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QUY CHE TO CHUC 
BA! HO! BONG CO BONG THIfOG NIEN NAM 2022 

CUA TONG CONG TY CO PHAN CONG TRINH VIETTEL 

CHUONG I. QUY B!NH  CHUNG 

Biêu 1.Phm vi vã di tirqng áp ding 

1. Quy ch nay áp ding cho vic th chüc và diu hành cuc h9p Dti hi 

dng c dông thuàng niên närn 2022 (sau dày gi tt là "Di hi") cña Tong 

cong ty cô phn Cong trInh Viettel. 

2. Quy ch nay quy dinh c1i th v quyn và nghia vii ci:ia co dông, di din 

c dông, ngi.thi tham d'çr h9p, diu kiên, th thüc tin hành cuc hp và biêu 

quyt thông qua các vn d thuc th.m quyn cUa Dai  hi. 

Biu 2.Nguyên tc lam vic cüa Bii hi 

i. Cong khai, cong bang, dan chü. 

2. Dam bâo quyn igi cüa c dông, cüa Tong cong ty. 

3. Phü hcp quy djnh pháp 1ut, Diu i Tong cong ty và Quy chê nay. 

CHUONG II. 
QUYEN VA NGHIA VU CUA cO BONG, NGUI THAM DIr BI HO!, 

CAC W QUAN BIEU HANH, GIUP VLC BI HO! 

Biu 3.Quyn và nghTa vi cüa c dông và ngirôi diii din üy quyên cüa 

Co dông tham dty Bii hi. 

1. Mi c phn có mt phiu biu quyt. 

2. Duqc nh.n the biu quyt, phiu biu quyt và phiu bu cir, tài 1iu h9p 

và các tài 1iu khác theo quy djnh cüa Tang cOng ty c phn Cong trInh Viettel. 

3. Dugc tham dir và phát biu trirc tip ti Dai  hi theo sir diêu hành cüa 

Doàn Chü tjch ho.c ghi kin vào phiu kin dóng gop g1ri Ban t chirc Di 

hi. ' kin dóng gop bAng van bàn có giá tr nhu kin phát biêu tr?c tiêp ti 

Dti hi. 

4. Ducic biu quyt di vOi tt cà các vn d trong ni dung chutmg trInh 

Dii hi. 
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5. Dn h9p dllng giô, trong trung h9p dn hçp muOn  vn có th dáng k' 

tham dr và thirc hin biu quyt ngay nhung Chll t9a không có trách nhirn 

dung Dii hOi  và hiu 1ic ella các dçrt biu quyt dä tin hành truóe do không bj 

ánh hu'&ng. 

6. Phài xu.t trInh CIIVIND/CCCD hoc giy ti tlly than khác, giy rnO'i, giy 

lly quyn (nu co) d Ban th.m tra tu' each c dông dM chiu, thirc hin thu tiie 

däng k dtr Di hOi  và du'cic nhn The c dông, The biu quyt, Tài 1iu h9p Va 

cac tài 1iu khác theo quy dnh ella Ban To chirc. 

7. Tuân thll quy djnh dlla pháp 1ut, Diu 1 Tong cong ty và Quy chê nay; 

Tuân thll sir diu hành ella Chll ttch  doàn và Ban t chirc Di hOi,  không gay ri 

hoc gay rn.t trt ti,r trong Di hOi. 

Diu 4.Quyn và nghia vui ella Doàn Chll tjch 

1. Thành phn và s 1ung thânh viên Doàn Chll tch do Ban To chi.'rc Di 

hOi d cfr và dugc Dti hOi  dng c dông thông qua. 

2. Nhiêm vu ella Doàn Chll tich: 

- Diu hành cong vic ella f.i hOi  theo ChuGng trInh h9p dä duqc DHDCD 

thông qua. 

- Duy trI phn thão luQtn ella các c dông. 

- Trà lôi nhüng vn d di hOi  yêu cu vâi phtrong thirc thIch hçp. 

- Kt 1un nhQ'ng vn d duçic thão 1un ti di hOi,  diu hành thông qua 

nghj quyt ella Dti hOi. 

