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Ha Ni, ngày  O  tháng 5nam 2021 

QUY CHE 

HOT BONG CUA HQ! BONG QUAN TRJ 

TONG CONG TY CO PHAN CONG TR!NH VIETTEL 
(Ban hành kern theo Ngh/ quyt s -/ /NQ-VCC-HDQT ngày O tháng nám 2021 

cia Hi dng quán trf Tang Cong c phn Cong trInh Viettel) 

Can ciLut C7i&ng khoán ngày 26 tháng 11 nám 2019, 

Can c& Lut Doanh nghip ngày 17 tháng 6 nám 2020; 

Can ci'Nghj djnh sO' 155/2020/ND-CF ngày 3] tháng 12 nám 2020 cia ChInh 
9 • •A • A A •A 9 A 

phu quy dinh chi tiet tin hanh mQt so theu cua Lugt C'hung khoan, 

Can ci Thông tu' s ]16/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 nárn 2020 cza Bó 

tru'&ng Bó Tài chInh hithng dán mç3t so' diu v quán trj cOng ty áp dyng ddi vái cOng 

ty dcii ching tgi Nghj djnh so' 155/2020/ND-CF ngày 3] tháng 12 nárn 2020 cia 

ChInh phü quy djnh chi ti't thi hành mç5t so' diu cüa Lu2t Chthig khoán, 

Cán c& Diu l To'ng Cong ty co'phn Cong trinh Viettel, 

Can ct' Nghj quyé't Dqi hç51 dng co' dOng so' 14/NQ-VCC-DHDCD ngày 23 

tháng 04 nàm 2021. 

Hi dng quãn trj ban hành Quy ch hot dng cia Hi dng quán trj Tng 

Cong ty c ph.n Cong trInh Viettel. Quy ch hoat  dng cia HOi  dng quán trj Tng 

Cong ty c phn Cong trInh Viettel bao gm các nOi  dung sau: 

CHU'€NGI 

NUONG QUY BJNH CHUNG 

Biu 1. Phm vi diu chinh và di tirqng áp diing 

1. Phzm vi diu chInh: Quy ch hot dng cüa HOi  dng quãn trj quy djnh cci 

cu t chüc nhân sir, nguyen tc boat dtng, quyn h.n, nghia vi cüa Hi dng quân 

trj và các thânh viên Hi dng quân trj nhm hot dng theo quy dnh ti LuQt Doanh 

nghip, Diu 1 Tng Cong ty và các quy djnh khác cüa pháp 1ut có lien quan. 

2. Do'i twIng áp dyng: 
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Quy ch nay di.rqc áp dung cho Hôi dng quãn üj, các thành viên Hi dong quãn tn. 

Biu 2. Giãi thIch tfr ngfr và vit tt 

1. "Tng Cong ty": Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel. 

2. "HBQT": H,i dng quãn trj cüa Tng Cong ty. 

3. "Chü tjch HBQT": Chü tjch hi dng quàn trj cUa Tng Cong ty. 

4. "Thành viên HBQT": Thành vién hi dng quàn trj cüa Tng Cong ty. 

5. "Thành viên kliông diu hành": là thành viên khong n.m giü' các chüc vi 

trong Ban diu hành cüa Tng Cong ty. 

6. "Thành viên HBQT chuyên trách": là thành viên HDQT không nm giü 

các chrc vi trong Ban diu hành, lam vic toàn thai gian và duy nht t,i Tng Cong 

ty. 

7. "BHBCB": Di hi dng c dong Tong COng ty. 

8. "Ngirôi diu hành doanh nghipT' là Têing Giám dc, Phó Tng giám doe, 

K toán trithng, và các chüc danh khác theo quyt djnh cüa Hi dng quãn trj. 

9. "Quy ch quãn Iy ni b" thuc th.m quyn quy& djnh cüa I-1DQT bao gm 

bao gm các van bàn theo danh sách ban hành kern Nghj quyt Hi dng quàn trj 

trng thai ks'. 

Biu 3. Nguyen tc hot dng cüa HBQT 

1. Hi dng quàn trj lam vic theo nguyen t.c tp th. Các thành viên cüa Hi 

dng quàn trj chju trách nhim cá nhân v phn vic cüa mInh và cüng chju trách 

nhim tmrc Di hii dng c dong, truóc pháp Iut v cac nghj quyt, quyt dljnh cüa 

Hi dng quàn trj di vth sir phát trin cüa Tèing Cong ty. 

2. Hi dng quân trj giao trách thim cho Têng Giám dc ti chüc diu hành 

th1rTC hin các nghj quyt, quy& dljnh cüa Hii dng quàn trj. 

CH1NG II 

THANH VIEN HQI BONG QUAN TR! 

Biu 4. Quyn và nghTa viii thành viên Hi ding quãn trl 

1. Thành viên Hi dng quãn trj có dy dñ các quyn theo quy dinh cüa Luât 

Chimg khoán, pháp lust  lien quan va Diu l Tng Cong ty, trong do có quyn dugc 
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cung c.p các thông tin, tài lieu v tInh hInh tài chInh, hot dng kinh doanh cüa Të,ng 

Cong ty và cüa các don vj trong Tng Cong ty. 

2. Thành vien Hi dng quân trj có nghia v'i theo quy djnh tai  Diu 1 Tong 

Cong ty và các nghia vi sau: 

a) Thçrc hin các nhim vi,i cña mInh mt each trung thixc, cn trQng vi lçii Ich 

cao nht cüa c dOng va cüa Tng Cong ty, theo quy djnh ti Quy ch nay và phân 

cong cüa Hi dng quán trj trong tmg thai ks'; 

b) Tham dir dy dü các cuc h9p cüa Hi dng quãn trj và có ' kin thâo lun, 

biu quyt v các vn d thuc chirc näng, nhim vii và quyn hn cüa Hi dng 

quàn trj, trr truèng hcip khOng duçic biu quyt vi vn d xung dt lçii Ich; 

c) Trin khai thrc hin các quyt djnh cüa Di hi dng c dlông và Nghj quyt 

cüa HOi  dng quàn trj; 

d) Co trách nhim giãi trInh truóc Dai  hi dng c dông, Hi dng quàn trj v 

vic thrc hin thim vii dixçc giao khi dugc yêu câu; 

e) Báo cáo kjp thii, dÀy dU vói Hi dng quãn trj các khoàn thu lao nhn ducc 

ti'r các cOng ty con, cOng ty lien kt va các t chirc khác; 

