
TLP WAN CONG NGHII3P - viEi THÔNG QUAN fX)I C)NG HOAXAHQI CHU NGHIA VLIJ NAM 
TONGCONGTYCPCONGTRINHVIETFEL Bôc 1p — Ttr do — Hinh phüc 

So: 01.02!QC-VCC-IE-IDQT Ha N5i, ngày 19 tháng 04 nãm 2022 

QUY CHE BAU C THANH VIEN HQI BONG QUAN TR! 
Tid BI HQI BONG CO BONG THU'NG NIEN NAM 2022 

CHU'JNG I. QUY B!NH  CHUNG 

Biêu 1.Phm vi và diii ttrçng áp dirng. 

1. Quy ch nay áp diing cho vic bu b sung thành viên HOi  cthng quân trj 

("HDQT") Tng cong ty CP COng trInh Viettel cho thi gian cOn lai  cüa nhim 

kS' 2020 - 2025 tai Dai hi dng c dông thix?ing niôn näm 2022 (sau day gci là 

"Dai hôi"). 

2. Quy eh nay quy djnh ciii th v h s 1mg cü, d clr, nguyen tc và th 

thlrc bu cü thành vién dc 1p HDQT Tng Cong ty c phn Cong trinh Viettel. 

Biu 2.Muc tiêu. 

1. Dam báo tuân thu 1ut pháp, diu 1 cong ty và các thông 1 tai  Vit 

Nam; 

2. Dam bâo nguyen tc cong khai, minh bach,  quyên igi cüa cô dông và 

cong ty. 

CHII(iNG II. QUY BIINIH yE BAU ciY THANH VIEN 1101 BONG 

QUAN TR! 
A. A A •A A A Bieu 3. Cac nçn dung ye bau cir thanh vien H91 dong quan trl. 

1. S lrçrng thành viên Hi dng quãn trj dugc bu b sung tai Dai hi là 

02 thành viên, trong do: 

- 01 thành viên Hi dng quãn tn; 

- 01 thành viên dc 1p Hi &ng quãn trj. 

2. Nhiêm kS'  cUa 02 thành viên Hi dng quãn trj diiçic bu b sung là thii 

gian cOn 'a cüa nhim kS'  2020 — 2025. 

3. Tiêu chun và diu kin cüa thành viên Hi dng quân trj. 

- Co dli näng lrc hành vi dan sir, không thuc di ti.rgng bj cAm quân l 

doanh nghip theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip; 

- Co trInh d chuyên mOn, kinh nghim trong quàn l kinh doanh cüa 

cong ty và không nhAt thit phãi là c dOng ci:ia cong ty. 
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- Không duçic dng thi là thành viên HOi  dtng quãn trj tai  qua 05 cong ty 

khác. 

- Các tiôu chun vâ diu kiin khác theo quy djnh khác cüa pháp 1ut có 

lien quan vã Dik l cong ty. 

4. Tiêu chuAn và diu kin cüa thành viên dc 1p Hi dng quãn trj. 

Ngoài các tiêu chuAn là thành viên Hi dng quán trj ti Khoãn 3 Diêu 

nay thI thành viên dc 1p Hi dng quãn trj b sung them các diéu kin sau: 

- Không phãi là nguYi dang lam vic cho Tng Cong ty, T.p doàn Cong 

nghip — Vin thông Quân di ho.c cong ty con cüa Tng Cong ty; không phãi 

là ngtri dä trng lam vic cho Tng Cong ty, Tp doàn Cong nghip — Viên 

thông Quân di ho.c cOng ty con cüa Tong Cong ty It nht trong 03 näm lien 

tnrâc do; 

- Không phãi là ngi.thi dang huing 1iwng, thu lao tr Tng Cong ty, trir các 

khoân phi cp ma thành viên Hti dng quãn trj duçc huO'ng theo quy djnh; 

- KhOng phái là nguii cO vçi hoc chng, b dé, b nuOi, m dê, mc nuôi, 

con dé, con nuôi, anh met, chj rut, em rut là c dông ln cüa Tng Cong ty; là 

ngi.räi quãn l cUa Tng Cong ty hoc cong ty con cüa Tng Cong ty; 