- D xut thay d& ehuong trInh h9p; hon!tam dng hçp; thay di dja dim 

hçp; quy& djnh the bin pháp an ninh cn thit d duy trI trt tr, an ninh dam 

bão an toàn Di hOi  và các nhim vit khác theo quy djnh ti Diu 1 Tng cong 

ty. 

- Vic phân cong cOng tác các thành viên Doân Chll tjeh do Chll t9a quyêt 

djnh. 

Diu 5.Quyên và nghia vii ella Ban Thãm tra tu' each cO dông 

- Thrn tra tu each cô dông có dll diu kin tham dir Di hOi  theo quy dnh 

pháp 1ut vâ Quy ch t chirc Di hOi. 

- Trá lôi cht vn ho.c phát hin eác vn d cn xem xét v tu each c 

dông. 

- Tng hcip và báo cáo vi Di hOi  kt qua thm tra tu each c dông. 

- Thirc hin các cOng vic khác theo phân cong ella Doàn Chll tjch. 
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Diu 6.Quyn và nghia vy ella Ban Kiêm phiêu 

Là b phn chuyên trách cia Di hi dng c dông, thành phn và so lu'Qng 

do Ban t chrc d cir Va duçic Dai  hi dng c dông thông qua, có nhirn vii: 

- Kiêm drn, thng kê s luçing phiu bu cl, phiu biu quyêt dé xác djnh 

sé lu'çrng c dông và s c phn ma hç di din, xác djnh s lugng, t 1 ' kiên 

tan thành, không tan thành và không có kin thuc ni dung Dii hi. 

- Huóng dn c dông each thllc bO phiu bu cl, biu quy& vn d trInh 

Dii hi. 

- Tng hap và báo cáo vi D.i hi kt qua kiêrn phiêu bâu cir, biêu quyêt 

thông qua nii dung ella Dai  hi. 

- Xir 1 các vn d phát sinh lien quan dn vic thirc hin quyn biu quyêt 

và bu ci:r. 

Diu 7.Quyn và nghia vy cüa Ban Thir Ic 

Là b phn chuyên trách ella Dti hi dng c dông, thành ph.n và s lucmg 

do ChI t9a d cir và dugc Di hi dng c dông thông qua, có nhim vi: 

- Ghi chép d.y dl, trung thrc toàn b ni dung, din bin ella Dai  hi. 

- Tng hçp kin thão 1un ti Di hi. 

- Sotn thâo biên bàn và nghj quyt ella Da.i hi. 

- Tip nhn däng k phát biu, bài phát biu cIa c dông, nhn thu, tài lieu 
lien quan dn di hi. 

- Thu nhn, bão quán và gi:ri tói hi dng quàn trj nhrng tài 1iu, an phm, 

Phiu dóng gop kin cIa C6 dông ti Di hi. 

- Thrc hin cáe cong vic trç gillp khác theo phân cong ella Doàn chI tjch. 

IJiêu 8.Diu kiên tham dir Dai hôi. 

1. C6 dông hoc ngui di din theo ly quyn cIa c6 ctông có ten trên 

Danh sách c6 dông có quyn dir h9p tai  thôi dim ch6t danh sách c6 dông tham 

dir Di hi, có quyn tham dr hoc ly quyn cho ngithi khác tham dir và phát 

biêu, biêu quy& các vn d tai  Dai hi. 

2. C6 dOng hotc ngithi dii din theo ly quyn ella e6 dOng phái xut trinh 

Giy t& tlly than dã clang k tui Danh sách c6 dông, thông báo m?yi h9p, gi.y ly 

quyn (trong tri.xèng hp ngi.thi tham d%r Di hi là ngui ducic C6 dông ly 

quyn) d thirc hin thI ttic clang k tham dir Dai  hi. 

3. Các vj khách miii tham d theo Giy mi ella Ban T6 chirc. Các truàng 

hcip khác phài duçic sir 16ng ella Ban thm tra tu each c6 dông. 
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CHIIO'NG III. 
TR!NH TT) TIEN HANH PAl HQI 

Biu 9.Piu kiên tiên hành Pal hôi. 

Cuc h9p D.i hi dng c dông duc tin hành khi có s c dông di.r h9p 

d.i din It nht 50% tng s c phn có quyn biu quyt ciia Tong cong ty. 