Báo cáo Hi dng quãn trj tai  cuc h9p gÀn nh.t các giao djch gifta Tng 

cOng ty, cOng ty con, cong ty khác do Tng Cong ty nm quyn kim soát trên 50% 

trà len vn diu 1 vói thành viên Hi dng quãn trj và nhng ngui có lien quan cüa 

thành viên do; giao djch giüa Tng Cong ty vói cong ty trong do thành viên Hi dng 

quân trj là thành viên sang l.p hoc là ngthi quán l doanh nghip trong thai gian 

03 näm gÀn nhÀt tnxâc thôi dim giao dich; 

g) Thrc hin cong b thông tin khi thc hin giao djch c phiu cüa Tng Cong 

ty theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

h) Các nhim vii va quyn hn khác theo quy djnh cüa pháp lu.t. 
A A . A •7 9 • A Dieu 5. Quyen dirçrc cung cap thong tin cua thanh vien H9i dong quan trl 

1. Thành viên Hii dng quãn trj có quyn yêu cÀu Ting Giám dc, Phó Tng 

Giám dc, ngi.thi quãn l khác trong Tng Cong ty cung cp thông tin, tài 1iu v tInh 

hInh tài chInh, hoat dtng kinh doanh cüa Tng Cong ty và cüa don vj trong Tng 

Cong ty. 
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2. Ngu?ñ duoc yeu cu phâi cung c.p kjp thyi, d&y dü và chInh xác thông tin, 

tài lieu theo yêu cAu cüa thành viên Hi dng quàn trj. TrInh tr, thu tçic yêu cu và 

cung cp thông tin do Diu l Tng Cong ty quy djnh. 
A A • • S A A A 

Dieu 6. Nhiem ky va so hrqng thanh vien Hçn dong quan trl 

1. S hicmg thành viên Hi dng quãn trj có ti'r 3 dn 11 thành viên. sé luçing 

th thành viên Hi dng quàn trj tüng nhim k' do Dai  hi dng ci dông quyt 

djnh. 

2. Nhim k' cüa thành viên HOi  dng quàn trj không qua näm (05) nãm và có 

th &rc b.0 lai  v&i s nhim kS'  không h.n ch. Mt cá nhân chi duge bu lam thành 

viên dc 1p Hi dng quail trj cüa Tng Cong ty không qua 02 nhim kS'  lien  tVc. 

3. Truing hqp tAt ca thành vien Hi dng quàn trj cüng kt thüc nhim kS'  thI 

cac thành viên do tip tic là thành viên Hi dng quân trj cho dn khi có thành viên 

md duqc bu thay th và tip quân cong vic. 
A • A A , . A • A S A A A Dieu 7. Tieu chuan va theu kien thanh vien H9i dong quan tr 

Thành vien Hi dng quân trj phài có các tiêu chu.n, diu kin sau day: 

1. Không thuc di ti.rçmg quy djnh ti khoàn 2 Diu 17 cüa Lust  Doanh nghip. 

2. Co trInh d chuyên môn, kinh nghim trong quãn trj kinh doanh hoc trong 

ITnh virc, ngành, ngh kinh doanh cüa Tng COng ty và không nht thit phâi là c 

dông cüa Tong Cong ty. 

3. Thành viên Hôi dng quán trj không duqc là ngui có quan h gia dInh cüa 

Tng Giám dc và nguii quân l khác cüa Tng Cong ty; cüa nguii quàn l, ngu?ñ 

cO th.m quyn b nhim ngui quail 1 cong ty m. 

4. Thành vien Hi dng quail trj cüa Tng Cong ty chi dugc dng thi là thành 

viên Hi dng quàn trj ti téi da 05 cong ty khác. 

Diu 8. Chü tich  Hi ding quãn trl 

1. ChU tjch Hi dng quán trj do Hi dng quân trj bAu, min nhim, bâi nhim 

trong s các thành viên Hi dng quan trj. 

2. Chü tich Hôi dng quán trj Tng Cong ty khOng dugc kiêm Tng Giám doe. 

3. Chü tjch Hi dng quail trj có quyn và nghTa vii sau day: 

a) Lp chuong trinh, k hoach hot dng cüa Hi dng quàn trj; 
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b) Chun bj chuong trInh, nti dung, tài 1iu phiic vii cuc hçp; triu tip, chü trI 

và lam chü ta cuc h9p Hi dng quàn trj; 

c) T chüc vic thông qua nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng quàn tn; 

d) Giám sat qua trIn}i t chüc thirc hin các nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng 

quàn trj; 

e) Chü tQa cuc h9p Di hi dng c dong; 

f) Thay m.t Hi dng quàn trj k cac nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng quàn 

tn; 

g) Quyn và nghia vii khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu 1 Tng Cong 

ty. 

4. Trumg hçp Chü tjch Hi dng quãn trj có dan tt'r chirc hoc bj bäi min, Hi 

dng quãn trj phãi b,u ngt.thi thay thá trong th?ñ hn 10 ngày k tr ngày nhân don tü 

chirc hoc bj bäi min. 

5. Tnthng hçp Chü tjch Hi dng quãn trj vng ffltt hoc không th thirc hin 

duge thim vii cüa mInh thl phâi üy quyn bang van bàn cho mt thành viên khác 

thirc hin quyn va nghia vti cüa ChU tjch Hi dng quãn trj theo nguyen t.c quy 

djnh tai  Diu 1 Tng Cong ty. Tru?mg hçip không có ngu?i duçic üy quyn ho.c Chü 

tjch Hi dng quàn trj cht, m.t tIch, bj tm giam, dang ch.p hành hInh phat tü, dang 

chap hành bin pháp xir 1 hành chInh ti co sà cai nghin bat buc, co so' giáo diic 

bat buOc,  trn khOi nai cu trü, bj hn ch hoc m.t näng hrc hành vi dan sir, có khó 

khän trong nhn thirc, lam chü hành vi, bj TOa an c.m dam nhim chüc vii, c.m hành 

ngh& hoc lam cong viêc nht djnh thI các thành viên cOn 1i bu mt nguo'i trong so 

các thành viên gi1t chirc Chü tjch Hi dng quân trj theo nguyen t.c da s thành viên 

cOn iai  tan thành cho dn khi Co quyt djnh mOi cüa Hi dng quãn trj. 
.A . . -. . . . Then 9. Mien nhiem, bai nhiem, thay the va bo sung thanh vien HQ1 dong 

quãn tr 

1. Di hi dng c dong min nhim thành viên Hi dng quãn trj trong tru&ng 

hçp sau day: 

a) Không Co dü tiêu chun và diu kin theo quy djnh ti Quy ch nay. 

b) Co don tir cho'c và duçic chp thun. 
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2. Di hi dng c dông bâi nhim thành viên Hi dng quân trj trong tri.thng 

hcip thành vien Hii ding quãn trj không tham gia cac hot dng cüa HOi  dng quãn 

tr trong 06 thang lien tVc,  tr'r tnr&ng hcip b.t khã kháng. 

3. Khi xét th.y cn thit, Dai  hii dng cã dong quyt djnh thay th thành viên 

Hi dng quãn tn; min nhim, bãi nhiêm thành viên Hi dng quán trj ngoài tnr?Yng 

hçp quy djnh tai  khoán 1 và khoán 2 Diu nay. 

