
TONG CONG TY CO PHAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
CONG TR!NH VIETTEL Dc 1p  - Ti do - Hnh phñc  

S: 06 /CBTT-VCC Ha N5i, ngàycO tháng  4  nàm 2022 

CONG BO THÔNG TIN 
TREN CONG THÔNG TIN DIEN TI! CUA UY BAN CHING KHOAN 

NHA NIXOC VA SGDCK TP.HCM 
KInh g1ri: 

- Uy ban Ching khoán Nhà nu9c; 

- S& Giao djch chi'rng khoán TP.HCM. 

- Ten t chic: TONG CONG TY CO PHAN CONG TRINH VIETTEL 

M chUng khoán: CTR 

Dja chi tni s chInh: S 1 Giang Van Minh, Kim M, Ba DInh, Ha Ni 

- Din thoi: 086.208.1111 

- Ngtthi thirc hin cong b thông tin: Nguyn Ng9c Anh 

Chirc v1: NgixOi duqc uy quyn cong b thông tin 

Loti thông tin cOng bó: djnh k' LI bt thuOng 0 24h LI theo y8u cAu 

Ni dung thông tin cong b: 

1. Dcin tr thim cüa thành viên Hi dng quãn trj. 

2. Ctp nht ni dung tái lieu Dti hOi  dng c dOng thung niên näm 2022: 

- Báo cáo cUa Hi dng quãn trj v kt qua hot dng nàm 2021, djnh huOng 

näm 2022; 

- T? trInh v/v thông qua mirc kwng, thU lao cho Hi dng quãn trj, Ban 

kim soát näm 2021 và d xut mirc hrnng, thU lao cho nàm 2022; 

- Ti trInh min nhim và bAu b sung thành viên Hi dng quãn trj cho thai 

gian cOn 1ti cUa nhim k' 2020-2025; 

- Thông tin 1rng cU viên vj trI thânh viên Hi dng quãn trj vâ thânh viên 

dOc 1p  HOi  dng quãn trj; 

- Quy ch btu cU thành viên Hi ding quán trj ti Dai  hi dng cô dong 

thu?mg niên näm 2022. 

(Oil tiet b$ tài lieu Dgi h5i ddng cd dông thwô'ng niên nãm 2022 dinh kern 

van ban nay) 



idin to chrc 
fl\  cong b thông tin 

Thông tin nay dâ duGc cong b trên trang thông tin din tir cüa cong ty vào 

ngày 20/04/2022 tti du?mg dan: https://viettelconstruction.com.vn/quan-he-co-

dong/dai-hoi-dong-co-dong/.  

Tôi cam kt các thông tin cong b trên dày là dung sir thtt và hoàn toân chju 

trách nhim truàc pháp luat  v  nOi  dung các thông tin dà cOng b./. 

Nol nI:n: 
- Nhutrên; 
- Lixu: TKHDQT. AnhO3. 

Ta! 1iu tl:'nh kern: 
- DoritrnhirnTVHDQT; 
- Tâi lieu DHDCD 2022 (cap nht); 
- ThôngtinüngviênTVHDQT. 



TONG CONG TV CP CONG 1IRINH VIETTEL CONG HOA xA HO! CH( NGHIA VLT NAM 
HQ! BONG QUAN TR4 Dc 1p -  Tr do  - Hnh phác 

D€N XIN Tt NHIEM 

KInh gri: 

- Dii hi dng c dông Tang cong ty c phn Cong trInh Vieuel 

- Hi dng Quân tij Tng cong ty c phn Cong trmnh Viettel 

Ten tôi là: Nguyn Thanh Nam 

Ngày sinh: 04/06/1969 

CMQD s& 90035188 Ngày cap: 25/01/2021 Nai cp: B Quc Phông 

Hin tai  là thành viên Hi dng quàn trj Tng cOng ty c phn Cong trInh 
Viettel nhiôm k 2020 — 2025. 

Nay tOi lam dan nay kInh gri Dti hi dng cô dông, Hi dông quân trj Tong 
cong ty CP Cong trInh Viettel chap thun cho tôi tr nhim chirc danh thành viên 
Hi dông quãn trj Tong cOng ty c Cong trInh Viettel. 

L2 do: L do cá nhân 

Thai gian tü nhim: tr ngày 19/04/2022 

Tôi xin chân thành cam an các thành viên Hi dng quân trj Tong cOng ty 
dà giüp d tOi hoàn thành nhu'ng nhim vi duçc Dti hi dông Co dông COng ty 
giao cho trong thii gian vra qua. 

Ha N5i, ngayJ tháng nãm 2022 

NGUfl LAM BO 

NGUYEN THANH NAM 



TONG CONG TY CP CONG TRINH VIE117EL CONG HOA xA HQI GH NGHIA VLT NAM 
HQI BONG QUAN TR Bc 1p - Tir do - Hnh phtic 

BJN XIN Tt NHIIM 

KInh g1ri: 

- Dü hi dng c dông Tng cong ty c phn Cong iñnh Viettel 

- Hi dng Quãn tn. Tng cong ty cô ph.n Cong trInh Viettel 

Ten tOi là: Büi Th Hung 

Ngày sinh: 10/10/1974 

CMQD s& 13011431 Ngày cp: 15/08/2017 Nai cétp: Tong Cc ChInh trj 

Hin tai  là thành viên Hi dng quãn trj Tang cong ty c phn Cong trInh 
Viettel nhiêm k' 2020 — 2025. 

Nay tOi lam don nay kinh gi:ri Di hi dng cô dông, Hi dng quãn trj Tong 
cong ty CP Cong trInh Viettel chap thun cho tôi tir nhim chirc danh thành viên 
Hi dông quãn trj Tong cOng ty CP Cong trInh Viettel. 

L do: L do cá nhân 

Thi gian tir nhim: tr ngày 19/04/2022 

Tôi xin chân thành cam an các thành viên Hi dông quãn trj Tong cong ty 
dâ giüp dO tOi hoàn thành nhüng nhim viii ducic Di hi dông cô dông Cong ty 
giao cho trong thai gian vera qua. 

Ha Nói, ngay.I tháng 4 nãin 2022 

NGIJOI LAM BQN 

BUL THE HUNG 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL 

 

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30 ngày 22/04/2022. 

Địa điểm: Hội trường tầng 15 tòa nhà Viettel, số 1 Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 

THỜI GIAN NỘI DUNG 

8h00 - 9h00 Đón tiếp Đại biểu, kiểm tra tư cách Cổ đông 

9h00 - 9h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

9h10 - 9h15 Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 

9h15 - 9h20 
Khai mạc Đại hội, giới thiệu và biểu quyết thông qua Đoàn Chủ 

tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu 

9h20 - 9h30 Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội 

9h30 - 10h30 
Trình bày các Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm 

soát; và các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội 

10h30 - 11h00 Thảo luận 

11h00 - 11h10 
Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Bỏ phiếu thông qua các nội 

dung tại Đại hội  

11h10 - 11h20 Nghỉ giải lao 

11h20 - 11h25 Công bố kết quả bầu cử và kiểm phiếu 

11h25 -11h30 Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội 

11h30 Bế mạc Đại hội 

 

 



PDDANOP-VUNTH1\nJANDcX CNG HOA XA HQICHUNGI1IAWTNAM 
TONGCONGTYCPCONGT1iNHV1E1iEL Dôc 1p — Ti do — Hanh  phtic  

S: O1/QC-DI-IDCD Ha Nói, ngày  LU  tháng  .4k.  nám 2022 

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. 

753 

4G CON( 

OPHA 
)NGTR 

I  IET1I 
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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 



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); 



3 

- 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. 

535 
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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  
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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 

QA 



TPDOAN P-VEFIN31JANfXX CçNGHOAXAHQICHUNGH1AVITNAM 
TONGQ3NGTYCPQ3NGThINHVIEITEL Bc Ip —  T do  —  Hnh phüc 

S& 02/BC-DHDCD Ha N5i, ngày 19 tháng 04 nám 2022 

BAO CÁO CUA HQI BONG QUAN TR! yE 
KET QUA HOIT BONG NAM 2021, DINH  HU'ONG NAM 2022 

KInh gui: Dai  hi dng c dong Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel. 

Hi dng quãn trj (HDQT) xin di.rçic báo cáo D?i  hi kt qua hoat dng cüa 
HDQT näm 2021, djnh huàng näm 2022, nhu sau: 

I.KET QUA HOiST BQNG CUA HBQT NAM 2021 
1. Dánh giá chung 
- Trong näm 2021 tInh hInh djch bnh Covid 19 tip tVc  din bin phüc tap, 

vuçlt qua khó khän chung Ting Cong ty c phn Cong trInh Viettel (sau day gi 
tt là Cong ty) vn duy trI t& hot dng san xuAt kinh doanh, dam bão cong vic 
và thu nhp cho ngiRi lao dng và hoàn thânh các nhim vii duçxc Dai  hi c 
dong (DHDCD) giao; nhtng phm chAt tiêu biu "Tam th t& nhAt - K' lutt 
nghiêm nhAt - Tn thirc t& nhAt - ThIch i'rng nhanh thAt - Thirc thi t& nhAt - Hiu 
qua cao nhAt" dä thAm nhun vào nhn thrc cüa mi can b nhân viên Cong 
trInh Viettel và trà thành kim chi nam xuyen su& cho mçi hoat dng SXKD. 

- Trong nàm, Cong ty dtt duçc 05 giãi thuing quan trng: Giái Vàng IT 
World Awards hang mic phn mm quán l doanh thu và khách hang tich hcp; 
IAn dAu tiên lot Top50 doanh nghip 1ci nhun "xuAt s&c" Viet Nam; Top500 
Doanh nghip 1çi nhun t& thAt" Vit Nam (nâng tir htng 344 näm 2020 len 
236 näm 2021); Top500 Doanh nghip tang twang nhanh nhAt Vit Nam (nang 
tir hang 103 näm 2020 len 65 nàm 2021); Top500 Doanh nghip lan nhAt Vit 
Nam (nâng tr hang  243 nàm 2020 len 192 näm 2021). 

- V vn hóa thj twang: Vn hóa tti ngày 3 1/12/2021 cüa Cong ty là 8.140 
t9 dng tang 64% so vâi dAu näm. 

2. Bánh giã vic thiuc hin nhim viiI do Bi hi (lông Co (lông giao 
2.1. Kt qua hoit dng san xuAt kinh doanh: 

2.1.1. KIt qua kin/i doani, nám 2021 
Tnrâc nhüng din bin khó 1umg và ành huâng sâu rng cUa Covid-19 

cUng nhu thiên tai, Ban Diu hành dà nhanh chóng xây dirng các kjch bàn kinh 
doanh khác nhau barn sat theo bin dng cüa thj trumg và tInh hInh, t chirc 
diu hành quy& lit theo miic tiêu (là d ra nhu sau: 



2 

- Tng doanh thu h?p nhAt nàm 2021 dtt 7.46 1 t' dng hoàn thành 113% k 
hoich, tang twang 17% so vâi cüng k' 2020. 

- Li nhun sau thu hp nht nàm 2021 dt 375,3 t' dng hoàn thành 136% 
k hoch, tang truang 37% so vài cüng k5' 2020. 

2.1.2. KIt qua t/lyc /,in các ci, uyln dii chili, iwtc: 
Trong näm 2021, Cong ty dã thrc hin dung các djnh huang chuyên dôi 

chin luqc, cii th: 
- Chuyn ti nhà thu djch vii, thuo'ng mai  thành cong ty sà hüu tài san, ha 

tAng cho thuê (Dn cu6i näm 2021 Cong ty tth thành dn vi sa hu ha tang vin 
thông cho thuê lan thtr 2 tai Vit Nam). 

- Tao ra he sinh thai khëp kin tu vAn - thi& k - xây dirng - giãi pháp - tIch 
hqp - vn hành và ti uu san phAm. 

- Chuyn djch s& Chuyn di s toàn din tr cAp Cong ty dn cAp chi nhánh 
dat 3.0/5.0 dim trong thang dim DMM và üng diing Cong ngh vào nâng cao 
näng suAt lao dng: Calibot, chatbot, Super App, EBSC, CRM 

- CáC mãng kinh doanh nang hxçing, M&E tiêp tiic dat  duqc k& qua tot 
doanh thu dat  740 t'. 

2.2. Thkrc hin nhUng ni dung thrçrc DHDCD üy quyên 

2.2.1. Lu'a c/ion do'n vj kiln, loan báo cáo tài chin/i 2021: 
HOi dOng quàn trj/Ban kim soát tO chrc và quy& djnh 1ira ch9n dn v 

kim toãn báo cáo tài chinh cUa Cong ty nàm 2021 là Cong ty TNHH Hang 
Kim toán AASC. 

2.2.2. Clii Ira c tá'c nám 2020 trong nàm 2021: 
Nghj quy& sO 14/NQ-VCC-HDQT ngày 23/04/202 1 thông qua phi.rcng an 

chi trã cO tCrc và Nghj quyt sO 19/NQ-VCC-HDQT ngày 04/05/202 1 và so 
22/NQ-VCC-HDQT ngày 01/06/2021 v vic chi trã cô tirc và phát hành cO 
phiu tang vOn c0 phAn t1r nguOn vOn chU sâ hu dam bão dUng nOi  dung da 
duçc DHDCD thuang nien nàm 2021 phê duyt: 

- Trá cO tuc bAng tin mt vOi t' l 10%: tOng sO tin chi trã 71.781.828.000 
dOng. Th?yi gian chi trã: 15/07/2021. 

- Trà cO tUe bAng c0 phiu vâi tr  1 22,676% vOn diu 1 và phát hành cô 
phiu tang vOn c0 phAn ti~ nguOn vOn chU sa hü'u (Qu dAu tu phát trin) vâi t 
1 6,782%. TOng t' 1 phát hành theo phtwng an phát hành cO phiu tang vOn c0 
phAn tr nguOn vOn chU sâ hU'u (Lçii nhun sau thuO và qu dAu tu phát trin) là 
29,458%. TOng sOc0 phiu phát hãnh 21.142.045 cô phiêu. Thai gian thiic hin: 
tháng 6/202 1. 

2.2.3. P/,át han/i cphiIu tang vn diu tfr ngun vñn c/,ü so Iziru: 
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Thrc hin Nghj quyt s 14/NQ-VCC-HDQT ngày 23/04/202 1, Cong ty dã 
hoàn thãnh vic phát hành c6 phiu chi trã c tirc trong tháng 06/202 1, thuc hin 
các thU tiic tang vn diu 1 vOi c quan Dang k kinh doanh và ducic cp Giy 
chUng nhtn dàng k doanh nghip thay di 1n thir 16 ngày 10/08/2021. 

2.2.4. Niêm ylt cp/iiEu trên HOSE: 
Thrc hin theo nghj quyt cUa Dai hi, HDQT cia ban hành 03 ngh quyêt 

s 32/NQ-VCC ngày 06/09/202 1; 35/NQ-VCC ngày 08/11/2021 v thông qua 
chU truang trin khai chuyn giao djch C6 phiu trên HOSE, thai dim niêm yt 
và k ho?ch niêm y& C6 phiu và nghj quyt s6 47/NQ-VCC ngày 21/12/2021 
v phucing pháp tInh giá ngày giao djch du tiên. Trên ci sâ các nghj quyt 
HDQT ban hành, C6 phiu CTR cia duçic HOSE k quyt djnh chap thun niêm 
yt chInh thirc ngày 27/12/2021. 