Tnrng hgp cuc h9p ln thir nht khOng thi diu kin tin hành thI Tang 

cong ty s thirc hin triu tp hgp 1n tip theo darn bào phü hçip vth quy djnh 

cUa pháp 1ut và các quy djnh có lien quan. 

Diêu lO.Trãt tu' Pai hôi. 

1. C dông 1a ch9n vj trI ngi phü hçip theo huóng din ciiia Ban T chirc; 

2. Không hiit thuc lá trong phông hçp; 

3. Din thoi không d ch dO chuông; 

4. Hn ch: nói chuyn riêng, s'Cr dirng din thoi di dng, may ãnh, may 

quay gay ãnh huâng dn ho.t dng Di hOi. 

Diêu 11.Phu'o'ng thtrc biêu quyêt, bâu cü' ti Diii hi. 

1. Vic biu quy& các nOi  dung  thuOc  Chuo'ng trInh h9p ducc thirc hin 

thông qua hInh thirc gio' the biu quyt (là the màu Xanh) ho.c dánh du vào 

Phiu biu quyt (là phiu màu ti4ng) hoc kt hcip cà 02 phuong thic d xác 

djnh s phiu biu quyt tan thành, không tan thánh và không có kin. 

2. Riêng vic bu ci thành viên HOi  dng quân trjlBan Kiêrn soát duç'c 

thirc hin theo phixcng thirc bu dn phiu Va tuân theo Quy ch b.0 cfx thành 

viën HOi  dng quán trVBan  Kim soát. Phiu bu ci là the màu yANG. C 

dông tin hành bô phiu và vic kirn phiu duyc thçrc hin trong thi gian tiên 

hành Dti hOi. 

Diu 12.Thông qua các van d ti Pi hi. 

1. Trithc khi tin hành biu quyt, Ban Thm tra tu cách c dông së cong 

b s phiu biu quyt cüa c dông có m.t ti Di hOi  lam ca s& tInh t) l biu 

quyêt. 

2. Dui hOi  dng cô dông thông qua van d biu quyêt nêu du'çic so cô dông 

dai din trën 50% tng s c phtncó quyn biu quyt cüa tht cà c dông (bao 

gm cà ngthi dai  din theo üy quyn cüa c dong) có mt tti Di hOi  thông qua; 

Riêng d& vii vn d thay di ngành, ngh và linh vrc kinh doanh; Thông 

qua vic sira dM, b sung Diu 1 Tng Cong ty phài dugc s c dông di din 
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trên 65% tong s c phn có quyn biu quyt cUa tht Ca c dông (bao gôrn ca 

ngu6i di din theo ii'ty quyn cüa c dông) có mat tai Dii hi thông qua. 

Riêng di vái vn d thông qua giao djch, hqp dng vâi cô dông, nhüng 

ngui có lien quan cüa c dông, ngui di din 11y quyên ci1a cô dông s& h&u 

trén 10% thng s c phn ph thông cüa Tng cong ty phâi duçc s c dông d.i 

din trén 50% tng s c phn có quyn biu quyt con li (bao gm Ca nguài 

d.i din theo üy quyn cüa c dông) có rnt ti Dti hi thông qua, c dông có 19i 

Ich lien quan không có quyn biu quyt. 

3. Kt qua ki&n phiu së duçic Ban kim phiu cong b ti Di hi ngay 

sau khi hoàn t.t vic biu quyt theo chuong trinh h9p. 

Diêu 13. Biên ban Di hi d1ng cô dông. 

Ni dung cuc h9p Dai  hi duçc 1p thânh Biên ban, duc cong b thông 

tin cOng khai và 1uu trtt phü hçTp vâi quy djnh cüa pháp 1ut, Diu l Cong ty. 

Biên ban hp duçic d9c tnróc toàn th Dai hi và thông qua truOc khi b rnc 

Di hi. 

CHU'O'NG Iv. 
oiEu IUJOAN THI HANH 

Biu 14.Hiêu luc thi hành. 

1. Quy ch nay có hiu hrc t.i Dai  hi dng cô dOng thu?ng niên näm 2022 

cüa Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel t chirc ngày 22/04/2022. 

2. C dông và nhttng nguYi dv Di hi có trách nhirn thirc hin các quy 

djnh ti Quy ch nay.!. 

TM. BA! HQI BONG CO BONG 
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