4. Hi dng quãn trj phãi triu tp hçp Dai hOi dng c dông d bu b sung 

thành viên Hi dng quân trj trong trumg hçip sau day: 

a) S thành viên HOi  dng quân trj bj giàm qua mt phn ba so véd s quy djnh 

tai Diu l Tng Cong ty. Tnrông hcip nay, Hi dng quân trj phãi triu t.p hçp Dai 

hi dng c, dông trong thôi han  60 ngày k tr ngày s thành viên bj giãm qua mt 

phAn ba. 

b) Tri'r trisô'ng hçip quy djnh tai  dim a nêu trên, Dai  hi dng c dong b.0 thành 

viên mói thay th thânh viên H,i dng quãn trj dã bj min thim, bãi nhim tai cuOc 

h9p gân nhât. 
A A • • A A • A * A Dieu 10. Cach thtrc bau, mien nhiçm, bai nhiem thanh vien H9i dong quan 

tn 

1. Vic d cü nguéd vao Hi dng quãn trj thirc hin nhu sau: 

a) H,i dng quán trj thông báo cho các c dong v s luçing thành viên dir kin 

dugc bAu, b sung vào Hi dng quãn trj; dng thyi thông báo các diu kin, tiêu 

chuân phái dáp üng dôi vói các chixc danh duçic bâu dé các cô dông dê cü, 1rng cir. 

b) Các c dông ph thông hçip thành nhóm d d cü nguéd vào Hi dng quán 

trj phái thông báo v vic h9p nhóm cho các c dong dr h9p bitt tnuOc khi khai mac 

Dai hOi dng c dông; 

c) Các c dông nm git c phn phi thông có quyn gp s quyn biu quyt 

d d cir các rng viên Hii dng quân trj. C dông ho.c nhóm cè dông nm giü tir 

10% dn duâi 20% duçic d ci'r ti da mt (01) 1rng viên; tir 20% dn duói 30% &rçlc 

d cir ti da hai (02) ing viên; tü 30% dn duói 40% duçic d cr ti da ba (03) mg 

viên; tü 40% dn duéd 50% &rçYc d cir ti da bn (04) irng viên; tir 50% dn duâi 

60% ducic d cü ti da näm (05) t'rng viên; tr 60% dn duói 70% duçc d cir t& da 

sáu (06) üng viên; t1r 70% dn dual 80% di.rçic d cir ti da bay (07) üng viên; và tr 
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80% dn dtrii 90% thng s c phn có quyn biu quy& di.rçic d cCr ti da tam (08) 

thành viên. 

2. Tmng hçip s' hrçing üng viên Hi dng quàn trl thông qua d ci'r và i'rng Cu 

vn không dU s hrcing cAn thit, Hi dng quân trj di.rcing nhim có th gii thiu 

them rng c1r viên ho.c t ch(rc d cir theo Co ch quy djnh tai  Quy ch ni b ye 

quãn trj Ting Cong ty. Thu tiic Hii dng quãn trj duong nhim giOi thiu üng viên 

Hi dng quãn trj phãi duçic cong b rô rang truéfc khi Dai  hi dng c dOng biu 

quyt bAu thành viên Hi dng quân trj theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Vic biu quyt bAu thành vien Hi dng quân trj dugc thc hin theo phuong 

thrc bAu dn phiu, theo do mi c dông có tng s phiu biu quyt tuong l'mg vói 

tng s c phAn s htru than vói s thành viên dixçic bAu cüa Hi dng quàn trj va cê 

dOng có quyn dn ht hoc mt phAn tng s phiu bAu cüa mith cho mt ho.c mit 

s üng cir viên. Nguii trüng ccr thành viên Hi dng quãn trj ducic xác djnh theo s 

phiu bAu tIth tir cao xung thAp, bt dAu tir üng cir viên có s phiu bAu cao nhAt 

cho dn khi dü s thành viên quy djnh tai  Diu 1 Tng Cong ty. Trueing hcip có tu 

02 lrng Cu Viêfl tth len dat  cüng s phiu bAu nhu nhau cho thành vien cui cüng cüa 

Hi dng quãn trj thI sê tin hành bAu lai  trong s các irng Cu Vifl có s phiu bAu 

ngang thau hoc hra chçn theo tiêu chI quy djnh tai  quy ch bAu cir. rO' 

Diu 11. Thông báo v bAu, min nhim, bãi nhim thành viên Hi ding 

quail trl 

1. Trusng hop dã xác djnh duçc lmg cü viên Hi dng quán trj, Tng Cong ty 

phâi cong b thông tin lien quan dn các t.'rng cu viên ti thiu 10 ngày truâc ngày 

khai mac  h9p  Dai  hi dng ci dông trên trang thông tin din tu cüa Tng Cong ty d 

c dông có th tim hiu v các üng cü viên nay truOc khi bö phiu. Tng cü viên Hi 

dng quân trj phái cO cam kt bAng van ban v tIth trung thirc, chInh xác cüa các 

thông tin cá nhân duqc cong b và phãi cam kát thrc hin thim vi mt each trung 

thc, cAn tr9ng và vi lçii Ich cao nhAt cüa Tng Cong ty nu duçic bAu lam thàth viên 

Hi dng quàn trj. Thông tin lien quan dn irng viên Hi dng quân trj dirge cong b 

bao gm các ni dung ti thiu sau day: 

a) Hç ten, ngày, thang, näm sith; 

b) TrInh d chuyên môn; 

2 



8 

c) Qua trInh cong tác; 

d) Các chüc danE quàn 1 khac (bao gm Ca chüc danh Hi dng quàn trj cüa 

cong ty khác); 

e) Lçi Ich có lien quan tói Ting Cong ty va các ben có lien quan cüa Tng Cong 

ty (nu có); 

f) H9, ten cüa c dong hoc nhóm c dông d cir mg viên do (nu có); 

2. Viêc thông báo v kt qua bu, min nhim, bãi nhim thành viên Hii dng 

quán trj thirc hin theo cac quy djnh huOng dn v cong b thông tin. 

Chtro'ng III 

HOI BONG QUAN TRI 

Biu 12. Quyn và nghia vi cüa Hi dông quãn trj 

1. Hi dng quân trj là co quan quãn 1 Tng Cong ty, có toàn quyn nhân danh 

Tng Cong ty d quyt djnh, thirc hin quyn và nghia vi cüa Tng Cong ty, trü các 

quyn và nghTa vii thuc thm quyn cüa Dai  hi dng c dông. 