2.2.5. Sü'a &i Dliu 1: 
Ngay sau khi DHDCD thuông niên näm 2021 thông qua ni dung Dir thão 

sUa d6i Diu 1 Cong ty, HDQT cia chi dao  ban hành Diu l theo dUng quy 
djnh. 

2.2.6. TI,wc Iz&n  giao did, vO'i ngwô'i lien quan: 
T6ng Giám d6c Cong ty cia k2 01 có giá trj hçip d6ng uOc tInh ? 35% tong 

giã trj tài san cUa Cong ty theo t trInh chp thun hp d6ng, giao djch vài di 
din Tp doãn Cong nghip - Vin thông quAn dti theo tar trinh ducic DHDCD 
thông qua, ci th là Hcip d6ng S6 2812.02-DTTS/VTT-VCC/2020 v cung c.p 
djch v1i quãn 1 duxarng day thuê bao và phát trin mài khách hang c6 djnh bang 
rng näm 2021. Giá trj hçip d6ng: 2.163 t d6ng. 

Ngoài hçrp d6ng trên, duqc sir chp thuan cUa DHDCD ththng niên 2021, 
T6ng Giám d6c cong ty cia k 02 hçp d6ng thi;rc hin nOi  dung vn hành khai 
thác näm 2022 vOi giá trj không vuçt qua 35% giá trj hcip d6ng näm 2020 và 
khOng Co ni dung nào gay Mt lçi cho Cong ty và c6 dOng: 

- Hqp d6ng s6 301201-BQLDAIVTNet-VCC/VHKT2O21 v cung cp djch 
vi;i vn hành khai thác và Ung ciru thông tin djch vv vin thông. Giá trj hçip 
d6ng: 1.750.035.320.855 d6ng, tang 2,73% so vâi hcp d6ng k näm 2020. 

- Hqp d6ng s6 3112-DTTS/VTT-VCC/202 1 v cung cp djch vi;i quãn l 
di.rarng day thué bao và phát trin mâi khách hang c6 djnh bang rng. Giá trj hçip 
d6ng: 2.406.337.492.395 d6ng, tang 11,25% so vri hçp d6ng k näm 2020. 

Ben c?nh  do, các hcip d6ng, giao djch mang tinh cht thuarng xuyên, lien 
ti;ic có giá trj < 35% t6ng giá trj tài san theo báo cáo tài chInh g&n nhAt vi Tp 
doàn Viettel cia duçc T6ng Giám d6c k näm 2021 là 2.977 hçp d6ng, vài t6ng 
giá trj 2.089.745.058.528 d6ng. 
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3. To chfrc vã hoit dng cfla HDQT 
3.1. Cong tác to chfrc Va hot dng cüa HDQT: 
Trong nàm 2021, HDQT Cong ty dä t chirc 16 phiên h9p (trong do: 02 

phiên biu quy& t?i  cuc hQp và 14 phiên ly kin bang van ban) thông qua 31 
Nghj quyt/Quy& djnh nhm quyt djnh các vn d thuc thm quyn cUa 
HDQT. 

HDQT dã tp trung vào nhim vii phê duyt chU tmng du ttr các dir an 
du iii h tAng cho thuê; phê duyt và chuAn hóa mô hInh t chirc; thông qua 
phát hành c phiu chi ira c trc, tang vn diu 1; thông qua k hoch niêm yt 
hose và các ni dung khác theo dam bão hoit dng Cong ty duçrc trin khai 
diing tin dt dam bão hoãn thãnh các mlic tiu DHDCD d ra. 

S lucmg các cuc h9p: 

STT Thành vien 
HDQT 

Chtrc vi 
(TVHDQTd3c 4j', 
TVHDQTkhong 

diu han/i) 

Ngãy bAt du/khong con 
là thành viên HDQT/ 

HDQT dQc IP 
S bui 

h9p HDQT 
tham dir 

T lé 
tham dir 

h9p Ngày b 
nhiêm 

Ngay mien 
nhiém 

1 Ong Nguyn 
Dinh Chiën 

ChCi tjch HDQT (TV 
HDQT khong diu 

hành) 
06/06/2020 23/04/2021 06/06 100% 

2 Ong Nguyn 
Thanh Nam 

Chü tjch HDQT (TV 
HDQT không diu 

hành) 
23/04/2021 10/10 100% 

Ong Phm 
DInh Tnrông 

TV HDQT 26/01/2019 16/16 100% 

BàNghiêm 
Phuang Nhi 

TV HDQTkhôngdiu 
hành 

06/06/2020 15/16 93,75% 

Ong Bii Th 
Hung 

TV HDQT 25/04/2015 16/16 100% 

6 Ong Nguyn 
TAt TruO'ng 

TV HDQT không diu 
hành 

19/6/2018 16/16 100% 

3.2. Thu lao HIJQT — Chi phi hoit dng cüa HDQT: 
Vic chi trã lucing, thu lao cUa HDQT tuân thu theo dung mrc da thrçic 

DHDCD thông qua (Chi tit theo t?Y trinh v vic thông qua mrc thu lao cho 
HDQT và BKS näm 2021 và d xuAt mirc thU lao cho nam 2022). 

4. Dánh giã Kt qua hot dng cUa HDQT Va ttrng thành viên HDQT 

cO 
Pt. 

Gi 
Eli 
IH. 



4.1. Dánh giá chung 
- Trong näm 2021, HDQT dä hot dng tIch crc, tuân thu cac quy djnh 

chung di vài hott dng cUa HDQT, chi do kjp th?yi, giám sat chltt chë hot 
dng cüa Ban diu hành trong vic t chic, diu hânh thirc hin các miic tiêu và 
khochdãdra: 

- Quãn 19 và vtn hành Cong ty theo nhng thông l quãn trj tht nhm dam 

bão quyn 1çi cüa c dông và các ben lien quan. 
- Dam bão vic si~ dung dông tin hçp 19 cho các hott dng SXKD và dãu tu 

d khOng lam thn hai  1i Ich cüa c dông và các ben lien quan. 

- Các ch d, chInh sách di vài ngtthi lao dng dã duc Cong ty thirc hin 

tot to di.rqc nim tin cUa ngixi lao dng dOi vâi Cong ty. 

4.2. Dãnh giá kt qua tfrng thành viên 
Thành viên HDQT d tham gia dÀy dü các cuc hçp HDQT và 1y 9 kin 

bAng van ban vâi tinh thAn trách nhim cao, vi 1çi ich cüa các cO dông và sr 

phát trin bn vt1ng cüa COng ty. 
Ben c?nh  vic hoàn thành các trách nhim chung cUa HDQT, các thành 

viën HDQT dã hoàn thành tOt các nhim vii theo sir phân cOng, cii th: 

- ChU tjch HDQT da hoàn thành nhim vi theo quy djnh cüa pháp 1utt doanh 

nghip, Diu l Cong ty trong vic triu tsp,  tO chic các chung trInh cong tác 

nAm, phân Cong nhim vii gifla các thành viên, tO chic h9p, 1y 9 kin bAng van 

ban d ban hanh các Nghj quy& dung quy djnh cüa pháp lu.t, dam bão kjp thO'i 

trong cong tác chi do, ban hành các quyt sách quan tr9ng tai COng ty. 
- Thành viên HDQT chuyên trách hoàn thành nhim vii theo phân cOng cüa NO 

HDQT, kim soát tOt cong tác cong bO thông tin theo quy djnh và giám sat, dánh AN 

giá lien quan dOn hot dng cUa kiOm soát ni b Cong ty. EL 
- Các thành viên HDQT khác d hoãn thành các nhirn vii duçc giao, có 

nhng dóng gop sang tao, kjp thai dOi vài hot dng quãn 19, diOu hành cüa 
HDQT, gop phAn hoàn thânh xuAt sc kO hoch kinh doanh näm 2021. 

5. Dánh giã vic thic hin nhim viii cüa Ban diu hành 
5.1. Ph uv'ng p/lap giám sat: 
Thirc hin theo quy djnh ti Diu 1, Quy chO Quãn trj Cong ty, các Quy 

djnh, Quy chO quân 19 ni b vã Pháp 1ut hin hành, ho?t dng giám sat cua 
HDQT gOm: 

- Giám sat thirc hin các Nghj quyOt/QuyOt djnh cüa DHDCD và HDQT dã 
ban hành. 

- Giam sat và chi do vic thirc hin cOng bO thông tin vi mvc  tiêu dam bão 

tInh minh bach và kjp thñ dung theo quy djnh. 



- Giám sat hoat dng diu hành, quán 1 cüa Ban Giám dc nhtm nâng cao 
hiu qua hott dng kinh doanh vã hãnh thành các chi tiéu k hoch dã dat  ra. 

- Vic t chirc thirc hin các di,r an do Cong ty lam chü du tu. 
- Vic xây diing ngun nhân hrc và tinh hiu qua cUa mô hInh th chirc. 

5.2. Dánh giá 
Näm 2021, HDQT d thuc hin giám sat và chi do Ban diêu hành to chic 

trin khai các Nghj quyt cüa DHDCD, HDQT cUng nhu chi dao,  diëu hành hot 
dng san xu&t kinh doanh cüa Cong ty djnh kS'  và dt xuAt dam báo tuân thu quy 
djnh cüa Diu 1, các quy ch ni b vã quy djnh cüa pháp luat.  Cij th nhu sau: 

- Ban Diu hành duy trI vic báo cáo HDQT tInh hInh SXKD (djnh k' tháng, 
qufl, tin d thrc hin các Nghj quyt cUa DHDCD, HDQT (djnh k' qu) và 
báo cáo chuyên d lien quan dn cac vn d phát sinh /vuó'ng mtc trong qua 
trInh diu hành hot dng XSKD. 

- Trin khai các dir an, chuorng trInh tr9ng dim; giao chi tiêu, xây d1rng các 
kch bán/phumg an kinh doanh nhm htn ch di da rüi ro (din bin phirc tp 
cUa djch bnh Covid-19; chinh sách giá mua ban din näng h.rcmg mat  tthi mái 
nhà näm 2021; bin dng giá vat  1iu xây dirng, ...) dam báo cong an vic lam, 
thu nhp và các ch d phic lçi cho ngu?ii lao dng; cO trách nhim, uy tin vi 
các ben dM tác. 

- To h sinh thai khép kin (Tu vn - Thit k - Xâu di,rng - Van hành - Tôi 
t.ru). 

- Tip tVc  dy mtnh cOng tác dâo tao, tuyn diing thu hiit ngun nhân sir ch.t 
lucng cao; rà soát các san phm, các tiêu chI dánh giá nhm nâng cao hiu qua 
cUa hot dng chuyn di s, irng diing cong ngh; kin toàn mô hInh t chirc 
theo djnh hung phát trin chin luçic. 

- T chirc thirc hin có hiu qua cong tác phông chng Covid-19, dam bão an 
toãn sirc khOe cho ngi.r?ii lao dng trong nuOc và tai  các thj truô'ng nuc ngoái. 

II. KE  HOACH VA D!NH  HU'JNG CUA HDQT NAM 2022 
1. Djnh hu*ng - Nhim viii trçng tam nãm 2022 

- La Towerco so 1 ti Vit Nam. 
- Tip tiic Nang cao cong tác quãn trj, hInh ãnh thuong hiu và trái nghirn 

khách hang. 
- Chuyn di s6 dt 3.8 dim (Theo DDM cUa TMForum). 

2. Các chi tiêu SXKD chInh näm 2022 (S6 1iu I:pp nh6t) 
- Ting doanh thu: 8.586 t' dng tang tmng 15,1% so vri näm 2021. 
- Lciri nhuan sau thu: 413,8 t dng, tang 10,3 % so vi näm 2021. 
- T lê trá c ttirc dir kin: 20%. 

H 
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- Trong do: Tng doanh thu cüa Cong ty mc: 7.607 t)' dng và 1i nhun sau 
thu cüa Cong ty mc: 399,4 t' dng; ROE dt 29,5 %. 

Nàm 2022 vn s là mt nàm dy thách thic vâi Cong ty, vOi nhüng k& 
qua d dt dixçc cUng sir quy& tam, doàn kt, sang tao, ChUng tôi hoàn toãn tin 
tuing se hoàn thành nhttng k hoch, miic tiêu d ra. 

Trên dày là báo cáo cüa HDQT, kInh trInh DHDCD xem xét thông qua.!. 
TM. HO! BONG QUAN TRI 

TICH 

THANH NAM 



CNG HOAXA HOI CHU NGHIA vir NAM 
TONGCONGTYCPU3NGTRINHVIEI'I'EL Boc 1p — Ttr do — Hnh  phñc  

S& 03  /BC-DHDCD Ha Nói, ngày&lthángl/ nám 2022 

BAO CÁO CUA BAN BIEU HANH YE KET QUA HOiST BQNG KINH 
DOANH NAM 2021 VA KE HO3CH KINH DOANH NAM 2022 

KInh gl'ri: Dti hi dng c dông Tng Cong ty CP Cong trInh Viettel. 

Ban Diu hành xin duçic báo cáo k& qua hot dng kinh doanh näm 2021 Va 

k hoch kinh doanh näm 2022, cii th nhtr sau: 

I. BÁO CÁO HO3T BONG NAM 2021 
1. Ting quan v môi tru'ô'ng kinh doanh näm 2021: 
Näm 2021, djch covid 19 büng phát tr cuôi tháng 4 den nay d tác dng tiêu 

circ dn mç1 mt diii sng kinh tA xã hi (GDP Viçt Nam tang tru'&ng ' 2,6%, 
giám 10% so vó'i nàm 2020; Giân cách xa'i hi tgi nhieu dia phircing ánh hu&ng 
nghiêm trQng dèn hoçit dng san xuâ't kinh doanh; Dit gy chui cung thig do mat 
can di cung cdu lam cho giá nguyen vt lieu san xudt tang,). 

Ngoài djch bnh, Tng Cong ty c ph.n Cong trmnh Viettel (TCT) con phãi dôi 
m.t vi nhiu khó khan, thách thirc ánh hr&ng tôi hoat dng san xut kinh doanh 
(SXKD) cüa don vj nhu: Tii Vit Nam, ChInh phü chtra ban hânh FIT3; Co SO ha 
tang cho 5G chua duçc trin khai trên din rng; ChInh sách thuê các vj trI diing 
chung ciia the nhà mang h.0 nhu không Cx). Tai nuó'c ngoài, tInh hInh bt n chinh 
trj (Myanmar) vá thay di th ch chInh trj (Peru) 

Khó khän luôn di kern co hi, Chin 1ucic chuyn di s quc gia din ra manh 
me, lam thay di chiên luçyc kinh doanh, each thirc van hârih cüa nhiu Doanh 
nghip và tao  ra các mô hInhlsân phm kinh doanh mâi; ChInh phi:i thüc dy d.0 
tu ha thng tao  ra ngun vic ln cho ngành xây dirng; Tp doàn Viettel quan tam 
duy trI, ma rng mi quan h hqp tác vói B, ngành, dja phuong và các Doanh 
nghip 1&n, dng thyi râ soát kin nghj vói ChInh phü ban hành co ch chInh sách 
tao hánh lang pháp 1 d các cong ty con có co hi m& rng phát trin (Nghf dfnh 
82/2021/ND-CP v vic kéo dài th3'i gian thy'c hin và tha dii, bó sung mç5t so 
diu tgi Nghj djnh s 74/ND/2020/ND-CP czIa ChInh phi v thyc hin thI dié'm 
quán l). lao d5ng, tin hccing di vó'i Tp doàn Cong nghip- Viln thOng Quán di, 
theo do TCT có cci sO' d trie2n khai kinh doanh linh vwc mài là djch vy k9 thuat). 