- Không phài là ngu&i trçrc tip hoc gián tip s& hüu It nht 01% tong so 

c phn cO quy&n biu quyt cüa Tong Cong ty; 

- KhOng phãi là ngui d tmg lam thành viên Hi dng quãn trj, Ban 

kim soát cüa Tng Cong ty It nhAt trong 05 näm lin truâc do, trü tnthng hp 

dixqc b nhim lien txc 02 nhim kS'. 
A A 9 9 ' A A Dieu 4.De cir, irng ctr vao 1191 dong quan tr!. 

1. Nguyen tc dé cir, rng Cu. 

C dông hoc nhóm c dOng sà htru tü 10% tng s c phAn ph thông tri 

len cO quyn d cü nguri vão HDQT Tong cong ty. C dông có th tir i:rng cir 

mInh, d cir irng viên hoc cüng nhau 1p nhóm d d cir irng viên vào HDQT. 

Trithng hqp s krcing lrng cir viên FIDQT thông qua dé cü không dü s 

hrçing cn thit, s ung cü viên con lai  do HDQT và các cô dông khác dO c1r. 

2. H sa d cü, 1rng cu bao gm: 

- Din mg cir lmg viên HDQT (miu 01). 

- Dn d cir i'rng viên HDQT (mu 02); 

- Biên bàn cUa nhóm c dOng d cir mg viên HDQT (mu 03); 
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- Thông báo d c'Cr 1mg viên HDQT di vâi nhóm cô dông (mâu 03 A); 

- Bàn g& So yu 1 ljch (mu 04); 

- Bàn gc Bàn cong bó thông tin (mu Phii 1iic III Ban hành kern theo Thông 

tu so 9612020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 näm 2020); 

- Bàn sao có chüng thirc các van bng, chlmg chi chuyên môn, giy t tüy 

than cüa 1mg viên. 

3. Noi nhn h so d clr, 1mg cü. 

H so d cü, 1mg Cu phái gui triic tip ho.c gIn b&ng phuong thInc báo dam 

qua dithng bixu din v dja chi: 

Van phông Hi dng quán trj - Tng cong ty c ph.n Cong trInh Viettel. 

S 6 Pham Van Bach,  Yen Hôa, Cu Giy, Ha Ni. 

Diu 5.HInh thfrc và phirong thtrc bu cir. 

1. Hi dng quãn trj thm djnh h so d& cln/Inng cIt cIna các cO dông, chi 

nhung h so d clr/Imng cIt dáp 1mg dIn diu kin d elm, 1mg cli và nhftng 1mg cli 

viên dáp 1mg dIn diu kin tuong 1mg tai  Khoàn 3, Khoãn 4 Diu 3 Quy ché nay 

rnói dixçic dixa vào danh sách 1mg cli viên cong b tai  phiên h9p Dai  hi dông c 

dông. Hi dng quãn trj 1p danh sách d cli và Dai  hi dng c dOng tin hành 

b&u riêng thành viên dc l.p Hi dng quàn trj. Vic bAu thành viên dc 1.p Hi 

dng quàn trj duçic tin hành nhi.r vic b.0 các thành viên Hi dng quàn trj 

khác. 

2. Vic bu cIt thành viên Hi dng quàn trj duçcc th1nc hin trirc tiêp, bO 

phiu kin tai Dai hi theo phuong thlrc bu dn phiu, theo do môi cO dông có 

tng s phiu biu quy& duçic xác djnh: 

Tting s6 phieu bièu quyèt = TJng s cô phEn th hfru hoc diii  din theo 

üy quyn x S thành viên H3i dng quán frj du'yc biIji. 

C dông có quyn dM ht tng s phiu biu quyt cIna mInh cho mt 1mg 

viên ho.c phân chia s phiu biu quyt cIna mInh cho mt s 1mg cli viên. 

3. Mi c dOng dugc phát mt (01) phiu b.0 cli thành viên I-IDQT (màu 

yANG) trong do dà ghi sn ten các 1mg viên. 