2. Hôi dng quàn trj Co nhi~ng quyn han  và nghia vi sau: 

a) Quyt djnh chin lugc, k hoach phát trin trung han  và k hoach kinh doanh 

hang nàm cUa Tng Cong ty; 

b) Kin nghj loai  c phn va tng s c phn duçc quyn chào ban cüa trng  CON 

loai; 
'TEL 

c) Quyêt djnh ban cô phân chua ban trong pham vi so cô phân di.rçic quyên chào 
TP. 

ban cüa tüng loai;  quyt djnh huy dng them vn theo hInh thi.rc khác; 

d) Quyt djnh giá ban c ph.n và trái phiu cüa Tng Cong ty; 

e) Quyt dljnh mua iai  c phn theo quy djnh tai  khoân 1 và khoãn 2 Diu 133 

cüa Lu.t Doanh nghip; 

f) Quy& dijnh d,u tu ho.c ban s tài san cO giá trj duâi 35% tng giá trj tài san 

trO len duçc ghi trong báo cáo tài chInh gn nht cüa Tng Cong ty; 

g) Quyt dijnh giâi pháp phat trin thj tru&ng, tip thj và cong ngh; 

h) Thông qua hçp dng mua, ban, vay, cho vay và hçip dng, giao dch khác có 

giá trj tir 35% tng giá trj tài san tth len ducic ghi trong báo cáo tài chInE gn nht 

2 
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cüa Tng Cong ty hoc mt giá trj khác theo nghj quy& phân c.p thm quyn cüa 

Hôi dng quãn tn thy t&ng thai k' và hçp dng, giao djch thuc thm quyên quyêt 

dnh cüa Di hi dng c dông theo quy djnh tui dim d khoân 2 Diu 138, khoân 1 

và khoãn 3 Diu 167 cüa Lust Doanh nghip; 

i) Bu, min nhim, bãi nhiêm Chü tjch Hi dng quãn trj; b nhim, min 

nhim, k kt hap dng, chm düt hçip dng di vcri Tng giám dc, các Phó Tng 

Giám dc, K toán truâng và nguôi quãn 1 quan tr9ng khác theo Nghj quyt cüa 

Hi dng quãn trj t&ng th?i ks'; quyt djnh tin luang, thu lao, thithng và 1i Ich khác 

cüa nhUng ngithi quân 1 do; ccr ngithi di din theo üy quyn tham gia Hii dng 

thành viên hoc Di hi dng c dlông & cong ty khác, quyt djnh müc thu lao và 

quyên igi khác cüa nhüng ngu&i do; 

j) Giám sat, chi dao  Tong Giám dc và ngu&i quân 1 khác trong diêu hành cong 

vic kinh doanh h&ng ngày cüa Tng Cong ty; 

k) Quyt dinh Co cu t chüc, quy ch quãn 1 ni b cüa Tng Cong ty, quyêt 

dnh thânh ip cong ty con, chi nhánh, van phOng dai  din và vic gop vn, mua c 

phn cüa doanh nghip khác; 

1) Duyt chuong trInh, ni dung tài lieu phiic vi hp Di hi dng c dong, triu 

t.p hop Dai hi dng c dông hoc Iy kin d Di hi dng c dông thông qua 

ngh quyet; 

m) TrInh báo cáo tái chInh hng nãm len Di hi dng c dông; 
, p 9 

n) Kiên nghj müc cô t&c duge trã; quyêt djnh th&i hn và thO tiic trâ cO tüc hoc  v'/.1 

xir l 1 phát sinh trong qua trInh kinh doanh; 

o) Kin nghj vic t chic li, giái th Tng Cong ty; yêu cAu phá san Tng Cong 

ty; 

p) Phân c.p cho Tng Giám dc thirc hin các nhim vi diu hành trong phm 

vi quyn hn cüa Hi dng quán trj; 

q) Chju trách thim tru&c c dông v hot dng cüa Tng Cong ty; 

r) Di xü bInh dng di vâi tht câ c dông và ton tr9ng igi Ich cüa ngir&i Co 

quyn igi lien quan dn Tng Cong ty; 
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s) Dam báo boat  dng cüa Tng Cong ty tuân thu các quy djnh cüa pháp 1ut, 

Diu 1 vã quy djnh ni b cüa Tng Cong ty; 

t) Xây drng Quy ch hoçtt dng cüa Hi dng quán trj trinh Dai  hi dIng c 

dong thông qua và cong b trên trang thông tin din tü cüa Ting Cong ty; 

u) Giám sat và ngän ngüa xung dit 1çi Ich cüa các thánh viên Hi dng quán 

trj, thành viên Ban kim soát, Tng Giám dc và ngui quân 1 khác, bao gm vic 

sü dung tài san Tng Cong ty sai miic dIch và lam  dçrng cac giao djch vth ben lien 

quan; 

v) Xây dirng Quy ch ni b v quán trj cong ty và trInh Dai  hi dng c dOng 

thông qua; 

w) B nhim Ngirii phçi trách quân trj cong ty; 

x) T chüc dào tao, tap hun v quãn trj cong ty và các k nàng cn thit cho 

thành vien Hi dng quân trj, Ting giám dc và ngithi quãn 1 khác cüa Tng Cong 

ty; 

y) Báo cáo boat dng c1ia Hi dng quãn trj tai Dai hi dng c dOng theo quy 

dinh tai Diu 280 Nghi dinh 155/20201ND-CP vá các van ban sira di, b sung, thay 

th nu có. 

z) Quyn và nghia vi khác theo quy djnh cüa Lu.t Doanh nghip, Lust  Chmg 

khoan, quy djnh khác cüa pháp 1ut và Diu i nay. 

3. Hi dng quãn trj thông qua nghj quyt, quyt djnh bang biu quyt tai  cuc 

hop, 1.y kin bang van ban hoc hInh thic khác do Diu 1 Tng Cong ty quy djnh. 

Mi thánh viên Hi dng quân trj có mt phiu biu quyt. 

4. Tnthng hqp nghj quyt, quy& djnh do Hi dng quán trj thông qua trái vói 

quy djnh cüa pháp 1ut, nghj quyt Dai  hi dng c dong, Diu 1 Tng Cong ty gay 

thit hai  cho Tng Cong ty thI các thânh viên tan thành thông qua nghj quyt, quyt 

djnb do phãi cüng lien dói chju trách nhim cá nhân v nghj quyt, quyt djnh do và 

phãi dn bü thit hai  cho Tng Cong ty; thành viên phãn di thông qua nghj quyt, 

quyt djnh nói trén duqc min tth trách nhim. Trithng hqp nay, c dông cüa Tng 

Cong ty có quyn yêu cu TOa an dInh chi thirc hin hoc buy bO nghj quyt, quy& 

diinh nói trên. 