Trong b& cánh do, toàn th Ban diu hành, CBNV TCT dã doàn kt, quyt 
tam hoàn thành các chi tiêu SXKD và nhiêm vu näm 2021, ci the nhu sau: 

2. Bánh giá thirc hin các chi tiêu k hoch 
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- Chi tiêu k hoich hçrp nhãt: 
Dan vj tInh: t dng 

TT Ten chi tieu TH 2020 
TH2021 So vói 2020 

KH TH %KH Li %Li 
I Clii tiêu tài chInh 
1 Tong doanhthu(t'dOng) 6.380 6.600 7.461 113% 1.081 16,9% 
2 TôngchiphI(tidông) 6.035 6.249 6.990 112% 954 15,8% 
3 LNTT(tdng) 345,1 351,0 471,6 134% 126 36,6% 
4 LNST (t' dng) 274,2 276,0 375,3 136% 101 36,9% 
II Chi tiêu hiu qua 

1 ROA (%) 8,7% 5,8% 9,6% 165% 0,9% 10,0% 
2 ROE(%) 28,4% 24,8% 31,6% 128% 3,2% 11,4% 

(So lieu trong báo cáo tài chInh hcip nhát nàm 2021 dã dwcic kiêm toán,) 

- Chi tiêu k hoich cong ty mc: 

Dan vi tInh: ) ddng 

TT 
.. 

Ten chi tieu TH 2020 
T112021 Sovói2020 

MI TH %KII Li 
I Chi tiêu tài chInh 
1 Tôngdoanhthu(t'dong) 6.033 6.010 6.669 111% 636 10,5% 
2 Tong chiphI(tdông) 5.700 5.673 6.217 110% 517 9,1% 
3 LNTT(t'dong) 333,2 337,0 451,8 134% 119 35,6% 
4 LNST (t' dng) 268,7 269,0 364,6 136% 96 35,7% 
II Chi tiêu hiu qua 

I ROA (%) 9,0% 6,7% 10,0% 149% 1,0% 10,7% 
2 ROE (%) 28,3% 24,4% 3 1,2% 128% 2,9% 10,2% 

- Chi tiêu v hiu qua tài chInh: TInh hInh tài chinh an toàn, kinh doanh 

hiu qua. 

TT Chi tieu 
Don vi 

tmnh 
TH Näm 

2020 
TH Näm 

2021 
Tang/giam 

so 2020 
Chi tiêu v Khá nãng thanh toán 
- H s thanh toán ngn h?n Ln 1.1 1.1 4% 
- H s thanh toán nhanh Lan 0.9 0.9 -1% 

2 Chi tiêu ye Co câu vn 
- H s nc/Tng tài san LAn 0.7 0.7 0% 
- He s nc/Vn chü si hüu LAn 2.7 2.3 -14% 
- H sO Von chii si hthilTong tài san Lan 0.3 0.3 1% 

3 Chi tiêu ye NAng 1%rc hot dng 
- VOng quay hang tn kho LAn 11 10.9 -1% 
- Vông quay các khoãn phãi thu Lan 7.2 8.9 24% 
- VOng quay các khoãn phãi trâ Lan 2.8 3.6 28% 
- Doanh thu thuânITng tài san Lan 1.6 1.9 18% 

4 Chi tiêu v Khã näng sinh ion 
- Lcyi nhuân sau thu/Doanh thu 
thuAn (ROS) 

0/ 0 . 0 4 30/  5 0°/ . 0 0 17°/ 

- Lcii nhuân sau thu&V6n chU son hu 
(ROE) 

0/ 0 28 4°/ .0 31 6°/ .0 1 1°/ 0 

- Lgi nhun sau thu/Tng tai san 
(ROA) 

0/ 0 .0 8 7°/ .0 9 5°/ 10°/ 0 

TO 



3 

3. Dánh giá các mt hoit dng san xuãt kinh doanh 
3.1. Nhfrngmtd(Itdiq1c 
- Hoàn thành vuo't kê hoach các chi tiêu san xuât kinh doanh näm 2021 và 

tang truing cao so vd thirc hin näm 2020. 
- Các chi so tài chInh dat  kê hoach, dam bão & m&c an toàn (Dông tiên rông 

dat 527 tT tang tru&ng 45% so v&i thrc hin näm 2020. Von chü s& httu tàngt 
1.043 t len 1.239,8 tST; Vông quay hang ton kho giãm tü 11 lan xuông 10,9 lan; 
Vông quay các khoãn phái thu tang ti'r 7,2 lan len 8,9 lan; H so nq/tông tài san 
0,7 lan; ROA: 9,5% tang 10% so v&i 2020; ROE: 3 1,6% tang 11% so v&i 2020; 
EBITDA: 6 16,8 t5' tang 41% so vâi 2020). 

- Linh viyc Vn hành khai thác (VHKT): Dam báo các KPI theo hçip dong 
VHKT. Näng suât lao dng nhân viên nhà tram  tang 3,9% so v&i 2020; Näng suât 
lao dng nhân viên day may tang 10,4% so vâi 2020. Doanh thu dat  4.203 t' tang 
tru&ng 24,7% so TH nàm 2020. 

- LTnhvircXâydrng: 
+ Xây lap viên thông: Thirc hin 17.000giãi pháp nâng cao chat 1ung mng 

lu&i; thi cong 1.500 tram  BTS và 322.000 cOng GPON trong näm 2021. 
+ Xây dimg dan diing: Näng 1irc xây dirng cüa TCT duçic nâng cao. Nhiêu chü 

dâu tu lan, uy tin dã tin tu&ng k hçip dông v&i Cong ty nhu: Louis Hoàng Mai, 
Aquacity Dông Nai, Kim Chung — Di Trach, Danko Thai Nguyen .. . (trong nàm 2021 
TCT dak kêt dixçic các hçip dông trj giá 1.331 tv). 

+ Tong doanh thu linh vrc xây drng dat  1.899 t5' tang tru&ng 18% so v&i TH 
näm 2020. 

- Linh vrc Giãi pháp tIch hçrp, thtro'ng mti: Phát triên vâi 4 Business units 
(BU) chInh (Energy, Mechanic & Engineer (M&E), ICT (Information & 
Communication Technology), Smart solution). Trong nàm 2021, TCT thirc hin 
m& rng, da dng các gói san phâm, dông th&i tang cu&ng hcp tác dOi v&i các 
cong ty lan, thi.wng hiu lan tai  Vit Nam và trên the giOi. Doanh thu dat  1.137 
t dOng giãm 13% so v&i TH näm 2020. 

- LTnh vi,rc Du tir hi tang cho thuê: Ngoài h thông DAS, truyên dan, h 
thông NLMT, hét nàm 2021 TCT sâ httu 2.473 tram  BTS, drng thir hai Vit Nam 
sau OCK (2.700 tram). Doanh thu dat  20 1,5 ti', tang tri.thng 208% so TH näm 
2020. 

- Vn hành và quãn trj h thng: Ap diing các mô hInh 4n hành và quãn 
trj theo chuân quOc te và thông 1 tot nhât: ChuOi cung rng; Kiêm toán ni b; 
Quãn trj rCii ro; Chiên luçic nguôn nhân hrc. 

- Chuyên d6i s6: Müc d tru&ng thành sO cüa TCT tang t1r 2.1 len 3.04. 
Thc hin chuyên dOi so toàn din cap TCT den các dan v trirc tiêp san xuât. 

- Hoit dng nghiên ciru: Nghiên ciru cho ra d&i san phâm VCC Smarthome; 
VCC Solar Scada; Nghien c1ru h thông nguOn cho thiêt bj 5G; Nghien cüu cong 
ngh, giái pháp, triên khai linh virc näng luqng gió. Ngoài ra, TCT dang nghiên 
c&u tim ca hi tai  các máng ha tang kêt nôi thông minh, thành phô thông minh, 
nông nghip thông mirth 

- Marketing, xây diyng thtrong hiu: Trong nàm, TCT dành duçc 05 giài 
thu&ng quan tr9ng: Giái Vàng IT World Awards hang miic phân mém quân l 
doanh thu và khách hang tIch hp; Top50 doanh nghip igi thun "xuat sac" Vit 
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Nam; Top500 Doanh nghip lqi nhun t& nht" Vit Nam (PROFIT500); 
Top500 Doanh nghip tang tru&ng nhanh nhât Vit Nam (FAST500); Top500 
Doanh nghip lan nhât Vit Nam (VNR500). TCT chü tr9ng truyên thông, quàng 
bá san phâm, thucrng hiu Viettel Construction tai cong chiing và dOi tác. 

3.2. Nhfing nguy co', diem can cái 1hin 
- Màng Ht tang cho thuê chua hoàn thành kê hoach  nghiên ciru phuung an 

dâu tu san phâm mâi thay the cho phucmg an mua trtm cüa Tp doàn Viettel; dãu 
tu näng luqng mt tthi không tang do không có chInh sách mi cüa Nba nuc. 

- Vic ma rng VHKT nuâc ngoài khOng dat  mic tiêu ke hoach  (Myanmar: 
tiêp nhn VI-IKT duçic 13/18 Tinh 72% ké hoach nàm). 

II. KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH NAM 2022 
1. Dtr báo v môi trtrôrng kinh doanh 
- Quy hoach din 8 dir kiên duçic ChInh phü ban hành nàm 2022 -> Cu hi 

tiêp tijc phát triên màng nàng luçmg tái tao  (triên khai và dâu tu). 
- ChInh phU thüc day each mang cong nghip 4.0 lam tang chuyên djch so 

trong san xuât kinh doanh -> Thun lçii trong vic phát triên nghiên can và kinh 
doanh các giái pháp thông minh, tir dng hóa phitc vii san xuât. 

- Nguai tiêu dung có tam i tIch circ sau khi vaccine dã duqc tiêm phô biên 
-> cu hôi cho 1mb virc GPTH, XDDD, DVKT. 

- Näm 2022, dâu tu cong së t.p trung vào dix an tao  dng lin e phát triên kinh 
té cà nuâc; Tp doàn Viettel và TCT dä k thóa thun hçp tác toàn din vai nhiêu 
T.p doàn lan nhu ACV, Tan Càng Sài Gôn, NovaLand, GFS, TTC, Minh Linh, 
MBland, FCN... là diêu kiin thu.n lçii cho tn Xây drng dan diing cña TCT tang 
tru&ng manh. 

- Các S& TTTT tai  các tiithITP có quy hoach tuyên cOng be ha ngâm giai 
doan 2020-2025; Các nhà mng (Viettel, Mobifone, ...) van có djnh huang m& 
rng qu tram  BTS và tôi ixu chi phi do ânh hu&ng cüa covid nên s tang ti trçng 
thuê tram  xâ hôi hóa -> Cu hi cho TCT dâu tu them và tang t' 1 dung chung ha 
tang. 

- Các nhà mang day manh  triên khai mng 5G là cu hi nguôn vic cho linh 
virc VHKT và Xây dirng. 

2. Mt so dlnh  hirong kinh doanh nãm 2022: 
Nàm 2022, TCT dà xay dimg ké hoach nhäm tiêp tic nâng cao hiu qua và 

hin thinc hóa mine  tiêu theo djnh hithng chiên luçic giai doan 202 1-2025, trong do 
tp trung vao các ni dung tr9ng diem sau: 

- Khâu hiu hành dng. "Trong tiên phong lien kêt, Ngoài dt phá tang 
truâng" trên cu sa giài pháp: 

+ 3 Cores: Chiên luçic - Con nguai - Thrc thi. 
+4 Factors: Con nguai - Quy trInh - Cong ngh- Quãn trj. 
+ 3 Keys: Kênh bàn - Kênh triên khai - Kênh kiêm soát. 

- HoiE d3ng SXKD theo 6 1ri chInh: 
+ Xây dirng (trong Tp doàn Viettel và xây drng dan ding). 
+ Van hành khai thác. 
+ Giãi pháp tIch hçp. 
+ Xây drng dan ding B2B. 
+ Dâu tu ha tang. 

53 

ONQ 

'HA' 
TA' 

TE 



5 

+ Djch v11 k5 thut. 
- San phâm. Day minh kinh doanh các giâi pháp thông minh, to giá trj cho 

xâ hi: Smart home, smart city, Djch vçi k5 thu.t, Giâi pháp chuyên ctôi so quãn 
trj riêng cho ti'rng doanh nghip. 

3. Các chi tiêu san xut kinh doanh: 
A 3.1. Chi tieu hçrp nhat 

TT Chi tiêu hç'p nht TH 2021 KH 2022 
So vO'i 2021 

I Chi tiêu tài chInh 
1 Tôngdoanhthu 7.461 8.586 1.125 15% 
2 Tong chi phi (t dong) 6.990 8.069 1.079 15% 
3 LNTT (t' dng) 471,6 517,6 46 10% 
4 LNST 375,3 413,8 38 10% 
II Chi tiêu hiu qua 
I ROA (%) 9,6% 9,0% -0,5% -5,5% 
2 ROE (%) 3 1,6% 28,8% -2,8% -8,8% 

3.2. Chi tiêu cong ty mc 

TT Chi tiêu cong ty mc TH 2021 1(11 2022 
So vói 2021 

Chi tiêu tãi chinh (t 
dng) 

1 T6ngdoanhthu 6.669 7.607 938 14% 
2 Tôngchiphi(t'dcng) 6.217 7.109 891 14% 
3 LNTT(t'dng) 451,8 498,2 46 10% 
4 LNST 364,6 399,4 35 10% 
II Chi tiêu hiu qua (%) 
1 ROA 10,0% 9,9% -0,1% -0,7% 
2 ROE 31,2% 29,45% -1,7% -5,6% 

4. Nhim vii trQng tam nãm 2022: 
4.1. Vn hành khai thác 

( VHKT hçi tang mng Iw&i cüa Ttlp doàn Vieltel: 
- Tôi img tang NSLD tai  Vit Nam va cac thj tru&ng nuic ngoài (Vit Nam 

tang tru&ng 5%; Campuchia tang tic 5% den 15%, Myaninar tang tru'óiig 6%).
NH 

- Doanh thu 5.110 t', tang 12,6% so vài näm 2021. 
/ Djch vy k9 thuIt: Cung cap djch v11 den 500.000 h gia dInh; 2.000 c1ra 
hang dng chuôi. 

4.2. Xãy diyng: Doanh thu màng xay lap d.t 2.333,8 t, tang tru&ng 43% so 
nàm 2021 trong do doanh thu tr các hqp dông ngoài T.p doàn Viettel tang tru&ng 
77%. 

