp 7,5 lAn doanh thu nàm 2019). 

- Chuyn djch tr xây drng, vn hành ha tang vin thông sang cung cAp toàn 
trInh tr Thi& ké - Trin khai - Vn hành - T6i mi ha thng kt ni thông minh 
(Thi& k tri&i khai smarthome khu bit thir Thçty Khue - Ha Ni cho Tp doan 
GFS, dr an Golden City Ngh An, dir an Vinhome Hãi Phông; Lam toàn trInh tir 
tu vAn, thit k, trin khai va 4n hành mt phAn 70 Mwp din näng luçmg mt 
tr.Yi; ...). 

- Vn hành th chrc theo djnh huó'ng chuyn djch s6: KAt thic nàm 2020, 
dim chuyn di s cüa Cong ty da tang tr 2,1/5 dim len 3,2/5 dim (thang 5 
dim theo TMForum), tin tOi miic  tiêu tfr näm 2021 thrc hin tu vAn chuy&i 
dM s cho các doanh nghip ngoài Tp doàn. 

- MO rOng kinh doanh các linh vijc nhu Energy-as-a-service và Cci din 
(M&E), d,c bit là nang lucing tái tao  (nam 2020 dA trin khai EPC 70 Mwp 
din näng h.rqng mt tthi). 

2.2. Thrc hin nhung ni dung dirçrc DHDCD üy quyn 
2.2.1. Lu'a chpn torn vj kilm twin bdo cáo tài chinh 2020: 
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HOi dng quán trj/Ban kim soát th chc và quy& djnh 1ra ch9n don vi 
kim toán báo cáo tâi chInh cüa Cong ty näm 2020 là Cong ty TNHH Hang 
Kim toán AASC. 

2.2.2. Clii trã ci tác ndm 2019 trong nâm 2020: 
Nghj quyt s 43/NQ-VCC-HDQT ngày 3 0/06/2020 thông qua phuong an 

chi trã c6 t1rc va Nghj quyt s 46/NQ-VCC-HDQT ngày 23/7/2020 v vic chi 
trã c tirc, dam bão dung ni dung dã duçic DHDCD thuông niên näm 2020 Va 
nhim k' 2020-2025 phê duyt: 

- Trâ c tüc b&ng tin m.t vài t 1 10%: tng s6 tin chi trâ 60.697.509.000 
ding (Sáu mud zj, sau tram chin bdy tricu, nám tram lé chin nghIn ddng). Thi 
gian chi trã: 18/08/2020. 

- Trã ct tirc bang c phiu vâi t3 l 16% vn diu l. Tng Cong ty dã phát 
hành 9.710.616 c phiu (Chin triêu, bay tram mirài nghIn, sáu tram muô'i sáu 
cc phdn). T6ng giá tn phát hành theo mnh giá 97.106.160.000 dng (Chin 
mucri bay tj), môt tram lé sau triêu, mt tram sáu mu'cii nghln dng). Thai gian 
chi trã: tháng 8/2020. 

2.2.3. Tdng v6n diu l bngphwcIng an clii trá c6 tá'c bang cJphilu: 
Thrc hin Nghj quyt s6 060602/NQ-VCC-DIIDCD ngày 06/06/2020, 

Cong ty d hoàn thành vic phát hành C6 phiu chi trà C6 tirc trong thang 
08/2020, thrc hien cac thU tic tang v6n diu l vâi ca quan Dang k kinh doanh 
và duçic cp Giy chirng nhn dang k doanh nghip thay d6i ian thU 13 ngày 
29/9/2020. 

2.2.4. Phdt hank c6 philu ESOP nám 2020: 
Thirc hin theo nghj quyt cUa Dai hOi, HDQT dA ban hành 03 nghj quyt 

(Ngh quyt s6 65/QD-VCC-HDQT ngày 05/10/2020 v Phê duyt quy ch 
Esop và trin khai chucing trinh phát hành c6 phiu Esop 2020; Nghj quyt s6 
681NQ-VCC-HDQT ngày 27/10/2020 v Ch6t danh sách CBNV dc mua C6 
phi&i ESOP vâ ngày thu tin va Nghj quyt s6 71AINQ-VCC-IIDQT ngày 
10/11/2020 v Thông qua kt qua phát hành C6 phi&i ESOP) d trin khai phát 
hanh co phieu ESOP. Ket qua phat hanh nhu sau: 

só c6 phiu dâ phát hành thành công: 1.373.703 C6 phMu 
Giá phát hành: 10.000 d6ng/C6 phiu 
só ngui lao dOng ducic phán ph6i: 793 ngui 
s6 cô phiu phát hành së b han ch chuyên nhugng trong vông 2 näm k 

tr ngày 05/11/2020. 
- V6n diu l sau dqtphát hành: 717.818.280.000 d6ng. 
2.2.5. Süa d6i Diu l: 
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Ngay sau khi DHDCD thumg nien näm 2020 thông qua nOi  dung Dir thâo 

sCra d6i Diu 1 Cong ty, HDQT dä chi do ban hành Diu 1 theo dung quy 

dnh. 

2.2.6. Thy'c hin giao djch vói ngwöi lien quan: 
Cong ty d k 02 hcip dng theo t trinh chip thun hcxp dng, giao djch 

vi dai  din Tp doàn Cong nghip - Vin thông quân dOi  theo ti trmnh &rçc 

DHDCD thông qua, cii th nhu sau: 
- Hqp dng s 2812.01-DTTS/VTT-VCC/20 19 v Hçrp dng cung cp djch 

vii vn hành khai thác và Crng cCru thông tin djch vii vin thong. Giá trj hp 

dng: 1.648tdng. 
- Hqp dng s 2812.02-DTTS/VTT-VCC/2019 v Hçip dng cung cp djch 

vii quãn 1 du?ing dAy thuê bao va phát trin mOi khách hang c djnh bang rng. 

Giá trj hçip dng: 1.732 t dng. 

Ngoài ra HDQT dà phê duyt thông qua chCr truang cho phép Tang giám 

dc k' các hap dng giao djch có tfnh ch&t thumg xuyên vâi ngi.rôi có lien quan 

cCra Cong ty: Tp doàn Cong nghip - Vin thông Quân dOi  trong nAm 2020. S6 
krçrng các hap dng k 2.0 16 hap dng tucmg Crng vài giA trj 1.903 t' dng. 

3. T chfrc và ho3t dng cüa HDQT 
3.1. Cong tác t chfrc Va hot dng cüa HDQT: 
Trong näm 2020, HDQT áã t chCrc 21 cuOc hp (trong do 15 cuOc hçp 

trirc tip và 6 ln xin kin bang van bàn) thông qua các nQi dung trong th.m 

quyn phê duyt cCra HDQT dam bAo dCrng quy djnh cüa Pháp luat. 
HDQT da tp trung vào thim vii phê duyt chü tnxong dau tir các dir an 

dan tu ha tang cho thuê; phê duyt và chuAn hóa mô hinh t ch(rc; phê duy cac 

nQi dung theo phân cAp thAm quyt; giao chi tiêu san xuAt kinh doanh, chi tiêu 

tài chInh dn qu; kim soát, giám sat va dánh giá s6 1iu d cãnh báo cho Ban 

Diu hành nhâm dam bão Tng Cong ty hoàn thành k hoach näm và thirc hin 
theo dting chin luçic da duçrc phê duyt. 

s6 lucing các cuOc hop: 

TT Thành viên HDQT ChCrc vi 

Ngay bt 
d&u/khong con là 

TV HDQT 

S6 bu6i 
tham d%r 

hop HDQT 

T l 
tham 
dr 

1 Ong Nguyn Dinh 
Chiên 

Chü tjch 
HDQT 06/06/2020 7 100% 

2 Ong Ducxng Quc 
ChInh 

Chü tjch 
HDQT 

Thamgia HDQT 
ngày 25/4/2015; 

Mien nhim ngày 
06/06/2020 

8 100% 

7. 

:0 

PH 

1. 

TI 
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3 OngPhrnDInh  
Trucing 

Thành viên 
HDQTkiem 

TGE) 
26/01/2019 15 100% 

Ba Nghiêm 
Phuo'ng Nhi 

Thành Vfl 

HDQT 
06/06/2020 6 86% 

Thành viên 
5 Ong Büi Th Hong HDQT kiêm 25/04/2015 15 100% 

PTGD 

6 Ong Nguyn Tt 
Tnrng 

Thành V1Cfl 

HDQT 19/6/20 18 15 100% 

Tham gia HDQT Uy quyên tham dr 
Ong Phan Thanh Thãnh viên ngày 26/01/2019; h9p cho cá nhân Sang HDQT Mien nhim ngày 

06/06/2020 1da 

3.2. Thñ lao HDQT — CM phi hot dng cüa HDQT: 
Vic chi trá krcing, thu lao ci'ia HDQT tuân thu theo dñng mirc dA duc 

DHDCD thông qua (Chi ti& theo t trInh v vic thông qua mrc thu lao cho 

HDQT và BKS näm 2020 và d xu.t mi.'rc thu lao cho näm 2021). Tng mi.'rc chi 

trâ lucing, thu lao cüa HDQT và tiu ban thu k näm 2020: 3,81 t dng. 

4. Dánh giá Kt qua hot dng cüa HBQT và tfrng thành viên HDQT 
4.1. Dánh giá chung 

- Trong nAm 2020, HDQT âà hoat dng tIch circ, tuân thu các quy djnh 

chung di vii hoat dng cüa HDQT, chi (lao kjp thai, giám sat cht ch hoat 
dng cüa Ban diu hành trong vic th chüc, diu hành thirc hin cãc miic tiêu Va 

k hoach (là d ra. 
9 1 a Z - a , . - Quan ly va vn hanh Tong Cong ty theo nhung thong 19 quan tr1 tot nham 

dam bão quyên lqi cüa c (lông và các ben lien quan. 
- Dam bão vic str ding dông tin hcTp 1 cho các hoat (lOng SXKD và du tu 

dkhông lam t6n hai  1çi Ich cUa c (lông và các bênlién quan. 

- Các ch dO,  chInh sách 16i vâi ngui lao (lOng (là ducic Tng Cong ty thirc 

hin t6t tao  duqc nim tin cüa ngui lao dng di vâi Tng Cong ty. 

4.2. Bánh giá kt quA tü'ng thành viên 
ThAnh viên UDQT (là tham gia dy dü các cuOc  hQp HDQT và ly kin 

bang van bAn vOi tinh th.n trách nhim cao, vi lçi Ich cüa các c (lông va sir 
phAt trin bn vfhig cüa Tang Cong ty. 

Ben cnh vic hoAn thAnh cac trAch nhim chung cüa HDQT, cAc thãnh 
viên HDQT (là hoàn thành tót cac nhim vi theo sir phân công, ciii th: 

- Chü tjch HDQT (là hoàn thành nhim vi theo quy djnh cUa phAp lut doanh 
nghiep, Diu l Tang Cong ty trong vic triu tap, t churc các chucing trInh 
cong tAc nàm, phân Cong nhim vi gifla các thành vi6n, t6 chi'rc hçp, thy kin 

JG 

•IIN 
EL 
- 
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b&ng van ban d ban hành các Ngh quyt dung quy djnh eüa pháp 1ut, dam bão 
kjp thai trong cong tác chi do, ban hành cac quyt sách quan tr9ng tai  Tng 

Cong ty. 
- Thành viên HDQT chuyên trách hoàn thành nhim vii theo phân cong cüa 

HDQT, ki&m soát tot cong tác Cong bO thông tin theo quy djnh và giám sat, dánh 
giá lien quan dOn hoat dng cüa kiOm soát nQi b TOng cOng ty. 

- Cãc thành viên HDQT khac dA hoàn thành các thim vii duçc giao, có 
nhthg dóng gop sang tao,  kjp thai dOi vâi hoat dQng quân 1'i, diu hânh cüa 
HDQT, gop ph.n hoàn thành xu&t sc kO hoach kinh doanh näm 2020. 

5. Dánh giá vic thic hin nhim vi cüa Ban diu hành 
5.1. Pluro'ngpháp gidm sat: 

Th%rc hin theo quy djnh tai  Diu 1, Quy chO Quãn trj Cong ty, các Quy 
djnh, Quy chO quail 1 ni b và Pháp 1ut hin hãnh, boat dng giám sat cUa 
HDQT gOm: 

- Giám sat thrc hien cac Nghj quyOt/QuyOt djnh cüa DHDCD và HDQT dA 
ban hânh. 

- Giám sat va chi dao  vic thirc hin cong bO thông tin vâi miic tiêu dam bão 
tInh minh bach  và kjp thai dung theo quy djnh. 

- Giám sat hoat dng thOu hành, quãn 1 cüa Ban Giám dOe nhm nâng cao 
hiu qua boat dng kinh doanh và hành thành các chi tiêu kO hoach d dt ra. 

- Vic tO chüc thirc hin các dij an do Cong ty lam chü d.0 tu. 
- Vic xây dirng nguOn nhân Iijc và tInh hiu qua cüa mô hInh tO cht'rc. 

5.2. Dánh gid 
Näm 2020, HDQT dánb giá cao sr chñ dng, 1mb boat, quyOt tam cao cüa 

Cong ty và Ban thOu bath trong vic tO chirc triOn khai các phuong an kinh 
doanh, dOng thai thirc hin tOt cong tác quãn trj nQi bO giüp COng ty hoàn thành 
tOt các chi tiêu, di theo dáng chiOn luçc dO ra trtxâc nhftng diOn biOn phic tap  và 
tác dQng tiêu cijc cüa thiên tai,  djch Covid-19. 

II. KE HOeCH vA DJH HIJNG CUA HDQT NAM 2021 
1. Djnh hung - Nhim vi1i trQng tam näm 2021 

- Nâng cao cong tác thc hãnh quán trj Cong ty theo thông 1 tOt nht tai  Vit 
Nam dành cho cong ty dai  chñng. 

- Huóng mci boat dng dam bão "Cong ngh nh&t - Thông minh nht - Chit 
lugng nh.t - Hiu qua tht"; Duy tn và lam tOt "Con ngui - Quy trInh - Cong 
ngh - Quãn trj" v6i phirong tram bành dng "BOn trong - Vng ngoài". 

- Nâng cao hinh ânh thirong hiu và trài nghim kbách hang. 
- ChuyOn dOi sO dat  3.5 - 4.5 thOm (Theo thang thOrn cüa TMForum). 
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2. Các chi tiêu SXKD chinh nãm 2021 (S6 1iu hçip n/i at) 

- Tng doanh thu: 6.600 t' dng thng trtx0ng 3,4% so von nãm 2020. 
Lqi nhun tri.rOc thud: 350,6 t dng, thng tnxonng 1,6% so vâi näm 2020. 
Lqi nhun sau thu& 275,8 t dng, tang 0,6 % so vOi näm 2020. 
T 1 trá c tIrc dir kin: 10% - 20%. 
Trong do: Tng doanh thu cUa Cong ty me: 6.009 dng và lqi nhu.n sau 

thud cüa Cong ty me: 269,1 t' dng; ROE dat  24,4 %. 
Nàm 2020 &rçc b.t du bang kho khän lan tir djch bnh, thy nhin cling là 

mt nAm Chiing ta tr hào vi qua nhung kho khan lan thi lai  gt hái ducyc nhiu 
thành cong hon. Day là kt qua cüa sir n Iirc rAt Ian tr Ban länh dao  và toàn th 
CBCNV cUa Cong ty. 

Näm 2021 vn së là mQt näm dAy thách tht'rc vOi Cong ty, vâi nhng k&t 
qua dã dat  duçrc cüng sir quy& tam, doàn kt, sang tao,  Chng tôi hoàn toàn tin 
Pxâng së hoàn thành nhtng k hoach, mi,ic tiêu dè ra. 

Trên day là báo cáo cüa HDQT, kInh trinh DHDCD xem xét thông qua.,, 
TM. HQ! BONG QUAN Till 

TICH 

TONQCONGTY ., a 
COPHAN 

CONG TR)NH 
VIETT 

NGUYEN D1NII CHIEN 
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TP P-\TnJANEXt CQNGHOAXAHQIcHUNGL11AV1ErNAM 
TONGCONGTYcPCONGIRINEIVJFTI'EL Dc lap — Tu do — Hanh phüc 

S6: 03/TTr-VCC-HDQT Ha Ni2i, ngày 02 tháng 04 näm 2021 

T(Y TRINH BAT HQI BONG CO BONG 
V vic niêm yt c phiu trên S& Giao djch Cluing khoán 

KInh gCri: Dai hOi dng c dông Tng Cong ty c phAn Cong trInh Viettel. 

Can cir Lut Chüng khoán näm 2019; 

CAn ci'r Nghj djnh 155/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 Quy djnh chi tit thi 
hành mOt  so diêu cüa Lut Chng khoán; 

CAn cü vao tinh hInh thirc th tai  T6ng cong ty c ph.n Cong trinh Viettel. 

Hi dng quãn trj kInh trinh Dai hOi dng c dong phe duyt ni dung 

niêm yet c phiu cüa Tng Cong ty c phn Cong trmnh Viettel (MCK: CTR), 

ci the thu sau: 

I. Ly do de xuat: 

- Vic niêm yet c phiéu là ca hOi  de quãng bá hinh ãnh, thuong hiu cUa 
Tng Cong ty, tao  sue hAp dn cho các di tác va khách hang cUa Tang Cong ty; 

- TAng tfnh thanh khoân cho c phiéu CTR, t?o  dieu kin thun 1i cho 
các C6 dong cüa T6ng Cong ty giao djch c6 phiu trén thj truông; 

- Niêm yet c6 phiéu trén thj tnthng chIng khoán cOng tao  ra sirc ép v 
quãn tn, v minh bach  và hiu qua trong hoat dng dieu bath. Tr do, c6 dông có 
the d dàng tiép cn các thông tin ye hoat dng cüa T6ng Cong ty cOng nhu thu 
hut cac nhà du tu mâi trong tnthng hcip T6ng Cong ty mu6n huy dng them các 
nguon von mâi. 

II. Ni dung de xuAt Bai  hi dng c6 doug: 

Dai hOi d6ng c6 dong thông qua ke hoach dir kien chuyen san giao djch tir 
UPCOM sang HOSE vâi các nOi  dung sau: 

1. Hüy giao djch c6 phiéu CTR trên san UPCOM thuc s& giao djch 
chüng khoán Ha NOi  (HNX) va dang k hem yát c6 phieu CTR tai  s& giao djch 
chung khoán thành phó H6 ChI Minh (HOSE): 

Ten c6 phiéu: T6ng Cong ty c6 phAn Cong trInh Viettel 

MAchüngkhoán: CTR 

Mnh giá: 10.000 d6ng 

Loai c6 phiéu: C6 phiéu ph6 thông 

- s6 luçing Ce phiu däng k hüy giao djch: TOãn bO c6 phieu dang Km 
hành và dang k giao djch trên san UPCOM 
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- S luçing cë phiu dAng k niêm yet tai  HOSE: Toàn bO c phiéu dâ 
phát hành cUa Tng cong ty tai  thi diem niêm yet. 

2. Giao cho HDQT quyet djnh: 

a. Thii gian thrc hin: HDQT chU dOng 1ira ch9n thai diem thIch hcip 
trong näm 2021 - 2022 de hoàn tAt niém y&, phü hcip vâi tinh hInh thj trung 
ching khoán va dieu kin thrc te; 

b. Quyet djnh giá niêm yet. 

Quyt djnh 1ira chQn don vj tix vAn niêm yet chCrng khoán. 

d. Quy& djnh va xü 1 cac vAn de phát sinh lien quan den thu tiic, he so, 
trInh tij dang k niêm yet ce phiéu t?i  S& giao djch Ching khoán vâ các thu tic 
khác có lien quan vài Ca quan Nba nixâc. 

e. Chu dOng quyet djnh diu chinh Dieu I, Quy che quãn 1 ni b trong 
tru?Yng hcip cAn thiet va theo yeu cAn cüa Ca quan nhà ntrOc có thAm quyen lien 
quan den vic niêm yet c phieu và HDQT báo cáo iai  DHDCD vào thxi diem 
gân nhât. 

KInh trInh Dai hOi xem xét và thông qua./.A/ 

QI DONG QUAN TRI 
• O\O47538 

'0
TICH 

TONG CONGTY •_ 
C6PHAN 

* CONG TRINH 
o VIETTEL 

NGUYEN DINU CHIEN 



TPfDA P-\XJANEX CONGHOAXHQICHUNGHIAVITNAM 
TONGCONGTYNG1HVIF1ThL Bôc Ip  -  Ttr do -  Hanh phñc 

S6: 04/BC-VCC-KH Ha Nói, ngày 02 thang 04 nám 2021 

BAO CÁO CUA BAN BIEU HANH yE KET QUA HOiT BQNG KINH 
DOANH NAM 2020 VA KE HOICH KINH DOANH NAM 2021 

KInh gi: Dai  hi dng c6 dong Tng Cong ty CP Cong trinh Viettel 

I. BAO CÁO HOJT BONG NAM 2020 
1. Tng quan v môi tru'?rng kinh doanh nàm 2020: 
Näm 2020, toân the giâi chju anh h1xông nng n tir djch Covid -19, tang 

truông kinh tê the giâi chm lai,  nhieu qu6c gia trên the giâi tang tnrng am. Vit 
Nam là mQt trong it quôc gia duy trI duçic mi'rc tang tnxâng duang, GDP näm 2020 
dat 2,91% (näm 2019 là 7,02%). 

Ca chê khuyên khIch phát triên din nAng lung mt tthi a Vit Nam có hiu 
1irc ttr tháng5/2020 d tao  dieu kiin cho Tong Cong ty Co phân Cong trinh Viettel 
(Cong ty) day manh  triên khai cung cap cac giái pháp ye nguôn nàng lung sach 
cho doanh nghip va ngthi dan. TInh den hêt ngày 31/12/2020, tong cong suât 
lap dt ye din mt tthi trên Ca ni.râc dâ dat  khoãng 16.500 MWp, chiêm khoang 
25% tong cong suât lap dt nguôn din cüa h thông din quôc gia. Trong do, Co 
khoãng 8.000 MWp là din mt tthi mái nhà vâ han 8.400 MWp din mt trñ 
trang trai lan. 

ChU truang cô phân hóa Mobifone, VNPT trong nAm 2020 chua dugc thrc 
hin; Vic tang cuang dung chung co sâ ha tang k thut vin thông th%i dng 
theo chi thj 52/CT-BTTTT do B Thông tin và Truyên thông ban hành chua là 
quy djnh bat buOc doi vài các doanh nghip vin thông. 

Xây lap mâi h thng vin thông trong nuOc tiêp tiic giàm và chi tp trung phát 
triên các tram nhO (RRU, Smalicell), cac nhà mang tQ.p trung vào bão duthig, duy 
tn h. tang mang 1uci, chua thircmg mai  hOa mng 5G. 

TInh hInh bâo lfl xãy ra lien tic trong các thang cui nAm vâi 13 con bo ma 
chi riêng tháng 9,10 dã xày ra 10 con bao và 3 trn lu l%it nghiem trong tai  các tinh 
mien Trungãnh htring lan den hoat dng san xuât kinh doanh (SXKD). 

2. Bánh giá thiyc hin các chi tiêu k hoch 
- Chi tiêu trên s6 1iu hqp nht: 

Do'n vi tInh: tj dng 

TT Ten chi tieu 
TI! 

2019 

TI! 2020 So vth 2019 

KH TI! %KH %A 

1 Tngdoanhthu 5.141 6.000 6.380 106% 1.240 24% 

2 Lciinhuântruâcthu 240 254 345 136% 105 44% 

3 Lqinh4nsauthu 189 199 274 138% 85 45% 

4 Tngtài san 2.443 2.892 3.879 134% 1.435 59% 

5 V6nchüsxhihi 867 919 1.061 115% 194 22% 

(SO lieu trong báo cáo tài chmnh hp nht näm 2020 dã du'çic kim toán,) 

- Chi tiêu trn s6 1iu cong ty mc: 



Do'n vi tInh: tj dng 

TT Ten chitiêu 
TH 

2019 
T112020 Sovri2O19 

Ml TH %KH %A 

1 Tngdoanhthu 4.891 5.154 6.033 117% 1.143 23% 

2 Lainhuntruâcthu 243 240 333 139% 90 37% 

3 Lçinhunsauthu 197 191 269 141% 72 37% 

4 ROE 25% 21% 28% 135% 4% 14% 

- Chi tiêu v hiu qua tài chInh: TInh hInh tài chInh Cong ty an toàn, 

kinh doanh hin qua. 

T 
Chi tiêu 

Don vj 

tInh 

Näm 
2019 

Mm 

2020 

Täng/giãm 

so 2019 

Chi tiêu v Khã näng thanh toán 

- H s6 thanh toán ngn hn LAn 1,4 1,1 -19% 

- He s6 thanh toán nhanh LAn 1,1 0,9 -24% 

2 Chi tiêu v C cAu vn 

- H s6 ncilTng tài san LAn 0,6 0,7 13% 

- H s6 ncfVn chü so hUu LAn 1,8 2,7 46% 

- H s V6n chü sO hu/Tng tâi 

san 
Lan 0,4 0,3 -23% 

3 Chi tiêu v NAng 1rc hot dng 

- Vông quay hang tn kho LAn 11,5 11,0 -4% 

- Vông quay các khoãn phãi thu LAn 6,8 7,2 7% 

- VOng quay các khoãn phãi trà LAn 3,0 2,8 -7% 

- Doanh thu thuAn/Tng tài san LAn 2,1 1,6 -21% 

4 Chi tiêu v Khã näng sinh 1ii 

- Lci nhun sau thu/Doanh thu 

thuAn (ROS) 
% 3,7% 4,3% 16% 

- Lii nhuân sau thufVn chü sO 

htru (ROE) 
% 23,0% 28,4% 24% 

- Lçn nhun sau thu&Tng tài san 

(ROA) 
% 7,9% 8,7% 9% 

3. Dánh giá các mt hot t1ng san xut kinh doanh 

3.1. Nhfrng mt ciqi dwçtc 
- Các chi tiêu san xuât kinh doanh dêu hoàn thãnh kê hoach nm 2020 và 

tang triiOng cao so vài thirc hin näm 2019; 4/4 linh vrc kinh doanh du có t.ng 
trtrOng so vOl nàm 2019. 

- Các chi so tài chInh dt kê hoch, darn bão 0 mrc an toàn (DOng tiên cho 
hoat dng SXKD ducing 163,5 t ( 15,4% von chü sO h0u); Von chü sO hflu thng 

N6 

cö 
ON( 

VIE 



tr 867 t' len 1.06 1 t'; Này tn kho bInh quan là 31,5 ngày; Ngày thu tin bInh 
quân giâm tir 54 ngày xuông 50 ngày; H so nd/tong tài san 0,73 lan). 