11 

A A A 9 A A A * 

Dieu 13. Nhiem vi va quyen hn cua Hçn dong quan tr trong viçc phe 

duyt, k3 kt hqp dIng giao dlch 

1. Hi dng quàn trj chap thun các hcip dng, giao djch co giá &j nhó hGn 35% 

ho.c giao djeh dn dn tng giá trj giao djch phát sinh trong vông 12 tháng k tir 

ngày thirc hin giao djch du tiên có giá trj nhO hon 35% tng giá trj tài san ghi trên 

báo cáo tài chInh gn nht ho.c mt t' l, giá trj khác nhó han theo quy djnh tai  Diu 

1 Tng Cong ty và Nghj quyt phân cp thm quyn cüa Hi dng quãn trj gicta 

Tng Cong ty vâi mOt  trong các di tung sau: 

a) C dong, nguii di din theo üy quyn cüa c dong là t chIrc sâ htru trên 

10% tng s c phn phè thông cüa Tng Cong ty và nguñ có lien quan cüa h9; 

b) Thành viên Hi dng quàn trj, Tng giám dc và ngu&i có lien quan cüa hç; 

c) Doanh nghip ma thành viên Hi dng quàn trj, Kim soát viên, Tng giám 

dc và nguii quán l khác cüa Tng Cong ty phài kê khai theo quy djnh tai  khoán 2 

Diu 164 cüa Lut Doanh nghip. 

2. NgrnM di din Tng Cong ty k hçp dng, giao djch phài thông báo cho 

thành viên Hi dng quàn trj, thành viên Ban kim soát v các di tugng có lien quan 

di vâi hçp dng, giao djch do và gi:ri kern theo dir thào hqp dng hoc ni dung chü 

yu cüa giao djch. Hi dng quãn trj quyt djnh vic chap thu.n hçp dng, giao djch 

trong thai hn 15 ngày k ti'r ngày nhn &rcc thông báo; thành viên Hi dng quàn 

tr Co lçi Ich lien quan dn các ben trong hcip dng, giao djch không có quyn biu 

quyêt. 
A a 9 . . A 4 A A A 

Dieu 14. Trach nhiem cua HQI dong quan trl  trong viec trieu tp h9p Dai 
A A A hçn dong co dong bat thtro'ng 

1. Hi dng quân trj phài triu tp hçp Di hi dng c dông bt thumg trong 

các tru?mg hqp sau: 

a) Hi dng quãn trj xét th.y cn thit vi igi ich cüa Tng Cong ty; 

b) S lixqng thành viên Hi dng quàn trj, Ban kim soát con li It han s 

lugng thành viên t& thiu theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

c) Theo yeu cu cüa c dong ho.c nhOm c dông quy djnh ti Diu 11.4 Diêu 

l Tng Cong ty. 
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d) Theo yêu c,u cüa Ban kim soát; 

e) Các trithng hçp khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu 1 Tng Cong ty. 

2. Triu t.p hçp Di hi dng c dông b.t thixing 

Hi dng quàn tn phãi tniu tp hp Dai  hi dng c dông trong thyi han 30 

ngày k tr ngày xãy ra trueing hçp quy djnh tai  dim b khoàn 1 Diu nay hoc nhQ.n 

duçic yêu c.0 triu tp hp quy djnh tai  dim c và dim d khoân 1 Diu nay. 

3. Nguyi triu tap hp Dai  hi dng c dlông phài thirc hin các cong viêc sau 

day: 

a) L.p danh sách c dông có quyn dir hop; 

b) Cung cp thông tin và giài quyt khiu ni lien quan dn danh sách c 

dông; 

c) Lp chisong trInh và ni dung cuc hçp; 

d) Chu,n bi tài lieu cho cuôc hop; 

e) Dir thão nghj quyt cüa Di hi dng c dong theo ni dung dr kin cüa 

cuoc hop; danh sách và thông tin chi tit cüa các üng ci'r viên trong tru&ng hçip b.0 

thành viên Hi dng quàn trj, thành viên Ban kim soát; 

f) Xác djnh th?yi gian và dja dim hop; 

g) Giri thông báo mi hop dn tmg c dong có quyn dr hçp theo quy djnh 

Lut doanh nghip; IG TRI 
ETTE 

h) Cac cong vic khac phc vii cu9c hQp. -V  
A , , ,. p • p . a -p * . I)ieu 15. Cac uy ban va bç may giup vice cua Hçn dong quan trl 

1. Hi dng quàn trj Co th thành 1p các Uy banfHti dng trirc thuc Hi dng 

quàn trj d giüp Hi dng quãn trj thirc hin nhim vi, quyn hn cüa mInh theo quy 

djnh tai  Quy ch nay, Diu 1 Tng Cong ty và theo quy djnh cüa pháp lust. 

2. Khi xét th.y cn thit, Hi dng quãn trj quyt djnh bè nhim thu k cong 

ty hoàc thành lap Tiu ban thu kVVàn phông Hi dng quân trj là b may giüp vic 

cho Hi dng quán trj. Chirc näng, nhim viii và quyn hn cüa do Hi dng quàn trj 

quy djnh trong trng th?iii kS',  phü hqp quy djnh pháp 1ut, theo do thixc hiên môt s 

nhiêm vu chInh nhu sau: 
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a) H tro t chüc triêu tp h9p Dai  hii dng c dong, Hi dng quãn trj; ghi 

chép các biên ban hop; 

b) H trçl thành viên Hi dng quân trj trong vic thrc hin quyn và nghia vti 

duçic giao; 

c) H trçl Hi dng quãn trj trong áp diing và thirc hin nguyen t.c quân trj 

Cong ty; 

d) H trçl Tng Cong ty trong xây drng quan h c dông và bâo v quyn, 1çi 

Ich hçip pháp cüa c dông; vic tuân thu nghia vii cung cp thông tin, cong khai hóa 

thông tin và thu tic hành chinh. 

3. Hi dng quân trj có quyn thuê nhân viên và tu vn dc l.p, các k toán 

dc 1p và các tu vn ben ngoài khac d thirc hin các cOng vic lien quan phü hqp 

vâi Diu 1 Tng Cong ty và quy djnh pháp 1ut. 

CHIRNG IV 

CUQC HQP HQI BONG QUAN TRI 

Biu 16. Cuc hçp cüa Hi &Ing quãn trj 

1 Chu tich Hôi dong quan tn duoc bAu trong cuOc hop dâu tiên cua Hôi dcng 

quan tr trong thcn han  07 ngay lam vice ke tu ngay ket thuc bau Cu Hi dong quan 

trj d. CuOc  hp nay do thành viên Co s phiu b.0 cao nh.t ho.c t' l phiu bu cao 

nh.t triu tp và chü trI. Trithng hçp có nhiu hm mit thành viên có s phiu bu 

hoc t) 1 phiu bAu cao nht và ngang nhau thI các thành viên bAu theo nguyen täc 

da s d chn 01 ngui trong s hç triu tip hp Hii dng quân trj. 