4.3. Dan tir ha tang cho thuê 
- So i thj tnthng Vit Nam ye si hü'u ha tang viên thông (vi 4.487 tram 

BTS, ti 1 dung chung dit 1.05). 
- Doanh thu dat  342 t)' tang truâng 70,6% so vOi nãm 2021. 
4.4. Giãi pháp tIch ho'p: 
- Dua It nhât 3 san phâm mi vào kinh doanh (VCC smarthome, VCC Solar 

Scada, giâi pháp nông nghip thông minh...). 
- Doanh thu dat  790 t' dông. 
5. Giãi pháp thiyc hin: Xác djnh tp trung thirc hin các giâi pháp sau: 
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5.1. Con nguôri, quy trinh, cong ngh, quãn trj: 
' Con ngtr: 
- Mo hInh to chüc hçc tp và phát triên theo phurcing pháp BSC (Balanced 

Scorecard). 
- Bô nhim can b dira trén thành tIch näng hrc theo tu van ci'ia TCT kiêm 

toán Big-4 (Deloitte). 
V QuytrInh: 
- Ap diving quy trInh quán trj chat hrçing vào hoat  dng SXKD. 
- Tiêu chuân hóa quy trInh (SCOR, ISO 9001, 45001, 27001, 20000-1, 

10002; SA8000 & ISO 26000, ISO 22301). 
- S boa quy trInh d kim soát tp trung, realtime (IOC — Infrastructure 

Operation Center, BOC — Bussiness Operation Center). 
V Cong ngh: 
- Ap di1ng chuyên dôi so xuyên suOt vào hot dng SXKD. 
- Xây drng và áp dtng các 1rng diing nhu: Data-Warehouse, Bussiness 

Inteligent, Cong ngh Cloud, cong ngh Al dé diêu hành SXKD. 
V Quan.tr!: 
- Chuân bj cho vic 1p báo cáo tài chInh theo tiêu chuân kê toán quôc tê 

IFRS. 
- Ap dung b nguyen t&c quãn trj cong ty theo thông 1 t& nht dành cho 

cong ty di chüng tai  Vit Nam. 
- Hot dng SXKD hthng ti 3P (People, Profit, Planet). 

A P A . . A . F A 5.2. Kenh ban, kenhtrien khai, kenh kiem soat chat lu'ç'ng: 
- Kênh ban: Phát trién da kênh; nâng cao chat luqng kênh Digital, d phü 

cong tác vién, di l. 
- Kênh triên khai: Tiêp ti1c nãng cao chat luçing nguOn 1irc (ni b và dôi 

tác/thâu ph%1). 
- Kênh kiêm soát: 
+ Ap diing dy dü quy trinh quán 1 chit lucxng (KCS- QA- QC- TQC- TQM). 
+ Kiêm soát da kênh: H thông quy trInh - Group diêu hành - Giám sat trirc 
tiêp - H thông phân mém IOC, BIM. 

KInh trInh Di hi xem xét và thông qua.!. 

PHAM IMNH TRUNG 
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TAPDOANCNGI-llEP-VEENThONGQ1JANDOI CQNGHOAXAHQLCHUNGHiAVIrNAM 
TONGCONGTYCPQ3NG1RINHVIEIIEL Dc 1p — Ttr do — Htnh phüc 

So: 05iBC-DFWXI) Ha N ngày 01 tháng 04 näin 2022 

BAO CÁO 
CUA BAN KIEM SOAT VE KET QUA HOLT BONG NAM 2021 

VA KE HOACH HOST BQNG NAM 2022 

KInh gi.ri: Dti hi dOng CO dông - TOng Cong ty cO phn Cong trInh Viettel 

Can cir vào Lut Doanh nghip 59/2020/QH14 và các van ban có lien quan; 
Cn cr Diêu 1 to chrc và hott dng cüa Tong cong ty; 
Can cir Quy chê hot dng và chCrc nng, nhim vi.J. cüa Ban kiêm soát. 

Ban kim soát báo cáo Dui hi dOng cO dông ththng niên (DI-IDCD) v k& 
qua hot dng nãm 2021 và Kê hoach hot dng nàm 2022 nhu sau: 

PHAN I: HOT BQNG CUA BAN KIEM SOAT NAM 2021 

I. KET QUA HOiT BONG CUA BAN KIEM SOAT 
1. Bánh giá chung kt qua hot dng nãm 2021 
a) To chuc b may và diu hành 
a.]. To chic bç5 may hogt dç3ng 
- Ban kiêm soát có 03 thành viên hott dng chuyên trách, theo Ngh quyêt 

so 060602/NQ-VCC-DHDCD ngày 06/06/2020, nhu sau: 
1) Ong: Ngô Quang Tu - Ctr nhân Tài chInh - Truâng ban 
2) Ong: Phm HOng Quân - Thtc s Ké toán - Kiêm soát viên 
3) Ba : Mai Thi Anh - Cir nhân Ké toán - Kiêm seat viên 
a.2. Cong tác diêu hành 

- To chirc hçp: 05/05 cuc hp theo dung trInh tr quy djnh cüa pháp lut. 
- Ni dung thu yêu tp trung vào vic 1p kê hoch, dánh giá kêt qua hot 

dng nêu van dê tim giài pháp, djnh huâng triên khai. 
- Diêu hành: phân công, giao nhiêm v1i theo chuyên môn, linh vrc, lam 

chuyên dê, dua ra quan diem cách lam sâu, tim gôc van dê cãnh báo, kiên nghj. 
- Muc tiêu: giãm thiêu rüi ro, hiu qua, tuân thu và thuçmg ton Pháp 1u3t. 
- Hiu qua: phát hin van dê nhanh, phân tIch sâu, cãnh báo kjp thai. 
b) Ni dung kt qua hoyt dng 
- To chirc h9p, phân cong nhim v11 cho tü'ng thành viên; 1p, kê hoch hoat 

dng thông qua cuc hçp DHDCD thithng niên. 
- Giám sat vic tuân thu theoNghj quyêt cüa DI-IDCD dôi vâi HDQT/BDH: 

kêt qua kinh doanh, tài chInh, to chirc mô hInh, pháp 1 dâu tu, dam bâo mi 
hoit dng phâi thirc hin tuân thu và thugng ton pháp 1u.t. 

- Giám sat vic tuân thü, nhtn din nêu các van dê, dua kiên nghj trong các 
cuc hçp cua HDQT/BDH => kêt qua các kiên dêu ducic ghi nhn, chi dao 
thrc hin. 
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- Th.m djnh Báo cáo tài chInh riêng, hçip nhAt truâc và sau kiêm toán qu/6 
tháng/nam nhäm dánh giá büc tranh kinh doanh, tài chInh thông qua các chi so 

hot dng, hiu qua và tài chInh. 
- Giám sat vic ban hành sira doi, bô sung các quy chê, quy djnh cüa Tong 

cong ty theo cap thâm quyên. 
- Giám sat 05 chuyên dê: (1) Cong tác quán l3 tài chInh, (2) HO sapháp l) 

mua sáintgi Clii nhánh tinh/tp dã nhçn diçn du'qc nhthig bat cc2p trong quytrInh 
nháp xuát, kho và dé xuát tha dOi, ('3,) COng tác dáu ftc các dy an và cci ché kinh 
doanh BTS, (4) Chiig tic thanh quyêt toán tgi tinh/Tp, (5) quán l) cOng nci, 
hang tOn kho và quán l dông tiên. 

- Di kiêm tra thuc tê dê nhan diên van dê ti 06 don vj chi nhánh tinhltp. 
- Giám sat vic cong bô thông tin, các hp dông, giao djch vi các ben lien 

quan và vic khac phiic các kêt lun thanh kiêm tra. 
- Nâng cao nàng 1irc giám sat, thông qua các khóa h9c: chuyên sOu quán trf, 

quán l; thám dinh báo cáo tài chInh và dáu ttc dir án, quán trj cOng ty dgi 
ching do UBCK nhà nthc dào tçio và Thành viên HDQT cOng ty (VOID). 

2. Dánh giá kt qua hoyt dng cüa các thành viên trong Ban kiêm soát 
Co si dánh giá: Kê hoach và phân cOng nhim vii, dánh giá nhu sau: 
a) Dông chi? Ngô Quang Tu - Trtràng ban kiêm soát. 

+ Thuc hin tot cong vic theo Kê hoich và theo Quy chê hoat dng; 
+ Dam bão tOt vic xay dimg và diêu hãnh th%rc hin kê hotch cüa Ban; 
+ Giám sat vic tuân thu Nghj quyêt, chiên luqc, Kê hoch cüa HDQT/BDH; 
+ Thâm djnh báo cáo tài chInh trithc và sau kiêrn toán dc lap; tham gia cac 

cuc hQp cüa HDQT/BDH nhäm näm bat van dê, dê xuât giâi pháp thirc hin; 
+ ChÜ trI, phân tIch nhn din các van dê nêu ra trong kêt li4n; 
+ NIhn din van dê, thrc hin kiêm tra, giárn sat chuyên dê hang qu; 
+ Hoàn thành khóa h9c Quán trj COng ty côphân di chüng (UBCKNN cap, 

dào t.o) vã tham gia khóa h9c Thành viên hi dOng quãn trj (VIOD). 
b) Dông ch1 Phm Hông Quân — Thành viên Ban kiêrn soát 

+ Giám sat vic tuân thu theo Nghj quyêt cüa DHDCD dOi vci HDQT/BDH. 
+ Thâm djnh Báo cáo tài chinh cong ty Mc và hqp nhât nhu: cci s& dIc liu, 

cci sà pháp lj 1p báo cáo; dánh giá s&c khOe, bc tranh tài chInh; hç1  thông 
quán fr  rii ro... .nhn din cánh báo, dé xuát giám sátchuyên dé. 

+ Giárn sat tuân thu quy djnh cüa Pháp 1u.t và Tong cOng ty; giám sat các 
chuyên dê: dy an dau tic hçz tang cho thuê, cOng tác quán li cOng n(Y; giám sat 
thirc hin theo Uy quyên thu5c thám quyén. 

c) Dông chi: Mai Thj Anh — Thành viên ban kiêm soat 
+ Giám sat chi tiêt vic thirc hin các ni dung nghj quyêt cüa HDQT. 
+ Giám sat tInh hInh tài chInh: dánhgiá cong tác quãn 1' cong nç phãi thu, 

phái trã; cong no vt tu, hang hóa hang ton kho toàn TOng cOng ty. 
+ Giám sat vic ban hành các quy chê theo phân cap thâm quyen. 
* Dánh giá kit qua chung: hoat  dng giárn sat ngày càng the hin tInh 

chuyên nghip, giám sat các chuyên dê có tInh chat chiêu sâu, có nhiêu kiên dé 
xuât trong hot dng quãn l giüp cho I-IDQT/BDH thông qua các cuc hçp; 
hoàn thành tot nhim vii và khOng có thành viên nào vi phm quy chê. 
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3. Hn ch& chixa phân tich sâu mô hInh to chüc, cong tác dâu ti.r quãn 1' tâi 
san, chi phi khoán,... 

4. Thu lao, chi phi hott dng cüa Ban kiêm soát 
Chi trã, nhn thu lao cüa Ban kiêm soát duqc thirc hin dung djnh mirc d 

duqc DHDCD thông qua nàm 2021: 2,1 t' dông. 
II. BAO CAO KET QUA GIAM SAT 
1. Kt qua giám sat tInh hInh hoyt dng cüa Tng cong ty 

- Hoàn thành vixot chi tiêu kê hoach doanh thu, 1i nhun, näng suât lao 
dng và các chi tiêu tài chinh, luôn dam bâo tôc d tang tru&ng hai con so ben 
vttng Va bão toàn von, thông qua so 1iu báo cáo hçip nhât cii the: 

+ Tong doanh thu tang 24,4%!kê hoach, tang 19,6%!näm 2020; lçii nhun 
sau thuê tang 36,0%!kê hoach và tang 3 6,9%! nàm 2020; 

+ Von hóa cüa Tong cong ty tang ti'I 5.000 t' dông len 8.000 t' dông; 
+ Dông tiên rông tang 172 t' dông 48,1%!näm 2020, thu nh.p bInh 

quânlnguôi dat  25,8 triu dông/ngui/tháng dat  100% ké hoach  và tang 
2,6%!näm 2020. 

- Duy trI mi1c tang trtthng tOt các ngành nghê lOi, d.c bit các ngành nghê 
mOi, co toe d tang tnthng doanh thu cao, dông thai dam bão các miic tiêu 
chuyên djch chiên hiçc: S& hüu 2.42 1 tram  BTS cho thuê, có 2,2 triu m2 DAS, 
16,7 MW näng hxçmg mt trôi; tao  duqc h sinh thai khép kIn trong kinh doanh; 
m rng linh virc kinh doanh näng luçng và M&E; chuyên dôi so xuyên suôt dat 
3.0/5.0 => Kêt qua: Xây dirng dan diing doanh thu dat  tir 195 t dông näm 2019 
len 880 t' dông näm 2021 chiêm 54% toàn lTnh virc xây drng (1.61?  t' dông); 
Doanh thu dâu tu h. tang tang 208% so vOi näm 2020 — tang 136 t dông; doanh 
thu giãi pháp tich hcip dat  193 %/Ke hoach à tang 6%/näm 2020 58 t' dông. 

- Cong tác diêu hành: TOng giám doe Uy quyên theo cap quãn 1, phân cong 
nhim vçi chi tiêt theo lTnh v1rc chü trI, ph11 trách các dâu mOi khOi cci quan và dan 
vi Chi nhánh k thut Tinh!tp. 

- KhOi quãn 1 ttp trung váo xay dirng: "con nguii", "quy trInh", "cOng 
ngh", "quãn trj". 

- Chiên 1uçc giai doan (2021-2025), xây drng Tam nhIn — Sü mnh - mic 
tiêu ci the cho timg giai doan:  vOi tam nhIn tr thành nhã dâu tu, 4n hânh, cung 
cap cOng trInh thông minh, hiu qua cao nhât; si.r mnh thüc day each mng cOng 
nghip 4.0 den doanh nghip và h gia dInh; mic tiêu tth thành nhá dâu tu và cho 
thuê ha tang lan hang dâu trong nixâc, ma rng cung cap djch vi xây dçrng, vn 
hàth khai thác ngoài Tp doàn và nuOc ngoài, phát triên giái pháp näng 1ung 
sach, ca din thông rninh. 

- Cong tác diêu hành và quàn trj rüi ro: nâng cao cOng tác quan trj rüi ro thông 
qua 03 tuyên phông v; dim h thông câi tiên quy trInh Lean six sigma; h thông 
ISO 31000 ye quãn trj rüi ro và h thông BI&DW phân tIch diêu hânh. 

2. Giám sat hoit dng cüa Hi d1ng quãn trl/Ban  diu hành 
a. Hoit d3ng cüa HDQT nhu' sau 

+ To chuc các cuc h9p djnh kSr  thành phân tham dr day dü; diêu hành các 
cuc h9p t.p trung vao cáe ni dung chü yêu: ké hoqch, chién lutrc SXKD, mó 
hInh to ch&c, ccx ché chInh sách, dáu tic d,c an. 
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+ Hoàn thành ho sci chuyn san ma c phiu CTR ttr Upcom sang Hose d 
duçic SGD CK Ho ChI Minh chap thun 

+ Hot dng ban hành van bàn và cong bô thông tin: ban hành 31 van ban 
(23 Nghj quyêt, 08 Quyet djnh thuôc thám quyen); cong hO 51 thông tin theo quy 
djnh phOp luat  và U) ban ch&ng khoán; 

+ To chüc thành cong cuc h9p DHDCD thu&ng niên duçc 100% cô dông 
tham dir biêu quyêt và tan thành; 

+ Tuân thu Nghj quyêt, Diêu lê, Quy chê, dam nhim tOt vai trô vOi Ui cách 
là ngi.thi di din vOn, luOn dam bão tot igi Ich cüa Tong cong ty và cô dông. 