- LTnh vuc Van hành khai thác (VHKT): Tiêp t%ic duy trI tot cong tác VHKT 
mng hxi trong niiàc, 6 KPIs chmnh dat  và tot han target tr 13,3% den 53,9%; 
Nang suât lao dng nhân vien nha tram tang 7,5% so vâi 2019; Näng suât lao 
dQng nhân viên day may tang 13,5% so vâi 2019. Trong nãm 2020 dà VHKT 
22/22 tinh Metfone, 11/15 tinh Mytel, 1.500 km cap quang cho BO Cong an, 970 
km cap quang cho CMC Telecom, 165 tram  cho TowerCo NTD tai  Myanmar. 
Doanh thu dat  3.369 t' tang trtr&ng 13,6% so TH nAm 2019. 

- Linh virc Xây dirng: bat  dQng xây lap di vào chuyên nghip vài vic vn 
hành theo quy trInh, dánh giá dra trên KPIs, quãn l cong vic và nàng suât lao 
dng hang ngày cüa hrc hrcmg tuyên dâu qua phãn mêm (phân mêm xây lap, giao 
work order); Luôn dam bào tiên dO cac cOng trInh triên khai hang thang vói Tong 
Cong ty Mang krâi Viettel (VTNet) (phát song, cOt  bao,...); Hoat dng xây lap 
ngoài Tp doàn dude day manh,  nàng lc to chc triên khai thi cong các cong 
trInh xay thp ngoài Tp doàn duçic nang cao, tx to chirc triên khai thi cong tot các 
cong trInh xay drng dan dicing cho Tp doàn FLC, MobiFone, Dèo Ca, ... darn 
bão chat luçmg và tiên dO cam kêt vâi chU dâu P.r. M rng hcip tác vâi nhiêu dôi 
tác ion nhu Viettracimex, VFI, Minh Linh, MobiFone Global,... Doanh thu dat 
1.615 t' tang tnxong 5,4% so vâi Tb näm 2019. 

- LTnh vrc Giãi pháp tIch hçip, thuong mai:  dã phát triên tot vâi 4 Business 
units (BU) chInh (Energy, Mechanic & Engineer (M&E), ICT (Information & 
Communication Technology), Smart solution). Trong näm 2020 dâ m rng, da 
dng cac gOi san pham, dong thôi tang cithng hçrp tác vâi the Cong ty Ion, uy tin, 
thucmg hiu the giOri çDaikin, Tuya, Dahua, Huawei, DAT Tech, EVN, 
HDBank,...) dam bão chat hxng hang hóa, hqp tác tao  giá tn d,ra trOn the manh 
cüa nhau. Doanh thu dat  1.225 ti', tang tru&ng 213% so TH nam 2019. 

- Linh vrc Dâu tu ha tang cho thuê: dan di vào on djnh vOi 4 san phâm (Tram 
BTS; Ha tang phü song di dng tôa nhà (DAS); Ha tang cô djIIh bang rng 
(CDBR) tôa nhà, ngm hóa; Du ttr h th6ng pin nAng luqng mt tthi), tong dâu 
tu cho xay drng ha tang cho thuê näm 2020 là 326,1 ti'. Hêt 2020 dà s hilu 1.015 
tram BTS; 1,6 triu rn2 DAS; 2.465km cap quang; 7,8 km cong be; 45 h thông 
din nang luçrng m.t tthi vài tong cong suât 17,145 MWp. Doanh thu dat  65,3 t 

43,3%KH, tang tnrong 657% so Tb näm 2019. 
- Hoàn thành cap ch(mg nhn ISO 45001:2018 ye h thông quãn l an toàn 

src khóe nghê nghip toàn TCT; Xây drng h th6ng quãn l an toàn thông tin 
theo tiêu chuân ISO 27001:2013 dam báo 10 trinh duqc cap chcrng nhn ISO trong 
Qu 1/2021; Xây di,mg h thông quàn trj rüi ro (QTRR) hiu qua theo chuãn mirc 
và thông l tot. Hoàn thin quy trinh CRM (Customer Relationship Management) 
cüa TCT; Phân tIch c3uy trInh nghip vi và thiêt kê các cht'ic näng h thông CRM. 

- Chuyên dôi sO (CDS) m?nh  m, toàn din dâ tao  nên tang ye con ngi.thi, 
quy trInh, cong ngh, quãn tn thüc day hoat dOng SXKD, dan hin thrc các miic 
tiêu chuyên djch kinh doanh ra ngoài Tp doàn, nang cao nang suit, hiu qua 
SXKD. Sau 6 tháng tniên khai, diem CDS d tang tr 2,1/5 diem len 3,2/5 diem 
(thang 5 diem theo TM Forum). Dua vao sCr ding h thông BI & DW (Business 
Intelligence & Data Warehouse) nhäm so hOa dt lieu, so hóa hO thông báo cáo 
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dam bào trirc quan, h trçl cho the dan v trong vic kim soát, diu hành hoat 
dng SXKD. 

- Hoat dung nghiên cru cong ngh dixçyc day manh:  Xây dirng chrc nng, bô 
sung nguôn 1irc cho b phn nghien ciru cong ngh; Närn 2020 da th%rc hin han 
30 buôi hi thão Cong ngh, nghien cIru, thu nghim h thông home controller (d 
kin dua vào kinh doanh tr Qu 11/2021), Smart city (xay dimg khung tn thi'rc 
cong ngh, thit ké mu, thuyt trInh vâi d6i tác CityLand Group), linh virc nng 
krçing m.t tthi, xay drng dan diing cong ngh cao. 

3.2. Nhfrng nguy cop, a'iêm c?n cdi t1iin 
- Chua hoàn thành chi tiêu doanh thu cüa linh virc dâu ti.r ha tang cho thuê 

(dat 65,3 t hoàn thành 43,3% kê hoach nAm). 
- Vic mi rng VHKT nuâc ngoài không dat  mic tiêu kê hoach (Lao, Peru: 

không triên khai; Myanmar: tiêp nhn VHKT duçic 11/14 Tinh 78% kê hoach 
näm; Campuchia: thang 10/2020 mâi bat dâu tiêp nhn VHKT 22/22 tinh (theo 
kê hoach näm 2020 tiêp nhn 100% ttr Qu I). 

II. ICE HO4CH sAr'4 XUAT KINH DOANH NAM 2021 
1. Dir báo v môi tru*ng kinh doanh 
- Nén kinh t Vit Nam trong näm 2021 duçic di,r báo s tang truâng tot tru 

lai, rniic tiêu GDP tang truông 6% näm 2021. Tinh hinh kinh té tiOp tic cãi thin, 
di song va nhu cau cüa ngithi dan tip tic duçyc nâng cao. Do do, các nhu câu và 
yêu câu dôi vói san phâm, giài pháp va chat krcing djch vi viên thông, Cong ngh 
thông tin tiêp tiic duqc m& rng cho Ca phan khüc khách hang doanh nghip lan 
khách hang cá nhân, h gia dInh. 

- Các chInh sách cüa cci quan nha nuâc dir kiên có nhieu thay dôi: B Cong 
thuong së diu chinh ca ch giá din c djnh theo Quyt djnh 13/2020/QD-TTg 
nàm 2020 (gia FIT 2); BQ TT&TT se b sung nhiêu bang tan dê the doanh nghip 
tham gia du giá, bô sung tài nguyen cho mng 4G, thi.rong mai  hóa mng 5G. 

- ChInh phü gia tang dâu tix cong nhäm phãt triên ca su ha thng, kêt hp dâu 
thâu si.'r diring cac nha thâu trong nuàc là ca hQi cho Cong ty tham gia manh  han 
vào các hoat dng xây lAp, ca din, nAng lucing. 

- NAm 2021 Viettel tiêp tiic d.t mic tiêu cao, day math  phát triên các lTnh 
c giãi pháp cong ngh thông tin,. thanh toán so, doanh thu djch vii mâi, doanh 

thu ngoài Viettel theo chiên lucic 5 nAm cüa cac don vj. 
- Din bin thi tit bt thuong nhüng nAm g.n day (mua Mo, lfl li,it xãy ra 

lien tiêp, trái müa,...) va djch bnh (covid 19) con tiêp tiic din biên phuc tap. 
- Cong ty dâ xây d%rng mO hInh to chCrc theo 6 trung tam kinh doanh chfnh 

dê m rOng cac ngành nghê mi nhu cong ngh thông tin, xây dirng dan dirng, ha 
tang cho thuê trong bôi cánh các ngành nghê truyên thông ngày càng bj thu hçp. 

2. Mt so djnh huO'ng kinh doanh nAm 2021: 
NAm 2021, Cong ty dâ xay dimg kê hoach nhAm tiêp tic nâng cao hiu qua 

và hin thrc hOa mi,ic tiêu theo djnh huâng chiên lucic giai doan 202 1-2025, trong 
do tp trung vào the ni dung trong dim sau: 

- Khâu hi?u han!, d3ng: "Ben trong - Vflng ngoài" trên co sâ giâi pháp ye 
kinh doanh là Kênh ban - Kênh triên khai - Kênh kim soát và giài pháp xuyên 
suôt ye Con ngi.ri - Quy trInh - Cong ngh - Quãn trj. 

+ Ben trong: Lam tot vic trong Viettel; Xây dijng dan vj phát triên ben vtng. 
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+ Vng ngoài: Dy manh kinh doanh ngoai Viettel, thj tnrông nuâc ngoài. 
- Hort dng SXKD theo 6 try chInh: 

+ Xây drng (trong Tp doàn và xay drng dan ding B2C) 
+ Van hành khai thác 
+ Giãi pháp tIch hçip 
+ Xây drng dan diing B2B 
+ Dâu tu h. tang 
+ Cong ngh thông tin 
- San phâm: DAy manh kinh doanh cac giài pháp thông minh, tao  giá trj cho 

xA hôi: Smart home, smart city, näng lucmg tái tao,  home care, Solar care, IT 
support, Giâi pháp CNTT quãn trj riêng cho timg doanh nghip. 

3. Các chi tiêu san xuAt kinh doanh: 
3.1. CM tiêu hç'p nhãt 

TT Chi tiêu hop nhat TH 2020 KH 2021 
So vôi 2020 

%. 

I Chi tiêu tài chinh 

1 Tng doanh thu (t' d6ng) 6.380 6.600 220 3,4% 

2 Tng chi phi (t dng) 6.035 6.249 214 3,5% 

3 LNTF(tdng) 345 351 6 1,7% 

4 LNST (t' dng) 274 276 2 0,6% 

II Chi tiêu hiu qua 

1 ROA (%) 8,7% 5,8% -3% -33% 

2 ROE (%) 28,4% 24,8% -4% -12% 

3.2. CM tiêu cong ty mc 

TT Chi tiêu cong ty  mc TH 2020 KH 2021 
So vth 2020 

%E 

I CM tiêu tãi chInh (ti' dng) 

I T6ngdoanhthu(t'dng) 6.033 6.010 -24 0% 

2 Tng chi phi (t5' dng 5.700 5.673 -27 - 0% 

3 LN1T(t'dng) 333 337 4 1% 

4 LNSTt'dng 269 269 0 0% 

II CM tiêu hiu qua (%) 

I ROA 9,0% 6,7% -2% -26% 

2 ROE 28,3% 24,4% -4% -14% 

4. Nhim vi trçng tam nàm 2021: 
4.1. Vn hành khai thác 

v' VHKTnwöc ngoài: 
- Metfone: Dam bão chAt lucmg VIIKT theo diêu khoOn hç dông. 
- Mytel: Tip nhn 100% 15/15 Tinh. Dam bão duy trI on djnh cong tác 

VFIKT tai  thj triiông sau OS. 
V' VHKT ngoài Tp doàn 



- Tip tic m rang hçp tác vOi cac di tác truyn thng (CMC Telecom, 
Mobifone, B Cong an) linh virc fiber/tower care. 

- Day manh kinh doanh vOi nhOm djch vii solar care, home care. 
- Doanh thu 2021 dat  141,05 t9 
4.2. Xây ding (trong Tp doan, ngoãi Tp doàn B2B và B2C) 
- Xây dirng trong Tp doàn: Dam bão tiên dO phát song trim, cüng cô ha tang 

mang luài cho VTNet; Doanh thu dat  543,00 t'. 
- Xây dung ngoài T.p doàn: Dy manh hoat dOng xay dirng ngoài Tp doàn, 

tp trung vâo các Cong trInh xay dirng dan diving, giao thông, ha tang k thut; 
Doanh thu dat  755,74 t9. 

4.3. âu tir ha tân cho thuê 
- Dau tix các san phâm: Näng Iuçing, BTS, DAS, ngâm hóa 
- Nghiên cu dê xut triên khai 1-2 san phâm mài. 
- Tip tiic bám näm th%rc hin chü trixcng mua lai ha tang cüa Viettel cüng 

nhix dau tu cho Viettel thuê h thng nguôn cüa các tram BTS. 
- Doanh thu dat  200 t9 näm 2021. 
4.4. Giãi pháp tIch hqp: 
- Tiêp tic m& rng pham vi, da dung san phãm trong các linh vrc näng krcing, 

Co din, ICT, smart solution; Doanh thu dat  667,1 t nàm 2021. 
III. GIAI PHAP THTC HIN 

Tang cong ty xác djnh tp trung thirc hin các giãi pháp sau: 
1. Con ngir&i, quy trInh, cong ngh, quãn trl: 
- Con ngithi: 

+ Tang cuông tuyên nhan sir Key, lao ding chat lucing cao, có NSLD cao; nhân 
sir có chüng chi quôc tê, ching chi bt buOc dê nâng tam, tao  li the canh  tranh 
khi kinh doanh ngoâi. Tang t9 l dai  h9c, cao däng chiêm 80% tong nhân sr 'táng 
5% so vái nám 2020,). 

+ Dào tao  nâng cao trInh dO chuyên môn, nghip vii: 
• To chCrc dào tao  CBQL cap trrc tiOp và dào tao  nguôn CBQL các cap: 

100% GE) CiniIhuyn duçic dào tao,  dào  tao  nguon CBQL các cap theo t9 l 1:1. 
• Xây dimg h thông bài giãng din t1 ye chuyên mon nghip vi cho tat ca 

lirc luçmg lien quan cUa các trti kinb doanL 
+ Dr an Lean six sigma: Dào tao  63 Champion, 63 green belt, 100% GD 

ciim/huyn duçc dào tao  yellow belt. 
- Quy trInh, cong ngh: 

+ Dánh giá, cap chi'mg nh.n tiêu chuân ISO: 
•ISO 20000-1:2018 ye quãn 19 chat luçmg djch vii CNTT. 
•ISO 9001:2015 ye h thông quãn 19 chat lung. 
•ISO 55001:2014 ye quán l tài san. 
•ISO 27001: 2013 v h thông quãn 19 an toàn thông tin. 
•ISO 31000: 2018 ye quántrj rüi ro. 
• ISO 10002:2015 ye QLCL — sr thOa mn ciia khách hang. 

+ Triên khai rng ding mô hInh thông tin cong trinh BIM vào hoat dOng xây 
drng cüa Cong ty. 

+ Day m?nh  Kaizen, 5S (cong nhn 80 giài pháp, lam lqi 30 t5' dông; Triên 
khai 4 dir an Lean Six Sigma Green Belt, mi,ic tiêu tiêt kim 80 t9 dOng. 
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+ Dt miic tiêu chuyn di s level 3,5-4,5 theo TMForum; Tip tiriC trin khai 
giai doan 2 dirt  an xây dirrng  BI-DW; Hoàn thành triên khai irng ding CRM 
(customer relationship management), tool collaboration tuang tác các nhim yin  
trong Cong ty, Super App cüa Cong ty. 

+ Phát triên tinh nàng diêu khiên giçng noi, thuang mai  hóa dua vào kinh doanh 
home controller; Triên khai thu nghim irng dining 1-2 phn h SmartCity cho 1 
khudôthj. 

+ Nghien ccru ha tang thin dng, nguôn 5G, näng lucing gió. 
+ Tiêp tile  dâu tu cong cin, dung ci, phuong tin cho SXKD (dr kiên 175 ti'). 
- Quan trl: 

+ Quán trj theo thông l tot nhât vOi Cong ty dai  chüng; Chuân bj niêm yet cô 
phiêu trên san HOSE. 

+ Ap dining trit dê KPI BSC trong hoat dng vn hành cUa Cong ty. 
+ T lê SOC dt 12,50; tang 0,1% vài thc hin näm 2020. 
2. Kênh ban, kênh triên khai, kênh kiêm soát cht hrqng: 
Co 3 key kinh doanh xuyên suôt trong hot dng: 
- Kênh ban: Kênh ban: Phát trin mng luOi kênh ban rng khap 63 tinhlTp, 

duy tn 12.000 CTV hêt näm 2021; day math  hoat dOng ban hang trên nên tang 
digital. 

- Kênh triên khai: Xây dining nhn s ni bO Cong ty lam nông cot dn dat 
I1nrc krcmg out source; Dào t?o  cp chirng chi cho linrc luçing outsource tnxâc khi 
triOn khai côngvic.. 

- Kênh kiêm soát: Tp trung kiêm soát qua KPI, hInh ãnh báo cáo kêt qua 
Cong vic và dánh giá cüa khách hang khi trien khai, cung cap san phâm, djch vi?. 

3. Giãi pháp dôi vói trng linh virc 
/ Vnhànhkhaithác 

- Truyn thong, quán trit, kiëm tra nhn thCrc "Lam tot trong, day math 
ngoài" cho line  lixcng k5 thut, ly vic duy trI tot hoat dng VHKT trong Tp 
doàn lam trong tam de dam báo nguôn hrc mi rOng không gian VHKT ra ben 
ngoài. 

- Tiêp tiic thinic hin trit dê quan dim "phông" trong hoat d)ng VHKT tai 
Viêt Nam, cUng thu cac thi truô'ng nucc ngoài Kip thcii phat hiên cac ton tal cüa 
ha tang mang 1uii, tMng nhât vâi chü dâu tu kê hoach cüng cô và theo dOi den 
cüng qua trmnh khäc phiric. Tang cuàng kiêm tra, chü dng phát hin lôi (dma trên 
Cong cii cong ngh thông tin) và ap di,nng nghiêm chê tài xu l, k lut các trirOng 
hçip vi phm 1p lai,  không lam that; tiêp tçic tôi uu tác vin, nâng cao näng suât 
nhân viên k5 thuât. 

- Xây dung hIth ânh con ngu?i lam VHKT chuyên nghip ye k nàng và tác 
phong lam vic, dc bit trong kinh doanh djch vii VHKT ngoài TQp doàn. 

Xây dtng: 
- Lay lc hrqng nhân vien xay l&p Cong ty lam nông cot dê to chuc theo hInh 

thuc di triiO'ng thi công, giám sat dam bão tiên d, chat luqng (100% than sir 
thuê ngoài duçic quy hoach, dào tao,  cap chüng chi truOc khi triên khai cong vic). 

- Tiêp tile  dánh giá, quy hoach h sinh thai các dOi tác (cung cap vt ttr thiêt 
bj, thâu ph) có chat hrng dê di cüng Cong ty trong hot dng xay lap lâu dài. 
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- Tang cii?mg kim soát (bang hlnh ánh qua cong cii phn mm, camera giám 
sat (vâi cOng trInh B2B)) vjêc thuc hiên nhiêm vu dam bão tiên dO,  chat hrng, 
tuân thu theo quy trInh, KPIs dä ban hành, thirc hin quan diem lam den dâu quyêt 
toán dirt diiêm den do. 
V' Dâutwhgtângchothue: 

- Day math  tiêp xüc vâi cac dôi tác ngoài dê tim kiêm them khách hang, 
tránh phii thuOc vao mOt  khách hang chmnh và tao  diêu kin dê tang t 1 cho thuê. 

- Nghien cüu m rng phm vi, bô sung các san phâm ha tang cho thuê mâi 
(tir 1-2 san phâm). 

- T.p trung dâu tix ha tang DAS, tram BTS cho chInh các dôi tác B2B ye xây 
drng dan diing, Tong cong ty dang hçip tác và rà soát 1ira ch9n các vj trI có tinh 
chat bat buOc nhà mang phãi thuê h tang de dam bão chat luçmg mang, hInh ãnh 
dê tang t' 1 dung chung, tang hiu qua. 

- Cong ty rà soát, k' kêt vâi VTNet so luqng, dath sách các tram BTS dâu 
tu näm 2021 dé chü dng ye pháp 1 cho các Chi nhánh k5 thut day math  triên 
khai. 
( Gidipháp tic/i hç'p: 

- Triên khai giâi pháp nông thôn rnâi cho san phâm den näng krcing mt tthi, 
giãi pháp camera an ninh xà hQi hóa den 1.000 xa trén toàn quôc. 

- Day math hoat dong hcip tác vài các don vj trong, ngoài Tp doàn dê m 
rOng phm vi, san phâm kinh doanh, djnh huthig Cong ty lam turnkey DAT Tech, 
Huawei, Tp doàn din lirc Vit Nam (EVN), Samsung,... 
V' CôngnghUhôngtin: 

- Lira ch9n san phâm Top 3 thj trix?Yng dê dua vào kinh doanh (ViOt hóa, dU 
lieu liru tai  Vit Nam, dap .'rng dU thu câu khách hang, cam két update lâu dài). 

- Tp trung vào doi tic1ng khách hang l các doanh nghip vra và nh, xây 
drng tp khách hang vâi doanh thu duy tn dêu hang thang. 

KInh trInh Dai  hQi xem xét và thông qua I. 

PH4M BINH TRIXONG 
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TiPDANGNP-MEl'fflJM'ffXI CQNGHOAXAHQICHUNGIIIAVIKFNAM 
TONGCONGTYCPCONGTRINHVffTTEL Bc Ip — Tir do — Hnh phñc 

S6: 05/TTr-VCC-HDQT Ha N5i, ngày 02 tháng 04 nám 2021 

TO TRINH BAI HOI BONG CO BONG 
V vic chp thun Hçrp dng, giao djch 

vói Tp doàn Cong nghip — Vin thông Quân di 

KInh gii: Dai hOi dng Co dông TOng Cong ty cO phn Cong trInh Viettel. 
Can c Diêu 1 Tong Cong ty cô phân Cong trInh Viettel. 
Hi dong Quàn trj kmnh trInh Dai hOi dong cô dông chap thun ye vic Tong 

Cong ty cô phân Cong trInh Viettel k kêt các Hcp dông, giao djch vOi T.p 
doàn Cong nghip - Vin thông Quân di (sau day goi tat là "Tap doàn Viettel"). 
Cu thO thu sau: 
I. Báo cáo kêt qua k hç'p dông nãm 2020 và 2021 

Ducyc sir dông " elm DHDCE) thung niên näm 2020, theo Th trinh so 
04/TTr-VCC-HDQT, nguii dai  din theo pháp lut cüa Tong cong ty dA k các 
hp dOng vOi Tp doàn Cong nghip — Vin thông Quân dci. Ci the thu sau: 

1. Cáchçrpdongdak 
Tong giám doe dà k 02 hçip dOng thrc hin nOi  dung 4n hành khai tháe 

và 1mg clru thông tin näm 2020: 
- Hçip dOng sO 2812.01-DTTS/VTT-CONG TY/2019 ye cung cap djch 

vii vn hành khai thác và 1mg clru thông tin djch vi vin thong. Giá trj hcrp 
dong: 1.648t'dong. 

- Hqp dong sO 2812.02-DTTS/VTT-CONG TY/2019 ye Hcmp dông 
cung cap djch vii quàn l dung day thuê bao và phát triên mâi khách hang cô 
djnh bang rng. Giá tn hqp dong: 1.732 t dông. 

Dê dam bão vic kinh doanh &rcc lien tic, va duçc sr chap thu.n cüa 
DHDCD, TOng Giám dOe da k 01 hap dOng thirc hin ni dung vn hành khai 
thác và 1mg eCru thông tin näm 2021 vâi giá trj khOng vuçit 10% giá tn hçmp dong 
näm 2020: 

- Hcirp dông so: 2812.01— DTTS/VTT'-VCC/2020 k9 ngày 28/12/2020 
ye vic cung cap djch vi 4n hânh khai thác và 1mg cIru thông tin djch vt vin 
thong, giá trj hçmp dongl.703 t dOng, tang 3,36% so vOi näm 2020. Các ni 
dung chInh trong hap don nay tuclng dông so von nám 2020 và không có ni 
dung nào gay bat Igi cho Tong cong ty và cô dOng. 

Ngoài ra, HDQT dà phê duyt thông qua chü trixang cho phép Tong giám 
doe k cac hap dOng có tInh chat thu?mg xuyên vài T.p doàn Cong nghip -s  
Vien thông Quãn dOi  tron näm 2020. Tong so cac hgp dOng là 2.0 16 hap dông, 
voni tong giá tn 1.903 t dông (danh mic HD dugc därig tài trên website Tong 
cong ty). 

2. L9i nhun, giá trj dem li cho Tong Cong ty 
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Hai hqp dng van hành khai thác närn 2020, dã mang 1i cho Tng Cong ty 
3.183 t' dông doanh thu näm 2020 ehiêm 53% doanh thu ella Cong ty mc Va 
160 t dông lqi thu.n gp chiêm 36% Igi nhun gp dlla Cong ty mc. 

M rng ra các hçp ding giao djch vOi Tp doan Cong nghip - Viên thông 
Quan dOi  mang  iai  doanh thu chiêm 71% tong doanh thu ella Tong cong ty näm 
2020, qua do gillp dam bão kê hoach kinh doanh, dam bão nguôn vic và thu 
nhp cho gân 10.000 CBNV. 

II. Be xuât di hi ding c dông chp thun các hçrp dng k vri Tp 
doàn cong nghip — viên thông quân di nám 2021 và näm 2022 

1. Xin kiên chp thun ella DHBCB ye Hqp dông cung cap djch vi 
quãn 1 dtr&ng day thuê bao và phát triên m&i khách hang c djnh bang 
rng näm 2021 - Tong giá trj Hçp dông tm tInh nám 2021: 
2.162.976.806.883 dông. 