2. Hi dng quãn trj phài hop It nh.t mi qu' 01 lAn và cO th hop bAt thu&ng. 

3. Chü tjch Hi dng quân trj triu tp hp Hi dng quàn trj trong truOng hqp 

sau day: 

a) CO d nghj cüa Ban kim soát; 

b) Co d nghj cüa Tng giám dc hoc It nhAt 03 ngithi quãn 1 khác; 

c) Co d nghj cUa it nhAt 02 thành viên Hi dng quân trj; 

d) Truông hcip khác theo quy djnh cüa Pháp 1ut. 
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4. D nghj quy djnh ti khoàn 3 Diu nay phâi dirge 1p thành van bàn, trong do 

néu rO muc dIch, v.n d cn thão luân và quy& djnh thuc thm quyn cüa HOi  dng 

quàn trj. 

5. Chü tjch HOi  dng quân trj phái triu t.p hQp Hii dng quãn trj trong thñ 

hn 07 ngày lam vic k ti'r ngày nhn dugc d nghj quy djnh ti khoàn 3 Diu nay. 

Trithng hqp không triu tp h9p Hi dng quàn trj theo d nghj thI Chü tjch Hi dng 

quán trj phãi chju trách nhim v nhtthg thit hi xày ra di voi Ting Cong ty; nguñ 

d& nghj có quyên thay th Chü tjch Heii  dng quân trj triu t.p hçp Hi dông quàn 

tn. 

6. ChU tjch Hi dng quãn trj ho.c nguôi triu ttp hçp Hi dng quân trj phãi 

gui thông báo mi h9p chm nht là 03 ngày lam vic truâc ngày h9p. Thông báo 

m?ñ hçp phài xac djnh cii th thi gian và dja dim h9p, chirong trInh, các vn d 

thào lu.n và quyt djnh. Thông báo miii hçp phâi kern theo tài lieu sir dçing ti cuic 

hçp va phiu biu quyt cüa thành viên. 

Thông báo miii hçp Hi dng quán trj có th g11i bang gi.y mri, din thoai, fax, 

phrning lien din tü va bào dam dn duçrc dja chi lien lac  cUa tüng thành vien Hi 

dng quãn trj dugc dang k ti Tng Cong ty. 

Chü tjch Hi dng quàn trj quy djnh cii th các trithng hçip h9p khn cap, th?i 

hn thông báo va hInh thirc thông báo m?ii hçp Hii dng quàn trj trong tru&ng hçp 

c.n h9p khân cap. 

7. Chü tjch Hi dng quán trj hoc ngui triu t.p gri thông báo mñ h9p và 

cac tài lieu kern theo dn cac thành viên Ban Kim soát nhii di vâi các thành viên 

Hi dng quân trj. Kim soát vien có quyn dr các cuc hçp HOi  dng quãn trj; có 

quyn thão lu.n nhirng khOng dirge biu quyt. 

8. CuOc  h9p Hi dng quãn trj dirge tin hành khi có tir 3/4 tng s thành viên 

trâ len dr hçp. Tmng hçip cuc hçp di..rgc triu t.p theo quy djnh ti khoàn nay 

không dü s6 thành viên dir hçp theo quy djnh thI ducic triu t.p ln thir hai trong thñ 

hn 07 ngày k tir ngày dr djnh h9p 1n thu nht. TruOng hgp nay, cuc hçp dirge 

tin hành nu có hon mt nua s thành viên Hi dng quân trj d hçp. 

9. Thành viên Hi dng quán trj dirge coi là tharn dir và biu quyt ti cuc hp 

trong trithng hqp sau day: 

1) 

p 
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a) Tham dr và biu quyt trrc tip ti cuc hop; 

b) Uy quyn cho nguôi khac dn dir hçp và biu quyt theo quy dnh ti khoàn 

11 Diunày; 
A A A A A • A A 7 

c) Tham d%r va bieu quyet thong qua hçi ngh trrc tuyen, bo phieu diçn tu ho.c 

hInh thüc diên tir khác; 

d) Gui phiu biu quy& dn cuc hop thông qua thu, fax, thu din tir; 

e) Tham dr va biu quyt thông qua hInh thüc h9p kt hqp mit hoc mt so các 

hInh thirc nêu trên. 

10. Trung hçip g1ri phiu biu quyt dn cuc h9p thông qua thu, phiu biu 

quyt phài drng trong phong bI dan kin và phái dugc chuyn dn Chü tjch Hi dng 

quãn trj chm nh.t là 01 gi?y truOc khi khai mac. Phiu biu quyt chi duçic m& truóc 

sir chifmg kin cüa tt cà nhüng ngui d h9p. 

11. Thành viên phái tham dr d.y dü các cuc hp Hi dng quàn trj. Thành 

viên duqc üy quyn cho ngi.thi khác dir h9p và biu quyt nu duçc da s thành viên 

Hi dng quàn trj ch.p thutn. 

12. Nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng quãn trj dixçic thông qua nu duçirc  da 

s thành viên dr h9p tan thành, bao gm Ca phiu biu quyt btng van bàn và biu 

quyt theo üy quyn; trueing hçTp s phiu ngang nhau thI quyt djnh cui cüng thuc 

v phIa có kin cüa ChU tjch Hi dng quãn trj. 

Diu 17. Biên ban h9p Hi dông quãn trl 

1. Các cuc h9p HOi  dng quàn trj phãi dugc ghi biên bàn và có th ghi am, 

ghi và luu giu dui hInh thüc din tr khác. Biên bàn phài 1p  bng ting Viêt và có 

th 1p  them b&ng ting nuic ngoài, bao gm các nOi  dung chü yu sau day: 

a) Ten, dja chi tri1 sà chInh, ma s doanh nghip; 

b) Thai gian, dja dim hop; 

c) Miic dIch, chucmg trInh va ni dung hçp; 

d) H9, ten ti.'rng thành viên dir hçp hoc ngl.rôi di.rçc üy quyn dr hçp và each 

thirc dir hçp; h9, ten các thành viên không dir hçp và l do; 

e) Vn d duçic thào lun và biu quyt ti cuc hçp; 

c 
CON 
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f) Tom t.t phát biu kin cüa tüng thành viên dçr h9p theo trInh tir din bin 

cüa cuôc hop; 

g) Kt qua biu quyt trong dO ghi rO nhüng thành viên tan thành, không tan 

thành và không có kin; 

h) V,n d dã thrçc thông qua và t' 1 biu quyt thông qua tuong img; 

i) H, ten, thu k chü t9a va ngu1i ghi biên bàn, trir tru?mg hçp quy dnh ti 

khoãn 2 Diu nay. 

2. Tru&ng hqp chü tQa, nguñ ghi biên bàn tü chi k biên bàn h9p nhung nu 

duçYc tt cã thành viên khác cUa H,i dng quàn trj tham d1r hçp k và có dy dü ni 

dung theo quy djnh tai  các dim tir a, b, c, d, e, f g va h khoàn 1 Diu nay thI biên 

bàn nay có hiu 1c. 