+ Tham gia khóa h9c và dugc cap chCrng chi Thành viên HDQT (VIOD). 
b. Hoit d3ng cüa Ban ditu hành 

+ Thirc hin hoàn thành xuât sac vuçYt chi tiêu kê hotch: doanh thu, igi 
nhun, dông tiên và các chi sO tài chInh. Dc bit, näm 2021 Tong cong ty gt 
hái dugc nhiêu phân thu&ng darih giá do các to chüc dánh giá: dirng thu 65 trong 
Fast 500, xêp 192 trong VNR500, giài thumg yang IT World Award và dc bit 
närn trong top 50 doanh nghip có toe d tang trtthng doanh thu và igi nhu.n 
xuât sac nhât nàm 2021. 

+ Diêu hành hot dtng san xuât kinh doanh sat thirc té, lang nghe 2 kiên dê 
xuât tim nguyen nhân gOc van dé ton ti, du'a ra giãi pháp mang tinh hiu qua 
nhisng van dam bão tuân thu và thiçing ton pháp 1utt. 

+ Nâng cao näng lixc quàn 12  cho các cap quãn 11 thông qua các khóa h9c 
chuyên sâu: Quãn trj rüi ro, quãn tn tài chInh,... xây dirng khôi quail 11  theo 
huOng "con ngi.thi — quy trInh — cong ngh - quãn trj". 

+ lfng diing so hóa vào các linh vrc quàn 12 thông qua hoat dng chuyên dôi 
so, muc tiêu nâng cao näng suât lao dng, giám thai gian, tang hiu qua, nhäm 
dáp irng vth chiên lugc phát trién. 

+ Xây dimg phuang tram hành dng c1i the cho trng näm, t1111g giai doin 
ci.:ia sir phát triên. 

+ N luc, dot phá trong diêu hành, m& rng lTnh vrc hçip tác kêt qua dã 
mang ye nhUiìg hgp dông xây dirng giá trj hang tram t' dông. 

c. Giám sat hoit d3ng cong bii thông tin 
Trong nàm 2021, thrc hin cOng bô 51 thông tin theo quy djnh cüa pháp 

1ut, không vi phrn nghTa v11 cOng bô thông tin theo quy djnh ti Thông tu sO 
155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 cüaB Tài chInh. 

3. Báo cáo kim soát giao djch giü'a Tong cong ty vói các ben lien quan 
Can cir vào Diêu 290 khoãn 4 Nghj dnh 1 55/2020/ND-CP quy djnh ye vic 

giám sat các báo cáo giao djch gifla cong ty vói các ben lien quan. 
- Trong näm 2021 khOng phát sinh các giao djch gifla TOng cOng ty, cOng ty 

con, cOng ty do TOng cOng ty näm quyên kiêm soát trén 50% trà len von Diêu 1 
vâi các thành vien Hi dông quãn trj và nhiing nguôi có lien quan cüa các thành 
vien do. 

- Trong nàm 2021, có phát sinh các giao djch vci các ben lien quan là giao 
djch giCa TOng cong ty vói T.p doàn COng nghip Viên thông Quân di Viettel 
và the don vj trçrc thuc Tp doàn. Day ia các nghip vi cung cap dch vv, hang 
hóa thông thithng nhu: dch vi vQ.n hành mng viên thông, cung cap v.t Ui viên 

4 
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thông, thi cong cong trInh ... dã báo cáo xin kin Dai  hi c dông và cong bô 
thông tin diing quy djnh. Các giao djch nay cIa mang 1i doanh thu on djnh và igi 
nhun tot cho TCT Cong trInh Viettel trong näm 2021. 

4. Kt qua giám sat Nghj quyêt cüa DHDCD thirô'ng niên 2021 
- Hoàn thánh tot các chi tiêu san xuât kinh doanh theo Nghj quyêt. 
- Von diêu 1 näm 2021 tang tü 717.818.280.000d 71.781.828 cô phiêu, 

len 929.23 8.730.000 d 92.923.873 cO phiêu; t' l chia cO tiirc näm 2020 trong 
näm 2021 vó'i t 1 39,458%, nhu sau: 

+ CO tue bang cô phiêu: 2 1.142.045 cô phiêu - 29,458% tang len 92.923.873 
cô phiêu (MG 10.000d/co phiêu). 

+ Trã bang tiên cüa näm 2020 giá tr 10% trong nàm 2021 72,8 t dông. 
- Thirc hin phân phôi igi nhu.n và trIch 1p các qu5 theo dung Nghj quyêt. 

9 A S S .( 5. Ket qua tham dnh bao cao tai chinh va ket qua kinh doanh 2021 
5.1. Cong tác 41p và kiêm loan báo cáo tài chmnh 

a. Vê viêc thyc hiên chê do ké toán và báo cáo tài chInh 
- Báo cáo tài chInh nãm 2021 ducic lap trên cci sâ lua chon chInh sách kê 

toán phü hçp, ap diing các chmnh sách nay mt each nhât quail, thirc hin các 
dánh giá và uâc tInh mt cách hgp 1, tuân thu pháp 1u.t và các quy djnh cüa 
Chuân mire kê toán vâ Chê do kê toán Viêt Nam. 

- Báo cáo tài chInh riêng và hçip nhât närn 2021 duçic kiêm toán bâi Cong ty 
TNHH Hang kiêm toán AASC "là doi vj nám trong danh sách ducic thong qua 
tgi cuç3c hQp DHDCD nám 2021 ", báo cáo disçic chap nhn toàn phân và có 
kiên phãn ánh trung thirc và hqp l trên các khIa cnh trçng yêu và duçic cOng 
bô thông tin theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. 
b. Vé kiêm toán báo cáo tài chInh 

Kiêm toán viên cIa diia ra kiên trong báo cáo tài chInh hçrp nhât phán ánh 
trung thirc và hçrp l trên các khIa canh  tr9ng yêu ye tInh hInh tài chInh cüa 
TOng cong ty tai  ngày3l/12/2021 cUng nhu kêt qua hoat dng kinh doanh và 
tInh hInh luu chuyên tiên t trong näm tài chInh kêt thüc cüng ngày. Két qua phü 
hçrp vth quy djnh cüa pháp lut Vit Nam và các quy djnh pháp l có lien quan 
den vic l.p và trInh bay Báo cáo tài chInh hçip nhât. 

5.2. Tin!, hlnh kinh doanh và lài chInh cüa Tong cong ty 41 ngày 
31/12/2021 
5.2.1 Ke't qua thirc hin theo Nghj Quylt cza DHDCD 

a) SO lieu theo báo cáo hçxp nhdt 
DVT: T dong,/. 

U NQI DUNG TH2021 KB 2021 TH2020 
CLTH2O21-KH2021 CLTH2O21-TI-12020 

+1- 

I Chi lieu ti chinb 

1 Tôngdoanhthu 7461 6000 6380 1461 24.4% 1081 16.9% 

2 Cbipl 6990 6249 6035 741 11.9% 954 15.8% 

2 Linhunuithcthu 472 351 345 121 34.4% 126 36.6% 

3 Lçi nhun si thu 375 276 274 99 36.0% 101 36.9% 

II Chi 118u hiêu qui 

I ROA 9.5% 5.8% 8.7% 3.7% 64.6% 0.9% 10.1% 

2 ROE 31.6% 24.8% 28.4% 6.8% 27.6% 3.2% 11.2% 
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- Tng cong ty thirc hin hoàn thành vut các chi tiêu kt qua kinh doanh so 
vi kê hoch và cüng kr, nhu sau: 

+ Doanh thu dt 7.46 1 t dOng, vl.19t 1.46 1 t dông '-' 24,4% so vM nghj quyêt vá 
tang 1.08 1 t dông tang 16,9% so vOi näm 2020. 

Lcii nhuan truOc thuê dat 472 t dông, vuqt 121 t' 34,4% so vâi nghj 
quyêt, tang 126 t dông — tang 3 6,6% so vi näm 2020; 

+ Loi nhuân sau thuê dat  375 t dông, vuQt 99 t' dông - 36% so vó'i nghj quyêt, 
tang 101 t9 dôngthng 36,9% so vOi nam 2020; 

+ ROA dat 9,5% vrot 3,7% 106% so vâi nghj quyêt, tang 0,9% tang 10,1% so 
vó'i nàm 2020; 

+ ROE dat 3 1,6% vuçlt 6,8% 27,6% so vâi ngh quyt, tang 3,2% tang 11,2% 
sovàinäm2020. 

- Tong cong ty hon thnh và vu9t 2 con so tat cã 5 chi tiêu hçp nhât do DHDCD 
n.m 2021 giao. DOng thoi, duy trI dà tang tnrâng mnh m cüa các nàm truOc, tôc d 
tang lçñ nhun sau thuê tang nhanh hon mirc pha bang cô phiêu do do EPS tiêp tic 
tang nàm thu 5 lien tiêp. 

b) So 1iu theo báo cáo Cong ty Mc 
DVT: T dng./. 

IT NQIDUNG TN 2021 KH2021 TH2020 
CL TN 202 1-KH 2021 CL TN 2021-TN 2020 

+/- % +1- 

I Ch tiêu tài cbmh 

1 Tngdoanhthu 6669 6010 6034 659 11.0% 635 10.5% 

2 chip1 6217 5673 5701 544 9.6% 516 9.1% 

2 Lçinhunthiócthn& 452 337 333 115 34.1% 119 35.6% 

3 Lhuânsauthu 365 276 269 89 32.1% 96 35.7% 

U CU tiêu biu qui 

I ROA 9.9% 5.8% 8.7% 4.1% 71.3% 1.3% 14.6% 

2 ROE 31.2% 24.8% 28.4% 6.4% 25.8% 2.8% 9.7% 

- Các chi tiêu so vii kê hoach và cüng k' tti Cong ty Mc: 
+ Doanh thu dat  6.669 t' dông, vuçt 659 t dông 11% so vi Nghi. quyêt và tang 

635 t dông tang 10,5% so vói näm 2020. 
± Lqi nhun tn..róc thuê dat  452 tSr dông, vrn7t 115 t5' - 34,1% so vâi Nghj 

quyêt, tang 119 t5 dông tang 35,6% so vth näm 2020; 
+ Loi nhuãn sau thuê dat  365 t5' dông, vl.rçlt 89 t5' dông 32,1% so vó'i Ngh quyêt, 

tàng96t5' dông-tang35,7% sovinàm 2020; 
+ ROA dat  9,9% virqt 4,1% 71,3% so vi Nghj quyêt, tang 1,3% - tang 14,6% 

so vi nàm 2020; 
+ ROE dat 3 1,2% vi.rçYt 6,4% - 25,7% so vâi Nghj quyêt, tang 2,7% - tang 9,6% 

so v&i nãm 2020. 
- Chi tiêu cüa COng ty Mc dêu vu9t tat ca 5/5 chi tiêu do Dai  hi dông cô dông 

na.m 2021 giao. Tiêp tic, duy tn dà tang truâng m?nh me cüa các näm tnrôc, dóng gop 
89% doanh thu và dóng gOp den nhing 93% lçii nhun trong toàn Tong cong ty. 
5.2.2. Tinh hmnh tài chInh cia TCTtai th&i diem 31/12/2021 

So lieu các chi tiêu, chi so ciri the sau: 
DVT: T' dng./. 

IG C 
p 

iNG 

lET 
/AIH - 
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Yr N()1 DUNG DVT TM 2021 TM 2020 
CL TH 202 l-TH 2020 

±1- % 

I Chi tiêu tài chiub 

1 VnchüsuhOu T'd&ig 1312 1061 251 23.6% 

2 T&ngtãisan Tdong 3963 3879 84 2.2% 

3 EBJTDA T9dng 633 429 204 47.5% 

4 Dongnrong Tdng 531 358 172 48.1% 

U Kh nng thnh toàn 

1 T' I thanh toán hin hánh L.n 1.21 1.09 0.12 10.8% 

2 T1thanhtoán nhanh Ln 0.98 0.85 0.13 15.2% 

III KII n5ng sinh 1o4 

1 T' suât Iqi nhun gp % 8.4% 7.5% 1.0% 13.0% 

2 T' su& loi nhi4n irc thu / Doanh thu % 6.3!/o 5.4% 0.9% 16.7% 

IV Hu sut hot d.ug 

1 Chukkfrthdoanh Ngãy 117.6 111.0 6.7 6.0°fo 

2 Hiu suat six ding toãn b tai san Ln 1.88 1.64 0.2 14.6% 

- Chi tiêu tài chInh: Vn chü si hthi và tng tài san cUa Tong cong ty näm 
2021 duçc bão toàn va tang tn.râng tot den tir cài thin trong hoat dng quân trj: 

+ Von chü si hiru dat:  1.3 12 t' dông, tang manh  23,6%/näm 2020, 
+ Tong tài san näm dat:  3.963 tr dông - tang 2,2% so vi nàm 2020, 
+ Chu k' kinh doanh: 117,6 ngày tang 6,7 ngày - tang 6%Inäm 2020, 
+ Hiu suât si'r diing toàn b tài san là: 1,88 lan tang 0,2 lan tang mtnh 

14,6% so vâi närn 2020. 
Diem sang ye hiu suât hoat dng cüa TCT näm 2021 là hiu suât si:r diing 

toàn b tài san tang mtnh, den tir vic doanh thu näm 2021 tang 16,9% nhung 
tong tài san chi tang 2,2%. 

- Khà näng sinhRii: dam bão tang tru&ng, n djnh, xu huóng phát trin t&: 
+ EBITDA dat:  633 t dông tang 204 t' dông tang 47,5%/näm 2020. 
+ Dông tiên rông dat  531 t dông tang 172 t dông-tãng 48,1%Inäm 2020. 
+ TS'  suât  1?i  nhun gp tang nhanh: 13% so vi näm 2020 tang tr 7,5% nàm 

2020 len 8,4% näm 2021, 
+ T' suât lcii nhuân truic thuê/doanh thu tang nhanh: 16,7% so vci nàm 

2020 tang tir 5,4% näm 2020 len 6,3% näm 2021. 
6. Dánh giá siy phi hqp gifra BKS viii HDQT/BDH và DHDCD 
- Giia hai k' DHDCD thi.thng niên 2021-2022, Tong cOng ty dam bão 

nguôn cung cap thông tin; cOng tác phôi hqp giüa HDQT/BDH van dam bão 
nguyen täc vi lçii Ich hçp pháp cüa Tong cOng ty và cüa CO dông theo quy djnh 
cUa Pháp 1ut, Diêu 1 và quy chê boat  dng. 

- Trong qua trInh hoat dng, Ban kiêm soát không nhn duc dan thu yêu 
câu hay khiêu nai  cüa cô dông hoc nhóm cô dông co t' l quy djnh theo Diêu l 
cüa Tong cong ty và quy djnh cüa Pháp 1ut. 

PHAN II: KE HOACH HOAT DQNG 2022 

1. Muc tiêu k hoach 
- Giám sat toàn bO mci hoat dng san xuât kinh doanh cüa Tong cOng ty; 

53 
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- Giám sat vic tuân thu theo NQ DHDCD và quy dnh pháp lust; 
- Dánh giá h thông Quàn trj rüi ro thông qua các tuyên phông v; 
- Giám sat chuyên sâu theo chuyên dê, tIm bàn chat van dê, ra kiên nghj. 