2. Xin kiên ella BHBCI) ye vic chap thun vic k kêt các Hçrp 
dôn trong näm 2022 

KInh dê nghj Di hQi dong cô dong thông qua vic cho phép ngu?ñ di din 
theo pháp 1ut ella Tong Cong ty k hçp dong cho näm 2022 vâi ni dung, phm 
vi cOng vic tuo'ng tir ma giá trj ixâc tInh ella hcip dong không vuVt qua 35% giá 
trj hcip dong nàm 2021 và nOi  dung không có nhng thay dôi bat 1çi han cho 
Tong Cong ty theo nOi  dung Hgp dông näm 2021 nêu trên (trong trtrg hçp 
Tong Cong ty cO phân Cong trmnh Viettel trOng thâu). Nguii dai  din theo pháp 
1ut cO trách nhim báo cao, giãi trmnh ye ni dung chll yeu ella Hcip dong, giao 
djch tai  cuQe h9p Dai hOi dng Co dOng gân nhât sau khi k kt. :  ry 

DOng thi HDQT d nghj DHDCD dng " cho phép vic HDQT thông quay 
các giao djch, hcip dng kinh té mang tInh chat thuãng xuyên, lien tic vâi 
dong Tp doàn Cong nghip — Vin thông Quan dOi  có giá trj duâi 35% giá tr-' 
tài san ella Tong cong ty do vic phãi to ch(rc DHDCD dê thông qua t1rng he 
dong là bat khã thi. Sau do HDQT có trách thim báo cáo ye vic k5' kêt và thirc 
hin các hcp dong trên ti cuQc h9p DHDCD gân nhât, 
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ThPDOANQ5NGNGP-V1N1BNGQUANfXDI cGHOAXHQIQIUNGH1AVIETNAM 
TONGCONGTYcPCONGTfflINEIV1ErrEL Bc 1p —Ti1 do —Hnh phüc 

S& iBC-VWBKS Ha Nôi, ngày 02 thông 04 nám 2021 

BAO CÁO 
CUA BAN KIEM SOAT YE KET QUA HOST BONG NAM 2020 

vA KE HOCH HOAT BONG NAM 2021 

KInh gii: Dai  hi dng C6 dông - Tng Cong ty c ph.n COng trInh Viettel 

Can c vao Lu.t Doanh nghip 59/2020/QH14 và các van bàn có lien quan; 
Can cir Dieu l to chuxc và hoat dng cUa Tong cong ty; 
Can cir Quy chê boat dng và chrc nang, nhim vi.i cüa Ban kiêm soát. 
Ban kiêm soát báo cáo Dai hOi dong cô dông thu6ng niên (DHDCD) ye kêt 

qua hot dng näm 2020 và ké hoach boat dng näm 2021 nhu sau: 

PHAN I: HOT BONG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2020 

I. KET QUA HOT BQNG CUA BAN KIEM SOAT 
1. Bánh giá chung kt qua hot dng näm 2020 
a) To chfrc b*  may và diêu hành 

- Ban kiêm soát nhim k (2020-2025) duçic bô nhim theo Nghj quyêt so 
060602/NQ-VCC-DHDCD ngày 06/06/2020; có 03 thânh viên chuyen trách, CI1 
the nhu sau: 

MOt: Ong: Ngo Quang Tu - CCr nhân tà.i chInh - Trixâng ban 
Hai: Ong: Phm Hông Quân - Thac s5 kê toán - Kiêm soát viên 
Ba:,  Ba: Mai Thj Anh - Ccr nhân ké toán - Kiêm soát viên 
- TO chrc hop: 06 cuOc hop, noi dung chü yu lap, trin khai ké hoach, lam 

chuyên dê, phan công, giao dánh giá két qua thirc hin. 
- Diu hành: phãn công, giao nhim vi theo chuyen mOn, linh v%rc, chuyen 

dê; each lam phân tIch sâu, tim g6c vn de earth báo rCii ro và dO xuât giãi pháp. 
- Mc tiêu: giãm thiOu rüi r, hiu qua, man thu va thung ton Pháp 1ut. 

Hiü qüá: phát hiiivân dO nhath, phân tIch sâu, cãtih báo kjp thôi 
b) Ni dung kêt qua hot dng 

Thi1C hin dung chic näng, thim vii quy djnh trong Dieu l và Quy chO: 
- To chirc hop,  phân cong nhim vi cho tirng thành viên; isp, thong qua kO 

hoach hot dng gCii HDQT/BDH và xin kiên chi dao  tr Chü sâ hüu. 
- TriOn khai giám sat thirc hin theo Nghj quyOt cüa HDQT và Ban thOu 

hành: kOt qua kinh doanh, tài chInh, to chirc mô hInh, pháp l dâu tix và thrc 
hin tuãn thu pháp 1uQt. 

- Tham gia các cuc hp HDQT, báo cáo kOt qua, dO xuât kiên; kOt qua các 
kiOn dêu ducic cp quàn l ghi nhn, chi dao  thirc hin. 

- Thâm djrih Báo cáo tài chInh riOng, hqp nhât truâc và sau kiOm toán qu/6 
thang/nam nhäm dánh giá brc tranh kinh doanh, tài chInh thông qua các chi so 
hoat dng, hiu qua và tài chInh. 
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- Tham gia dong gop ' kin, sira di, b sung, ban hành mâi các dir thão quy 
chê, quy djnh cüa don vj; dê xuât các kiên phiic vi cong tác quãn trj quãn 1 
cong nçl, dir an. 

- To chirc giám sat 05 chuyên dé: (1) mua sam, ho so'pháp l 4ra chQn nhà 
thãu, nghim thu quyêt toán,..),' (2) Quán l,,i cong ncr phái thu và phái trá; (3,) 
Hoàn cong cac dir an dáu Eu' thuc hz tang cho thuê; (4,) thanh toán chi phi dôi 
vo'i cac hcip dông Co giá tn thanh toán lan tir 20 tniçu dông, (5,) quán lj hang 
tOn kho. 

- To chxc di kiêm tra tmnh hInh kinh doanh, tâi chinh ti 06 don vj tinh/tp. 
- Giám sat hoat dng cong bô thông tin và các hcp dng vâi các ben lien 

quan và di thrc tê tai  các Chi nhánh Viettel tinhltp cüng Ban TGD. 
- Nang cao hoat dng phân tIch chuyên sâu: quán trj tài chInh, rüi ro; thám 

djnh báo cáo tài chinh va dáu Eu' dt án, tim hiêu pháp lut hicn hành. 
2. Dánh gid kêt qud Jzot d3ng cüa cdc thànlz viên trong Ban kiêm soát 

Ca s dánh giá: Ké hoach vâ phàn cong nhim vi, dánh giá thu sau: 
a) LJông chL Ngo Quang Tu - Trixâng ban kiêm soát: 

+ Thirc hin tot cong vic cüa Trixó'ng ban theo Quy ché ho.t dOng cüa Ban 
kiêm soát; 

+ Xây drng và diêu hành thrc hin kê hoach 11am, qu, thang cUa Ban kim 
soát; 

+ Phân cong giao vic, dánh giá hoàn thành cOng vic cüa trng thành viên; 
+ Giám sat hoat dng cüa HDQT/BDH; thâm djnh báo cáo tâi chInh truâc và 

sau kiOm toán; tham gia cac cuOc hçp cüa HDQT, cac cuic hçp cüa BDH 
Thang/Qu/Nam. 

+ Chü tn và kêt 1un các ni dung giám sat: Hoat dng kinh doanh, tài chInh, 
dâu tir mua sam; tInh hiu 1c, tuan thu quy djnh và h thông quán tn thi ro; 

+ To chirc giárn sat chuyên d: Du tu', mua sam thztO'ng xuyên, cOng n; 
tgi khôi co' quan Tong cong ty và chi nhánh /cjY thuat tinh/Tp. 

Hai là dông ch( Pham Hông Quân — Thành viên Ban kiêm soát 
+ Giám sat chi tiêt vic thirc hin các ni dung nghj quyêt cüa DHDCD. 
+ Thâm djnh Báo cáo tài chInh cong ty Me và hp nhâtnhu: cc sO' dil' lieu, 

Ca sO' pháp l3 1p báo cáo; dánh giá thc khde, bic tranh tài chinh; h thông 
quán En rzi ro.... 

+ Giárn sat tuân thU quy. djnh cUa Pháp 1u.t và Tong Cong ty; giám sat các 
chuyën dê: dir an dâu tu' hq tang cho thuê; cong tác quán l cong ncr,' giám sat 
thirc hiçn theo Uy quyên thuc thám quyên. 

Ba là ctông c/il: Mai Thj Anh — Thành viên ban kiêm soát 
+ Giám sat chi tiêt vic thrc hin cac ni dung nghj quyêt cUa HDQT. 
+ Giám sat tInh hmnh tài chInh: dánhgiá cong tác quãn 1 Cong nçi phái thu, 

phãi trã; cong ncr 4t tu, hang hóa hang ton kho toàn Tong cong ty. 
+ Giám sat vic tuân thU. 
+ Giám sat ban hành van bàn, hoat dOng du tu, mua sm cUa T6ng cong ty. 

* Ddnlz giá kêt qua cliung: các thành viên thU dng trong cong vic, hoat 
dng có nhiêu kiên dong gop cho HDQT/BDH trong các cuc h9p, hoàn thành 
tot nhim vi duçrc phân cong. 
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3. Hin clii: mOt S6 linh vijc chi.ra thirc hin giám sat phân tich sâu: Mo hInh t6 
cht'rc, lao dOng tiên hang, cong tác quân 1 tài san, chi phi khoán, do do chtra 
phát huy &rcic ixu the trong hoat dng. 
4. Thà lao, chiphihoçit dng cüa Ban kiêm soát 

Chi trã, nhQn thu lao cUa Ban kiêm soát ducic thjc hin dung djnh mirc dâ 
&rgc DHDCD thông qua nAm 2020: 2,09 t dông. 
II. BAO CAO KET QUA GIAM SAT 
1. Kt qua giám sat tInh hinh hot dng cüa Tong cong ty 

- TOng cong ty dà thirc hin hoàn thành tot cac chi tiêu theo dung Nghj 
quyêt cüa DHDCD näm 2020 và chiên luqc giai doan (2018-2020), dam bão toe 
dO tang tnthng hai con so bn vüng va bâo toàn von; tong doanh thu tang 106% 
so vâi kê hoach, tang 24% so vâi näm 2019; lqi nhun sau thuê tAng 38% so vâi 
kê hoach và tAng 45% so vâi nAm 2019; dông tin rông tAng 54% so vOi näm 
2019, thu nhp bInh quânIngixii tang tix 21,9 triu len 25,5 triu dong/thang và 
tang 107% ké hoach và tang 16,9% so vâi nAm 2019. 

- Duy tn rnirc tAng tni.râng ngà.nh ngh truyên th6ng t6t, dc bit các ngành 
nghê mâi, có tôc dO tAng truâng doanh thu cao: linh virc Giái phap tIch hQp 
1.225 dng 213%/näm 2019 và tang 267%/Kê hoxch 333 dong, lmh vyc 
ddu tie hq tang cho thuê các de an mang iqi doanh thu tang so vái 2019 là 57 
dông tang 65 7%. Ban diêu hành dâ dc bit chit tr9ng cong tác chuyên dôi disa so 
hóa vào trong các linh vrc quãn 1. 

- Cong tác diêu hành: Tong giárn doe Uy cjuyên, phãn cong thim vii chi tiêt 
theo linh vrc chit trI, phii trách the dâu môi khôi Ca quan và dan vi Chi nhánh k5 
thut Tinh/tp. 

- Chiên 1uc giai do?n (202 1-2025), Tong côn ty dA xay dijng Tam nh'm — 
Six mnh - mic tiêu c the cho trng giai don: vâi tam nh'm tth thành nhà dâu tix, 
4n hânh, cung cap cong trinh thông minh, hiu qua cao nhât; sir mnh thCic day 
cách mng cOng nghip 4.0 den doanh nghip và hO gia dinh; mvc  tiêu trô thành 
nhà d.0 tu va cho thuê ha tang lan hang du trong nuâc, mô rOng cung cap djch 
vi xay dirng, 4n hành khai thác ngoài Tp doàn và nuàc ngoài, phát triên giãi 
phápnanghxcing sach,  ca din thông minh. 

- Cong tác diêu hành và quãn tn riti ro: Ban TGE) da xay di,rng quy che va h 
thông quãn tn riti ro vth 03 tuyên phông v; dua h thông cãi tien quy trinh Lean 
six sigma; h thông ISO 31000 ye quãn trj riti ro vâ h thông BI&DW phan tIch 
diêu hành. 

- TTng dxng cong ngh cao toãn trInh vào hot dOng kinh doanh trong do 
cong tác chuyên doi so duçc tnt tiên viii kêt qua dat  tir 2,1 len 3,2/5 diem nAm 
2020; dào tao  chuyên mon nghip vi cho 68.000 luct CBNV, 29 can bO quãn 1 
nguôn Giám dôc chi nhAnh k thut và 423 Giám dôc cvm  huyn; chat luqng cAn 
bO quân l duc nâng cao cã ye chat và lugng tai  các tuyên cap ca s&. 
2. Giám sat hot dng cüa HOi  d6ng quãn trj/Ban diu hành 

a. Hoat i3ng cüa HDQT nhu sau: 
+ To chirc các cuOc h9p djnh kr thAnh phântham d day dit; diêu hành các 

cuOc h9p tp trung yao cac nOi  dung chit yêu: kê hoach, chiên lugc SXKD, mô 
hinh to chirc, ca chê chinh sách, dâu tu di,r An, phát hành Esop,. . . các thãnh viên 
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tham dir du có ' kin phát bi&u, kt qua: ban hành 35 van ban (25 Ngh/ quyêt, 
09 Quyet djnh và 01 van ban khác thu3c thâm quyen); cong hO thông tin theo 
quy djnh pháp lut và Uj ban chthig khoán, 

+ To chirc thành cong cuOc h9p DHDCD thuàng niên duçc 100% cô dông 
tham d%r biêu quyêt và tan thành; 

+ Hoat dng tuân thu Nghj quyt, Diêu l, QUy chê, dam nhim tot vai trô 
vâi tix each là ngui dai  din von, Iuôn dam bão tot igi Ich cUa Tong cong ty và 
cô dong. 

b. Hort t3ng cüa Ban diu hànli: 
+ Triên khai hoàn thành tot nhiêm viii theo dung Nghj quyêt DHDCD và kê 

hoachkinhdoanhnäm2020. 
+ Diêu hành cac cuc h nghiem the, Ban TGD lang nghe kiên dê xuât 

tim nguyen nhân gc van dé ton tai,  dua ra giài pháp khäc phic nhàm tuân thu 
và thixgng ton pháp lut. 

± lfng dung so hóa vào các lTnh vrc quãn I thông qua ho.t dng chuyên 
dôi sO, miic tiêu nang cao näng suát lao dng, giãm thi gian, tang hiu qua, 
nhàm dáp üng vâi chiên huge phát triên. 

+ No lire, dt phá trong diêu hành: du'a các san phâm djch vy, nganh nghe 
ma! vào hoqt dc5ng kinh doanh, tO! wu chi ph4 day mçznh hoQt d5ng dáu tw hg 
tang cho thuê va din näng lup'ng sgch, quán l3 dOng tiên,... myc tiêu hoàn 
thành các chi tiêu san xuát kinh doanh. 

+ Tuy nhiên, linh vrc mâi du tir ha th.ng cho thue trin khai con chm, 
chua dat kê hoach, do vy doanh thu chi dat  65,3/150,9 tS'  dông 43,2% so vâi 
ke hoach. 

c. Gidm sat hoçrt dng cong b6 thông tin 
Näm 2020, Tong cong ty dã thrc hien cong bo 48 thông tin theo quy djnh 

cha pháp lut, không vi phm nghia vii cong bô thông tin theo quy djnh tai 
Thông tu so 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 cha B Tài chInh. 
3. Kêt qua giám sdtNghj quylt cáa DHDcI thithng niên 2020 

- Hoàn thành tot các chi tiêu san xuât kinh doanh theo Nghj quyêt. 
Von diew ie nam 2020sau khitãng là:717.818.280.000d'- 71 .781.828 co 

phiêu, trong do, trà: 
+ CO thrc bang CO phiêu: 9.7 10.616 cô phiêu 16% và phát hành cO phiêu 

uu dài Esop 1.373.703 cô, tang len 71.781.828 cô phiêu (MG 10.000dJcô phieu). 
A 'S 0 + Tra bang tien cua nam 2019 gia trl 10/o trong nam 2020 60,6 ty dong. 

- Phân phôi Igi thun và trIch 1p các qu theo dung Nghj quyêt. 
4. Kêt qua thâm djnh báo cáo tài chInh và kêt qua kinh doanh 2020 
4.1. Cong tác llp va kiêmtoán bdo cáo là! chInh 
a. Ve viçc thyv hiçn che dQ ke toan va bao cao tai chinh 

- Báo cáo tài chInh näm 2020 ducc 1p trên ca sr lisa chçn chInh sách ké 
toán phü hgp, ap diing các ehInh sách nay mOt  each nhât quán, thirrc hin các 
dánh giá và uóc tInh mOt  each hgp l, tuân thu pháp lu.t và các quy djnh cha 
Chuân mvc  kê toán và Ché do ké toán Viêt Nam. 

- Báo cáo tài chInh riêng và hqp nhât näm 2020 dirge kiêm toán bâi Cong 
ty TNHH Hang kiêm toán AASC "là dan vj nàm trong danh sách dwçrc thông 



qua tçii cuc hQp DHDCD nám 2020 ", báo cáo ducic chAp nhn toan ph.n va có 
" kien phãn ánh trung thrc va hçp 1 trên các khIa canh  tr9ng yêu và duçc cong 
bô thông tin theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. 
b. Vê kiêm toán báo cáo tài chInh 

Kim toán viên dA dua ra kien trong báo cáo tài chInh hçip nhât phãn ánh 
trung thirc và hçp 1 trên cac khIa cnh trçng yêu ye tInh birth tâi chInh cüa 
Tong cong ty tai  ngày3 1/12/2020 cting nhu kêt qua hoat dQng kinh doanh Va 
tInh hInh km chuyên tiên t trong nàm tài chInh két thüc cüng ngày. Kêt qua phU 
hcip vri quy djnh cUa pháp luat Vit Nam va cac quy djnh pháp 1 có lien quan 
den vic 1p va trInh bay Báo cáo tài chInh hcip nhât. 
4.2. flnh hInh kin Ii doanh và tài chInh cáa Tang cong ty tçzi ngày 31/12/2020 
4.2.1 Kêt qua kinh doanh thy'c hin theo Nghj Quyet cza DHDCD 

A 
BVT: Triçu dong./. 

rr NQI DUNG Til 2020 KH 2020 TH 2019 
CL TH 2020-KH 2020 CL TH 2020-Tn 2019 

+1•- % +1- 

1 Tôngdoanhthu 6380370 6000000 5140660 380370 6.3% 1239710 24.1% 

2 Chiphi 6035 266 5762000 4900954 273 266 4.7% 1134312 23.1% 

3 Loinhunthicthu 345 104 254000 239706 91104 35.9% 105398 44.0% 

4 Iinhunsauthu 274174 199000 188955 75174 37.8% 85219 45.1% 
5 Vn cliii st hfru 1 060 862 867 063 193 800 22.4% 

6 T&ig tâi sn 3879 102 2 443 638 1 435 464 58.7% 

- HBQT/BDH thuc hiên tot các chi tiêu so vOi k hoach và näm 2019: 
+ Doanh thu dat  6.3 80 t dOng, wot 380 t dông 6,3% so vói nghj quyêt và 

1.239t'dông—'tng24,1%sovOinm2O19. 
+ Lçii nhi4n truâc thue dat  345 t dông, tang 91 t tang 35,9% so vâi 

nghj quyêt, tAng 105 t' dng täng44,O% so vâi nAm 2019; 
+ Lcii nhun sau thuê dat  274 t dOng, thng 75 t' dông thng 37,7% so vài nghj 

quyêt,thng85 t'dôngthng45,1%sovàinm2019; 
+ Dc bit Von chü s?r httu l.n dâu tiên dt hn 1.060,8 t dông, tAng manh 

+ Tong tài san dt 3.879 t dOng, tAng 1.435,4 t' dong tAng 58,7% so vâi 
nAm 2019. 

4.2.2. TInh hInh tài chInh cza TCT tgi th&i dièm 31/12/2 02 0 
DVT: Triu dng./. 
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4.31% 
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28.44% 

Kêt qua hoat dng kinh doanh va tinh hmnh tâi chmnh cüa Tong cong ty näm 
2020 dam bão tang tnthng và on djnh, xu huóng phát triên tot: 

+ EBITDA näm 2020 4t 429 t' dông tang 145 t dong tang 51% so vâi 
näm 2019, 

+ Dông tiên rông dt 358 t' dông tang 125 t dông--thng 54% so vâi nam 
2019, 

+ T suit lçii nhun tn.râc thu/doanh thu tang nhanh: 15% so vâi näm 2019 
tang tr 4,7% nam 2019 len 5,4% näm 2020, 

+ (ROE) Lai thun sau thuê/VCSH: 28,4% tang 24% so vâi nAm 2019 
(23%); 

+ (ROA) Lçii nhun sau thu&T6ng TS: 8,67% tang 9% so vâi nàm 2019 
(7,93%). 
5. Dánh giá siy ph6i hqp gifra BKS vói HDQTIBDH và DHDCD 

- GiIia hai k DHDCD thuô'ng niên 2020-202 1, Tong cong ty dam bão 
nguon cung cap thông tin; cong tác phôi hcip giiia HDQT/BDH vn dam bão 
nguyen tAc VI Içi Ich hçip pháp cüa Tong cong ty và cüa cô dông theo quy djnh 
cüa Pháp 1ut, Diéu 1 và quy chê hoat dng. 

- Tron qua trInh ho$ dng, Ban kiêrn soát không nh.n duçic dcm thu yu 
câu hay khiêu nai  cüa Co dong hoc nhOm cô dông có t 1 quy djnh theo Diêu 1 
cüa Tong cong ty và quy djnh cüa Pháp 1ut. 
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PHAN II: KE IlOACH HOiT BQNG 2021 

1. Muc lieu k hoach 
- Giám sat toàn bQ mçi hoat dong san xuât kinh doanh cüa Tong Cong ty; 
- Giám sat thirc hiên NQ DHDCD và vic chap hành quy djnh pháp 1u.t; 
- Dánh giá h thông Quán trj rüi ro thông qua các tuyên phOng ye; 
- Giám sat chuyn sau theo chuyên dê, tim ban chat van de, ra kiên nghj. 

2. Kê hoch hot dng 
1) Thirc hien giám sat theo kê hoach dã thông qua theo quy dnh cUa pháp luat. 
2) Giám sat các nOi  dung, kiên nghi ciia kiêm toan diQc 1p trong báo cáo tài chinh. 
3) Giám sat theo chuyên dê: Tài chInh, dáu tu, mua sam, ca ché khoán. 
4,) Tham djnh báo cáo tài chfnh qu/bán niên/nArn, trixâc và sau kiêm toán. 
5,) Giám sat viec cong bo thông tin djnh k' và bat thung theo quy djnh. 
6) Kiêm tra cac dê xuât tfr phIa cac co dông tâi Ban kiêm soát (nêu co). 

7) Giám sat thirc hien Nghj quyêt cña DHDCD vci HDQT/BDH. 
8) Giám sat khäc ph%ic các két lun thanh kiêm tra va các cong viec khac. 

PHAN III. KIEN NGHj BE XUAT 

D cong tác diu hành hoat dOng có hieu qua cao, Ban kim soát có mOt  s 
kin nghj dôivâi HDQT/BDH thu sau: 

Tht nhát: Day manh hoat dng s hóa vào trong mçi 11th virc quãn l nhu: 
phân tich dU lieu, dôi soát tir dOng, k5' dôi chiêu cOng n dien t, quán 1 tài san. 

Thi ha!: Day math  boat dng quãn trj rüi ro thông qua các chôt phông ye, 
dong thai to chirc dáth giá hieu qua cüa b may. 

Trên day là báo cáo cüa Ban kiêm soát trInh Dai hOi dông cô dong thung 
nin näm 2021. Ban kiêm soát xin chân thành cam on HDQT/BDH Tong Cong 
ty d tao  diêu kien tot e Ban Kim soát hoàn thàth nhiem vw 

KIth trInh./. 



CNG HOAXAHQ1QIUNGHTAV1TNAM 
TONGCNGTYcPCONGTRiNfIVLFTrEL BQc Ip  — Tu do — Hnh phüc 

S6: 07/BC-VCC-BKS Ha N5i, ngày 02 tháng 04 nàrn 2021 

T TRINH BI HQI BONG CO BONG 
V viêc lira chon don vi kim toán Báo cáo tài chInh nãm 2021 

KInh gth: D?i hOi ding c dông Tang Cong ty c phn Cong trInh Viettel. 

Can c Diu 1 Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel; 
Can c chic näng nhim vii cüa Ban Kim soát quy djnh t?i  Diu 1 th 

chc và hoat dOng cüa Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel, 
Ban kim soát kinh trInh Dai  hi dng c dông v vic Iira chçn dan vj 

kim toán Báo cáo tài chInh näm 2021 nhu sau: 
1. Yêu cu di vói dan vj kim toán 
- Là don vj kim toán du?c Uy ban chixng khoán Nba nuâc chp nh.n 

kim toán cho các Cong ty dai  chüng. 
- Là don vj kim toán có kinh nghim kim toán linh virc kinh doanh 

cüa Tóng Cong ty, có uy tin v chat krçing djch vii và dam bào thai gian kim 
toán, phi kim toán. 

2. Be xuât cüa Ban Kim soát 
Dua theo tiêu chI trên, Ban kMm soát d xut các cOng ty kim toãn sau: 
1. COng ty TNHH Deloitte Vit Nam 
2. COng ty TNHH Ernst & Young Vit Nam 
3. Cong ty TN}{H Hang kim toán AASC 
4. Cong ty TNHH Ki&m toán và thm djth giá Vit Nam 

Kinh dè nghj Di hOi  üy quyn cho HOi  dng quãn trj quy& djnh 1ra chQn 
mt Cong ty Kim toán trong danh sách các cong ty nOu trên theo c1 xut cüa 
Ban Kiémsoátvà giao TngGiám dc k kt.hcp dng djch viikim toán vàL 
COng ty Kim toán &rcYc ch9n d thrc hin kim toán ho.c soát xét Báo cáo tài 
chinh ban niên (6 tháng) và Báo cáo tài chInh nam 2021 cüa T6ng Cong ty theo 
quy djnh cüa pháp 1ut và quy ch nOi bO cüa Tng Cong ty. 

Kinh trInh Dai  hi xem xét thông qua.!. 

  

TM. BAN KIEM SOAT 
RIJ'tNG BAN 

TONG CONG TV 

COPHAN 
CONG TR1N 

VIETTE 

    

NGO QIJANG TUE 



CQNGHOAXAHQIcH(JNGHiAvIrNAM 
1NGCNGTYCPCNGTR1NHVEErTEL Bc 1p — Ttr do — Hanh phüc 

S& 08/BC-VCC-BKS Ha Nôi, ngày 02 tháng 04 nám 2021 

T TRINH DeI 1101 BONG CO BONG 
V vic thông qua quy ch M chfrc và hoyt dng cña Ban kim soát 

Kmnh gi: Dai  hi dng c dông Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel. 