4. Trên phiu ghi rô danh sách các 1mg cIt viên; ma s dàng k sIn hInu cIna 

c dông, s c phAn sIn hüu!hoc dai  din, s6 phiu biu quy&, có dóng du treo 

cIna Tng COng ty. C dOng có trách nhim kim tra thông tin trên phiu b.u, 

nu có sai sot phái báo ngay cho Ban t chlrc d di phiu bu khác. 

04? 
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5. C dông 1a chçn bu Cu theo 1 trong 2 hInh thirc: 

- Hinh thic bu dn du phie'u:  Nu c dông bu dn toân bO phiu cho 

mt üng viên hoc chia du phiu bu cüa mmnh cho nhiu irng vién, c dông/di 

din üy quyn cüa c dông dánh du vào ô ct "Bu d1n du phiu" i.'rng vOl 

ten cüa 1rng viên mun bu, s phiu bAu s duçic dn toàn b cho mt rng viên 

(truOng hç,p chçn mt rng viên) hoc chia du cho các üng viên duçc chçn 

(tru&ng hçip chçn nhiu üng vien). 
• A A A A A Khi co dongIdi diçn uy quyen cua co dong danh dau vao o ci c9t Bau don 

du phiu" s phiu biu quyêt s duçic chia du cho các rng viên duçic chçn 

và Iüc nay s phiu mi irng viên duqc nhn së diiçic lam trôn xuông hang don 

vi, phn thp phân lé nu Co phát sinh s t1r dng xóa bO. 

- Hlnh thc diu chinh s philu:  c dông mun bAu cho irng viên nào thI 

vit s phiu biu quyt cho 1rng viên do vâo ct "So phiu biu quyt" lrng 

vOl ten rng viên mun bu. Nu c dông không b.0 cho irng viên nâo thI d 

trng ho.c din s "0". 

- Trong tnrOng hqp c dông vüa dánh du vào ct "Bâu dn du phiu" vra 

ghi s luqng vào ct "St phiu biu quyt" thi k& qua duqc 1y theo s 1uçng 

phiu b&u tti ct "S phiu biu quy&". 

- C dong!di din üy quyn cüa c dông dixçic bu s ung vién tM da b&ng 

s lucing thành viên HDQT cn bu. 

- TrtrOng hqp ghi sai, cô dông d ngh Ban th chuc di phiu bu khac 

(phiu b.0 sai phãi &rçYc gch chéo hu bO ngay khi giao 1ti phiu b&u mOi). Co 

dông/dii din üy quyn cüa c dông phãi k và ghi rô hQ ton duOi phiu bu d 

xác nhn. 

6. Tng s phiu biu quy& trên phiu bu cO cüa m6i c dông không duqc 

vuçlt qua s c phn sO hru hotc dai  din theo üy quyn cüa c dông nhân vOi 

s thành viOn HDQT cn bu. 

7. Phiu bu hqp l khi có dü các diêu kiin sau day: 

- Phiu bu cho üng viên có ten trong danh sách và trong phm vi s hxqng 

thành viOn cn btu dâ duçc Dii hi dng c dông thông qua; 

- Tng s luçmg phiu bu nhO hon hoc b&ng tng s phiu biéu quyêt 

duçc phép cüa c dông do (b&ng s c phAn nhân vOi s thành viOn duçic bu); 

- Không thuc trithng hçip quy djnh ti Khoãn 7 Diu nay. 
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8. Phiu bu không hçip 1 khi thuc mt trong các truOng hqp sau: 

- Phiu không do Tng Cong ty phát vãIhoc không có dAu cüa Tong Cong 

ty; 

- Tng s phiu biu quyt cho các irng viên lan hcm tOng sO phiu biêu 

quyt dixçic phép cüa c dông theo quy djnh ti Khoãn 5 Diu nay; 

- Phiu có ghi them hoc ghi ten không diing, không thuc danh sách 1rng 

cir vién dä &rcic Di hOi  dng c dông thng nht thông qua; 

- Phiu gch xoá, si:ra chüa, b sung các ni dung không theo quy djnh 

(truang hçip vit sai phãi di l.i phiu mói). 