2. Ke hoch hot d9ng 
1) Giám sat theo kê hoch d thông qua DHDCD theo quy djnh cüa pháp lut. 
2) Giám sat thrc hin Nghj quyêt cüa DHDCD vri I-IDQT/BDH. 
3) Thâm djnh báo cáo tài chInh qu,Vbán niên/näm, truôc và sau kiêm toán. 
4) Giám sat chuyén dé: Xáy dy'ng dan dyng, tài chInh, dáu tu', kênh ban. 
5) Giám sat các ni dung, kiên nghj cüa kiêm toán dc 1p trong báo cáo tài chinK 
6) Giám sat vic côngbô thông tin djnh k' và bat thng theo quy djnh. 
7) Kiêm tra các dê xuât tir phIa các cô dông ti Ban kiêm soát (neu co). 
8) Giám sat khäc phiic các kêt lun thanh kiêm tra và các cong vic khác. 

PHAN III. MEN NGH! E XUAT 

D cong tác diu hành hot dng có hiu qua cao, Ban kiêm soát có int so 
kiên ngh dOi véd HDQT/BDH nhu sau: 

Thi'nhát. Tong cong ty can thirc hin to chirc kê khai, np thuê giá trj gia 
tang, thuê thu nhp cá nhân tti các Chi nhánh k5 thut Viettel tinhlTp. Dam báo 
tuân thu quy djnh cUa Lut thuê và nâng cao vj the cüa các dan vj dóng quân 
trên da bàn. 

Tht hai: Nâng cao näng 1irc quail trj, dam bão lirc luçmg nhân srvà chuyên 
môn, có kê hoach the cho tirng tuyên phông v, tránh chOng chéo, to chirc 
dánh giá hiu qua cüa b may. 

Trên day là báo cáo cüa Ban kiêm soát trInh Dai  hi dOng cô dông thung 
niên näm 2022. Ban kiêm soát xin chân thành cam an HDQT/BDH Tong Cong 
ty dã t.o diêu kin tot dê Ban Kiêm soát hoàn thành nhim vii. 

KInh trInh./. 



TONG CONG TY CO PHAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
CONG TR!NH VIETTEL Dc 1p  - Ti do - Hnh phñc  

S: 06 /CBTT-VCC Ha N5i, ngàycO tháng  4  nàm 2022 

CONG BO THÔNG TIN 
TREN CONG THÔNG TIN DIEN TI! CUA UY BAN CHING KHOAN 

NHA NIXOC VA SGDCK TP.HCM 
KInh g1ri: 

- Uy ban Ching khoán Nhà nu9c; 

- S& Giao djch chi'rng khoán TP.HCM. 

- Ten t chic: TONG CONG TY CO PHAN CONG TRINH VIETTEL 

M chUng khoán: CTR 

Dja chi tni s chInh: S 1 Giang Van Minh, Kim M, Ba DInh, Ha Ni 

- Din thoi: 086.208.1111 

- Ngtthi thirc hin cong b thông tin: Nguyn Ng9c Anh 

Chirc v1: NgixOi duqc uy quyn cong b thông tin 

Loti thông tin cOng bó: djnh k' LI bt thuOng 0 24h LI theo y8u cAu 

Ni dung thông tin cong b: 

1. Dcin tr thim cüa thành viên Hi dng quãn trj. 

2. Ctp nht ni dung tái lieu Dti hOi  dng c dOng thung niên näm 2022: 

- Báo cáo cUa Hi dng quãn trj v kt qua hot dng nàm 2021, djnh huOng 

näm 2022; 

- T? trInh v/v thông qua mirc kwng, thU lao cho Hi dng quãn trj, Ban 

kim soát näm 2021 và d xut mirc hrnng, thU lao cho nàm 2022; 

- Ti trInh min nhim và bAu b sung thành viên Hi dng quãn trj cho thai 

gian cOn 1ti cUa nhim k' 2020-2025; 

- Thông tin 1rng cU viên vj trI thânh viên Hi dng quãn trj vâ thânh viên 

dOc 1p  HOi  dng quãn trj; 

- Quy ch btu cU thành viên Hi ding quán trj ti Dai  hi dng cô dong 

thu?mg niên näm 2022. 

(Oil tiet b$ tài lieu Dgi h5i ddng cd dông thwô'ng niên nãm 2022 dinh kern 

van ban nay) 



idin to chrc 
fl\  cong b thông tin 

Thông tin nay dâ duGc cong b trên trang thông tin din tir cüa cong ty vào 

ngày 20/04/2022 tti du?mg dan: https://viettelconstruction.com.vn/quan-he-co-

dong/dai-hoi-dong-co-dong/.  

Tôi cam kt các thông tin cong b trên dày là dung sir thtt và hoàn toân chju 

trách nhim truàc pháp luat  v  nOi  dung các thông tin dà cOng b./. 

Nol nI:n: 
- Nhutrên; 
- Lixu: TKHDQT. AnhO3. 

Ta! 1iu tl:'nh kern: 
- DoritrnhirnTVHDQT; 
- Tâi lieu DHDCD 2022 (cap nht); 
- ThôngtinüngviênTVHDQT. 



cNGF1OAXAHQICUUNG11TAVI1TNAM 
TONG CONG TYP CONG TRiNH VIV[EL B ôc I p — Ti do — n h ph tic 

S: 04/TTr-DHDCD Ha Nói, ngày 01 tháng 04 nám 2022 

TO TRINH BAI HOI BONG CO BONG 
Ye vic chp thuii Hçp dng, giao dlch 

vol Tp doàn Cong nghip — Vin thông Quân di 

KInh gui: Di hi dng c dông Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel. 

Can cir Lut Doanh nghip näm 2020; 

Can cir Diu 1 Tng Cong ty c phn Cong trinh Viettel. 

Hôi dng Quán trj kInh trInh Dai hi dng c dông chap thu.n ye vic 

Tong Cong ty c phn Cong trmnh Viettel k kt các Hçip dng, giao djch vâi 

Tp doàn Cong nghip - Vin thông Quân di (sau day gi tt là "T.p doàn 

Viettel"). Cu th nhu sau: 

I. Báo cáo kt qua k h9p dng nám 2021 

Duqc six dng ctia DHDCD thuOng niên näm 2021, theo T? trInh s 

04/TTr-VCC-HBQT, nguori di din theo pháp 1ut ctia Tong cong ty dà k các 

hçip dng vri Ttp doàn Cong nghip — Vin thông Quân dci. Ci,i th nhu sau: 

1. Các hqp dng dã k 

a. Hçrp dng, giao djch có giá trj ? 35% tdng giá trj tài san theo báo cáo tài 

chInh gn nhá't 

Hqp dng s 2812.02-DTTS/VTT-VCC/2020 ye vic cung cap djch vy. 

quãn 1 du?ng day thuê bao và phát trin mâi khách hang c djnh bang rng 

näm 2021 (Giá trj hçip dng: 2.162.976.806.883 dng) da duc DHDCD 2021 

thông qua. Ngoài ra, trong närn 2021, Ngui di din theo pháp lu.t dà k 02 

hçip dng thrc hin ni dung v.n hành khai thác trong nàm 2022 vói tInh chit 

cOng vic tucmg tr, giá trj không vuç-t qua 35% giá trj hgp dng näm 2021 và 

khOng có ni dung nào gay bt 1i cho Tng Cong ty và cô dông: 

- Hçip dng s 301201-BQLDAIVTNet-VCC/VHKT2O21 v cung cap djch 

viii vn hành khai thác và rng cüu thông tin djch vi vin thông. Giá trj hçip 

dng: 1.750.035.320.855 dng, tang 2,73% so vói hçp dngk nAm 2020. 

- Hçp dông s 3112-DTTS/VTT-VCC/202 1 ye cung cap djch vit quán l' 

thryng day thuê bao và phát trin mi khách hang c djnh bang rng. Giá trj hqp 

dng: 2.406.337.492.395 dng, tang 11,25% so vâi hqp dng k näm 2020. 
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b. HQp &ng, giao dtch  mang tInh cMt thu'ông xuyên, lien tic có giá fri < 

35% tong giá trj tài san theo báo cáo tài chmnh gán nhát 

Nàm 2021, tng s các h9p dng có giá trj duOi 35% tong giá trj tài 

sàn/t&ng giao djch cüa Tong Cong ty dà dugc k kt là 2.977 hçp dng, vñ tng 

giá trj 2.089.745.058.528 dng. 

(Chi tiet các hQp dó'ng d cong bO' thông tin theo .Báo cáo tInh hInh hInh 

quán trj nárn 2021 cz-a Tdng Cong ty) 

2. Lqi nhun, giá trj dem 1i cho Tong Cong ty 

Van hành khai thác närn 2021 dã mang 1i cho Tong Cong ty doanh thu 

4.523 t' dng (61% doanh thu cüa Tong Cong ty) và 235 t dông igi nhun 

gp (5 1% lcii nhun gp cüa Tong Cong ty). 

Mô rng ra các hgp dng giao dch vói nguôi lien quan cüa Tp doàn COng 

nghip - Vin thông Quân di mang 1i 77% doanh thu cUa Tng Cong ty nàm 

2021 gii1ip to diu kin n djnh d Tng Cong ty nghiên cüu, rni rng, phát 

trin các linh vrc kinh doanh mâi và dam bâo doanh thu, lçii nhutn và ngun 

viêc cho hn 10.000 CBNV. 
x c A. X A A A . . II. Be xuat Bii hQl dong co dong chap thuin hqp dong, glao d1ch voi 

ngu'ôi lien quan cüa Tp doàn Cong nghip - Vin thông Quân di nãm 

2022 

1. Quy dnh pháp l 

Diu 167 Luât Doanh nghip näm 2020 quy djnh: "Dgi hi dng cd dong 

hoc H5i &ng quán frj ch4v thuqn hçip dng, giao djch giva cOng ty vó'i cd 

dóng, ngwài dgi din theo üy quyen cia c dOng là to chic sà huu trên 10% 

tang s cO' phá'n pho2  thông c2a cOng ty và ngw&i cO lien quan ca hQ" và "thành 

viên Hç5i &ng quán trj/cd dOng cO lcri Ich lien quan dn các ben trong hap d&ig, 

giao djch khOng cO quyn biê'u quyê't". 

2. Các giao dlch,  hçvp dng xin kin chap thun cüa Bi hi ding ci 

dông. Do tinh ch.t thithng xuyên và là ngun vic chInh, dugc tin hành du 

dn trong su& 12 tháng/nàm nên d dam bào ngun doarth thu, igi nhun cho 

Tong Cong ty và thu nhp cho g.n 10.000 ngui lao dng, Tng Cong ty c 

phn Cong trInh Viettel trInh DHDCD chp thun nh1rng hgp dng, giao djch 

sau: 

2.1. Hqp dông, giao djch mang tInh chat thuôrng xuyên, lien tyc có giá tn ~ 

35% tng giá trl tài san theo báo cáo tãi chInh gn nhãt 
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2.1.1. HQ'p dng cung cp djch vi quãn 1 duông day thuê bao Va phát 

triên mó'i khách hang cô djnh bng rng 

a. Do'n vl ma Tong Cong ty thi'c hin giao djch. Chi nhánh Tp doãn Cong 

nghip - Vin thông Quân dOi  hoc cong ty ma Tp doàn Cong nghip — Viên 

thông Quãn di có khã näng chi phi hot dng thông qua só hüu c phn, phn 

vn gop hoc thông qua vic ra quy& dijnh cüa cong ty (Sau day gi là "Ben 

A"). 

b. Phain vi, ni dung cOng vic cta hQp dng, giao djch: Ben A dông si1r 

dçing và Tng Cong ty C phn Cong trInh Viettel (Ben B) dng cung cp djch 

v11 quán 1' duông day thuê bao và phát trin rnói khách hang CDBR tai  các dja 

dim theo yêu cu cüa Ben A. Dch v11 quán l ththng day thuê bao bao gm van 

hãnh khai thác, irng ciru thông tin du&g day thuê bao (gm du'ng day GPON, 

AON, các djch vu cap dng và dung day thuê bao trong tôa nhà) và thit bj 

khách hang. Dtch  vi phát trin rni khách hang CDBR bao grn kéo day, cài 

dat, nghiêm thu djch v, 1p dtJcài ctt them dch vi trên dthng day có sn và 

các djch vii khác. Phm vi, ni dung cong vic có th thay di darn bão theo 

hufing không gay bt igi cho Tong Cong ty. 

c. Tang giá trj hcip dng t4m tInh: Không vuVt qua 35% giá trj hgp dông näm 

2021. 

d. Thai gian thi!c hin hçrp dng: 12 tháng. 

e. Các ni dung diu khoán: Không có nhüng thay di bt lci so vói ni dung 

hccp dng nàm 2021. 

2.1.2. Hçrp dng cung cp d1ch vIii vn hành khai thác và á'ng cfruthOng tin 

dlch viii viên thông 

a. Dan vj ma Tdng Cong ty thyc hin giao djch: Chi nhánh Tp dioàn Cong 

nghip - Vin thông Quân di hoc cong ty ma Tp doàn Cong nghip — Vin 

thông Quân di có khà nàng chi phi hot dng thông qua s& htu c ph.n, phn 

vn gop hoãc thông qua vic ra quyt djnh cia cong ty (Sau day gi là "Ben 

A"). 

b. Phgm vi, ni dung cOng vic cia hQp dng, giao djch: Ben A dng sir 

diing và Tng Cong ty C phn Cong trinh Viettel (Ben B) dông cung cap djch 

vi van  hành khai thác và üng cüu thông tin djch vi vin thOng, thrc hin bão 

quân, do kim, kim tra, dánh giá tài san, phát. trin h thng mng ltrói vin 

thOng cüa Ben A và các cong vic quán 1 khác theo yêu cu cüa Ben A. Phm 

3TRtN' 
TTEL 
H 1?- 
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vi, ni dung cong vic có th thay di darn bão theo huó'ng không gay bt lçii 

cho Tong Cong ty. 

c. Tong giá frf hQp dng tçln2 tInh: Không virt qua 35% giá trj hçTp dng näm 

2021. 

d. Thô'i gian thitc hiçn hcip dong: 12 tháng. 

e. Ccc ni dung diu khoán: Không có nhüng thay di bt lcii so vói nOi  dung 

h9p dng närn 2021. 

Ngui dai  din theo pháp 1ut có trách nhirn báo cáo, giái trInh v nôi 

dung chü yu cüa hçip dng, giao dch tai  cuc h9p DHDCD gn nht sau khi 1c 

kt. 

2.2. HQ'p dng, giao djch mang tInh chat thu'ông xuyên, lien tc có giá trl 

<35% tong giá trl  tãi san theo báo cáo tài chInh gn nhât 

a. Các doanh nghip, don v ma Tong Cong ty thkrc hin giao djch: 

- Các chi nhánh cüa c dông Tp doàn Cong nghip — Vin thông Quân di; 

- Các cOng ty ma Tp doàn Cong nghip — Vin thông Quân di có khã näng 

chi phi hoat dng thông qua s& hihi c phn, ph.n vn gop hoc thông qua vic 

ra quyt djnh cña cong ty. 

b. Ni dung chü yu cüa các hqp dng, giao dlch:  Xây dirng, s1ra chü'a, 

cüng c, n.n djch di di, chinh trang h t.ng vin thông; 1.Fng cru thông tin; Thi 

cong 1p dat, cüng c, bão duöTlg, süa cha, tháo d di di nhà tram  và v.t tu 

thi& bj nhà tram; Thuê mái, 1p dt h tMng pin nàng luçmg m.t trôi ap rnái; 

Xây dirng dan diing, si:ra chüa, cãi tao  kho; H tng cho thuê vj trI tram;  Mua 

ban hang hóa và vt tu thit bj vin thOng, din tir, din gia ding, phi,i kin...; 

Mua ban djch vii khai thác mang; Mua ban djch vi tu vn thit k; Mua ban 

djch vii quãng cáo, truyn thông; Mua ban djch vii vn chuyn hang hóa; và 

Mua ban các hang hóa, djch vi khác. 

c. Giá trj cüa tfrng giao djch: Giá trj cüa tuxng giao dch <35% tng giá trj 

tài san cüa Tong Cong ty dirçic ghi nhn trong báo cáo tài chInh tai  thôi dim 

gân nhât. 
A: A . . d. Tho'i glan giao ket cac hqp dong, giao dch: Tu ngay 01 thang 01 narn 

2022 dn htngày31 tháng 12nãm2022. 