Can eli Lut Chling khoán ngày 26 tháng 11 nàm 2019; 
Can cli Lust Doanh nghip ngày 17 thang 6 näm 2020; 
Can cli Nghj djnh s 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa 

ChInh phü quy djnh chi tit thi hãnh mOt  s diu cüa Lust Chüng khoán; 
Can cli Thông tu s 1 16/2020/TT-BTC ngày 31 thang 12 nàm 2020 cUa BO 

trung Bô Tài chInb hixâng dn mOt s6 diu v quãn tn cong ty áp ding di vOi 
cong ty diai chñng tai  Nghj dnh st 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 
2020 cUa ChInb phU quy djnh chi tit thi hành mQt s6 diu elm Lust Chling 
kboán. 

Ap diing quy dljnh cüa pháp 1u.t hin hành, Ban kim soát kInh trInh D?ti 
hQi dIng c6 dong thông qua Quy ch th chlrc và boat dng cüa Ban kim soát 
Tang cong ty C ph.n Cong trInh Viettel bao gm 8 chuong và 25 diu. 

(D tháo Quy ché' dInh kern tà trInh nay). 

Sau kbi thrçc Dai hOi dng c dông thuing niên näm 2020 thông qua, 
Ban kim soát Tang cong ty có trách nhim ban hành Quy ch th chlic va boat 
dng cña Ban kim soát. 

KInh trInh Dai hOi xem xét thông qua.!. 
TM. BAN KIEM SOAT 

NGO QUANG TUE 



 

 

QUY CHẾ 

Tổ chức và hoạt động của  

Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel  

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-VCC-ĐHĐCĐ ngày       của Đại hội 

đồng cổ đông Tổng Công ty CP Công trình Viettel) 

 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 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; 

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số      /QĐ-VCC-ĐHĐCĐ ngày     tháng  

năm 2021. 

Ban kiểm, soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ 

phần Công trình Viettel. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty cổ phần 

Công trình Viettel bao gồm các nội dung sau: 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng  

1.1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu 

tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các 

Kiểm soát viên theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và các quy 

định khác có liên quan.  

1.2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho 

Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên.  

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát 

2.1. Ban Kiểm soát tổ chức và Hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ các quy định 

của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.  

2.2. Những thông tin thu thập được trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

của Ban kiểm soát phải được xem xét, đánh giá trung thực, khách quan trên cơ sở các 

tài liệu được kiểm tra tại chỗ hoặc thông qua việc Báo cáo, cung cấp thông tin.  

TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL 

BAN KIỂM SOÁT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

 Hà Nội, ngày    tháng     năm 2021 

 

DỰ THẢO 
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2.3. Tất cả các biên bản, báo cáo, kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát gửi cho 

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cơ quan nhà nước phải 

được thảo luận tập thể trong Ban kiểm soát và có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng 

quản trị.  

2.4. Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các Kiểm soát viên chịu trách 

nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ 

đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát. 

Điều 4. Giải thích các từ viết tắt  

Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  

1. Ban kiểm soát (BKS): là Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Công trình 

Viettel. 

2. Hội đồng quản trị (HĐQT): Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Công 

trình Viettel. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị (TVHĐQT): là các thành viên trong Hội đồng 

quản trị Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel. 

4. Tiểu Ban thư ký: là bộ máy giúp việc của HĐQT và do HĐQT lập theo quy 

định. 

5. Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán 

trưởng; 

6. Người quản lý doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 

quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội 

đồng quản trị quy định; 

7. Kiểm soát nội bộ (KSNB): là bộ phận thuộc Phòng pháp chế và kiểm toán nội 

bộ Tổng Công ty. 

8. Tổng công ty (TCT): là Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel. 

9. VCC: là từ viết tắt bằng tiếng Anh của tên Tổng Công ty Cổ phần Công trình 

Viettel. 

10. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao 

nhất của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel bao gồm tất cả các cổ đông có quyền 

biểu quyết.  

11. Điều lệ Tổng công ty: Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Cổ 

phần Công trình Viettel hiện hành.  

12. Luật doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (áp dụng từ 

01/01/2021 và thay thế cho Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13) và các văn bản hướng 

dẫn liên quan.  

13. Luật chứng khoán: là luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (áp 
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dụng từ ngày 01/01/2021 và thay thế cho Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật 

số 62/2010/QH12). 

Chương II 

KIỂM SOÁT VIÊN 

Điều 5. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Kiểm soát viên 

1. Kiểm soát viên có các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật 

liên quan và Điều lệ Tổng Công ty, trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu 

liên quan đến tình hình hoạt động của Tổng Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời 

và đầy đủ theo yêu cầu của Kiểm soát viên. 

2. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 

3. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất 

nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Tổng Công ty. 

4. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát 

5.  Yêu cầu Trưởng Ban Kiểm soát triệu tập họp Ban Kiểm soát bất thường.  

6. Kiểm soát các hoạt động kinh doanh, kiểm tra sổ kế toán, tài sản, các báo cáo 

tài chính và kiến nghị khắc phục các sai phạm.  

7. Tham dự các cuộc họp của Ban Kiểm soát, tham gia góp ý và biểu quyết về các 

vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột lợi 

ích với thành viên Ban Kiểm soát.   

4. Trung thành với lợi ích của Tổng Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, 

chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Tổng Công 

ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

5. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty. 

6. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này mà gây thiệt 

hại cho Tổng Công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân 

hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có 

được do vi phạm phải hoàn trả cho Tổng Công ty. 

7. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa 

vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành 

vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. 

Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát 
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1. Số lượng Kiểm soát viên của Tổng Công ty từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Số 

lượng thành viên Ban kiểm soát cụ thể từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết 

định. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với 

số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 

3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú ở Việt Nam. 

4. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát 

viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực 

hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận 

nhiệm vụ. 

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện Kiểm soát viên 

1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh 

nghiệp; 

2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 

toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh 

của Tổng Công ty; 

3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

giám đốc và người quản lý khác; 

4. Không phải là người quản lý Tổng Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông 

hoặc người lao động của Tổng Công ty; 

5. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của 

Tập đoàn; người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn, người đại diện phần vốn của 

Tập đoàn tại Tổng Công ty. 

6. Không thuộc các trường hợp sau: 

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty. 

b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện 

kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong 03 năm liền trước đó. 

Điều 8. Trưởng Ban kiểm soát 

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong 

các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc 

chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. 
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2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm 

soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

3.1. Tổ chức triển khai việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo 

quy định tại Quy chế này, Điều lệ Tổng công ty và các quy định của Pháp luật có liên 

quan.  

3.2. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 

kiểm soát.  

3.3. Thay mặt Ban Kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.  

3.4. Lên chương trình, kế hoạch giám sát kiểm tra theo định kỳ hàng quý, hàng 

năm và tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã lập.  

3.5. Chịu trách nhiệm đôn đốc các Kiểm soát viên triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Kiểm soát viên. 

Giám sát, chỉ đạo các Kiểm soát viên trong việc thực hiện các công việc được phân 

công.  

3.6. Chuẩn bị chương trình cho các cuộc họp của Ban kiểm soát trên cơ sở ý kiến 

đề xuất của các Kiểm soát viên liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát; 

triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát.  

3.7. Ủy quyền cho Kiểm soát viên đảm nhiệm công việc của Trưởng Ban trong 

thời gian vắng mặt, Kiểm soát viên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người 

khác. Tham gia hoặc cử Kiểm soát viên tham dự các cuộc họp giao ban tháng, quý, năm 

của Tổng công ty; các phiên họp của Hội đồng quản trị 

3.8. Thay mặt Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị họp phiên bất thường khi 

cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát; Thay mặt Ban kiểm soát triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp quy định tại Điều lệ và các quy định có 

liên quan của pháp luật.  

3.9. Chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trong Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất 

của Ban kiểm soát được gửi đến Đại Hội đồng cổ đông.  

3.10. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người quản lý khác 

cung cấp các thông tin liên quan để Báo cáo Ban kiểm soát.  

3.11. Đảm bảo các thành viên Ban kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ, chính 

xác và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát phải xem xét.  

3.12. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ 

Tổng công ty và Quy chế này.  

Điều 9. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên 

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để 

đề cử các ứng viên Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 

dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 

20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng 
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viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba 

(03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 

tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 

60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề 

cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử tối đa tám (08) thành viên. 

2. Trường hợp số lượng ứng viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn 

không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử 

viên. Việc Ban Kiểm soát giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước 

khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của 

pháp luật 

Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền 

của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Việc biểu quyết bầu Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn 

phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần 

sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn 

hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người 

trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt 

đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại 

Điều lệ này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau 

cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử 

viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu 

cử. 

Điều 11. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Quy 

chế này, Điều lệ Tổng công ty và quy định pháp luật liên quan; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường 

hợp bất khả kháng; 
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c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ TCT và Quy chế này; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 12. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Tổng Công ty phải 

công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc 

họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty để cổ đông có 

thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải 

có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được 

công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích 

cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan 

đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác; 

đ) Lợi ích có liên quan tới Tổng Công ty và các bên có liên quan của Tổng Công 

ty; 

e) Tổng Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử 

viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Tổng Công ty 

của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có). 

2. Việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Tổng 

công ty phải được thông báo theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Luật doanh nghiệp 

và Luật chứng khoán. 

Chương III 

BAN KIỂM SOÁT 

Điều 13. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc 

quản lý và điều hành Tổng công ty. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản 

lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác 

kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 
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3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, 

báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Tổng Công ty, báo cáo đánh giá công tác 

quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về 

hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. 

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội 

bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Tổng Công ty. 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Tổng Công ty, công 

việc quản lý, điều hành hoạt động của Tổng Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo 

nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

quy định tại Điều 11.4 Điều lệ Tổng Công ty. 

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.4 Điều lệ 

Tổng Công ty, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm 

soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại 

khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây 

gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. 

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ 

sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của 

Tổng Công ty. 

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy định 

tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng 

quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp 

khắc phục hậu quả. 

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị và các cuộc họp khác của Tổng Công ty. 

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty để thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình 

báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động công 

ty theo đề nghị của cổ đông. 

13. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; quyết định tổ 
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chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn 

kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

14. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

15. Giám sát tình hình tài chính của Tổng Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong 

hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác. 

16. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông. 

17. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ TCT 

của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Tổng 

Công ty, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong thời 

hạn 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc 

phục hậu quả. 

18. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 

19. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định 

155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 

20. Yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông họp bất thường theo 

quy định tại Quy chế này và Điều lệ Tổng công ty.  

21. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 

30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Điều lệ Tổng công ty.  

22. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.  

23. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh 

sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.  

24. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu 

nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.  

25. Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc 

họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các 

thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp 

này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.  

26. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông. 
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Điều 14. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo 

phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: 

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu 

kèm theo; 

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị; 

c) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Tổng 

Công ty phát hành. 

2. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Tổng Công ty lưu giữ tại 

trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người 

quản lý và nhân viên của Tổng Công ty trong giờ làm việc. 

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý 

khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, 

điều hành và hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên 

hoặc Ban kiểm soát. 

Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường 

Đại hội đồng cổ đông 

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo 

quy định của pháp luật; 

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.4 Điều lệ 

TCT; 

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm 

soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện. 

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Tổng Công ty. 

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 

1 Điều này sẽ được Tổng Công ty hoàn lại. 

Chương IV 
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CUỘC HỌP VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Điều 14. Cuộc họp và Biên bản họp của Ban kiểm soát 

1. Cuộc họp Ban kiểm soát đầu tiên của nhiệm kỳ mới phải được tổ chức trong 

vòng 07 ngày sau ngày bầu cử, cuộc họp này sẽ do thành viên Ban kiểm soát có số phiếu 

bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn 01 thành viên có số phiếu bầu cao nhất 

và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số quá bán 01 người trong số 

họ để triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát.  

2. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham 

dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.  

3. Cuộc họp bất thường của Ban Kiểm soát tiến hành theo đề nghị của một trong 

các đối tượng sau đây:  

- Trưởng Ban kiểm soát;  

- Ít nhất 2/3 (hai phần ba) Kiểm soát viên;  

- Chủ tịch Hội đồng quản trị;  

- Ít nhất 2/3 (hai phần ba) thành viên Hội đồng quản trị;  

- Tổng Giám Đốc. 

 - Các trường hợp khác theo quy định pháp luật.  

Đề nghị phải lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và 

quyết định thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát.  

5. Trưởng Ban kiểm soát triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát. 

Trường hợp vắng mặt, Trưởng Ban kiểm soát ủy quyền cho một Kiểm soát viên thay 

mặt chủ trì, giải quyết các công việc của Ban kiểm soát.  

6. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Thành 

viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Ban chức năng và đại diện tổ chức kiểm 

toán viên được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần làm rõ.  

 

Điều 15. Trình tự tổ chức và tiến hành họp Ban Kiểm soát  

1. Thông báo mời họp Ban Kiểm soát (trừ trường hợp họp bất thường) phải được 

gửi cho các thành viên Ban Kiểm soát tối thiểu 03 (ba) ngày làm việc trước họp. Thông 

báo về cuộc họp Ban kiểm soát được làm bằng văn bản, trong đó nêu rõ: chương trình 

họp, thời gian họp, địa điểm họp và phải được kèm theo những tài liệu cần thiết về những 

vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp và cả các phiếu biểu quyết cho những 

thành viên Ban Kiểm soát không thể dự họp. Những Kiểm soát viên này sẽ gửi phiếu 

cho Ban kiểm soát trước khi họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư 

điện tử hoặc phương tiện khác do Điều lệ Tổng Công ty quy định, nhưng phải bảo đảm 

đến địa chỉ từng thành viên Ban kiểm soát đã đăng ký tại Tổng Công ty.  



12 

 

 

3. Cuộc họp Ban kiểm soát được tiến hành khi số lượng thành viên dự họp ít nhất 

là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.  

4. Trường hợp triệu tập họp Ban kiểm soát định kỳ, họp lần đầu nhưng không đủ 

số Kiểm soát viên tham dự theo quy định, Trưởng Ban kiểm soát phải triệu tập tiếp cuộc 

họp Ban kiểm soát lần hai trong thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ 

nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Ban 

kiểm soát dự họp.  

Trường hợp không trực tiếp dự họp, thành viên Ban kiểm soát có quyền ủy quyền 

biểu quyết cho một thành viên Ban kiểm soát khác hoặc gửi ý kiến biểu quyết bằng văn 

bản. Trường hợp biểu quyết bằng văn bản, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì 

kín và phải được chuyển đến cho chủ tọa cuộc họp Ban kiểm soát chậm nhất 01 giờ 

trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những 

thành viên Ban kiểm soát trực tiếp dự họp.  

5. Trường hợp triệu tập họp bất thường: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ 

ngày nhận được văn bản đề nghị họp Ban Kiểm soát bất thường của các đối tượng theo 

quy định tại Quy chế này, Trưởng Ban Kiểm soát phải triệu tập và tiến hành cuộc họp 

Ban Kiểm soát bất thường. Trường hợp Trưởng Ban kiểm soát hoặc người được Trưởng 

Ban kiểm soát ủy quyền không triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát theo đề nghị thì phải 

chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Tổng Công ty. Người đề nghị họp có 

quyền triệu tập Ban kiểm soát. 

Điều 16. Thông qua quyết định của Ban Kiểm soát  

1. Mỗi Kiểm soát viên tham dự cuộc họp Ban kiểm soát sẽ có một phiếu biểu quyết 

tại cuộc họp. Nếu Kiểm soát viên không thể tham dự cuộc họp thì có thể uỷ quyền biểu 

quyết của mình bằng văn bản cho một Kiểm soát viên khác (là đối tượng được phép 

tham gia biểu quyết) thực hiện biểu quyết này.  

2. Kiểm soát viên có quyền lợi liên quan đến vấn đề được đưa ra trong cuộc họp 

Ban kiểm soát quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó, 

đồng thời cũng không được nhận uỷ quyền của Kiểm soát viên khác để tham gia biểu 

quyết vấn đề đó.  

3. Biểu quyết đa số: Quyết định của Ban kiểm soát được thông qua nếu được trên 

50% số Kiểm soát viên có quyền tham gia biểu quyết dự họp chấp thuận. Trường hợp 

số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng Ban 

kiểm soát hoặc Kiểm soát viên được Trưởng Ban kiểm soát uỷ quyền chủ toạ cuộc họp 

trong trường hợp Trưởng Ban kiểm soát vắng mặt.  

4. Trường hợp Ban kiểm soát lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về 

một vấn đề thì quyết định được coi là có giá trị tương đương với một quyết định được 

thông qua bởi các Kiểm soát viên tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức thông 

thường, nếu được sự nhất trí bằng văn bản của đa số các thành viên Ban Kiểm soát có 

quyền tham gia biểu quyết đối với vấn đề đưa ra xin ý kiến.  

Điều 17. Biên bản họp Ban kiểm soát  
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1. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên 

bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. 

Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của 

từng thành viên Ban kiểm soát. 

Nội dung mỗi cuộc họp của Ban kiểm soát phải được lập thành văn bản ghi rõ ràng 

các vấn đề của cuộc họp. Văn bản này sẽ phải được lưu trữ theo trình tự thời gian tại trụ 

sở Tổng Công ty. Biên bản này là cơ sở cho các Quyết định của Ban kiểm soát. Biên 

bản phải có các nội dung chủ yếu sau:  

- Thời gian và địa điểm tổ chức phiên họp;  

- Họ tên từng Kiểm soát viên dự họp hoặc người được Ủy quyền dự họp; Họ tên 

các Kiểm soát viên không dự họp và lý do;  

- Chương trình và nội dung;  

- Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;  

- Tóm tắt ý kiến phát biểu tại cuộc họp;  

- Kết luận của chủ tọa cuộc họp;  

- Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những Kiểm soát viên tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến;  

- Các ý kiến bảo lưu;  

- Các Quyết định đã được thông qua;  

- Họ tên, chữ ký của tất cả Kiểm soát viên hoặc đại diện theo Ủy quyền dự họp.  

2. Biên bản họp phải được đọc lại trước tất cả các Kiểm soát viên tham dự phiên 

họp và được tất cả các Kiểm soát viên tham dự ký. Chủ tọa và Thư ký phải trung thực 

và chịu trách nhiệm về tính chính xác của Biên bản họp Ban kiểm soát.  

3. Chủ tọa cuộc họp có trách nhiệm gửi Biên bản họp cho các thành viên Ban Kiểm 

soát và Biên bản đó sẽ được coi là bằng chứng mang tính kết luận về việc tổ chức họp 

và ban hành các quyết định có liên quan của Ban kiểm soát, trừ trường hợp có khiếu nại 

liên quan đến việc tổ chức họp và nội dung của Biên bản họp đó được đưa ra trong thời 

hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày gửi Biên bản.  

Điều 18. Chế độ làm việc của Ban kiểm soát  

1. Chế độ làm việc: Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm 

nhiệm. Thành viên Ban kiểm soát làm việc chuyên trách: là thành viên làm việc toàn 

thời gian với chức danh đó tại công ty. Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là thành 

viên không làm việc theo chế độ chuyên trách.  

2. Định kỳ hàng quý, Trưởng Ban kiểm soát sẽ gửi Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc kế hoạch làm việc, nội dung kiểm tra của Ban trong quý.  

3. Kiểm soát viên được chủ động kiểm tra theo nhiệm vụ đã được Trưởng ban phân 

công. Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao trước Trưởng Ban 

kiểm soát và trước Đại Hội đồng cổ đông.  
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4. Giám sát là một biện pháp kiểm tra chủ yếu được Ban kiểm soát thực hiện 

thường xuyên nhằm ngăn ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý các vi phạm Điều lệ, Quy 

chế tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty. Có hai hình thức giám sát:  

- Giám sát gián tiếp: Thông qua các tài liệu, báo cáo, các dự thảo do Tổng Công 

ty gửi đến và thông tin thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau, Ban kiểm soát kiểm tra 

đối chiếu với các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Tổng Công ty, các quy 

định về quản lý tài chính của Tổng Công ty. Nếu phát hiện có sự sai lệch, vi phạm các 

quy định trên, Ban Kiểm soát phải có ý kiến đề nghị Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 

Tổng Công ty xem xét và có sự điều chỉnh cho phù hợp.  

- Giám sát trực tiếp: Theo sự phân công của Trưởng ban kiểm soát, các Kiểm soát 

viên được trực tiếp làm việc với các Bộ phận nghiệp vụ của Tổng Công ty để giám sát 

tại chỗ việc chấp hành các qui định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Tổng công ty 

và các quy định về quản lý tài chính; sau đó báo cáo Trưởng Ban Kiểm soát để Trưởng 

Ban kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung hoặc 

thông báo cho Tổng Giám đốc Tổng Công ty xem xét điều chỉnh hoạt động cho phù hợp 

và có hiệu quả.  

5. Kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất  

- Kiểm tra định kỳ: Căn cứ kế hoạch công tác đã thông báo Hội đồng quản trị, Ban 

Điều hành, Ban Kiểm soát thực hiện hiện các nội dung công việc kiểm soát theo kế 

hoạch đề ra.  

- Kiểm tra đột xuất: Đối với những việc cần kiểm tra đột xuất để phát hiện sớm sai 

sót giúp Tổng công ty khắc phục kịp thời, Trưởng Ban kiểm soát quyết định thời điểm 

và nội dung kiểm tra, sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị và thông báo cho 

Tổng Giám đốc.  

6. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm thông 

tin đầy đủ, kịp thời và thường xuyên trao đổi ý kiến với Chủ tịch Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc về các vấn đề có liên quan đến công tác giám sát, kiểm tra.  

7. Trường hợp đối tượng kiểm tra chưa nhất trí với nội dung kết luận của Ban kiểm 

soát thì được ghi rõ ý kiến của mình trong biên bản kiểm tra để Trưởng ban kiểm soát 

thông báo cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty.  

8. Các nội dung kiến nghị của Ban kiểm soát trước khi trình Đại Hội đồng cổ đông 

phải được đưa ra lấy ý kiến tập thể trong Ban kiểm soát và kết luận theo đa số. Mỗi 

Kiểm soát viên có quyền bảo lưu ý kiến của mình trong báo cáo của Ban kiểm soát.  

Chương V 

BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 

Điều 19. Trình báo cáo hàng năm 

1. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, kết quả 

hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; 
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2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên; 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành 

viên Ban kiểm soát. 

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban 

Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Tổng Công ty. 

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Tổng Công ty, công ty con, công ty khác do 

Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ 

với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành 

viên đó; giao dịch giữa Tổng Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị 

là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần 

nhất trước thời điểm giao dịch. 

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người 

điều hành doanh nghiệp khác. 

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản 

trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông. 

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng Công ty; tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Tổng Công ty khi xét 

thấy cần thiết. 

Điều 20. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kiểm soát viên 

1. Kiểm soát viên được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, 

thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát. 

2. Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư 

vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân 

sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, 

trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh 

doanh của Tổng công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 

quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo 

cáo tài chính hằng năm của Tổng công ty. 

Điều 21. Công khai các lợi ích liên quan 

1. Thành viên Ban kiểm soát của Tổng Công ty phải kê khai cho Tổng Công ty về 

các lợi ích liên quan của mình, bao gồm: 
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a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm 

làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu 

riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời 

hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải 

được thông báo với Tổng Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa 

đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban 

kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ 

lợi ích của Công ty. 

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do 

Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với 

thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm 

soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ 

đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về 

các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. 

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này 

không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các 

giao dịch có liên quan. 

Chương VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Điều 22. Mối quan hệ của Ban kiểm soát 

1. Mối quan hệ giữa các Kiểm soát viên: Các thành viên Ban kiểm soát có mối 

quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công 

việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát 

theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối 

công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban 

kiểm soát. 

2. Mối quan hệ với Ban điều hành: Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban 

điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành. 
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3. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị: Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với 

Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội 

đồng quản trị. 

Điều 23. Khen thưởng, kỷ luật  

1. Trưởng Ban kiểm soát, các Kiểm soát viên trong Ban kiểm soát có thành tích 

trong công tác kiểm tra, kiểm soát và các hoạt động có liên quan được khen thưởng vật 

chất, tinh thần theo quy chế khen thưởng chung của Tổng công ty.  

2. Trưởng Ban kiểm soát, các Kiểm soát viên trong Ban kiểm soát vi phạm các quy 

định của pháp luật hiện hành trong kiểm tra, kiểm soát và các hoạt động có liên quan 

hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn vụ lợi, có động cơ cá nhân xâm phạm lợi ích hợp pháp 

của Tổng công ty thì tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị xử lý theo Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông, bị xử lý hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 

pháp luật. 

Chương III 

BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH 

Điều 24. Bổ sung và sửa đổi quy chế  

1. Việc sửa đổi bổ sung quy chế này do Đại hội đồng cổ đông quyết định.  

2. Trong trường hợp có những quy định của Pháp luật, của Điều lệ Tổng công ty 

và các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm soát chưa được đề cập 

trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của Pháp luật, của 

Điều lệ Tổng công ty và các văn bản pháp lý liên quan khác với những điều khoản trong 

Quy chế này thì những quy định đó đương nhiên được Ban kiểm soát áp dụng và điều 

chỉnh.  

Điều 25. Hiệu lực  

1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

được ký quyết định ban hành.  

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị 

trực thuộc liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 
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TJPEOANOP-\flflQJANEX1 CQNGHOAXAHQICH1JNGH1AVIJTNAM 
TONGCNGTYCPCNGTRiNLJV1Fa'IEL Bc Ip — Tij' do — Hnh phüc  

S& 0911 lr-VCC-HDQT Ha Nôi, ngày 02 tháng 04 näm 2021 

TJ TRINH BAT HQI BONG CO BONG 
V vic thông qua Báo cáo tài chInh nàm 2020 

KInh gi: Di hOi  dng c dông Cong ty c ph.n Cong trinh Viettel. 