3. Chü tça, ngu1i ghi biên bàn và nhung ngu?i k ten trong biên bàn phãi chju 

trách nhim v tInh trung thirc và chInh xác ciia nOi  dung biên bàn hçp Hi dng 

quãn trj. 

4. Biên bàn hçp Hii dng quàn trj và tài 1iu sü ding trong cuc hp phài dugc 

km giu ti trii s& chInh cüa Ting Cong ty. 

5. Biên bàn lap bang ting Viêt va b&ng ting nuic ngoài có hiu 1irc pháp 1 

nhi.r nhau. Trithng hqp có sir khác nhau v ni dung giva biên bàn bang ting Vit va 

bng ting rnthc ngoài thI ni dung trong biên bàn bang ting Vit duçic áp dung. 
.A A A , .A , . . A • Dieu 18. To chtrc lay y kien thanh vien Hyi dong quan trl  bang van ban 

1. Chü tjch Hi dng quàn trj quyt djn}i ni dung 1y kin thành viên Hi 

dng quàn trj bang van bàn hoc phrnmg thirc din tü. B phn giüp vic/Thu k 

cong ty chju trách nhim t chüc vic trin khai theo quy djnh tai  Quy ch nay, phü 

hp vâi quy djnh pháp 1ut Va Diu 1 Tng Cong ty. 

2. Thông báo thy kin phãi dirc gui kern theo Phiu biu quy& và cac tài 

1iu lien quan, duçic gCri theo phuong thirc trrc tip, buu din, fax, thu din ti:r, h 

thng thông tin ni b hoc phucmg tin khác, nhimg dam bão dn dugc dja chi cüa 

tirng thành viên Hi dng quãn trj dã duçic däng k ti Têng Cong ty. 

3. Phiu thy kin phài có các ni dung thu yêu sau: 

- Ten, dja chi trii si chInh, s va ngày c.p dang k kinh doanh cña Tng Cong 

ty; 

CON 

• PHA 
3 TFjj 

TTE 

- Tp• 

9- 
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- M%ic dIch lAy 5' kin; 

- HQ, ten và dja chi lien lac  cüa thành viên HOi  dng quãn tn; 
A . , - Van de can lay y hen; 

- Phuang an biu quyt: "Dng 5", "Không dng 5" hoc "Không có 5' kin. 

- Thyi hn gui phiu lAy 5' kin dâ dugc trâ läi v Tng Cong ty; 

- H và ten, chü k5' cüa Chü tjch HOi  dông quãn tn; 
• 9 9 9 9 9 A A S A 

4. Phieu lay y hen da duçic tra loi phai co chu ky cua thanh vien HQi dong 

quân tnj và giri v T6ng Cong ty theo quy djnh. Nu qua thôi hn d ngh gui li theo 

quy djnh thI vn ban xm 5' kin do cOi nhi.r thành viên Hi dng quân tn không có 5' 
kin. 

A A S A A 9 • 9 A • A 9 

5. Bo phtn giup vic/Thu ky cong ty hoc nguai duçic Chu tch HQ1 dong quan 

tn b6 nhimIchi djnh thirc hin cac thu t11c kim phiu và 1p biên bàn kim phiu 

(Sau day gçi là "Ngirñ kMm phiu"). Biên ban kim phiu phâi có các ni dung chü 

yêu sau day: 

- Ten, dja chi trii sr chInh, s6 và ngày cAp däng k5' kinh doanh cüa Tng Cong 

ty; 
, 9 9 p p 

- Mic dIch lay 5' kiên và các van dê can lay 5' kiên; 

- T6ng s6 phiu bik quyt gui di, tng s6 phiu biu quy& thu v& s6 phiu biu 

quy& hçip l, s phiu bik quyt không hçip 1. Biên ban phái có phii lic danh sách 

thành viên Hi dng quãn trj dà tham gia biu quy&. 

- Tng s phik ctng 5', không dng 5' và không có 5' kin d& vài tüng vAn dà 

duçic xin 5' kiên; 
9 p 9 

- H ten, ch k5' cüa Ngui kiêm phiêu, Chü tjch HOi  dông quãn trj. 

6. ChU tjch Hi ding quãn trj, Nguài kim phiu phâi lien dài chju trách nhim 

v tInh trung thirc, chInh xác cüa biên bàn kMm phiu; lien dâi chju trách nhim v 

các thit hai  phát sinh tu cac quyt djnh duçic thông qua do kim phMu không trung 

thrc, không chInh xác. 

7. Quyt djnh &rcrc thông qua theo hhih thüc lAy 5' kin b&ng van ban áp dig 

theo nguyen tac thong qua ti CUQC h9p HQ1 dong quan trl tal  Dieu 16 cua Quy che 

nay. 
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8. Biên bàn kt qua kim phiu kern Nghj quyt, Quyt djnh cüa Hi dng 

quân trj duçc thông qua dra trên kt qua kim phiu phài ducic giri dn các thành 

vien Hi dng quán trj trong thii han  15 ngày, k tr ngày kt thüc d?t  kim phiu. 

9. Phiu ly kin dã dirge trà lôri, biên bàn kim phiu, toàn van nghj quyt 

dã duçc thông qua và tài lieu Co lien quan giri kern theo phiu 1.y kin du phâi 

dirge li.ru trü tai  trii s chInh cña Tng Cong ty. 

10. Quy& djnh dirge thông qua theo hInh thüc 1y kin thành viên Hi dng 

quàn trj b&ng van bàn có giá trj ni-ar quyt djnh dugc thông qua tai  cuc h9p Hi 

dng quàn trj. 

CHUNG V 

BAO CÁO, CONG KHAI CAC Lçfl ICH 

Diu 19. Trinh báo cáo hng näm 

1. Kt thüc nàm tài chInh, Hi dng quàn trj phài trInh Dai  hi dng c dông 

báo cáo sau day: 

a) Báo cáo kt qua kinh doanh eüa Tng Cong ty; 

b) Báo cáo tài chInh; 

c) Báo cáo dánh giá cong tác quãn l, diu hành Tng Cong ty; 

d) Báo cáo th,m dinh cüa Ban Kim soát. 

2. Báo cáo quy djnh tai  cac dim a, b và c khoãn 1 Diu nay phái dirge g1ri dn 

Ban kim soát d thm djnh chm nht là 30 ngày trithc ngày khai mac  cuc h9p Dai 

hi dng c dong thuOng niên. 

3. Báo cáo quy dnh tai  các khoàn 1, 2 Diu nay, báo cáo th,m dinh eüa Ban 

kim soát và báo cáo kim toán phâi dirge lu'u giü tai  trii si chInh cüa Tng Cong ty 

chm nht là 10 ngày tnthc ngày khai mac  cuc h9p Dai  hi dng c dong thumg 

niên. 