- Ngthi dai  din theo pháp 1ut cüa Tong Cong ty chü dng quyt dinh, 

trin khai k kt hçip dng, giao djch gita Tng Cong ty v9i ngu0i có lien quan 

nêu trên theo diing quy djnh và có trách nhim thông báo cho Hi ding quãn trj, 
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Ban kirn soát v di tung có lien quan di vó'i hp dng, giao djch do vâ 

thông báo ni dung chci yu cüa giao djch djnh k' 6 tháng/ lan. Tong cong ty së 

có trách nhirn cong b thông tin chi tit giao djch lien quan trên báo cáo quán 

trj ni bO và báo cáo lai 
DHDCD kt qua thixc hin k k& hpp dng Ca närn 

2022 trong k' DHDCD näm 2023. 

Do thyi gian t chirc DI-Tf)CD nàm 2023 dr kiên vão tháng 4/2023, nên 

DHDCD cho phép Ngui Di din theo pháp 1u.t k các hgp dng dâu nàm 

2023 có tInh chit tuong t11 nàm 2022 nhim dam bào pháp 1 cho vic thirc hin 

h9p dng và igi Ich mang 1i cho cong ty. Tong cOng ty s có vAn ban chInh 

thirc xin DHDCD thu?ing nien 2023 cho phép thrc hin các giao djch trën và 

báo cáo tti kS'  DHDCD gn nh&. 

3. To chfrc thuc hiên 

KInh d nghj Di hi dng c dông thông qua vic cho phép ngui di din 

theo pháp lu.t cüa Tng Cong ty k' hçrp dng theo d xut nêu trên. NguOi di 

din theo pháp 1ut có trách nhirn báo cáo v vic k k& hçip dng chü yu cüa 

Hçip dng, giao djch ti cuc hop Dai hi dng c dông thung niên gn nhât 

sau khi k kt./. 

NGUYEN THANH NAM 
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TPDOANOflMP-\NThLN3QJAND CNGHOAXA HOI uItJ NGIIIA VIIT NAM 
TONGCONGTYCPCONGTh!NHVWITEL Bc 1p — Tur do — Hanh  phüc  

S& 06,TFr-DI-IDCD Ha Ni5i, ngày 01 tháng 04 näm 2022 

TO TRINH BA! HQI BONG CO BONG 
V vic lura chon don vi kim toán Báo cáo tài chInh näm 2022 

KInh giri: Dti hi dng c dong Tng Cong ty c phn Cong trinh Viettel. 

Can cir Diu i Tong Cong ty c phân Cong trInh Viettel; 
Cn cir chirc nãng nhim vii cüa Ban Kim soát quy djnh tai  Diu 1 th 

chtrc và boat  dng cüa Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel, 
Ban kim soát kInh trInh Dai  hi dng c dông v vic 1ira ch9n don vj 

kim toán Báo cáo tài chinh näm 2022 nhu sau: 
1. Yêu cu di vói don vi  kiêm toán 
- Là don vi kim toán duqc Uy ban chrng khoán Nhà nisOc chap nhn 

kim toán cho don vj có lçii Ich cong chüng thuc linh vrc chimg khoán näm 
2022. 

- Là don vj kim toán có kinh nghim kim toán 1mb vrc kinh doanh 
cüa Tng Cong ty, có uy tin v cht luçmg djch vii và dam bào thai gian kim 

toán, phi kim toán. 

2. B xut cüa Ban Kim soát 
Dira theo tiêu chI trên, Ban kim soát d xut các cong ty kiêm toán sau: 
1. Cong ty TNI-H-I Hang kim toán AASC 

2. Cong ty TNHH Kiêm toán và Thm djnh giá Vit Nam (AVA) 

3. Cong ty TNHH Kiêm toán và tu vn LJT-IY 
4. Cong ty TNHH Deloitte Vit Nam 

KInh d nghj Dai  hi üy quyn cho Hi dng quàn trj quyêt djnh 1ra chçn 
mt Cong ty Kim toán trong danh sách các cong ty nêu trên theo d xuât cüa 
Ban Kim soát và giao Tng Giám dc k kt hçp dông djch vii kiêm toán vi 
Cong ty Kim toán ducic ch9n d thirc hin kim toán hoc soát xét Báo cáo tài 
chInh ban niên (6 tháng) và Báo cáo tài chInh näm 2022 ci:ia Tong Cong ty theo 
quy djnh cüa pháp 1u.t và quy ch ni b cüa Tong Cong ty. 

Kinh trInh Dai  hi xem xét thông qua.!. 

NGO QUANG TU 
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CONG HOAXA HOICHU NGHIA VIETNAM 
TONGcONGTYCNGTR1NHV1Fa1EL Dc Ip  — Tiy do — Hnh phñc  

S& Ofil'lr-DHDCD HàNói, ngayt'-/tháng'-näin 2022 

TO TRtNH D1 HOT BONG CO BONG 
V vic thông qua Báo cáo tãi chInli nrn 2021 

Kinh gfri: D?i  hi dng c dông Cong ty c phAn Cong trInh Viettel. 

Can ci Diu 1 cüa Tng COng ty c6 phAn Cong trInh Viettel; 
Can ci Báo cáo tãi chInh nãrn 2021 d duc kirn toán bâi Cong ty TNHH 

Hang Kiêrn toán AASC. 
Hi dông quãn trj kInh trInh Dai  hi dOng Co dOng thông qua Báo cáo tài chInh 

närn 2021 vâi nhttng chi tiêu chinh nhu sau: 
Don vi: Triêu din 

TT Chi tiêu Nàm 2021 Nàm 2020 Ghi chii 
I Báo cáo tài chInh riêng 
1 Tngtàisân 3,688.047 3.632.186 

2 
Nçipháitrá 2.394.175 2.588.640 
-TrongdONçivay 180.120 47.301 

3 Vn chU sâ hü'u 1.293.872 1.043.546 
4 TngDoanhthu 6.669.157 6.033.414 
5 Tng Chi phi 6.2 17.343 5.700.264 
6 Lcyinhuântnrâcthu 451.814 333.150 
7 LoinhuânsauthuTNDN 364.612 268.698 

II Báo cáo tài chInh ho'p nht 
1 Tng tài san 3.963.440 . 3.879.102 

2 
Nçyphãitrã 2.651.724 - 2.818.240 - 
-TrongdóNgvay 180.120 47.301 

3 V6nchüsâhUu 1.311.716 1.060.862 
Lgi ich cüa c dông không 
kiêm soát 22 23 

5 TngDoanhthu 7.461.190 6.380.370 
6 Tng Chi phI 6.989.617 6.035.266 
7 Lciinhuntnrâcthu 471.573 345.104 
8 ThuTNDN 96.300 70.929 
9 LoinhuânsauthuTNDN 375.273 274.174 
(Boo cáo tài chInh hcip nhát, Báo cáo cong ly  mc (Báo cáo riêng) cho nOrn tài chInh ket thzc ngày 

3 1/12/2021 cW duryc kiêni toán chi tiêt dInh kèni) 
KInh trInh./. 

NGTYYEN THANH NAM 



PDQ ]Jf CQNGHOAXAHQI CHU NGHIA VT NAM 
TONGCONGTYCPCONGTR1NHV1ETEL Dc 1p — Tir do — Hinh phc  

S: 08/Fir -DHDCD Ha N ngày 0] tháng 04 náin 2022 

TO' TRINH PAl HQI BONG CO BONG 

Thông qua phu'o'ng an phãn phôi Lçvi nhun v trIch 1p các qu5 nãm 2021 

KInh gui: Dai hi dng c dông Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel 

Can cr Diêu 1 Tng Cong ty C phn Cong trInh Viettel; 

Can cu Báo cáo tâi chInh nàrn 2021 dã du'qc kim toán bO'i Cong ty 

TNHH Hang kirn toán AASC, 

Can cir thông tu' 118/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 12 nãrn 2020 huó'ng 

dn rnt s ni dung v chào ban, phát hãnh chirng khoán, chào mua cong khai, 

rnua 'ai cô phiu clang k cong ty di chüng và hüy tu' cách cOng ty di chüng. 

Hi dng Quán trj kInh trInh Dai hi thông qua 02 ni dung nhu sau: 

I. Phu'o'ng an phân phi lçi nhun vã trich 1p các qu5 Ham 2021 

STT Chi lieu 
Näm 2021 

(Triêu dong) 

Ty trong 

%/VDL %/LNST 

1 Vn diu lê du kST: 929.239 

2 Tng LNST dung d phân ph&: 3 64.648 39,2% 

- LNST thirc hin trong k' 364.612 

- LNST chua phân phi k' tnróc 36 

Qu DTPT ti Cong ty mc 0,0% 

3 
Be xuât co' câu phân ph6i lo'i 

nhuân: 
/7 

3.1 TrIch qu DTPT - 

3.2 
TrIch lap Qu khen thung, 

', 
phuc igi 

54.692 5,9% 15,0% 

3.3 
TrIch thung BDH, HDQT, 

BKS 
2.200 0,2% 0,6% 

3.4 Trá c tirc: 307.756 33,1% 
* Trá c t1rc bang tin mt 92.924 10,0% 
* Tractucbngcphiu 214.833 23,1% 

4 LNST con li chua phân ph&: - 0% 

5 Vn diu 1 sau khi tang vn: 1.144.071 

TONG CON 

cdi 
CONc31'F 
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Dé xuá't.• 

- DHDD zy quyn cho HDQT, BKS xem xét, quyé't a'jnh mic thung, 

hmnh thc thuc*ng và phurtng an thu'ói'zg cy the' cho n'iyc 3.3 cia Tong C'Ong ty. 

- Di vài vic trIch qu9 khen thuO'ng, phic icr!: Giao TOng Giám dO'c 

Tang cOng phdn bd t i trIch qu9 khen thwàng, qujY phic icr! trCn co sO nhu 

cdu chi thyv tl và quy djnh phOp lu2t vâ nç3i b3 cza TOng cOng i. 

II. Phuo'ng an phát hành cô phiêu dê trã cô tüc 

1. Phuo'ng an phát hành 

Tong Cong ty C phn Cong trInh Viettel phát hành cô phiu dé trâ c tirc 

cho c dông vâi phuang an nhu sau: 

Ten c phiu: Tong cong ty c phn COng trInh Viettel 

Loi c phiu phát hành: C phiu ph thông 

- Mnh giá c phn: 10.000 dng/c phiu 

- Tng s c phAn hin có: 92.923.873 cô phn 

- S luçmg c phiu dr kin phát hãnh: 21.465.414 c phiu (Thong 

duong 23,1% tng s c phn hin co) 

- T 1 thirc hin: 1.000:23 1 (mi c dông si hüu 1.000 c phn tai  ngày 

ch& danh sách cô dông së ducic thi.thng them 231 c ph.n mOi) 

- Ngun vn phát hành: Lçii nhun sau thu chua phân phi 

- Di tucmg phát hành: C dOng hin hUu có ten trong danh sách c dông 

tai thô'i dim ch& danh sách c dông duc'c huing quyn. 

- Ngày ch& danh sách c dông duçc hung quyn: Dti hi c dông üy 

quyn cho Hi dng quãn trj hxa ch9n thii dim thIch hçp, can cü vào tInh hInh 

thj tnràrng Va hott dng cüa Tong cong ty, dam bâo dung các quy djnh cüa Pháp 

luât hin hành. 

- Phuong th(rc thirc hin: C dông có ten trong danh sách vào ngày ch& 

danh sách c dông së ducic nhn s luçrng c phAn imi tucrng 11ng vOi t' 1 thxc 

hiên. 

- Phumg an xiir 1 c phiu lé: S luçing c phiu phát hânh së duc lam 

trôn dn hang don vj, s c phiu lé thp phân (nu có phát sinh) së bj hüy bô và 

ghi nhn b sung vào igi nhun chua phân phi và d iai  näm sau. 

- Thi gian dr kin phát hânh: Trong närn 2022 (sau khi dugc Üy ban 

chtrng khoán Nhà nuâc chp thun phucing an). 
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2. To chfrc thuc hiên 

Di hi dng c dông Ciy quyn cho Hi dng quán trj Tong COng ty quyêt 

djnh các vn d sau và giao cho Tng Giárn dc Tng Cong ty tin hành: 

- Thrc hiên các thu tiic cn thit theo quy dnh cüa Pháp 1ut d thirc 

hin vic phát hânh c phiu d tang vén ci phAn tt'r ngun vn chü s& h&u và 

quyt djnh vic xCr 1 s c phiu lé phát sinh. 

- Thirc hin các thu t1ic d thay dM Gi.y chtrng nhn Däng k doanh 

nghip ti S& K hoch và D.0 tu Thành ph Ha Ni; Thay di Giy Chrng 

nhn dàng k chirng khoán ti Trung tam Luu k Chirng khoán Vit Nam và 

dang k giao djch b sung ti Só Giao djch Chrng khoán H ChI Minh dôi vói 

s 1ung c phiu phát hành thành cong. 

- Chü dng süa di, b sung Diu i Tong Cong ty theo quy mô vn diu 

1 tang them và báo cáo Di hi dIng c dông váo phiên hpp gn nhât. 

KInh trInh Di hi xem xét thông qua.!. 

TM. IOONG QUAN TR! 

NGUYEN THANH NAM 
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S& 091FFr-DIThCfJ 

CQNGHOAXAHQI CHUNGHIA V1TNAM 
Bc 1p — Tu' do — Hnh phüc 

Ha Nói, ngày 19 thông 04 nám 2022 

TO TRINH BiI HO! BONG CO BONG 
V vic thông qua mü'c lu'o'ng, thu lao cho Hi dng quãn trj, Ban kiêm soát 

näm 2021 Va dé xuât mfrc lining, thu lao cho nãm 2022 

KInh gi:ri: Di hOi  dng c dông Tng cong ty c phn Cong trInh Viettel. 