Can c Diu 1 cüa Tng Cong ty c phn Cong trinh Viettel; 
Can c Báo cáo tài chInh näm 2020 d &rc kiêm toán bOi Cong ty TNHH 

Hang Kiêm toán AASC. 
HOi dông quán trl kIith trIith Di hi dong CO dong thông qua Báo cáo tài chInh 

nàm 2020 vâi nhUng chi tiêu chinh nhu sau: 
Don vi: Triêu dn 

TT Chi tiêu Nám 2020 201? 
(Ba dieu chin/i) 

Ghi chü 

I Báo cáo tài chInh riêng 
1 Tngtài san 3.632.186 2.325.900 

2 
Nçirphàitrá 2.588.640 1.473.597 
-TrongdóNcivay 47.301 0 

3 Vnchüsihttu 1.043.546 852.303 
4 Tng Doanh thu 6.033.414 4.890.947 
5 T6ng Chi phi 5.700.264 4.648.244 
6 Lqinhuntrrâcthu 333.150 242.703 
7 LqinhunsauthuTNDN 268.698 196.572 

II Báo cáo tài chInh hqp nht 
1 Tngtàisân 3.879.102 2.443.638 

2 
Nçiphàitrá 2.818.240 1.576.576 
-TrongdóNqvay 47.301 0 

3 Vn chü sâhtru 1.060.862 867.063 
Lqi Ich cUa c6 dOng không 
kiem soát 23 162 

5 Tng Doanh thu 6.380.370 5.140.660 
6 TChijihI - 6.O35.266 4.900954 
7 Lçii nhun triróc thu 345.104 239.706 
8 Thu TNDN 70.929 50.750 
9 Lqinh4nsauthuTNDN 274.174 188.955 
(Bao cáo tài chink hçxp nhât, Báo cáo cong ty mc ('Báo cáo rieng,) cho nám tài chink kêt thu'c ngày 

31/12/2019 d dupv kiêm toán clii tiêt dinh kern) 
KInh trmnh.// 

NGUYEN B!NH cifiEN 



TPEOANcLN3NPMEN1Hnc1JANIX1 CQNGHOAXAHQIdHENGHIAV1rNAM 
TONGth'GTYcPCONGThiNHV1E11EL Bc 1p — Ttr do —  Hnh phüc  

S& 101ITr-VCC-1-]DQT Ha Nôi, ngày 02 tháng 04 nám 2021 

T0TR1NHB4dH01B0NG  CO BONG 
Thông qua phtro'ng an phân phi qi nhun và trIch 1p các qu5 nám 2020 

KInh gcri: Dai hOi dng c dông Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel 

Can cr Diu 1 T6ng Cong ty C ph.n Cong trmnh Viettel; 

Can ct'r Báo cáo tài chInh näm 2020 dã duc kim toán bi Cong ty 

TNHH Hang kim toán AASC, 

Can dr thông tu 118/2020/TT-BTC ngày 30 thang 12 näm 2020 huóg 

dn môt s nOi  dung v chào ban, phát hành chmg khoán, chào mua cong khai, 

mua Iai  c phiu dang k cong ty dai  chung và hüy tix cách cong ty dai  chüng. 

HQi dng Quãn trj kInh trInh Dai hOi thông qua 02 nOi  dung thu sau: 

I. Phirorng an phân ph6i lçri nhun và trIch 1p các qu näm 2020 

STT Chi tiêu Näm 2020 
T tr9ng 

%IVDL %/LNST 
1 Vn diu 1 ngày 31/12/2020: 717.818.280.000 

2 Tng LNST dung d phân phi: 325.742.929.726 45,4% 

Trong do: 

- LNST thc hin trong k' 268.697.559.693 

- LNST chua phân phi k5' truOc 8.360.226.19 1 

- Qu5 DTPT ti Tng Cong ty 48.685.143.842 6,8% 
B xut cr cu phân ph& Iqi 
nhun: 

-TrIch !p  Qu khen thir&ng,- 
phüc Ii 40.304.633.954 5,6% 15,0% 

3.2 TrIch thithng Ngtr&i quãn 1 2.200.000.000 0,3% 1,2% 

3.3 Trã c tfrc: 283.238.295.772 39,46% 
* Trã c6 trc b.ng tin mt 71.781.828.000 10,00% 

* Trã c ttc b.ng c6 phiu tx LNST 162.771.323.930 22,68% 

* Trã c6 trc b.ng c6 phiu tr Qu5 48.685.143.842 6,78% DTII' 
4 LNST con 1i chira phân phi: - 

5 V6n diu J sau khi tang v6n: 929.274.747.772 
Dê xuât. 
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- DHDC'D iy quyn cho HDQT, BKJS' xem xét, quyêt djnh nn'rc thithng, 

hlnh thi'c thtthng Va phuvng an thu&ng c th cho myc 3.2 cia Tang Cong y. 

- DOi vó'i vic ErIch qu9 khen thtthng, phic icr!: Giao Tang Giám do'c 

Tang cOng ty phán bá tj l trIch qujY khen thu'àng, qu9phzc icr!  trén cci sà nhu 

cu chi thy'c tl va quy djnh pháp luat và n5i b5 cia Tdng cong y. 

II. Phurng an phát hành c phiu d tang vn c phn tfr ngun vn 

chüs&hfru 

1. Phirong an phát hành 
Tang Cong ty C6 phn Cong trinh Viettel phát hành c phi&i chi trã c t1rc 

cho các c dong d& tang vn diu 1 cüa Tng Cong ty vói phuGng an nhu sau: 

- Ten c phiu: Tng cong ty c ph.h Cong trInh Viettel 
- Loi C6 phiéu phát hành: C6 phiu ph6 thông 
- Moth giá c6 phn: 10.000 d6ng/c6 phiu 
- T6ng s6 c6phAnhincó: 71.781.828 c6phn 

- So luçrng CO phi&i dr kin phát hành: 21.145.646 cO phiéu (Tuang 

dumg 29,46% tOng sO cO phAn hin co) 

- TOng giá tn phát hành theo mnh giá: 211.456.460.000 dOng. 
- T 1 thi1rc hin: 10.000:2.946 (mi cO dong sâ hUii 10.000 cô phân ti 

ngày chOt danh sách cO dông s dixçrc thu?mg them 2.946 cO ph.n mâi) 
- NguOn vOn phát hành: Lgi nhun sau thu chua phân phOi và Qu du 

tu phát triOn cüa Cong ty m. 

- DOi tuclng phát hành: CO dong hin htiu Co ten trong danh sách cO dông 
tai thai dim chOt danh sách cO dong ducc hung quyên. 

- Ngày ch6t-danh sách cO-dông duqchuâng quyn: Di hi-c6 dông uy 

quyn cho HOi  dOng quãn tn 1ra ch9n th?ñ dim thIch hcrp, can ci.'r vào tInh hInh 

thj tnrông va ho?t dng cüa TOng cong ty, dam bão dung các quy djnh cüa Pháp 
Iut hin hành. 

- Phrnmg thirc thrc hin: CO dông có ten trong danh sách vâo ngày ch6t 
danh sách CO dong s duçic nh.n sO lucmg cO phn mài tuong rng vtci t 1 thrc 
hin. 

- Phucing an xir 1 cO phiu lé: sO hrcrng CO phiu phát hành s duçic lam 
tràn dn hang don vj, sO cO phiu 1 thp phãn (nu có phát sinh) s bj hüy bO và 
ghi nhn bO sung vào lqi nhun chua phân phOi và d lai  näm sau. 

.3 CONG T 

)PHAN 
•IG IRNH 
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- Thii gian dir kin phát hành: Trong näm 2021 (sau khi duqc Üy ban 

ching khoan Nhà nuâc chp thun phucng an). 

2. T chfrc thiyc hin 

Dai hOi dng c dông üy quyn cho HQi dng quãn tn Tng Cong ty quy& 

dnh các vk d sau va giao cho Tng Giám d6c Tóng Cong ty tin hành: 

- Thuc hin cac thu tic c.n thit theo quy djnh cUa Pháp 1u.t d thirc 

hin vic phát hánh c phiu d thng vn c6 phn tir ngun vn chü sô hthi Va 

quy& djnh vic xir 1 s C6 phiéu lê phát sinh. 

- Thirc hin các thu tiic d thay d6i Gi&y chirng nhan Dàng k3 doanh 

nghip tai  S& K hoch và Du ti.r Thành ph6 Ha NOi; Thay d6i Gi.y Chrng 

nhn dàng k chüng khoán ti Trung tam Luu k Chirng khoán Vit Nam và 

dng k giao djch b6 sung tai  Si Giao djch Chung khoán Ha NOi d6i vâi s6 

Iung C6 phiu phát hãnh thành cong. 

- Chü dng sira d6i, b6 sung Diu 1 T6ng Cong ty theo quy mô von diêu 

1 tang them và báo cáo Dai hOi d6ng c6 dông vào phiên hop gAn nht. 

KInh trInh Di hOi  xem xét thông qua.// 

BONG QUAN TR4 
TICH 

Q TONG CONGTY 

C6PHAN 
* CONG TRINK 

VIETTE 
'NH. 

NGUYEN B!NH CHIEN 

0' 



TPEANcUNP-\43QJANI CQNGHOAXAHQI C1IUNG111AV1TNAM 
TONGthGTYcPcONGThINHV1KrrEL Bc 1p  —  Tir do —  Hnh phüc 

S& 1 11ITr-VCC-HDQT Ha Nôi, ngày 02 tháng 04 nám 2021 

TTRINHDi1HQIBONG cO BONG 
V vic thông qua müc thu lao cho Hi dng quãn trj, Ban kim soát nàrn 

2020 và d xuât mfrc thu lao cho näm 2021 

Kinh g1i: Dai  hQi dng c dông Tng cong ty c6 phn Cong trInh Viettel. 

Can cr Diu l Tng Cong ty c ph.n Cong trinh Viettel; 
Can cir kêt qua hot dng kinh doanh nam 2020 Va kê hoch kinh doanh 

nàm 2021, HOi  dong quail trj (HDQT) kInh trInh Di hi dông cô don 
(DHDCD) thông qua mrc thu lao cho HOi  dong quãn tn và Ban kiêm soát nh 
sau: 

1. Quyttoan thu lao, lu'oiig Hi dng quãn trj và Ban kim soát nàm 2020: 
a. Hi dông quan trj, tiêu ban thir k: Tong mire thu lao, krang näm 

2020 là: 3,812 t dong trong do: 
- Thñ lao cho thành viên HBQT không chuyên trách: 
+ Thu lao cho Chü tjch HDQT: 10 triu dng/thang. 
+ Thu lao cho các thành vien HDQT khác: 7 triu dngIngtriItháng. 
+ Thu lao cho thu k' HDQT không chuyên trách: 5 triu dng/nguriIthang 
- Lirong cho thành viên HBQT chuyên trách: 

Thirc hin chi trã theo Quy chê luang cUa Tong cOng ty và th%rc hin dung 
theo Nghj quyêt so 060602/NQ-CT-HDQT duqc D?i hOi dông cô dong thu?rng 
niên thông qua ngày 06/06/2020. 

b. Ban Kiêm soát: Tong mire thu lao, luong näm 2020 là: 2,090 triu dông 
trong do: 

- Thu lao cho Thành viên Ban Kiêm soát không chuyên trách: 
+ Thu lao cho Truâng Ban Kim soát: 2 triu d&ig/tháng. 
+ Thü lao cho các thành vin BKS khác 1 triu dng/ngi.thi1thang 
- Lirng cho Ban Kiêm soát chuyên trách: 
Thirc hin chi trã theo Quy chê hrcrng cüa Tong cong ty và thirc hin ding 

theo Nghj quyêt so 060602/NQ-CT-HDQT ducic Di hQi dông cô dOng thu?rng 
niên thông 9ua ngày 06/06/2020. 

Các so lieu trên khong bao gm thithng tic qu9 thwó'ng cho Ngwài quán lj 
trong trithng hcip DHDCD thông qua. 

c. Chi phi hot dng 2020: Tong chi phi hoat dng 2020 cia HOi  dOng 
quãntrjvaBankiemsoát: 797 triu dong. 

2. D xut mfrc thu lao, Iiro'ng cho Hi dông quãn trj, Ban Kiêm soát, 
Thif k Hi ding quãn trj näm 2021: 

2.1. D xut Thu lao, ltrong cüa HBQT, Tiêu ban thir k: 
Dr kin tong mire thu lao, lucing cia HDQT, Tiêu ban thu ky" nàm 2021 là 

2,22 t dlOng, trong do: 

TdNOCÔI 
c PHi 

CÔNGTI 
VIETT 
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- Thu lao cho Thánh viên HDQT, Thu k không chuyên trách: 
+ Thu lao cho ChU tjch HBQT: 10 triu dong/tháng 
+ Thu lao cho các thânh viên HDQT khác: 7 triu dong/nguOiltháng. 
+ Thu lao cho thu k HDQT không chuyên trách: 5 triu 

donglnguOri/thang. 
- Lucmg cho Thành viênHDQT, tiêu ban thu k chuyên trách: Chi trà theo 

Quy chê luong và các Quy chê nOi  b cUa Tong cong ty trên co si kêt qua hoàn 
thành san xuât kinh doanh cüa Tong Cong ty, dam báo nguyen tAc tôc dO thng 
luong cüa ngu?ii quail l không duqc vucit qua toe dO tAng luong cüa ngui lao 
dng. 

2.2. Be xut Thu lao, hrorng cüa Ban kiêm soát: 
Dir kiên tong mrc thU lao, lrnyng cUa Ban kiêm soát nAm 2021 là 2,17 t' 

dong, trong do: 
- ThU lao cho Thãnh vien Ban kiêm soát không chuyên trách: 5 triu 

dông/ngiiOi/thang. 
- Luo'ng cho Thành viên Ban kiêm soát chuyên trách: Chi trã theo Quy 

ch hrcmg và cac Quy chê nOi bO cUa Tong cong ty trên co s kêt qua hoàr 
thành san xuât kinh doanh cUa Tong Cong ty, dam bão nguyen tAc toe dO thng 
luong cUa ngui quan 1 không duqe virçt qua t6c dO tAng luong cUa ngui laT 

dng. INH 
3. Chi phi phic viii hot dng cüa Hi dông quãn trj/ Ban kiêm soát:  L 
Dê thirc hiOn nhiOm vii trong pham vi quyên h.n và nghia vi cUa mInh, 

dông quãn tn/Ban kiêm soát sU d1ing chi phi tuân thU theo các Quy chê nOl • 0 
ma Tong cong ty ban hành. Di1r kiên chi phi hoat dQng 2021 cUa HOi  dông quãn 
tn và Ban kiêm soát: 1,18 t) dong. 

KInh trInh Dai hOi dOng cô dông xem xét thông qua./,.z." 
TM. HQI BONG QUAN TR! 

TECH 

NGUYEN BINH CHIEN 



TONGCONGTYCPCONGTLlN1IVu~11EL 

S: 121fTr-VCC-}1EQT 

CONGHOAXAHQIcHUNGI1iAVIFa'NAM 
Bc 1p -  Tw do - Hanh phüc 

Ha Ni2i, ngày 02 tháng 04 näm 2021 

TJ TRINH BiI HQI BONG CO BONG 
Ye viçc bo sung nganh nghe kinh doanh va ban hanhBieu Ic, 

Quy chê ni b v quail trl,  Quy chê hoat  dng cüa HQi dông quãn trl 

KInh giri: Di hi dng c dong Tang Cong ty c phn Cong trInh Viettel. 

Hi dng quán trj kInh trinh Dai hOi dng c dông cüa Tang cong ty c 
phn Cong trhth Viettel phe duyt nOi  dung sau: 

I. B sung ngành ngh kinh doanh: 
D tip tic phát buy các diEm mnh dang có va hoàn thành si.'r mth d.t ra 

trong giai doan 2020 - 2025: "Thüc ddy cuc cách mgng cong nghip 4.0 dIn 
các doanh nghip, h5 gia dlnh", HQi dng quãn tn dE xut them các hoat dng 
kinh doanh mài sau: 

1. Kinh doanh san giao djch thwong mi din tz: 
- 14 do b sung: Xây dirng nEn tang dE d.y manh  kinh doanh djch viii 

Homecare thuc 1mb virc Van  hành khai thác; Dáp rng xu thE kinh doanh cüa 
thj trix?Yng, tan diing ngun hrc sn có dE thüc d.y vic tang tnróng kinh doanh 
theo dnh huang cüa Tng Cong ty. 

- Ma ngành b sung: Ma nganh 8299: Hot dng djch vi h tr ki 
doanh khác con lai  chua ducic phân vao dâu 

Chi tiEt: Kinh doanh djch viii thucing mai din tCr. 
2. Thi cOng, 1w vn thilt k 1w yIn giám sat liii cOng cong trinh nhà may 

din gió: 
- 14 do b sung: Mt rOng các boat dng kinh doanh lien quan dEn cong 

trInh nhà may din s dipg nng krng tái tao. 
- 

- Ma nganh bo sung: 7110, 4329. 
+ Md ngành 7110: Hoit d3ng kiln trác và 1w yIn Ic9 th uIt có lien quan 
Chi tiEt: 
- Ti.r v.n quãn 1, khão sat, thiEt kE, xây drng, giám sat, lap dir an, quãn i 

diránMuttx 
- Tu vn thiEt kE, tir v.n giám sat, ttr vn thm djnh, tu v.n kMm tra kiEm 

djnh k5 thuat yE phong cháy và cha cháy. 
- Tu vn quãn 1, tu v&n thiEt kE, ti.r v.n giám sat thi cong Cong trInh din. 
+ Md nganh 4329: LIp e4t h thông xây 4ng khdc 
Chi tiEt: 
- Thi công, 1p d.t h thEng phOng cháy chüa cháy 
- Lp dt h thEng thiEt bj trong ngành xay drng và xây dirng dan dung 

nhu: Thang may, cu thang tr dung, Các l°ai  ci.ra tir dQng, H thong den chiEu 
sang, H th6ng hut biii, H thEng am thanh, H thEng pin m.t tthi, cong trinh 
din gió. 

TONG cOi 
có PH 

CONG I 
VIETT 
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II. Ban hành Diu 1, Quy ch ni b v quãn trj và Quy chê hot dng 

cüa Hi dlng quãn trl: 

Can cr Lut Chüng khoán ngày 26 thang 11 näm 2019; 

Can cir Lut Doanh nghip ngày 17 tháng 6 näm 2020; 

Can ccr Nghj djnh s6 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa 
ChInh phU quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cüa Lut Chrng khoán; 

Can cir Thông tu s6 116/2020/TT-BTC ngày 31 thang 12 nàm 2020 cüa B 
trixOng B Tài chInh huong dk mOt  s6 diu v quail trj cong ty áp dicing d6i vâi 
cOng ty dai  chñng  tai  Nghj djnh s6 15 5/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 nàm 
2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi hành mt s6 diu cüa Lut ChIrng 
khoán. 

HOi dng quán trj T6ng Cong ty c phn Cong trInh Viettel d xut ban 

hành các van bãnthuQcthAm quyn phê duyt cüa HQi ding quãn trj nhu sau: 
1. Theu lç Tong Cong iy cop/ian Cong trinh Viettel: 
Bao gm 57 Diu theo Dir thão dInh kern tä trmnh nay. 

2. Quy c/il ni b v qudn trj T6ng Cong ty c6phn Cong trinh Viettel: 
Bao gm 06 Chirong, 21 Diu theo Dr thão dfnh kern t? trmnh nay. 

3. Quy chlhoiit dJng cãa H3i &ng qudn trj: 
Bao gm 08 Chirong, 35 Diu theo Dir thào dinh kern t?Y trinh nay. 

III. T chüc thijc hiên: 

Sau khi duçic Dai  hi dng c dong thung niên näm 2020 thông qu 

dng quãn tn Tng cong ty cO trách nhim ban hành Quy ch nOi  b v qu 
Quy ch hoat dng cUa HOi  dng quán trj vâ. quyt djnh, chi dao,  giárn sat vic 
Ban diu hãnh thrc hin các thu tiic thay di dang k kinh doanh cüa Tng cong 
ty vâi Co quan Nha nuàc có thm quyn, ban hãnh  Diu 1 và cong bó thông tin 
theo quy djnh. 

Kmnh trInh D.i hOi  xem xét và thông qua.// 

  

I DONG QUAN Tifi 

' TICH 
TONG CONG TV 

C6PHAN 
CONG TRINH 

VIETTE 

    

NGUYEN iiu CHIEN 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại đại hội 

thường niên tổ chức vào ngày          tháng         năm 2021. 

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ  

Điều 1. Giải thích thuật ngữ 

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

"Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua 

khi thành lập doanh nghiệp và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này; 

“Vốn có quyền biểu quyết” là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu 

quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

"Luật Doanh nghiệp" là luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

"Luật Chứng khoán" là luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

"Ngày thành lập" là ngày Tổng Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương 

đương) lần đầu; 

"Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế 

toán trưởng; 

“Người quản lý doanh nghiệp” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh 

khác do Hội đồng quản trị quy định; 

"Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại Khoản 23 Điều 4 

Luật Doanh nghiệp, Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán; 

"Tập đoàn" là Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội; 

"Tổng Công ty" là Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel; 

"Công ty con" là các Công ty cổ phần, Công ty TNHH mà Tổng Công ty sở hữu 

trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của Công ty đó; 

 “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Tổng Công ty; 

"Việt Nam" là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

“Sở giao dịch chứng khoán” là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công 

ty con. 

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản 

khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. 

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho 

việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này. 
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4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không 

mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này. 

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, 

THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

TỔNG CÔNG TY 

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt 

động của Tổng Công ty 

1. Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel 

- Tên Tổng Công ty viết bằng tiếng Anh: Viettel Construction Joint Stock 

Corporation. 

- Tên Tổng Công ty viết tắt: VIETTEL CONSTRUCTION 

2. Tổng Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật 

hiện hành của Việt Nam. 

3. Trụ sở đăng ký của Tổng Công ty là: 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Điện thoại: 024.6275.1785 

- Fax: 024.6275.1783  

- E-mail: viettelxlct@viettel.com.vn 

- Website: www.congtrinhviettel.com.vn 

4. Tổng Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại các địa bàn 

kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty phù hợp với quyết 

định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. 

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty 

1. Tổng Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. 

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: 

Người đại diện theo pháp luật là cá nhân đại diện cho Tổng Công ty, thực hiện 

các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Tổng Công ty, đại diện cho Tổng Công 

ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy 

định của pháp luật. 

3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải cư trú ở Việt Nam; trường 

hợp xuất cảnh khỏi Việt Nam trên thì phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư 

trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của 

Tổng Công ty. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm 

về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. 
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4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 nêu trên mà người 

đại diện theo pháp luật chưa trở lại Việt Nam và không ủy quyền cho người khác thì 

người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện 

theo pháp luật của Tổng Công ty cho đến khi người đại diện theo pháp luật trở lại Việt 

Nam hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện 

theo pháp luật của Tổng Công ty. 

5. Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày 

mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện 

theo pháp luật của Tổng Công ty hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành 

chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng 

lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội đồng quản trị cử 

người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty. 

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG 

CÔNG TY 

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty 

1. Ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty: 

Mã ngành Tên ngành 

2391 Sản xuất sản phẩm chịu lửa 

2392 Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 

2394 Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 

2399 
Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 

phân vào đâu 

2431 Đúc sắt, thép 

2511 Sản xuất các cấu kiện kim loại 

2591 Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 

2592 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 

2620 Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 

2630 Sản xuất thiết bị truyền thông 

2731 Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 

2732 Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 

2733 Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 

3314 Sửa chữa thiết bị điện 

4311 Phá dỡ 

4312 
Chuẩn bị mặt bằng 

(Trừ hoạt động rà phá bom mìn, nổ mìn) 

4321 Lắp đặt hệ thống điện 

4329 

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 

Chi tiết:  

- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy 
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- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong ngành xây dựng và xây dựng dân 

dụng như: Thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, 

Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh, Hệ 

thống pin mặt trời 

4330 Hoàn thiện công trình xây dựng 

4390 (Chính) 

Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 

Chi tiết: Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng 

viễn thông 

4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 

4652 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 

4659 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: Kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 

4752 
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 

dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 

4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 

6110 Hoạt động viễn thông có dây 

6120 Hoạt động viễn thông không dây 

6190 

Hoạt động viễn thông khác 

Chi tiết: Kiểm tra, kiểm soát chất lượng mạng và dịch vụ viễn 

thông; 

6810 

6810. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở 

hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 

Chi tiết:  

- Kinh doanh bất động sản; 

- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở;  

- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; 

- Cho thuê kho không bao gồm các hoạt động lập kế hoạch, tổ 

chức và hỗ trợ hoạt động vận tải, kho bãi và phân phối hàng hóa. 

7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 

9512 Sửa chữa thiết bị liên lạc 

0510 Khai thác và thu gom than cứng 

0520 Khai thác và thu gom than non 

0710 Khai thác quặng sắt 

0722 Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 

0730 Khai thác quặng kim loại quí hiếm 

0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 

0891 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 

0892 Khai thác và thu gom than bùn 

0893 Khai thác muối 

1104 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 

2410 Sản xuất sắt, thép, gang 

2395 Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao 

2420 Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 

2432 Đúc kim loại màu 

4101 Xây dựng nhà để ở 
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4102 Xây dựng nhà không để ở 

5012 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 

5022 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 

4211 Xây dựng công trình đường sắt 

4212 Xây dựng công trình đường bộ 

5210 
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 

(Trừ kinh doanh bất động sản) 

5224 
Bốc xếp hàng hóa 

(Trừ bốc xếp hàng hóa tại cảng hàng không) 

4221 Xây dựng công trình điện 

5229 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 

Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp 

chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. 

4222 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 

4223 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 

4229 Xây dựng công trình công ích khác 

4741 
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 

thông trong các cửa hàng chuyên doanh 

4291 Xây dựng công trình thủy 

4292 Xây dựng công trình khai khoáng 

4742 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 

4293 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 

4759 

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương 

tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào 

đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 

5820 Xuất bản phần mềm 

4299 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 

6201 Lập trình máy vi tính 

4322 
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không 

khí 

7730 

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm 

người điều khiển 

Chi tiết: Cho thuê công trình, máy móc, thiết bị, hạ tầng viễn 

thông, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng cơ điện, hạ tầng đô thị 

thông minh, hạ tầng khác 

6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính  

0990 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 

6209 
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan 

đến máy vi tính  

6619 
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (trừ 

bảo hiểm và BHXH) 

7110 

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 

Chi tiết: 

- Tư vấn quản lý, khảo sát, thiết kế, xây dựng, giám sát, lập dự án, 

quản lý dự án đầu tư 
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Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra 

kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy 

7710 Cho thuê xe có động cơ 

7820 Cung ứng lao động tạm thời 

7830 Cung ứng và quản lý nguồn lao động 

8020 Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn  

8129 Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt  

9521 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng  

9522 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình  

3312 
Sửa chữa máy móc, thiết bị 

Chi tiết: Bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện phòng cháy chữa cháy 

4610 
Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 

(Loại trừ các hoạt động liên quan đến đấu giá) 

7490 

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được 

phân vào đâu 

Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy 

3512 

Truyền tải và phân phối điện 

Chi tiết: 

- Truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng.  

- Đầu tư hệ thống truyền tải điện, lưới điện . 