- Phiu không k ten và ghi rô h9 ten cüa cô dông/di din üy quyOn cüa CO 

dông. 

- Phiu b.0 cho nhiu irng vien hcin so luqng can bâu. 

- Phiu không ghi s luçing phiu bu cho bt kS'  irng cir viên nào. 

Diu 6.Bô phiu vã kim phiu. 

- Vic bO phiu duqc b,t du khi vic phát phiu bu cir duçic hoàn tt và 

kt thüc khi c dông cui cüng bô phiu bAu vào thüng phiu; 

- Ban kim phiu tin hành kim tra thüng phiu tri.róc sir chirng kin cüa 

các c dông; 

- Các c dông chi bO phiu vào horn phiu dâ ducic niêm phong do Ban 

kim phiu giám sat; 

- Vic kim phiu phãi ducic Ban kim phiu tin hành tti phOng kim 

phiu ngay sau khi vic bO phiu kt thüc; Trithc khi mtx thüng phiu, Ban kim 

phiu phãi thng kê và niêm phong s phiu không sir diing. Ban kim phiu 

không duçic gch xóa, sira chiia trên phiu b.u. 
A r A A A , A Then 7. Nguyen tac xac d!nh  ket qua bau cir va cong bo ket qua bau dr. 

1. Ngu?'xi trüng c1r thành viên Hi dng quán trj duqc xác djnh theo so 

phiu biu quyt tInh tui cao xung thp, bt d.0 tr üng viên có s phiu biêu 

quyt cao nhAt cho dn khi dü s thành viên ma Dai  hi dng c dông dã thông 

qua. 

2. Trithng hçip có ti'r hai üng cir viên trâ len dt cUng s phiu bu nhu nhau 

cho thành vién Hi dng quán trj thI Dai  hi s tin hành bu 'ai trong s các 

1rng cü viên có s phiu bu ngang nhau do d ch9n ngu&i có s phiu cao han. 

JH 1  

4c 
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3. Sau khi kim phiu, Ban kim phiu phài 1p Bién bàn kim phiu. Can 

ctr Biên bàn kim phiu. 

4. Biên bàn kim phiu phãi có các nOi  dung chü yu sau dày: 

- Thôi gian, dja dim 1.p Biên bàn kim phiu; 

- Thành phn Ban kim phiu; 

- Miic dIch, ni dung bô phiu; 

- Tng s c dông có mt va dai din dixcic üy quyn b.0 cir ti D?i  hi; 

thng s phiu biu quy& dã tham gia bu cCr, trong dO phân bit s phiu biu 

quyt hçp 1 va s biu quyt không hcp I, kern theo phi1 1iic danh sách c dông 

tham gia bu cir; 

- Kt qua bu ci'r; 

- Chtt k cüa Tnrâng ban Ban kirn phiu. 

5. Toàn van Biên bàn kim phiu phài duçc Ban kim phiu cong b truOc 

Dai hi và dixçic ghi than vâo Nghj quyt cUa Di hi. 

Các c dông/di din c dong cO quyn chit van, khiu ni v vic bu ct'r 

và kim phiu. Ban Chü tjch Dai hi và Ban kim phiu có trách nhim giãi 

trInh và lam rO các chAt vAn cüa c dong/dai din c dông và duçie ghi vào biên 

bàn hçp Di hi dng c dông. 

CHUNG III. HIEU LL!C THI HANH 

Diu 8.Hiu bye. 

Quy ch nay có hiu 1irc ngay sau khi duçic Di hi dng c dông thung 

niên näm 2022 thông qua và chi ap diing cho vic bAu b sung thành vien 

HDQT ti Di hi dng c dông thi.rông niên näm 2022.I. 

TM. D..---.& DONGCODONG 
- 

O TONG CONG TV _ 
COPHAN •, 

* CONG TRI * 
VIETTEL 

- - 

NGUYEN THANH NAM 
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