Diu 19. Ch do lam vic, thu lao, thtr&ng và 19'i Ich khác cüa thành viên 

Hi dung quail trl 

1. Thành viên Hi dung quãn trj cüa Cong ty lam vic theo ch d kiêm nhim 

hoc chuyên trách. Thành viên Hi dung quán trj chuyên trách là thành vien Hi 

dung quán trj không nrn giC các chüc vi trong Ban diu hành, lam vic toàn thai 
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gian va duy nh,t ti Tng Cong ty. Thành viên Hi dng qua trj kiêm nhim gm 

các thành viên HOi  dng quãn trj không lam vic theo ch d chuyên trách. 

2. Tng Cong ty Co quyn trã thu lao, thu&ng cho thành viên Hi dng quân trj 

theo kt qua và hiu qua kinh doanh. 

3. Thânh viên Hi dng quãn trj dixçc huing thu lao cong vic và thithng. Thu 

lao cong vic duçic tInh theo s ngày cOng c.n thit hoàn thành nhim vii cüa thành 

vien Hi dng quãn trj và müc thu lao mi ngày. Hi dng quãn trj dr tInh mire thu 

lao cho tirng thành vien theo nguyen t,c nht trI. Tng mire thir lao và thithng cira 

Hôi dng quân trj do Dai  hi dng c dong quyt djnh tai  cuie h9p th±ng niên. 

4. Thành vien Hi dng quân trj duçc thanh toán chi phi an, , di lai  và chi 

phi hçp l khác khi the hin nhim vir duqc giao. 

5. Thu lao cüa tirng thành viên Hi dng quàn trj duc tinh vào chi phi kinh 

doanh ciia Ting Cong ty theo quy djnh cüa pháp 1ut v thu thu nhp doanh nghip, 

duqc th hin thành mirc riêng trong báo cáo tài chinh hang 11am cUa Ting Cong ty 

và phâi báo cáo Dai  hi dng c dong tti cuc hçp thuông niên. 

Diu 20. Cong khai các Iqi Ich lien quan 

1. Thành viên Hi dng quán trj cüa Téng Cong ty phái kê khai cho Tng Cong 

ty v các lgi Ich lien quan cira mInh, bao gm: 

a) Ten, ma s doanh nghip, dia chi trii s chInh, ngành, ngh kinh doanh cüa 

doanh nghip ma hç có s& hüu phn vn gop hoc cê, phn; t l va thai dim sâ htru 

phn vn gop hoc c phn do; 

b) Ten, ma s doanh nghip, dja chi trV s& chinh, ngành, ngh kinh doanh cüa 

doanh nghip ma nh&ng ngui có lien quan cUa hç cüng s& hull hoc sO hru riêng 

phn vn gop ho.c c phn trên 10% vn diu 1. 

2. Vic kê khai quy djnh tai  khoán 1 Diu nay phài ducc thirc hin trong thOi 

han 07 ngày lam vic, k tr ngày phát sinh igi Ich lien quan; vic sira dè,i, b sung 

phâi &rge thông báo vOi Tng Cong ty trong thOi han  07 ngày lam vic, k tir ngày 

có sira di, b sung tuong irng. 

3. Thành viên Hii dng quán trj nhân danh cá nhân hoc nhân danh nguii khác 

d th?c hin cong vic duOi moi hinh thirc trong pham vi cong vic kinh doanh cüa 

I 
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Tng Cong ty du phái giãi trInh bàn chat, ni dung cüa cong vic do truc Hi dng 

quán trj va chi &rçic thrc hin khi di.igc da s thành vién con li cüa Hi dng quãn 

trj chap thun; nu thirc hin ma không khai báo ho.c khOng duçic sir chap thu.n cüa 

Hi dng quân trj thI tt cà thu thp có duqe tr hoat dng do thuc v Tng Cong 

ty. 

CHUNG VI 

MO! QUAN H CUA HO! BONG QUAN TR1 

Biu 21. Mi quan h giüa các thành viên Hi dng quãn trj 

1. Quan h gi€a các thành viên Hi dng quàn trj là quan h phi hqp, các thành 

viên Hi dng quàn trj có trách thim thông tin cho nhau v vn d cO lien quan 

trong qua trInh xü 1 cong vic duçic phân cOng. 

2. Trong qua trInh xCr 1 cong viêc, thành viên Hi dng quãn trj ducic phân 

cong chju trách nhim chInh phãi chü dng phi hçrp xir l, nu có vAn d lien quan 

dn limb virc do thành viên Hi dng quãn trj khác phii trách. Trong truOng hqp giiia 

các thành viên Hi dng quán trj cOn có kin khác nhau thI thành vién chju trách 

nhim chInh báo cáo Chü tjch Hi dng quàn trj xem xét quyt djnh theo thAm quyn 

hoäc t chüc hop hoäc lAy kin cüa các thành viên Hi dng quàn trj theo quy djnh 

cüa pháp lust,  Diu 1 Tng Cng ty và Quy ch nay. 

3. Trong trithng hcip có sir phân cong lai giia các thành viên Hi dông quân trj 

thI các thành viên Hi dng quãn trj phái bàn giao cOng vic, h so, tài 1iu lien quan. 

Vic bàn giao nay phài duçc 1p thành van bàn và báo cáo Chü tjch Hi dng quán 

trj ye vic bàn giao do. 

Biu 22. Mi quan h vói ban diu hành 

Vii vai trô quán tn, Hôi dng quãn trj ban hành các nghj quyt d Tng Giám 

dc và b may diu hành thrc hin. Dng thôi, Hi dng quãn trj kim tra, giám sat 

thc hin các nghj quyt. 

Biu 23. M6i quan h vOi Ban Kiêm soát 

1. Mi quan h gifta HOi  dng quãn trj và Ban Kim soát là quan h phi hgp. 

Quan h lam vic giüa Hi dng quàn tn vâi Ban Kim soát theo nguyen t.c bInh 
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d&ng và dc l.p, dng th?ñ phi hcip ch.t chê, h trg 1in nhau trong qua trinh th%rc 

thi nhiêm vu. 

2. Khi tip nhn cac biên bàn kim tra ho.c báo cáo tng hçip cüa Ban Kim 

soát, Hi dng quàn trj có trách thim nghiên ciru va chi do các b phn có lien 

quan xây drng k hoch va thirc hin ch.n chinh kjp thôi. 

CHU'€%NG VIII 

DIEU KIIOAN THI HANH 

Diu 35. Diu khoãn thi hành 

1. Quy ch nay duqc son thão trên co sâ cac quy djnh ti Diu 1 Tng Cong 

ty, quy djnh pháp luat hin hành. 

2. Quy ch nay có hiu 1irc k tr ngày duqe thông qua. 

3. Nhung ni dung chua dugc quy djnh trong Quy ch nay së thxçic áp dung 

theo cac quy dijnh ti Diu l Tng Cong ty, cac quy ch ni b khác và các quy djnh 

phap 1ut hin hành./.Z 
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