3511 

Sản xuất điện 

Chi tiết:  

Sản xuất và kinh doanh mua bán điện năng (trừ truyền tải và phân 

phối điện) 

8299 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân 

v ào đâu 

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử 

6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 

6312 
Cổng thông tin (Trừ những thông tin nhà nước cấm, không bao gồm 

hoạt động báo trí) 

9511 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 

2. Mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty: 

Tập trung hoạt động vào lĩnh vực vận hành khai thác và xây lắp các công trình 

viễn thông; áp dụng công nghệ mới, hiện đại vào quá trình quản lý, vận hành, ứng cứu 

thông tin và trong lĩnh vực thi công, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; kinh doanh 

hiệu quả, tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông; nâng cao môi trường làm việc và thu nhập 

cho người lao động, góp phần vào sự phát triển của Tập đoàn và của đất nước.  

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Tổng Công ty  

Tổng Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề 

quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan 

đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. 

Đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Tổng Công ty phải đáp ứng đủ điều 

kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành liên quan. 
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IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN  

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 

1. Vốn điều lệ của Tổng Công ty là 717.818.280.000 đồng. 

Bằng chữ: Bảy trăm mười bảy tỷ tám trăm mười tám triệu hai trăm tám mươi 

nghìn đồng. 

Tổng số vốn điều lệ của Tổng Công ty được chia thành 71.781.828 cổ phần với 

mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. 

2. Tổng Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

3. Các cổ phần của Tổng Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này chỉ bao gồm 

cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ cổ phần được quy định 

tại Điều 11, Điều 12 Điều lệ này. 

4. Tổng Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp 

thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật. 

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo 

tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Tổng Công ty, trừ 

trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký 

mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Tổng Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể 

phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn 

so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội 

đồng cổ đông có chấp thuận khác. 

6. Tổng Công ty có thể mua cổ phần do chính Tổng Công ty đã phát hành theo 

những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.  

7. Tổng Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu 

1. Cổ đông của Tổng Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số 

cổ phần và loại cổ phần sở hữu. 

2. Cổ phiếu là chứng chỉ do Tổng Công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu 

điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Tổng Công ty đó. Cổ phiếu 

phải có đầy đủ các nội dung theo quy định của luật Doanh nghiệp. 

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở 

hữu cổ phần theo quy định của Tổng Công ty hoặc trong thời hạn khác theo điều khoản 

phát hành quy định, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở 

hữu cổ phần không phải trả cho Tổng Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu. 
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4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác 

thì cổ đông được Tổng Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị 

của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây: 

a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức 

khác; 

b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ 

phiếu mới. 

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác 

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Tổng Công ty được 

phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Tổng Công ty. 

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần 

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật 

có quy định khác hoặc các cam kết, thỏa thuận bằng văn bản phù hợp với quy định pháp 

luật; cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển 

nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.  

3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo 

pháp luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của Tổng Công ty. 

4. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa 

kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần của cổ đông đó được 

giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự. 

5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công 

ty cho cá nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Cá nhân, tổ chức được tặng cho 

hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của Tổng Công ty . 

6. Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ 

trở thành cổ đông của Tổng Công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 

2 Điều 122 của Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông. 

7. Tổng Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo 

yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu. 

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT  

Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát 

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Tổng Công ty bao gồm: 

1. Đại hội đồng cổ đông; 

2. Hội đồng quản trị; 

3. Ban Kiểm soát; 

4. Tổng Giám đốc. 
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VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

Điều 11. Quyền của cổ đông 

1. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Tổng Công ty, có 

các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ 

đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Tổng Công ty trong 

phạm vi số vốn đã góp vào Tổng Công ty. 

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: 

a) Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện 

quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức 

khác do Điều lệ này, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu 

quyết. 

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của 

từng cổ đông trong Tổng Công ty; 

d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp bị 

hạn chế theo quy định của Điều lệ này và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

e) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin liên quan về tên và địa chỉ liên lạc trong 

danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác 

của mình; 

f) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Tổng Công ty, biên bản họp 

Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

g) Khi Tổng Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại 

tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Tổng Công ty;  

h) Yêu cầu Tổng Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định 

tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp; 

i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở 

hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Tổng Công ty có các loại 

cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; 

j) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Tổng Công 

ty công bố theo quy định của pháp luật; 

k) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ 

nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp; 

l) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông có 

quyền tự mình hoặc nhân danh Tổng Công ty khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm 



12 
 

 
 

liên đới đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc để yêu cầu hoàn trả 

lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho Tổng Công ty hoặc người khác trong trường hợp 

tại khoản 3.1 dưới đây. 

3.1. Các trường hợp có quyền khởi kiện: 

a) Vi phạm trách nhiệm của người quản lý công ty theo quy định tại Điều 165 

của Luật Doanh nghiệp; 

b) Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, thực hiện không kịp thời hoặc thực 

hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ này, nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị đối với quyền và nghĩa vụ được giao; 

c) Lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, 

tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; 

d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

3.2. Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng 

dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh 

Tổng Công ty được tính vào chi phí của Tổng Công ty, trừ trường hợp bị bác yêu cầu 

khởi kiện. 

3.3. Cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 này có quyền xem xét, tra 

cứu, trích lục thông tin cần thiết theo quyết định của Tòa án, Trọng tài trước hoặc trong 

quá trình khởi kiện. 

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

có các quyền sau: 

a) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, 

giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí 

mật thương mại, bí mật kinh doanh của Tổng Công ty; 

b) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp: 

(i) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của 

người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. Yêu cầu triệu tập họp 

phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc 

tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp 

hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số 

lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả 

nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Tổng Công ty , căn cứ và lý do 

yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các 

tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm 

hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền; 

(ii) Theo quy định tại Điều 16.5 Điều lệ này; 
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c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều 

hành hoạt động của Tổng Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và 

phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp 

lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp 

lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời 

điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ 

sở hữu trong tổng số cổ phần của Tổng Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm 

tra; 

d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị 

phải bằng văn bản và được gửi đến Tổng Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước 

ngày khai mạc. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, 

số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết 

định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần 

cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp; 

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: 

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị 

và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước 

khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số 

ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số 

ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 

c) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này 

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông 

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần đã cam kết mua. 

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Tổng Công ty dưới 

mọi hình thức, trừ trường hợp được Tổng Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. 

Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định 

tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Tổng Công ty phải cùng 

liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Tổng Công ty 

trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra. 

3. Tuân thủ Điều lệ Tổng Công ty và các quy chế nội bộ của Tổng Công ty.  
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4. Chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. 

5. Bảo mật các thông tin được cung cấp theo quy định tại Điều lệ và pháp luật; 

chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi cho các tổ chức, cá nhân khác. 

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông 

qua các hình thức được quy định tại Điều lệ này. 

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Tổng Công ty dưới mọi hình thức để 

thực hiện một trong các hành vi sau đây: 

a) Vi phạm pháp luật; 

b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của 

tổ chức, cá nhân khác; 

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Tổng 

Công ty. 

9. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều 

lệ này. 

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết 

định cao nhất của Tổng Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một 

lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm 

họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh 

thổ Việt Nam. 

2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể 

từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ trong 

trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.  

3. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Tổng Công ty có 

các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Tổng Công ty 

phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài 

chính của Tổng Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên của Tổng Công ty. 

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: 

a)  Thông qua định hướng phát triển của Tổng Công ty; 

b)  Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào 

bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

c)  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; 
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d)  Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở 

lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty; 

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty; 

e)  Thông qua báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

g)  Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

h)  Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây 

thiệt hại cho Tổng Công ty và cổ đông Tổng Công ty; 

i)   Quyết định tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty; 

k)  Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

l)   Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát; 

m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán 

độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Tổng Công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc 

lập khi xét thấy cần thiết; 

n) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Tổng Công ty; 

o) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của 

Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; 

p) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công 

ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; 

q) Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm 

soát viên; 

r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ này. 

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau: 

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Tổng Công ty; 

b) Báo cáo tài chính năm hằng năm đã được kiểm toán; 

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, kết quả 

hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; 

e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên; 

f) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; 

g) Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải 

được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 15. Đại diện theo ủy quyền 



16 
 

 
 

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp 

tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp 

hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại Điều 12.6 Điều lệ này.  

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải 

lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và 

phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, nội 

dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên 

được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất 

trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. Trường hợp ủy 

quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ 

đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký 

với Tổng Công ty). 

3. Phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ 

quyền vẫn có hiệu lực trong các trường hợp dưới đây: 

a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng 

lực hành vi dân sự; 

b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; 

c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. 

d) Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông 

báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại. 

Điều 16. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất 

thường.  

2. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong 

các trường hợp sau: 

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng Công ty; 

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng 

thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.4 Điều lệ 

này; 

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

e) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này hoặc nhận 

được yêu cầu triệu tập họp quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều này. Trường hợp 

Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch 
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Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát 

sinh cho công ty.  

4. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại khoản 3 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay 

thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. 

Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì 

Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Tổng Công ty. 

5. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại khoản 2 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 11.4 

Điều lệ này có quyền đại diện Tổng Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. 

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau 

đây: 

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội 

đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập 

không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; Tổng 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; 

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội.  

Trường hợp người triệu tập họp ĐHĐCĐ từ chối kiến nghị quy định Điều 11.4.d 

Điều lệ này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ 

phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ chỉ được từ chối 

kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

i) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại Điều 11.4.d Điều lệ này; 

ii) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 

5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Điều 11.4 Điều lệ này; 

iii) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ; 

c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 

d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; 

e) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; 

f) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông 

có quyền dự họp.  

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng 

phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên 

trang thông tin điện tử của Tổng Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao 

dịch chứng khoán mà Tổng Công ty đăng ký giao dịch hoặc niêm yết. Người triệu tập 

họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh 

sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại 
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hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). 

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được 

biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện 

tử của Tổng Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại 

hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để 

các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

i) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết 

đối với từng vấn đề trong chương trình họp; 

ii)  Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

iii) Phiếu biểu quyết. 

g) Các công việc khác phục vụ đại hội. 

7. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại các 

khoản 3, 4 và 5 Điều này sẽ được Tổng Công ty hoàn lại. 

Điều 17. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp 

tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp 

hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều này. 

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải 

lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và 

phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá 

nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy 

quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. 

3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

trong trường hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 

hình thức điện tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử; 

e) Tham dự và biểu quyết thông qua hình thức họp kết hợp một hoặc một số các 

hình thức nêu trên. 

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 

diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 
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2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định 

tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai 

được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở 

lên. 

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định 

tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 

ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba 

được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình 

họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp. 

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Tổng Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ 

đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt 

đăng ký hết. 

2.  Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau: 

a)  Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội 

đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị 

triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các 

thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp 

theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban 

kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người 

dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

b)  Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có 

số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; 

c)  Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp; 

d)  Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề 

nghị của chủ tọa cuộc họp. 

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua 

trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định thời gian đối với từng vấn đề trong 

nội dung chương trình họp. 

4. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp 

Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và 

phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. 

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung 

chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành 
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và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc 

cuộc họp. 

6. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn 

được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp 

này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau 

đây: 

a)   Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp 

pháp, hợp lý khác; 

b)   Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những 

người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến 

triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra 

khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng 

ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và 

chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây: 

a)   Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; 

b)   Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp 

tham gia, thảo luận và biểu quyết; 

c)    Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không 

được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với 

quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những 

người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị 

quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành. 

10. Việc áp dụng 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 thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện 

tử hoặc hình thức điện tử khác thực hiện theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị 

Tổng Công ty. 

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

1. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có thể được thông qua 

bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại 

Điều 21 Điều lệ này.  

2. Trường hợp thông qua quyết định bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp 

2.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại 

diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành: 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
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b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty; 

e. Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty. 

2.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% 

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định 

tại các khoản 2.1 và khoản 3 Điều này. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực 

hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 

tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng 

quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu 

bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng 

quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, 

bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định 

tại Điều lệ này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau 

cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu 

lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy 

định tại quy chế bầu cử. 

4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì 

nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% 

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. 

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc 

từ thời điểm có hiệu lực ghi tại nghị quyết đó. 

6. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu 

tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 

lệ này. 

7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền 

dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; trường hợp 

công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải 

lên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty. 

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định 

của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng Công ty. 
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2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền 

biểu quyết chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập 

danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại Điều 16.6.a Điều lệ 

này. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy 

định tại Điều 16.6.f Điều lệ này. 

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Mục đích lấy ý kiến; 

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cổ đông là cá nhân; 

tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với 

cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân 

đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu 

quyết của cổ đông; 

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến 

đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

f) Thời hạn phải gửi về Tổng Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty bằng hình thức gửi 

thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ 

đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật 

của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng Công ty phải được đựng trong 

phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được 

giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung 

phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp 

gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là 

phiếu không tham gia biểu quyết. 

5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng 

kiến, giám sát của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công 

ty. Biên bản kiểm phiếu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 
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c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân 

biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi 

phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn 

đề; 

e) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và 

người kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm 

phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm 

phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông 

qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Tổng Công ty có trang thông 

tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng 

tải lên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty. 

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông 

qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính 

của Tổng Công ty. 

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có 

giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc 

ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có 

thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông 

về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp; 

f) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh 

sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương 

ứng; 

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 

phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 
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h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.  

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực 

nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội 

dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký 

biên bản họp. 

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết 

thúc cuộc họp. 

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải 

liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. 

Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng 

Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế 

bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty. 

6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu 

có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của 

công ty. 

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ 

đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.4 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án 

hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật doanh 

nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại Điều 20.6 Điều lệ này. 

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này. 

Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ 

nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều này, nghị quyết đó vẫn có hiệu 

lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu 

lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan 

có thẩm quyền. 

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 
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1.  Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Tổng Công ty 

phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai 

mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty để cổ đông 

có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản 

trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân 

được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì 

lợi ích cao nhất của Tổng Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. 

Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung 

tối thiểu sau đây: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 

công ty khác); 

e) Các lợi ích có liên quan tới Tổng Công ty và các bên có liên quan của Tổng 

Công ty (nếu có); 

f) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để 

đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 

dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 

hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 

dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 

năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% 

đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) thành viên. 

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử 

vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm 

ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

4.  Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-

CP và Điều lệ này. 

Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Số lượng cụ thể thành viên Hội 

đồng quản trị từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.  

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể 

được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên 

độc lập Hội đồng quản trị của Tổng Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường 
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hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó 

tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay 

thế và tiếp quản công việc. 

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: 

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một 

phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản 

trị thực hiện theo quy định pháp luật. Tổng Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng 

quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Tổng Công ty để đảm bảo tính độc lập 

của Hội đồng quản trị. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị 

trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy 

định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp. 

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo 

các quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Tổng Công ty. 

7. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là 

thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác. 

Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Tổng Công ty, có toàn quyền nhân danh 

Tổng Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty, trừ các 

quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 

hàng năm của Tổng Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;  

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào 

bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Tổng Công ty; 

e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 

của Luật Doanh nghiệp; 

f) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản 

trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có 

giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 

công ty hoặc một giá trị khác theo nghị quyết phân cấp thẩm quyền của Hội đồng quản 
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trị tùy từng thời kỳ và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 

của Luật Doanh nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, 

ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, 

Kế toán trưởng và người quản lý quan trọng khác theo Nghị quyết của Hội đồng quản 

trị từng thời kỳ; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người 

quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội 

đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người 

đó; 

j) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công 

việc kinh doanh hằng ngày của Tổng Công ty; 

k) Quyết định cơ cấu tổ chức, các quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty thuộc 

thẩm quyền theo nghị quyết của Hội đồng quản trị tùy từng thời kỳ, quyết định thành 

lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh 

nghiệp khác; 

l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị 

quyết; 

m) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông; 

n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc 

xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty; yêu cầu phá sản Tổng Công ty; 

p) Phân cấp cho Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ điều hành trong phạm 

vi quyền hạn của Hội đồng quản trị; 

q) Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Tổng Công ty; 

r) Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền 

lợi liên quan đến Tổng Công ty; 

s) Đảm bảo hoạt động của Tổng Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, 

Điều lệ và quy định nội bộ của Tổng Công ty; 

t) 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 Tổng Công ty; 

u) Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng 

tài sản Tổng Công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan; 

v) Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua; 
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w) Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty; 

x) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty; 

y) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế 

nếu có. 

z) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ này. 

Điều 27. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Tổng Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị 

theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù 

lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên 

Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho 

từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng 

quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi 

phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 

4. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh 

của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể 

hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Tổng Công ty và phải báo 

cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a)  Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 

b)  Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì 

và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c)  Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d)  Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị; 

e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 
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4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, 

bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện 

được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực 

hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại 

Điều lệ Tổng Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội 

đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành 

biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn 

khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 

công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ 

chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho 

đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

6. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký Tổng 

Công ty. Thư ký Tổng Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép 

các biên bản họp; 

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ 

được giao; 

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công 

ty; 

d) Hỗ trợ Tổng Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông 

tin và thủ tục hành chính; 

Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị 

đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất 

triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ 

phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 

01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 

b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 03 người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Trường hợp khác theo quy định pháp luật. 
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4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó 

nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 

bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này. Trường 

hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách 

nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Tổng Công ty; người đề nghị có quyền thay thế 

Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi 

thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp 

phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và 

quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu 

biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, 

phương tiện điện tử và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng 

quản trị được đăng ký tại Tổng Công ty. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các 

tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. 

Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng 

không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành 

viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này 

không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời 

hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến 

hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc 

họp trong trường hợp sau đây:  

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 

11 Điều này; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 

hình thức điện tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

e) Tham dự và biểu quyết thông qua hình thức họp kết hợp một hoặc một số các 

hình thức nêu trên. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng 
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quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự 

chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên 

được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội 

đồng quản trị chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số 

thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng 

thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 30. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi 

và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập 

thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Thời gian, địa điểm họp; 

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức 

dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến 

của cuộc họp; 

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến; 

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu 

được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung 

theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có 

hiệu lực. 

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu 

trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản 

trị. 

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được 

lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng Công ty. 

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như 

nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng 

tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

Điều 31. Người phụ trách quản trị công ty 
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1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ 

trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể 

kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 6 Điều 28 Điều lệ này. 

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức 

kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng 

Công ty. 

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định và các công việc liên quan giữa Tổng Công ty và cổ đông; 

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ 

đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d) Tham dự các cuộc họp; 

đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định 

của pháp luật; 

e) Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông 

tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của 

Tổng Công ty; 

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật; 

k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý 

Hệ thống quản lý của Tổng Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách 

nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong 

công việc kinh doanh hàng ngày của Tổng Công ty. Tổng Công ty có Tổng Giám đốc, 

các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các 

chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị. 

Điều 33. Người điều hành Tổng Công ty 

1. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản 

trị, Tổng Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù 

hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Tổng Công ty do Hội đồng quản trị quy định. 
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Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Tổng Công ty đạt 

được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. 

2. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng 

giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

3. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Tổng 

Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành 

mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng 

cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc 

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê một 

người khác làm Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện 

sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý Tổng Công ty, 

Kiểm soát viên của Tổng Công ty và Tập đoàn; người đại diện phần vốn nhà nước tại 

Tập đoàn, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng Công ty; 

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Tổng 

Công ty. 

2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Tổng 

Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản 

trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm 

lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

3. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Tổng 

Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Tổng Công 

ty; 

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công 

ty; 

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các 

chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể 

cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; 

g) Tuyển dụng lao động; 



34 
 

 
 

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và nghị quyết, 

quyết định của Hội đồng quản trị. 

4. Tổng Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Tổng 

Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty, hợp đồng lao động ký 

với Tổng Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều 

hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho Tổng Công ty thì Tổng Giám đốc phải 

chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Tổng Công ty. 

5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội 

đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới 

thay thế. 

IX. BAN KIỂM SOÁT 

Điều 35. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát 

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định 

tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ này. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử 

không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên 

hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty. 

Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố 

rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo 

quy định của pháp luật. 

Điều 36. Thành phần Ban kiểm soát 

1. Số lượng Kiểm soát viên của Tổng Công ty từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Số 

lượng cụ thể thành viên Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết 

định. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với 

số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 

169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau: 

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty; 

b) Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm 

toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 

3. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong các trường hợp sau: 

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy 

định tại khoản 2 Điều này; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

4. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong các trường hợp sau: 
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a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

5. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc 

bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa 

số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt 

nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, 

kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh 

doanh của Tổng Công ty. 

6. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát: 

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp 

các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; 

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội 

đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 

d) Quyền và nghĩa vụ khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm 

soát. 

7. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm 

soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục 

thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và 

nhận nhiệm vụ. 

Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau: 

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc 

quản lý và điều hành Tổng Công ty. 

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản 

lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác 

kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh 

doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Tổng Công ty, báo cáo đánh giá 

công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra 
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khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại 

hội đồng cổ đông. 

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội 

bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Tổng Công ty. 

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Tổng Công ty, công 

việc quản lý, điều hành hoạt động của Tổng Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo 

nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

quy định tại Điều 11.4 Điều lệ này. 

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.4 Điều 

lệ này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát 

phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này 

không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn 

điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. 

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ 

sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của 

Tổng Công ty. 

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy 

định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội 

đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải 

pháp khắc phục hậu quả. 

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị và các cuộc họp khác của Tổng Công ty. 

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty để thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình 

báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

12. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng Công ty; quyết 

định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Tổng Công 

ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

13. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

14. Giám sát tình hình tài chính của Tổng Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong 

hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác. 

15. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ 

đông. 
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16. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Tổng 

Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của 

Tổng Công ty, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong 

thời hạn 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp 

khắc phục hậu quả. 

17. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. 

18. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định 

155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 

19. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Tổng Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, 

chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân 

viên của Tổng Công ty trong giờ làm việc. 

20. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu 

về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. 

21. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 38. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham 

dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm 

soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát 

tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát 

phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 

và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được 

làm rõ. 

Điều 39. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kiểm soát viên. 

1. Kiểm soát viên được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, 

thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát. 

2. Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư 

vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân 

sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, 

trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh 

doanh của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 
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quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo 

cáo tài chính hằng năm của Tổng công ty. 

X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM 

SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 

Điều 40. Trách nhiệm cẩn trọng 

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều 

hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với 

tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì 

lợi ích của Tổng Công ty. 

Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và 

người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của luật Doanh 

nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và 

người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử 

dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Tổng Công 

ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và 

người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát về các giao dịch giữa Tổng Công ty, công ty con, công ty khác do Tổng Công 

ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với 

những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các 

giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Tổng 

Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp 

luật chứng khoán về công bố thông tin. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang 

lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.  

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người 

quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng 

hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan. 

Điều 42. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và 

người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không 

hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi 

phạm của mình gây ra kể cả sau khi đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 
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2. Tổng Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một 

bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành 

chính và không phải là các vụ kiện do Tổng Công ty là người khởi kiện) nếu người đó 

đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám 

đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Tổng Công ty ủy quyền hoặc 

đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Tổng Công ty, hành động trung thực, cẩn 

trọng vì lợi ích của Tổng Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng 

xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình. 

Điều 43. Công khai các lợi ích liên quan 

1. Tổng Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan 

của công ty theo quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp và các hợp đồng, 

giao dịch tương ứng của họ với Tổng Công ty; 

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản 

lý khác của Tổng Công ty phải kê khai về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm 

làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu 

riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ; 

3. Việc kê khai quy định tại khoản 2 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 

07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được 

thông báo với công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung 

tương ứng; 

4. Việc lưu giữ, công khai, xem xét, trích lục, sao chép danh sách người có liên 

quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này 

được thực hiện như sau: 

a) Tổng Công ty phải thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên 

quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên; 

b) Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được lưu giữ tại trụ sở 

chính của Tổng Công ty; trường hợp cần thiết có thể lưu giữ một phần hoặc toàn bộ nội 

dung danh sách nói trên tại các chi nhánh của Tổng Công ty; 

c) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác có quyền xem xét, trích lục và 

sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai; 

d) Tổng Công ty phải tạo điều kiện để những người quy định tại điểm c khoản 

này tiếp cận, xem xét, trích lục, sao chép danh sách người có liên quan và lợi ích có liên 
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quan một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không được ngăn cản, gây khó khăn đối với 

họ trong thực hiện quyền này.  

5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc nhân danh cá nhân hoặc nhân 

danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc 

kinh doanh của Tổng Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó 

trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên 

còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không 

được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó 

thuộc về Tổng Công ty. 

XI. CHẤP THUẬN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI 

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

Điều 44. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty với người có liên 

quan 

1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch 

giữa Tổng Công ty với người có liên quan sau đây: 

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% 

tổng số cổ phần phổ thông của Tổng Công ty và người có liên quan của họ; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; 

c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám 

đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 

Điều 43 của Điều lệ này. 

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 

Điều này và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty ghi trong báo 

cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch 

phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có 

liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội 

dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, 

giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng 

quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu 

quyết. 

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây: 

a) Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 2 Điều 

này; 

b) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá 

trị tài sản của Tổng Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông 

sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của 

cổ đông đó. 
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4. Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 

này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản 

trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi 

kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng 

quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp 

đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, 

giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy 

định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 20 của Điều lệ. 

5. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy 

định của pháp luật khi được ký kết không đúng với quy định tại Điều này; người ký kết 

hợp đồng, giao dịch, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc có liên 

quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Tổng Công ty khoản lợi 

thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó. 

6. Tổng Công ty phải công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định 

của pháp luật có liên quan. 

7. Ngoài các quy định tại Điều này, khi Tổng Công ty thực hiện các giao dịch với 

cổ đông, người quản lý Tổng Công ty và người có liên quan của các đối tượng này phải 

tuân thủ các quy định khác có liên quan của pháp luật. 

XII. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ TỔNG CÔNG TY  

Điều 45. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau: 

a)  Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và 

địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin 

không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Tổng Công 

ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; 

b)  Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

hoặc có quyền xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội 

đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp 

đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan 

đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Tổng Công ty. 

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra 

cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà 

người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và 

người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Tổng Công ty, danh 
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sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Tổng Công ty vì những mục đích liên quan tới 

chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 

4. Tổng Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu 

tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội 

đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của 

Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định 

của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan 

đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này. 

5. Điều lệ Tổng Công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng 

Công ty. 

XIII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN  

Điều 46. Công nhân viên và công đoàn 

1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề 

liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã 

hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh 

nghiệp. 

2. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề 

liên quan đến quan hệ của Tổng Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, 

thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều 

lệ này, các quy chế của Tổng Công ty và quy định pháp luật hiện hành. 

XIV. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 

Điều 47. Phân phối lợi nhuận 

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức 

hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Tổng Công ty. 

2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng 

đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Tổng 

Công ty. Tổng Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các 

điều kiện sau đây: 

a) Tổng Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo 

quy định của pháp luật; 

b) Đã trích lập các quỹ của Tổng Công ty theo quy định và bù đắp lỗ trước đó 

theo quy định của pháp luật; 

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, Tổng Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các 

khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn. 
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3. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của Tổng Công ty. Nếu 

chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo các phương 

thức thanh toán theo quy định của pháp luật. 

4. Tổng Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền 

chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu. 

5. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh 

toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực 

thi quyết định này. 

6. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu 

được chi trả bằng tiền mặt, Tổng Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc 

chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin 

chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Tổng Công ty đã 

chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ 

đông đó không nhận được tiền, Tổng Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản 

tiền Tổng Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ 

phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành 

theo quy định của pháp luật về chứng khoán. 

7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua 

nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, 

những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác 

được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. 

8. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

XV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ 

TOÁN 

Điều 48. Tài khoản ngân hàng 

1. Tổng Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng 

nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. 

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần 

thiết, Tổng Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của 

pháp luật. 

3. Tổng Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông 

qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Tổng Công ty mở 

tài khoản. 

Điều 49. Năm tài chính 

Năm tài chính của Tổng Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm 

và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp 
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Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay 

sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó. 

Điều 50. Chế độ kế toán 

1. Chế độ kế toán Tổng Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế 

độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban 

hành khác được Bộ Tài chính chấp thuận. 

2.Tổng Công ty tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy định pháp 

luật. Việc tổ chức bộ máy kế toán, ghi chép kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính 

của Công ty phải tuân thủ theo Luật Kế toán, Chuẩn mực Kế toán và chế độ Kế toán 

doanh nghiệp hiện hành. 

3. Tổng Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo 

quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, 

cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Tổng 

Công ty. 

4. Tổng Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường 

hợp Tổng Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì 

được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn 

đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 

XVI. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH 

NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Điều 51. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý 

1. Tổng Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải 

được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Tổng Công ty công bố báo cáo tài chính 

năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh 

theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh 

một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Tổng Công ty. 

3. Tổng Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét 

và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 

Điều 52. Báo cáo thường niên 

Tổng Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của 

pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 

XVII. KIỂM TOÁN TỔNG CÔNG TY  

Điều 53. Kiểm toán 
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1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một Công ty kiểm toán độc lập 

hoặc thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng 

quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo 

tài chính của Tổng Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và 

điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.  

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng 

Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các 

thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được 

phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài 

chính của Tổng Công ty. 

XVIII. DẤU CỦA TỔNG CÔNG TY 

Điều 54. Dấu của Tổng Công ty 

1. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của 

Tổng Công ty. Tổng Giám đốc Tổng Công ty quyết định loại dấu, số lượng, hình thức 

và nội dung dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổng Công ty (nếu có). 

2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định nội 

bộ của Tổng Công ty.  

XIX. GIẢI THỂ VÀ THANH LÝ  

Điều 55. Giải thể 

1. Tổng Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau: 

a) Kết thúc thời hạn hoạt động của Tổng Công ty mà không có quyết định gia 

hạn;  

b) Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  

c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản 

lý thuế có quy định khác; 

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Việc giải thể Tổng Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại 

hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải 

được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) 

theo quy định. 

Điều 56. Thanh lý 

1. Sau khi có quyết định giải thể Tổng Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập 

Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ 

định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một Công ty kiểm toán độc 

lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban 
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thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Tổng Công ty hoặc chuyên gia độc 

lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Tổng Công ty ưu tiên thanh toán 

trước các khoản nợ khác của Tổng Công ty. 

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày 

thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Tổng 

Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Tổng Công ty trước Tòa án và 

các cơ quan hành chính. 

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: 

a) Các chi phí thanh lý; 

b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác 

của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; 

c) Nợ thuế; 

d) Các khoản nợ khác của Tổng Công ty; 

e) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên 

đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước. 

XX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ  

Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Tổng 

Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều 

lệ này, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa: 

a) Cổ đông với Tổng Công ty; 

b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay người điều 

hành khác; 

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và 

hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội 

đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu 

từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc 

kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị 

hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban Kiểm soát chỉ 

định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ 

khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được 

các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án có thẩm 

quyền. 

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc 

thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án. 
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XXI. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  

Điều 58. Điều lệ Tổng Công ty 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, 

quyết định. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động 

của Tổng Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có 

những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì 

những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động 

của Tổng Công ty. 

XXII. NGÀY HIỆU LỰC  

Điều 59. Ngày hiệu lực 

1. Bản điều lệ này gồm 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần 

Công trình Viettel nhất trí thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2021 tại Hà Nội và cùng 

chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.  

2. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Tổng Công ty. 

3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Tổng Công ty có giá trị khi có chữ ký của 

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị. 

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty./. 

 



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP – VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ  

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL 

 (Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên  

số …………/NQ-VCC-ĐHĐCĐ ngày …………) 

(DỰ THẢO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, tháng    04   năm 2021 
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QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ  

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 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; 

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số          ngày          tháng     năm 2021. 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty cổ phần 

Công trình Viettel. Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel 

bao gồm các nội dung sau: 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1.1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến quản trị công ty bao 

gồm những nội dung chính sau: 

a) Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát; 

b) Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng, Hội đồng quản trị; 

c) Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc; 

d) Các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và các quy định 

hiện hành khác của pháp luật. 

1.2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 

Tổng Giám đốc và những người có lien quan. 

Điều 2. Giải thích thuật ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
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1. “Quản trị công ty” là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm: 

a) Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý; 

b) Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; 

c) Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan; 

d) Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông; 

e) Công khai minh bạch mọi hoạt động của Tổng Công ty. 

2. “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 luật Chứng khoán 

năm 2019. 

3. “Người quản lý doanh nghiệp” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh 

khác do Hội đồng quản trị quy định. 

4. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế 

toán trưởng. 

5. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” (sau đây gọi là thành viên 

không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không đồng thời giữ vị trí người điều 

hành theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế này. 

6. “Người phụ trách quản trị công ty” là người do Hội đồng quản trị bổ nhiệm để 

hỗ trợ công tác quản trị công ty, thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy chế này. 

7. “Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại Khoản 23 Điều 4 

Luật Doanh nghiệp, Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán. 

Chương II 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết 

định cao nhất của Tổng Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một 

lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. 

2. Đại hội đồng có quyền và nghĩa vụ sau: 

a)  Thông qua định hướng phát triển của Tổng Công ty; 

b)  Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào 

bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; 

c)  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; 

d)  Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở 

lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty; 
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đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty; 

e)  Thông qua báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; 

g)  Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; 

h)  Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây 

thiệt hại cho Tổng Công ty và cổ đông Tổng Công ty; 

i)   Quyết định tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty; 

k)  Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội 

đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

l)   Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát; 

m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán 

độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Tổng Công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc 

lập khi xét thấy cần thiết; 

n) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Tổng Công ty; 

o) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của 

Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; 

p) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công 

ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; 

q) Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm 

soát viên; 

r)  Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ này. 

Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết 

bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

1.1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất 

thường. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ 

ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ 

đông trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài 

chính. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các 

trường hợp sau: 

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng Công ty; 

b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng 

thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 
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c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.4 Điều lệ 

Tổng Công ty; 

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

e. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. 

1.2. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại Khoản 1.1.b Điều này hoặc nhận được 

yêu cầu triệu tập họp quy định tại Khoản 1.1.c và Khoản 1.1.d Điều này. Trường hợp 

Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch 

Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát 

sinh cho Tổng Công ty. 

1.3. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại Khoản 1.2 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát 

thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật 

này. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Tổng Công ty. 

1.4. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại Khoản 1.3 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 

11.4 Điều lệ Tổng Công ty có quyền đại diện Tổng Công ty triệu tập họp Đại hội đồng 

cổ đông. 

2. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp 

2.1. Trình tự, thủ tục chốt danh sách cổ đông thực hiện theo quy định của pháp 

luật về chứng khoán. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được 

lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. 

2.2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, 

địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; 

tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với 

cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ 

đông. 

3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội 

đồng cổ đông 

3.1. Tổng Công ty phải thông báo việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự 

họp Đại hội đồng cổ đông, đồng thời 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. 
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3.2. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc 

của cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu 

sửa đổi thông tin sai lệch hoặc bổ sung thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ 

đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người quản lý Tổng Công ty phải cung 

cấp kịp thời thông tin trong sổ đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo 

yêu cầu của cổ đông; chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp 

hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu 

cầu.  

4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 

4.1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến 

tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước 

ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi 

hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi 

cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ 

đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty và Ủy ban chứng 

khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán mà Tổng Công ty đăng ký giao dịch hoặc 

niêm yết. 

4.2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn 

đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông 

tin điện tử của Tổng Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo 

họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài 

liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết 

đối với từng vấn đề trong chương trình họp; 

b)  Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành 

viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

c) Phiếu biểu quyết. 

5. Chương trình, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

5.1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội 

dung cuộc họp. 

5.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.4 Điều lệ Tổng Công ty 

có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị 

phải bằng văn bản và được gửi đến Tổng Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước 

ngày khai mạc. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, 

số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 
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nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết 

định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần 

cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp. 

5.3. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị quy 

định tại khoản 5.2 Điều này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc 

họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp 

Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 5.2 Điều này. 

b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 

5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Điều 11.4 Điều lệ. 

c) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông. 

5.4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị 

quy định tại khoản 5.2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 5.3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào 

chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

6. Việc ủy quyền cho người đại diện họp Đại hội đồng cổ đông 

6.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực 

tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác 

dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại Điều 12.6 Điều lệ 

Tổng Công ty. 

6.2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 

phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân 

sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy 

quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy 

quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ 

đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. 

Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền 

ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước 

đó chưa đăng ký với Tổng Công ty. 

7. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 

7.1. Cổ đông có thể đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức 

đã ghi trong thông báo, bao gồm một trong các hình thức sau: đăng ký trực tiếp, gửi thư 
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hoặc thư điện tử hoặc hình thức khác cho Tổng Công ty trước thời hạn ghi trong thông 

báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. 

7.2. Hội đồng quản trị quyết định cách thức đăng ký cụ thể, đảm bảo thuận lợi 

nhất cho các cổ đông trong việc đăng ký tham dự và thông báo đến các cổ đông khi 

thông báo triệu tập họp. 

8. Điều kiện tiến hành 

8.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại 

diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

8.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định tại khoản 8.1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 

thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu 

quyết trở lên. 

8.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định 

tại khoản 8.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 

20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba 

được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. 

8.4. Theo đề nghị của chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương 

trình họp đã gửi kèm theo thông báo mời họp. 

9. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức 

biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp. 

10. Cách thức bỏ phiếu 

10.1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tổng Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc 

đại diện theo ủy quyền có quyền biểu thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, tên của cổ 

đông và số phiếu biểu quyết mà cổ đông đó có. Biểu quyết tại đại hội sẽ tiến hành bằng 

biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.  

10.2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội 

dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ biểu quyết hoặc 

bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu tùy theo nội dung lấy ý kiến. Cách thức biểu quyết 

sẽ được quy định cụ thể và thông qua tại Quy chế làm việc của Đại hội. 

10.3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai 

mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong 

trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay 

đổi. 
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10.4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải 

thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu 

quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội 

đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số 

phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.  

11. Cách thức kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu 

Số phiếu, thẻ biểu quyết được kiểm đếm theo thứ tự: tán thành, không tán thành, 

không có ý kiến với từng vấn đề. Việc công bố kết quả kiểm phiếu được thực hiện theo 

quy định tại Quy chế làm việc của Đại hội. 

12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua 

12.1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại 

diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành: 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được 

ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty; 

e. Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty. 

12.2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% 

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định 

tại các khoản 12.1 Điều này. 

12.3. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục 

triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ Tổng Công ty. 

12.4. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, người trúng 

cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu 

tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 

số thành viên quy định tại Điều lệ Tổng Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở 

lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc 

Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang 

nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử. 

13. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 
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13.1. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp 

Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.4 Điều lệ Tổng Công ty có quyền 

yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 

a) Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật doanh 

nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại 20.6 Điều lệ Tổng Công ty. 

b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Tổng Công ty. 

13.2. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy 

bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều này, nghị quyết đó vẫn có 

hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có 

hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ 

quan có thẩm quyền. 

14. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

14.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm 

hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có 

thể lập thêm bằng tiếng Anh và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c) Chương trình và nội dung cuộc họp; 

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông 

về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp; 

f) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh 

sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương 

ứng; 

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ 

phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

i) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực 

nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội 
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dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký 

biên bản họp. 

14.2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi 

kết thúc cuộc họp. 

14.3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải 

liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 

14.4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. 

Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng 

Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

14.5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự 

họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời 

họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. 

15. Công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Việc công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định của 

pháp luật về chứng khoán. 

Điều 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết 

bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 

1. Ngoại trừ Đại hội đồng cổ đông thường niên, các vấn đề thuộc thẩm quyền của 

Đại hội đồng cổ đông đều có thể được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp 

hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều này. 

2. Trình tự, thủ tục thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng 

hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: 

2.1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng Công ty. 

2.2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền 

biểu quyết chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập 

danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quy 

chế này. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo 

quy định tại Khoản 4 Điều 4 Quy chế này. 

2.3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Mục đích lấy ý kiến; 
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c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cổ đông là cá nhân; 

tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với 

cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân 

đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu 

quyết của cổ đông; 

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; 

e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến 

đối với từng vấn đề lấy ý kiến; 

f) Thời hạn phải gửi về Tổng Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; 

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

2.4.Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Tổng Công ty bằng hình 

thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: 

a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ 

đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật 

của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì 

dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; 

b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được 

giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; 

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu 

lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, 

thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không 

tham gia biểu quyết. 

2.5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự 

chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản 

lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân 

biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu 

biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; 

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn 

đề; 

e) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 
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f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và 

người kiểm phiếu. 

Các thành viên Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu 

phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; 

liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do 

kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

2.6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết thực hiện công bố theo quy định của pháp 

luật về chứng khoán. 

2.7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được 

thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ 

tại trụ sở chính của Tổng Công ty. 

2.8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành. 

2.9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết 

bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp 

với trực tuyến 

Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức 

hội nghị trực tuyến hoặc bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến thực 

hiện theo quy chế do Hội đồng quản trị xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua trước khi triển khai thực hiện. 

Chương III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Điều 7. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của 

thành viên Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Tổng Công ty, có toàn quyền nhân danh 

Tổng Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty, trừ các 

quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 

hàng năm của Tổng Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;  
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c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào 

bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Tổng Công ty; 

e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 

của Luật Doanh nghiệp; 

f) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản 

trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có 

giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của 

công ty hoặc một giá trị khác theo nghị quyết phân cấp thẩm quyền của Hội đồng quản 

trị tùy từng thời kỳ và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 

của Luật Doanh nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, 

ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, 

Kế toán trưởng và người quản lý quan trọng khác theo Nghị quyết của Hội đồng quản 

trị từng thời kỳ; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người 

quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội 

đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người 

đó; 

j) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công 

việc kinh doanh hằng ngày của Tổng Công ty; 

k) Quyết định cơ cấu tổ chức, các quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty thuộc 

thẩm quyền theo nghị quyết của Hội đồng quản trị tùy từng thời kỳ, quyết định thành 

lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh 

nghiệp khác; 

l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị 

quyết; 

m) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông; 

n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc 

xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty; yêu cầu phá sản Tổng Công 

ty; 
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p) Phân cấp cho Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ điều hành trong phạm 

vi quyền hạn của Hội đồng quản trị; 

q) Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Tổng Công ty; 

r) Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền 

lợi liên quan đến Tổng Công ty; 

s) Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ 

và quy định nội bộ của Tổng Công ty; 

t) 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; 

u) Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng 

tài sản Tổng Công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan; 

v) Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua; 

w) Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty; 

x) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty; 

y) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế 

nếu có. 

z) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ này. 

Điều 8. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hôi đồng quản trị 

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 3 đến 11 thành viên. Số lượng cụ 

thể thành viên Hội đồng quản trị từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

b) Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể 

được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên 

độc lập Hội đồng quản trị của Tổng Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường 

hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó 

tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay 

thế và tiếp quản công việc. 

2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị 
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a) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị 

không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản 

trị. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định pháp luật. Tổng Công 

ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của 

Tổng Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. 

b) Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: 

i. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp. 

ii. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong 

lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông 

của Tổng Công ty. 

iii. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của 

Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty; của người quản lý, người có 

thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ. 

iv. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc 

của Tổng Công ty. 

v. Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty chỉ được đồng thời là thành 

viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác. 

3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị 

3.1. Hội đồng quản trị thông báo cho các cổ đông về số lượng thành viên dự kiến 

được bầu, bổ sung vào Hội đồng quản trị; đồng thời thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn 

phải đáp ứng đối với các chức danh được bầu để các cổ đông đề cử, ứng cử. 

3.2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết 

để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% 

đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 

tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 

40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề 

cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; 

từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) thành viên. 

3.3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử 

vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm 

ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

4. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị 

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương 

thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với 
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tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ 

đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số 

ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu 

bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi 

đủ số thành viên quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt 

cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến 

hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo 

tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử. 

5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản 

trị 

5.1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ 

Tổng Công ty. 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận. 

5.2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp thành viên Hội đồng quản trị không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị 

trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng. 

5.3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên 

Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường 

hợp quy định tại khoản 5.1 và khoản 5.2 Điều này. 

5.4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định 

tại Điều lệ Tổng Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội 

đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba. 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a nêu trên, Đại hội đồng cổ đông bầu thành 

viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc 

họp gần nhất. 

6. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

6.1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Tổng Công ty 

phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai 

mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty để cổ đông 

có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản 

trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân 
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được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì 

lợi ích cao nhất của Tổng Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. 

Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung 

tối thiểu sau đây: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 

công ty khác); 

e) Các lợi ích có liên quan tới Tổng Công ty và các bên có liên quan của Tổng 

Công ty (nếu có); 

f) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 

6.2. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được 

thông báo trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty, Sở giao dịch chứng khoán, Ủy 

ban chứng khoán Nhà nước trong vòng 24h kể từ khi xảy ra sự kiện theo quy định của 

pháp luật chứng khoán. 

7. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị 

7.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

7.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị 

đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất 

triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ 

phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 

01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

7.3 Bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị: Trường hợp Chủ tịch Hội 

đồng quản trị có đơn xin từ chức, Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

đơn của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị phải tổ chức họp để xem xét 

quyết định và tiến hành thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản 

trị mới theo quy định. 

Điều 9. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị  

1. Tổng Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị 

theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 
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2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù 

lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên 

Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho 

từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng 

quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp 

lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 

4. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh 

của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể 

hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Tổng Công ty và phải báo 

cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 10.  Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường. 

2. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường: 

2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát. 

b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 03 người quản lý khác. 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị. 

2.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời 

hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 2.1 nêu trên. 

Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu 

trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Tổng Công ty; người đề nghị có quyền 

thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

3. Thông báo họp Hội đồng quản trị 

3.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải 

gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời 

họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận 

và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và 

phiếu biểu quyết của thành viên. 

3.2. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, 

fax, phương tiện điện tử và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội 

đồng quản trị được đăng ký tại Tổng Công ty. 

4. Quyền dự họp Hội đồng quản trị của thành viên Ban kiểm soát 
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Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài 

liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. 

Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng 

không được biểu quyết. 

5. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị 

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành 

viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này 

không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời 

hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến 

hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

6. Cách thức biểu quyết 

Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc 

họp trong trường hợp sau đây: 

6.1. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp 

6.2. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 

8 Điều này. 

6.3. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 

hình thức điện tử khác. 

6.4. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 

6.5. Tham dự và biểu quyết thông qua hình thức họp kết hợp một hoặc một số 

các hình thức nêu trên. 

7. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị 

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số 

thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng 

thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

8. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị 

Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên 

được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội 

đồng quản trị chấp thuận. 

9. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị 

Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và 

lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập 

thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

9.1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp. 
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9.2. Thời gian, địa điểm họp. 

9.3. Mục đích, chương trình và nội dung họp. 

9.4. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách 

thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do. 

9.5. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp. 

9.6. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến 

của cuộc họp. 

9.7. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến. 

9.8. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng. 

9.9. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 10 Điều này. 

10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký biên bản họp Hội đồng quản 

trị nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có 

đầy đủ nội dung theo quy định từ khoản 9.1 đến 9.8 Điều này thì biên bản này có hiệu 

lực. 

11. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý 

như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và 

bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

12. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị 

Việc công bố nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy 

định của Điều lệ Tổng công ty, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản 

pháp luật liên quan. 

13. Thẩm quyền và thể thức, trình tự, thủ tục lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản 

trị bằng văn bản thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và được quy định 

cụ thể tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. 

Điều 11. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

1. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty  

1.1. Người phụ trách quản trị Tổng công ty phải là người có hiểu biết về pháp 

luật, không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực 

hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty. 

1.2. Người phụ trách quản trị Tổng công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Tổng 

công ty. 

2. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty  
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Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ 

công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. 

3. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 

3.1. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Người phụ trách quản trị Tổng 

công ty theo quy định tại Khoản 1 Điều này.  

3.2. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công. 

3.3. Có đơn từ chức và được chấp thuận. 

4. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị Tổng công ty 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty phải được 

thông báo theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, luật doanh nghiệp và luật chứng 

khoán. 

5. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty 

5.1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông; 

5.2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ 

đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

5.3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

5.4. Tham dự các cuộc họp; 

5.5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy 

định của pháp luật; 

5.6. Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông 

tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; 

5.7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của 

Tổng Công ty; 

5.8. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan; 

5.9. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật; 

5.10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

 

Chương IV 

BAN KIỂM SOÁT  

Điều 12. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của 

thành viên Ban kiểm soát  

1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau: 
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1.1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong 

việc quản lý và điều hành Tổng Công ty. 

1.2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 

trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù 

hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

1.3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh 

doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Tổng Công ty, báo cáo đánh giá 

công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra 

khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại 

hội đồng cổ đông. 

1.4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát 

nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Tổng Công ty. 

1.5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Tổng Công ty, công 

việc quản lý, điều hành hoạt động của Tổng Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo 

nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông 

quy định tại Điều 11.4 Điều lệ Tổng Công ty. 

1.6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.4 Điều 

lệ Tổng Công ty, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban 

kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị 

và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định 

tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không 

gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. 

1.7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, 

bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh 

của Tổng Công ty. 

1.8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy 

định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội 

đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải 

pháp khắc phục hậu quả. 

1.9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội 

đồng quản trị và các cuộc họp khác của Tổng Công ty. 
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1.10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty để 

thực hiện nhiệm vụ được giao. 

1.11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình 

báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông. 

1.12. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm 

toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; quyết định tổ 

chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn 

kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết. 

1.13. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình. 

1.14. Giám sát tình hình tài chính của Tổng Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong 

hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác. 

1.15. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ 

đông. 

1.16. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Tổng 

Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của 

Tổng Công ty, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong 

thời hạn 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp 

khắc phục hậu quả. 

1.17. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua. 

1.18. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định 

155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 

1.19. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Tổng Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, 

chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân 

viên của Tổng công ty trong giờ làm việc. 

1.20. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu 

về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty. 

1.21. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông. 

2. Trách nhiệm của Kiểm soát viên 

2.1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. 
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2.2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt 

nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Tổng Công ty. 

2.3. Trung thành với lợi ích của Tổng Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa 

vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Tổng 

Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

2.4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công 

ty. 

2.5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 2.1 đến 2.4 Điều này mà gây 

thiệt hại cho Tổng Công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm 

cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát 

viên có được do vi phạm phải hoàn trả cho Tổng Công ty. 

2.6. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và 

nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người 

có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. 

Điều 13. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát  

1. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát 

1.1. Số lượng Kiểm soát viên của Tổng Công ty từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Số 

lượng cụ thể thành viên Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết 

định. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với 

số nhiệm kỳ không hạn chế. 

1.2. Ban kiểm soát bao gồm một Trưởng ban và các Kiểm soát viên. Trưởng Ban 

kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên. 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên 

2.1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh 

nghiệp; 

2.2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 

toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh 

của Tổng Công ty; 

2.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng giám đốc và người quản lý khác; 

2.4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 

người lao động của Tổng Công ty; 
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2.5. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp 

của Tập đoàn; người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn, người đại diện phần vốn 

của Tập đoàn tại Tổng Công ty; 

2.6. Không thuộc các trường hợp sau: 

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng Công ty. 

b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện 

kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong 03 năm liền trước đó. 

3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

3.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết 

để đề cử các ứng viên Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 

dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 

hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 

dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 

năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% 

đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) thành viên. 

3.2. Trường hợp số lượng ứng viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử 

vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng 

cử viên. Việc Ban Kiểm soát giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng 

trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định 

của pháp luật. 

4. Cách thức bầu Kiểm soát viên 

Việc biểu quyết bầu Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn 

phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần 

sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn 

hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người 

trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt 

đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại 

Điều lệ này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau 

cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử 

viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu 

cử. 

5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

5.1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây: 
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a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại 

Khoản 2 Điều này; 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; 

5.2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây: 

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế này; 

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

6. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 

Việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Tổng Công 

ty phải được thông báo theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Luật doanh nghiệp và 

Luật chứng khoán. 

7. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát 

7.1. Kiểm soát viên được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, 

thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát. 

7.2. Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ 

tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng 

ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp 

thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. 

7.3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí 

kinh doanh của Tổng công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 

quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo 

cáo tài chính hằng năm của Tổng Công ty. 

Chương V 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Điều 14. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc  

1. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Tổng 

Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản 

trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. 

2. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: 
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2.1. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của 

Tổng Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

2.2. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

2.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Tổng Công 

ty; 

2.4. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công 

ty; 

2.5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ 

các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 

2.6. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, 

kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc; 

2.7. Tuyển dụng lao động; 

2.8. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; 

2.9. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và nghị quyết, 

quyết định của Hội đồng quản trị. 

Điều 15. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với 

Tổng Giám đốc 

1. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc 

1.1. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ 

nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 

1.2. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý Tổng Công ty, 

Kiểm soát viên của Tổng Công ty và Tập đoàn; người đại diện phần vốn nhà nước tại 

Tập đoàn, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng Công ty; 

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Tổng 

Công ty. 

2. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc 

Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê một 

người khác làm Tổng Giám đốc. 

3. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc 

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành 

viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám 

đốc mới thay thế. 
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4. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với 

Giám đốc 

Việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty phải 

được thông báo trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty, Sở giao dịch chứng khoán, 

Ủy Ban chứng khoán Nhà nước trong vòng 24h kể từ khi xảy ra sự kiện theo quy định 

của pháp luật chứng khoán. 

5. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc 

5.1. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng 

giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. 

5.2. Tiền lương của Tổng giám đốc được tính vào chi phí kinh doanh của Tổng 

Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành 

mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Tổng Công ty và phải báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Chương VI 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC 

Điều 16. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng 

Giám đốc  

1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả 

họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc. 

1.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải 

gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các 

thành viên Hội đồng quản trị.  

Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận 

nhưng không được biểu quyết.  

1.2. Khi thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội 

đồng quản trị có thể mời Ban Tổng Giám đốc hoặc Người điều hành khác có liên quan 

tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị.  

1.3. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản được thực hiện 

theo quy định của Quy chế này. 

1.4. Tại các phiên họp đình kỳ, đột xuất của Ban điều hành, người chủ trì căn cứ 

nội dung cuộc họp có thể quyết định mời Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng 

Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát cùng tham dự họp và đóng góp ý kiến (nếu 

có). Nội dung cuộc họp phải lập thành biên bản và gửi về Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát để báo cáo.  
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2. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát 

Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc nghị 

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tới các Kiểm soát viên trong thời hạn mười (10) 

ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 

3. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc 

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị sau khi được ban hành phải được 

gửi đến cho Tổng Giám đốc cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên 

Hội đồng quản trị. 

4. Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội 

đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị 

4.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được 

trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị 

bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận: 

a)  Tổng giám đốc hoặc ít nhất 03 người điều hành khác; 

b)  Ban kiểm soát; 

4.2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại khoản 4.1 Điều này phải được tiến 

hành trong thời hạn bảy (07) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội 

đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch hội đồng quản trị 

phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Tổng công ty; những người đề 

nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở khoản 4.1 Điều này có thể tự mình triệu tập 

họp Hội đồng quản trị. 

5. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ 

và quyền hạn được giao 

5.1. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ 

đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan 

này định kỳ theo quy định và khi được yêu cầu. 

5.2. Tổng giám đốc phải báo cáo trong các cuộc họp Hội đồng quản trị về các vấn 

đề sau: các quyết định trong quá trình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, đầu tư, 

hoạt động quản trị Tổng Công ty theo quy định tại Nghị quyết Phân cấp thẩm quyền của 

Hội đồng quản trị; Các vấn đề ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả hoạt động của Tổng 

công ty, cổ đông và thị trường, các rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt 

động kinh doanh của Tổng công ty, hoặc các sự việc xét thấy cần thiết khác 

5.3. Tổng giám đốc phải giải trình về sự thua lỗ, kém hiệu quả từng thời kỳ và kế 

hoạch khắc phục trước Hội đồng quản trị. 
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5.4. Ngoài các thông tin báo cáo định kỳ, theo cầu của Hội đồng quản trị, Tổng 

giám đốc và người điều hành khác phải báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp thông tin, báo 

cáo trong khoảng thời gian nhanh nhất theo yêu cầu.  

6. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội 

đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc 

Tổng giám đốc chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị 

và các vấn đề được Hội đồng quản trị phân cấp đồng thời có trách nhiệm báo cáo các 

nội dung đã thực hiện hoặc chưa thực hiện cũng như kết quả việc thực hiện khi Hội đồng 

quản trị yêu cầu. 

7. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội 

đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ 

thể của các thành viên nêu trên 

7.1. Phối hợp hoạt động giữa  Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: 

Hội đồng quản trị đảm bảo rằng tất cả tài liệu, thông tin về nội dung họp, tài liệu 

liệu, biên bản họp, nghị quyết họp của Đại hồi đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các báo 

cáo của Tổng giám đốc và người điều hành khác trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu 

khác do công ty phát hành, được cung cấp cho Ban kiểm soát cùng thời điểm và phương 

thức như cung cấp với thành viên Hội đồng quản trị.  

Ngoài các thông tin báo cáo định kỳ, Ban kiểm soát được quyền yêu cầu Hội 

đồng quản trị cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động 

kinh doanh của Tổng công ty. 

7.2. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc: 

Tổng giám đốc và người điều hành khác thực hiện cung cấp thông tin theo định 

kỳ các công việc theo quy định của Tổng công ty. 

Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm 

soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp 

các thông tin, báo cáo có liên quan đến công việc mà thành viên Ban kiểm soát được 

phân công thực hiện. 

Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt động kinh 

doanh của Tổng công ty, Tổng giám đốc và người điều hành khác cần báo cáo ngay cho 

Ban kiểm soát 

Tổng giám đốc và Người điều hành khác có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận 

lợi để Ban kiểm soát được tiếp cận thông tin, báo cáo trong khoảng thời gian nhanh nhất. 

Các văn bản báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị phải được gửi đến thành 
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viên Ban kiểm soát cùng thời thời điểm và theo phương thức như gửi đến thành viên 

Hội đồng quản trị.  

8.3. Phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị được quyền yêu cầu Tổng giám đốc và các đơn vị báo cáo thực 

hiện việc cung cấp thông tin, chấp hành chế độ báo cáo nhằm thực hiện chức năng quản 

trị, kiểm soát theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ của Tổng công ty, phù hợp với 

quy định của pháp luật. Các thông tin, số liệu báo cáo, cung cấp cho Hội đồng quản trị 

phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, kịp thời, đầy đủ, phản ánh đúng tình hình 

hoạt động của Tổng công ty, phù hợp với yêu cầu quản trị và quy định pháp luật.  

Tổng giám đốc có trách nhiệm thiết lập và duy trì thực hiện chế độ thông tin báo 

cáo đối với Hội đồng quản trị bao gồm cả cách thức gửi/nhận thông tin, báo cáo đảm 

bảo an toàn, bảo mật theo quy định của Hội đồng quản trị.  

Điều 17. Đánh giá hoạt động đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát, Tổng Giám đốc và các người điều hành khác 

Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, Hội đồng quản trị 

tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám 

đốc và các người điều hành khác của Tổng Công ty. 

Trưởng Ban Kiểm soát tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công 

của từng Kiểm soát viên. 

Tiêu chí đánh giá hoạt động và xếp loại đánh giá theo quy định của Tổng công ty 

trong từng thời kỳ.  

Điều 18. Xử lý vi phạm về quản trị công ty 

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và những người 

điều hành khác khi thực hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm pháp luật và quy định 

của Tổng Công ty thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành 

chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Tổng Công ty và của pháp 

luật. Nếu những hành vi vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích của Tổng Công ty, lợi ích của 

cổ đông thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

Điều 19. Công bố thông tin 

1. Tổng Công ty phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và 

bất thường theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin cho cổ đông 

và công chúng đầu tư. Tổng Công ty phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các 

thông tin khác nêu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh 

hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư. 



32 

 

 

2. Cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm 

đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư được tiếp cận một cách công bằng. Ngôn ngữ 

trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và công 

chúng đầu tư. 

3. Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin 

của Tổng Công ty có trách nhiệm sau: 

a) Công bố các thông tin của công ty với công chúng đầu tư theo quy định của 

pháp luật và Quy chế công bố thông tin của Tổng công ty. 

b) Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông có thể dễ dàng liên hệ. 

Điều 20. Bổ sung, sửa đổi Quy chế 

1. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, 

quyết định. 

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động 

của Tổng Công ty chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trong trường hợp có những 

quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những 

quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Tổng 

Công ty. 

Điều 21. Ngày hiệu lực 

Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel bao gồm 21 

Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 04 năm 2021/. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thanh Nam 

 



QUY CHẾ  

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số        /NQ-VCC-HĐQT ngày          tháng      năm 2021 

 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel) 

 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính 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; 

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số     /NQ-VCC-ĐHĐCĐ ngày   tháng   

năm 2021. 

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng 

Công ty cổ phần Công trình Viettel. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng 

Công ty cổ phần Công trình Viettel bao gồm các nội dung sau:  

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ 

cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản 

trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.  

2. Đối tượng áp dụng: 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-VCC-HĐQT       Hà Nội, ngày        tháng … năm 2021 

DỰ THẢO 
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Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.  

Điều 2. Giải thích từ ngữ và viết tắt 

1. “Tổng Công ty”: Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel. 

2. “HĐQT”: Hội đồng quản trị của Tổng Công ty. 

3. “Chủ tịch HĐQT”: Chủ tịch hội đồng quản trị của Tổng Công ty. 

4. “Thành viên HĐQT”: Thành viên hội đồng quản trị của Tổng Công ty. 

5. “Thành viên không điều hành”: là thành viên không nắm giữ các chức vụ 

trong Ban điều hành của Tổng Công ty. 

6. “Thành viên HĐQT chuyên trách”: là thành viên HĐQT không nắm giữ 

các chức vụ trong Ban điều hành, làm việc toàn thời gian và duy nhất tại Tổng Công 

ty. 

7. “ĐHĐCĐ”: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty. 

8. “Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, 

Kế toán trưởng, và các chức danh khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 

9. “Quy chế quản lý nội bộ” thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT bao gồm 

bao gồm các văn bản theo danh sách ban hành kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị 

từng thời kỳ. 

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của HĐQT 

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội 

đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách 

nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của 

Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Tổng Công ty. 

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức điều hành 

thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị .  

CHƯƠNG II 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ thành viên Hội đồng quản trị  

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 Tổng Công ty, trong đó có quyền được 
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cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Tổng 

Công ty và của các đơn vị trong Tổng Công ty. 

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Tổng 

Công ty và các nghĩa vụ sau: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích 

cao nhất của cổ đông và của Tổng Công ty, theo quy định tại Quy chế này và phân 

công của Hội đồng quản trị trong từng thời kỳ;  

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến thảo luận, 

biểu quyết về các  về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội 

đồng quản trị, trừ trường hợp không được biểu quyết vì vấn đề xung đột lợi ích; 

c) Triển khai thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết 

của Hội đồng quản trị; 

d) Có trách nhiệm giải trình trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về 

việc thực hiện nhiệm vụ được giao khi được yêu cầu;  

e) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được 

từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác; 

f) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Tổng 

công ty, công ty con, công ty khác do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% 

trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của 

thành viên đó; giao dịch giữa Tổng Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng 

quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 

03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; 

g) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Tổng công 

ty theo quy định của pháp luật. 

h) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng 

giám đốc, người quản lý khác trong Tổng Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình 

hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty và của đơn vị trong Tổng 

Công ty. 
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2. Người được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, 

tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và 

cung cấp thông tin do Điều lệ Tổng Công ty quy định. 

Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có từ 3 đến 11 thành viên. Số lượng 

cụ thể thành viên Hội đồng quản trị từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết 

định.  

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có 

thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành 

viên độc lập Hội đồng quản trị của Tổng Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.  

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì 

các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên 

mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. 

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị 

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: 

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp. 

2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong 

lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty và không nhất thiết phải là cổ 

đông của Tổng Công ty. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của 

Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty; của người quản lý, người 

có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty chỉ được đồng thời là thành 

viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác. 

Điều 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty không được kiêm Tổng giám đốc. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: 

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; 
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b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì 

và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; 

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng 

quản trị; 

e) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; 

f) Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản 

trị; 

g) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công 

ty. 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội 

đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ 

chức hoặc bị bãi miễn.  

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện 

được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy 

định tại Điều lệ Tổng Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ 

tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang 

chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục 

bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số 

các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên 

còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị. 

Điều 9. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp sau đây: 

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Quy chế này. 

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận. 
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2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường 

hợp thành viên Hội đồng quản trị không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản 

trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng. 

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên 

Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường 

hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung 

thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: 

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định 

tại Điều lệ Tổng Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một 

phần ba. 

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a nêu trên, Đại hội đồng cổ đông bầu thành 

viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc 

họp gần nhất. 

Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản 

trị 

1. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau: 

a) Hội đồng quản trị thông báo cho các cổ đông về số lượng thành viên dự kiến 

được bầu, bổ sung vào Hội đồng quản trị; đồng thời thông báo các điều kiện, tiêu 

chuẩn phải đáp ứng đối với các chức danh được bầu để các cổ đông đề cử, ứng cử. 

b) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản 

trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc 

Đại hội đồng cổ đông; 

c) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết 

để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 

10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được 

đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng 

viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 

60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 

sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 
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80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) 

thành viên. 

2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử 

vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu 

thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về 

quản trị Tổng Công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên 

Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu 

quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương 

thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với 

tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ 

đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một 

số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số 

phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất 

cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Tổng Công ty. Trường hợp có từ 

02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của 

Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu 

ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử. 

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị 

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Tổng Công ty 

phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày 

khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty để 

cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội 

đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các 

thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung 

thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng Công ty nếu được bầu làm thành viên 

Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố 

bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 
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c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 

công ty khác); 

e) Lợi ích có liên quan tới Tổng Công ty và các bên có liên quan của Tổng Công 

ty (nếu có); 

f) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng 

quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 

Chương III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Tổng Công ty, có toàn quyền nhân danh 

Tổng Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty, trừ các 

quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: 

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh 

hàng năm của Tổng Công ty; 

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng 

loại;  

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào 

bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Tổng Công ty; 

e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 

của Luật Doanh nghiệp; 

f) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản 

trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty; 

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có 

giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 
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của Tổng Công ty hoặc một giá trị khác theo nghị quyết phân cấp thẩm quyền của 

Hội đồng quản trị tùy từng thời kỳ và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 

và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp; 

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, các Phó Tổng 

Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý quan trọng khác theo Nghị quyết của 

Hội đồng quản trị từng thời kỳ; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác 

của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng 

thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và 

quyền lợi khác của những người đó; 

j) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công 

việc kinh doanh hằng ngày của Tổng Công ty; 

k) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty, quyết 

định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ 

phần của doanh nghiệp khác; 

l) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua 

nghị quyết; 

m) Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông; 

n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc 

xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 

o) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty; yêu cầu phá sản Tổng Công 

ty; 

p) Phân cấp cho Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ điều hành trong phạm 

vi quyền hạn của Hội đồng quản trị; 

q) Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Tổng Công ty; 

r) Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có 

quyền lợi liên quan đến Tổng Công ty; 
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s) Đảm bảo hoạt động của Tổng Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, 

Điều lệ và quy định nội bộ của Tổng Công ty; 

t) 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 Tổng Công ty; 

u) Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản 

trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc 

sử dụng tài sản Tổng Công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên 

quan; 

v) Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông 

thông qua; 

w) Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty; 

x) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho 

thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng Công 

ty; 

y) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay 

thế nếu có. 

z) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ này. 

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc 

họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Tổng Công ty quy định. 

Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết. 

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với 

quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Tổng Công ty gây 

thiệt hại cho Tổng Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết 

định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và 

phải đền bù thiệt hại cho Tổng Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, 

quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Tổng 

Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết 

định nói trên. 
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Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê 

duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch 

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% 

hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ 

ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên 

báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều 

lệ Tổng Công ty và Nghị quyết phân cấp thẩm quyền của Hội đồng quản trị giữa 

Tổng Công ty với một trong các đối tượng sau: 

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 

10% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng Công ty và người có liên quan của họ; 

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; 

c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám 

đốc và người quản lý khác của Tổng Công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 

Điều 164 của Luật Doanh nghiệp. 

2. Người đại diện Tổng Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan 

đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ 

yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản 

trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu 

quyết. 

Điều 14. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông bất thường 

1.  Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong 

các trường hợp sau: 

a)  Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng Công ty; 

b)  Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số 

lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật; 

c)  Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 11.4 Điều 

lệ Tổng Công ty. 
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d)  Theo yêu cầu của Ban kiểm soát; 

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty. 

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hoặc nhận 

được yêu cầu triệu tập họp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này. 

3.  Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau 

đây: 

a)  Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; 

b)  Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ 

đông; 

c)  Lập chương trình và nội dung cuộc họp; 

d)  Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; 

e) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của 

cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu 

thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; 

f)  Xác định thời gian và địa điểm họp; 

g)  Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định 

Luật doanh nghiệp; 

h)  Các công việc khác phục vụ cuộc họp. 

Điều 15. Các ủy ban và bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị 

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập các Ủy ban/Hội đồng trực thuộc Hội đồng 

quản trị để giúp Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy 

định tại Quy chế này, Điều lệ Tổng Công ty và theo quy định của pháp luật.  

2. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công 

ty/hoặc thành lập Tiểu ban thư ký/Văn phòng Hội đồng quản trị là bộ máy giúp việc 

cho Hội đồng quản trị. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của do Hội đồng quản trị 

quy định trong từng thời kỳ, phù hợp quy định pháp luật, theo đó thực hiện một số 

nhiệm vụ chính như sau:  
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a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi 

chép các biên bản họp; 

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ 

được giao; 

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị 

công ty; 

d) Hỗ trợ Tổng Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa 

thông tin và thủ tục hành chính. 

3. Hội đồng quản trị có quyền thuê nhân viên và tư vấn độc lập, các kế toán 

độc lập và các tư vấn bên ngoài khác để thực hiện các công việc liên quan phù hợp 

với Điều lệ Tổng Công ty và quy định pháp luật. 

 

CHƯƠNG IV 

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 16. Cuộc họp của Hội đồng quản trị  

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng 

quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản 

trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao 

nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu 

hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc 

đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị. 

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường. 

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp 

sau đây: 

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát; 

b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 03 người quản lý khác; 

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị; 

d) Trường hợp khác theo quy định của Pháp luật. 
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4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó 

nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng 

quản trị. 

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời 

hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. 

Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng 

quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Tổng Công ty; người 

đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản 

trị. 

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải 

gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo 

mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề 

thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc 

họp và phiếu biểu quyết của thành viên. 

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, 

phương tiện điện tử và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội 

đồng quản trị được đăng ký tại Tổng Công ty. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị quy định cụ thể các trường hợp họp khẩn cấp, thời 

hạn thông báo và hình thức thông báo mời họp Hội đồng quản trị trong trường hợp 

cần họp khẩn cấp. 

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và 

các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên 

Hội đồng quản trị. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có 

quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. 

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên 

trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này 

không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời 

hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được 

tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

trong trường hợp sau đây: 
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a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 

11 Điều này; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 

hình thức điện tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; 

e) Tham dự và biểu quyết thông qua hình thức họp kết hợp một hoặc một số các 

hình thức nêu trên. 

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu 

quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng 

quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước 

sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. 

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành 

viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên 

Hội đồng quản trị chấp thuận. 

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa 

số thành viên dự họp tán thành, bao gồm cả phiếu biểu quyết bằng văn bản và biểu 

quyết theo ủy quyền; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc 

về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị 

1.  Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, 

ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có 

thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a)  Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b)  Thời gian, địa điểm họp; 

c)  Mục đích, chương trình và nội dung họp; 

d)  Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách 

thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; 

e) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; 
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f)  Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến 

của cuộc họp; 

g)  Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán 

thành và không có ý kiến; 

h)  Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng; 

i)   Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều này. 

2.  Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu 

được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội 

dung theo quy định tại các điểm từ a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên 

bản này có hiệu lực. 

3.  Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu 

trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng 

quản trị. 

4.  Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được 

lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng Công ty. 

5.  Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý 

như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và 

bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. 

Điều 18. Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định nội dung lấy ý kiến thành viên Hội 

đồng quản trị bằng văn bản hoặc phương thức điện tử. Bộ phận giúp việc/Thư ký 

công ty chịu trách nhiệm tổ chức việc triển khai theo quy định tại Quy chế này, phù 

hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.  

2. Thông báo lấy ý kiến phải được gửi kèm theo Phiếu biểu quyết và các tài 

liệu liên quan, được gửi theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử, hệ 

thống thông tin nội bộ hoặc phương tiện khác, nhưng đảm bảo đến được địa chỉ của 

từng thành viên Hội đồng quản trị đã được đăng ký tại Tổng Công ty.  

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau: 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp đăng ký kinh doanh của Tổng Công 

ty; 
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- Mục đích lấy ý kiến; 

- Họ, tên và địa chỉ liên lạc của thành viên Hội đồng quản trị; 

- Vấn đề cần lấy ý kiến; 

- Phương án biểu quyết: “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến. 

- Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Tổng Công ty; 

- Họ và tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;  

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng 

quản trị và gửi về Tổng Công ty theo quy định. Nếu quá thời hạn đề nghị gửi lại theo 

quy định thì văn bản xin ý kiến đó cói như thành viên Hội đồng quản trị không có ý 

kiến. 

5. Bộ phận giúp việc/Thư ký công ty hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản 

trị bổ nhiệm/chỉ định thực hiện các thủ tục kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu 

(Sau đây gọi là “Người kiểm phiếu”). Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ 

yếu sau đây: 

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp đăng ký kinh doanh của Tổng Công 

ty; 

- Mục đích lấy ý kiến và các vấn đề cần lấy ý kiến; 

- Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi, tổng số phiếu biểu quyết thu về, số phiếu biểu 

quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ. Biên bản phải có phụ lục danh sách 

thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia biểu quyết.  

- Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến đối với từng vấn đề 

được xin ý kiến; 

- Họ tên, chữ ký của Người kiểm phiếu, Chủ tịch Hội đồng quản trị.  

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm 

về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về 

các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung 

thực, không chính xác.  

7. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản áp dụng 

theo nguyên tắc thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị tại Điều 16 của Quy chế 

này.  
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8. Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng 

quản trị được thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành 

viên Hội đồng quản trị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt kiểm phiếu.  

9. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết 

đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải 

được lưu trữ tại trụ sở chính của Tổng Công ty.  

10. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng 

quản trị bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Hội 

đồng quản trị. 

CHƯƠNG V 

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH  

Điều 19. Trình báo cáo hằng năm  

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông 

báo cáo sau đây: 

a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Tổng Công ty; 

b) Báo cáo tài chính; 

c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng Công ty; 

d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát. 

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến 

Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên. 

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban 

kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tổng Công ty 

chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên.  

Điều 19. Chế độ làm việc, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên 

Hội đồng quản trị 

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm 

hoặc chuyên trách. Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là thành viên Hội 

đồng quản trị không nắm giữ các chức vụ trong Ban điều hành, làm việc toàn thời 
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gian và duy nhất tại Tổng Công ty. Thành viên Hội đồng quả trị kiêm nhiệm gồm 

các thành viên Hội đồng quản trị không làm việc theo chế độ chuyên trách.  

2. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo 

kết quả và hiệu quả kinh doanh. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù 

lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành 

viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù 

lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của 

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. 

4. Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và chi 

phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 

5. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh 

doanh của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, 

được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Tổng Công ty 

và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. 

Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan  

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty phải kê khai cho Tổng Công 

ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm: 

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu 

phần vốn góp hoặc cổ phần đó; 

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của 

doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng 

phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ. 

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời 

hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung 

phải được thông báo với Tổng Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày 

có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác 

để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của 
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Tổng Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng 

quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản 

trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của 

Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Tổng Công 

ty. 

CHƯƠNG VI 

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị  

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành 

viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan 

trong quá trình xử lý công việc được phân công. 

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân 

công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan 

đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa 

các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách 

nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền 

hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định 

của pháp luật, Điều lệ Tổng Cng ty và Quy chế này. 

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị 

thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. 

Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản 

trị về việc bàn giao đó. 

Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành  

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám 

đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát 

thực hiện các nghị quyết. 

Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát 

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. 

Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình 



21 
 

đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực 

thi nhiệm vụ. 

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm 

soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên 

quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời. 

CHƯƠNG VIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 35. Điều khoản thi hành 

1. Quy chế này được soạn thảo trên cơ sở các Quy định tại Điều lệ Tổng Công 

ty, quy định pháp luật hiện hành. 

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. 

3. Những nội dung chưa được quy định trong Quy chế này sẽ được áp dụng 

theo các quy định tại Điều lệ Tổng Công ty, các quy chế nội bộ khác và các quy định 

pháp luật hiện hành./. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Nam 

 

 

 



ThPDoAN cONGNGHI2- VIENTHONG QUANDOI cQNGHOAXAHOIQ1UNGHI4VIFNAM 
TONG CONG TY CP CONG TRiIH VIE ITEL Bc 1p — T do — Hnh phüc 

S& 13/Tfr-VCC-BDQT Ha Nôi, ngày 02 tháng 04 näm 2021 

T1 TRINH BiI HQI BONG CO BONG 
V vic min nhim và bu b sung thành viên HBQT cho thôi gian con 1i 

ciia nhim k5' 2020-2025 

KInh g1ri: Di hOi  dng c dông Tang cong ty c phn Cong trmnh Viettel. 

Can c Lu.t Doanh nghip 2020; 
Can eli Diu i th chlic và hot dng cüa Tang Cong ty c ph.n Cong trInh 

Viettel; 

Can cli dan ti.'r nhim cüa Ong Nguyn DInh Chin — Chü tjch Hi dng 
quán trj (HDQT). 

HOi dng quãn trj kInh trInh Dai  hi dng c dong thông qua vic min 
nhiêm và bu b sung thãnh viên Hi ding quãn trj cho thii gian cOn Ii ccia 

nhim k' 2020-2025, d dap 1mg yêu c&u quãn trj Tng Cong ty trong giai do.n 
mâi. Von nOi  dung chi tit nhix sau: 

1. Thông qua mi& nhim chlrc danh thành viên HDQT nhim k' 2020-

2025 di vâi Ong Nguyn DInh Chin. 
2. Bu be, sung thânh viên HOi  dng quãn trj nhim k' 2020-2025: S6 

luçing 01 ngithi. 
3. Thông qua danh sách 1mg viên d bu b6 sung vào HDQT nhim k' 

2020-2025 theo dè cli cüa Tap doàn Cong nghip — Vin thông Quan dOi: 

> Ong: Nguyn Thanh Nam 

(Chi tiê'tscryê'ulj lich üng viên dwçrc cong bá frênwebsite cza Tang-cong 'J--- 

KInh trInh Dai hOi dng C6 dông xem xét thông qua./,/ 
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