Can ci Diu 1 Tng Cong ty c phn Cong trinh Viettel; 
Can cir kêt qua hoat dng kinh doanh näm 2021 và kê hoach kinh doanh 

näm 2022, Hi dông quãn trj (HDQT) kInh trmnh Dai  hi dOng Co dOng 
(DHDCD) thông qua mirc thU lao cho Hi dOng quãn trj và Ban kiêm soát nhu 
sau: 

1. Quy& toán thong, thñ lao Hi (luIng quãn trl  và Ban kim soát nãm 2021: 
1.1. Hi aông quãn trj, tiêu ban thu k: Tong mi1c thu lao, lwing näm 

2021 là: 2,1 t dOng, trong do: 
- ThU lao cho thành viên HBQT không chuyên trách: 

+ ThU lao cho ChU tjch HDQT: 10 triu duìng/tháng. 
+ ThU lao cho cac thành viên HDQT khác: 7 triu duìng/ngui/tháng. 
+ ThU lao cho thu k HDQT không chuyên trách: 5 triu duìng/nguii/tháng 

- Lu'o'ng cho thành viên HBQT chuyên trãch: 
Thirc hin chi trã theo Quy chê lucng cUa Tong cong ty và thirc hin dUng 

theo Nghj quyêt duçc Dai hOi (lông cô (lông thiRing niên 2021 thông qua. 
1.2. Ban Kiêm soát: Tong mUc thu lao, luang näm 2021 là: 2,09 triu 

dông trong do: 
- Thu lao cho Thành viên Ban Kiêm soát không chuyên trách: 

+ ThU lao cho Thành viên Ban kiêm soát không chuyên trách: 5 triu 
dOng/ngui/tháng. 

- Luong cho Ban Kiêm soát chuyên trách: 
Thirc hin chi trã theo Quy ch luang cUa Tong cong ty Va thirc hin dUng 

theo Nghj quyêt thrçc Dai hOi dông cô (lông thumg niên 2021 thông qua. 
(Các so lieu trén khóng bao gôm thzthng tir qu9 thzthng cho Ngu'&i quán l.  

trong tru'c'mg hctp DHDCD thông qua). 
1.3. Chi phi hot dng 2021: Tong chi phi boat dtng 2021 cUa Hi 

(lông quãn trj và Ban kiêm soát: 882 triu (lông. 
2. Be xuât mfrc hrorng, thU lao cho Hi &ing quail trj, Ban Kim soát, 

Thu k Hi (lông quan tn  nãm 2022: 
2.1. Be xuât Thu lao, lining cüa HBQT, Tiêu ban thu k: 
Dr kiën tOng mUc thU lao, luong cUa HDQT, Tiêu ban thu k näm 2022 là 

6,3 t (lOng, trong do: 
- Thu lao cho Thành viên HDQT, Thu k không chuyën trách: 
+ ThU lao cho ChU tjch HDQT: 10 triu duìng/tháng 
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+ Thu lao cho các thânh vien I-TIDQT khác: 7 triu dOng!ngthiItháng. 
+ Thu lao cho thu k HDQT không chuyên trách: 5 triu 

dOng/nguii!tháng. 
- LuGng cho ChU tjch HDQT, Thành viën HDQT, tiêu ban thu k ehuyên 

trách: Chi trã theo Quy chê lung va các Quy chë ni b cüa Tong Cong ty trên 
Co s kêt qua hoàn thành san xuât kinh doanh cüa Tong Cong ty, darn bão 
nguyen täC toe d tang luong eüa ngithi quãn l không duqe vu?t qua tOe d 
tang lçñ nhun. 

2.2. Be xut Thu lao, liro'ng cüa Ban kiêm soát: 
Dir kiên tOng mirc thU lao, lucing cUa Ban kiêm soát näm 2022 là 2,3 t 

dOng, trong do: 
- ThU lao cho Thành viên Ban kiêm soát khOng chuyên tráeh: 5 triu 

dong!ngu?i/tháng. 
- Lucing Cho Thành viên Ban kiêm soát chuyên trách: Chi trã theo Quy 

chê lucing và các Quy chê ni bO CUa TOng Cong ty trên cci sâ kêt qua hoàn 
thành san xuât kinh doanh cUa Tong COng ty, dam bão nguyen täc tOC d tang 
luong cUa nguôi quãn 1 không duqc virçYt qua toe d tang 1i nhun. 

2.3. Chi phi phic viii hot dng cUa Hi dông quãn trj và Ban kiêm 
soát nãm 2022: 

Dê thirc hin nhim vi1 trong phim vi quyên han  và nghia vii cUa mInh, Hi 
dong quãn trjlBan kiem soát sU diing Chi phi tuân thU theo CaC Quy ché ni bO 
ma Tong cOng ty ban hành. Dr kiên chi phi hoat dng 2022 cUa Hi dông quãn 
trj và Ban kiëm soát: 1,3 t dông. 

KInh trInh Dai hOi dOng CO dong xem xét thông qua.!. 
TM. HQI BONG QUAN TRI 
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PDOANcQ\1-TllP-\ JANf CQNGHOAXAHQ(CHUNGIIIAVIETNAM 
TONGONGTYcPQNGTRiNHV1E11EL Dc Ip — Tip' do — Hanh phñc 

S: 10/f lr-DHDCD Ha N5i, ngày 01 tháng 04 nàm 2022 

TO TRINH BA! HQI BONG CO BONG 
V vic sü'a dôi, bô sung ngành ngh kinh doanh 

KInh giri: Di hi dng c dông Tng Cong ty c phn Cong trInh Viettel. 

Can cii quy djnh cüa pháp 1u.t v t 1 s hüu nu.ó'c ngoài thi da t?i  doanh 
nghip; 

Can ciTi tInh hInh san xut kinh doanh thirc t t.i doanh nghip. 
Hi dông quán trj kinh trInh Di hi dng c dông ciTta Tong Cong ty c 

phn Cong trInh Vietteil phê duyt ni dung sau: 
• • A A A • F I. Loi bo, chi tiet m9t so nganh nghe kinh doanh da dang ky: 

Nhm darn bâo t' 1 s& hüu rnrOc ngoài ti da cüa Tng Cong ty c ph.n 
Cong trmnh Viettel iT rniTrc 49%, Tng Cong ty c phn Cong trmnh Viettel d 
xuât: 

- Loai bó các ma ngành ngh kinh doanh: 
+ 2391: San xu.t san phtm chju liTra 
+ 2392: San xuât vt 1iu xây drng t'tr dt set 
+ 2394: San xut xi mäng, vôi và thach cao 
+ 4742: Ban lé thit bj nghe nhIn trong các ci:ra hang chuyên doanh 
+ 0730: Khai thác qung kim 1oti qul him 
+ 2420: San xut kim 1oii màu và kim loai  qu 
- Chi tit các ma ngành ngh kinh doanh: 4651, 4659, 4652, 4663, 4752, 

4610, 4741, 4759, 6810, 7120, 7820, 7830, 4221, 5229 — - 
7  (Chi tiet theo Phy lyc thnh kern) 

II. B sung ngãnh ngh kinh doanh mó'i: /Q/TONG,
C0 

I COplW' 
2.1. Kinh doanh dlch  viii giãi pháp và san phãm lQc nu'iTvc, xü' 1 nu'ó'c, M  coG1 

A F• •A
*\ t'TE thong cung cap nu'oc, hç thong tuo'i tieu. \ 

a. L do b sung: NNH 

— Theo các con s théng kê, th triRing may l9c nu'óc tai  Vit Narn dang có 

miTrc tang tru&ng r.t nhanh trong thii gian gn day. Báo cáo Thj truông may 19c 

nithc Vit Nam theo k thut, doanh s, dii báo và Ca hi cnh tranh 2011 - 

2021 cáa TechSci Research cling dua ra dir báo tich circ v siTrc tang trixO'ng iOn 

dn 12,4% trong giai don 2016 — 2021 và së tip tiic tang trixO'ng & nhting näm 

tip theo. 

— Dáp iTing nhu c.0 cüa khách hang v san phrn, giái pháp ho trq ngi.thi dung 

CO san phm 19c ntr&c, xi:r 1 nu'óc, h thong cung cp ntrâc, h thng tu6i tiOu. 
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b. Ma ngành bô sung: 

— 3600: Khai thác, xir 1 và cung cp nuóc 

— 3700: Thoát nuóc vâ xr 1 nu'óc thai. 

2.2. Cung cap, 1ip dt thiêt bj dành cho nhà xu'&ng, khu cong nghip 

a. L do bô sung: 

— Chin luçic kinh doanh cüa VCC huóng dn tr& thành dcm vj nrn trong top 
5 doanh nghip hang du vào närn 2025 trong lihh v1rc M&E. 

— Hoàn thin hang mc ngành ngh d duy trl igi th cnh tranh toàn trInh 

cüa VCC du'ói dng "chia khóa trao tay". 

b. Ma ngành bô sung: 
3320: Lap dt may moe và thiêt bj cong nghip 

III. To chfrc thu'c hiên: 

Sau khi diuçie Dti hi dng c dông thu'ing niên nAm 2022 thông qua, Ban 

diu hânh có trách nhim thirc hin các thu t11c thay di däng k kinh doanh cüa 

Tng cong ty vth co quan Nhà nuó'c có th.m quyn, sira di Diu 1 phü hçp vi 
tInh hInh thirc th và cong b thông tin theo quy djnh. 

KInh trInh Dti hi xem xét và thông qua.!. 

TM. JLO1PONG  QUAN TRI 
TICH 

NGUYEN THANH NAM 
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PH1J LVC 

CHi TIET MA NGANH NGHE KINH DOANH BO SUNG 
(Dmnh kèin Ta trinh s  .//  /TTr- VCC ngày  0/I  / .'9  /2022) 

STT 
(Ma) Ngãnh ngh däng k 

dãu tu', kinh doanh tru*c khi 
diu chinh 

(Ma) Ngành nghê däng k d1u tu, kinh doanh sau khi diu 
chnIi 

(4651) Ban buôn fliy Vi tlflh, 
thit bj ngoi vi và phân mm 

(4651) Ban buôn may vi tInh, thi& bj ngoti vi và phn rnm 
(tth viêc thirc hin xut khu, nhp khâu, phân phôi di vOi 
các hang hóa thuc Danh rnic hang hóa nhà dâu tu nuóc 
ngoài không di.rçic t1c hin quyn xu.t kh.u, quyn nhp 
khâu, quyên phân phi theo quy djnh pháp 1ut) 

2. 

(4659) Ban buôn may moe, 
thiM bj và phii tüng may khác 
Chi tiM: Kinh doanh phixcing 
tin phOng eháy và chüa cháy 

(4659) Ban buôn may moe, thiêt bj và phii tiing may khác 
Chi tiM: Kinh doanh phucing tin phOng eháy và chüa cháy 
(tr& vic thirc hin xuât khâu, nl4p khâu, phân phM di vi 
các hang hóa thuc Danh imic hang hóa nhà du tu nithc 
ngoài không du9c thirc hin quyên xut khu, quyn nhp 
khâu, quyn phân phM theo quy djnh pháp 1ut) 

(4652) Ban buôn thiM bj V lji± 
kin din tir, vin thông 

(4652) Ban buôn thiM bj và linh kin din ti'r, vin thông (tth 
viêe time hiên xut khâu, nhp khâu, phân phi dM vi cac 
hang hóa thuOc Danh mic hang hóa nhà dAu tu nuOc ngoãi 
khong duçic thirc hin quyn xuât khu, quyn nhp khâu, 
quyn phãn phôi theo quy djnh pháp 1ut) 

(4663) Ban buôn 4t 1iu, thiM 
bj 1.p dt khac trong xây dimg 

(4663) Ban buôn 4t 1iu, thiM bj 1p dt khác trongxâydrng 
(trü vic thrc hin xuât kMu, nh.p khu, phân phôi dôi vi 
các hang hóa thuc Danh mic hang hóa nhà dâu tu nuâc 
ngoài không duçic thire hin quyn xut khAu, quyn nhp 
khu, quyn phân phM theo quy djnh pháp 1ut) 

(4752) Ban lé d ngü kim, scm, 
kInh và thiM bj lap d.t khãe 
trong xây dirng trong cac cra 
hang chuyên doanh 

(4752) Ban lé d ngü kim, scm, kInh và thiêt bj 1p dt khac 
trong xây drng trong các cira hang ehuyên doanh (tth vic 
thrc hin xut khu, nhp khu, phân phôi dM vOi các hang 
hóa thuc Danh mic hang ,hóa nhà du ti.r nuOc ngoài không 
thrçic thirc hin quyn xuât kh.u, quyn nhp khâu, quyên 
phân phM theo quy djnh pháp 1ut) 

6 • 

(4610) Dai  1', môi giâi, du giá 
hang hOa 
(Loi tth cáe hot dng lien 
quan dn du giá) 

(4610) Di 1, môi gii, du gia hang hOa 
(Loi trir các hot dng lien quan dn dAu giá va trir vic thrc 
hin xut khu, nhp kMu, phãn phM dôi vOi cac hang h 
thuc Danh mic hang hóa nhà dAu tu nuàc ngoài không du 
thirc hin quyên xuât khu, quyn nl4p khâu, quyn pl'â 
phôi theo quy djnh pháp 1ut) 

• 
(4741) B lé may vi tInh, thiM 
bj ngoi vi, ph.n mm 

(4741) B iê may vi tInh, thiM bj ngoi vi, ph.n rnm va tL 
bj vin thông trong cac cira hang chuyen doanh (trir vic th 
hin xut khâu, nhp kh.u, phân phôi dM vài cac hang hó' 
thuc Danh miic hang hOa nhà dâu tu nuàe ngoai không dugc 
thirc hin quyn xut khu, quyn nhp kh.u, quyn phân 
phôi theo quy djnh phap iut) 
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8. 

(4759) Ban lé d din gia ding, 
gi1x6ng, tü, bàn, ghê và dO ' 

thAt twYng tr, den và b den 
din, d dung gia dInh khác 
chixa duçc phân vào dâu trong 
các ci~a hang chuyên doanh 

(4759) Ban lé d din gia dung, giuYng, tà, bàn, gh và d nôi 
that trng flr, den và b den din, do dung gia dInh khác chua 
drac phân vào dâu trong các cira hang chuyên doanh (trir vic 
thrc hin xuAt khAu, nhp khAu, phân phôi d6i vii các hang 
hóa thuc Danh mtc hang hóa nhà dAu tix nrnic ngoài không 
duçc thic hin quyn xuât khAu, quyn nhp khâu, quyên 
phân phôi theo quy djnh pháp 1ut) 

(6810) Kinh doanh bAt dng 
san, quyn sr diing dAt thuc 
chü sO huiu, chü sCr diing hoc 
di thuê 

(6810) Kinh doanh bAt dng san, quyn sir dicing dAt thuc chü 
sâ hcu, chü sr ding hoc di thuê 

10 
(7120) Kirn tra và phãn tIch k 
thuât 

(7120) Kim tra và phân tIch k thut (trir djch vi,i kim djnh 
(kim tra, thr nghim) và cap Giây chng nhn cho các 
phucing tin giao thông 4n tãi (gm h thong, tng thành, 
thit bj, linh kin cüa phng tin); dch vii kiêm djnh và cAp 
GiAy chüng nhn an toàn k thut và báo v môi truäng dôi 
vâi các phuang tin, thit bj chuyên dUng, container, thiêt bj 
dóng goi hang nguy him dUng trong giao thông 4n tãi; djch 
vu kiêrn dinh và cap GiAy chüng nhn an toàn k thut và bão 
v môi tru?xng dôi vâi các phuang tin, thit bj thäm dè, khai 
thác và 4n chuyn dAu khI trên biên; djch vii kim djnh k' 
thut an toãn lao dng d6i vth các may, thit bj có yêu câu 
nghiem ngt v an toàn lao dng duçic lap dt trên các phucng 
tin giao thông 4n tái và phuorng tin, thiêt bj thäm do, khai 
thác và 4n chuyên dAu khI trên bin; djch vi dang kiêrn tàu 
cá) 

(7820) Cung üng lao dng tm 
thai 

(7820) Cung rng lao dng tm thai (trr djch vi,i dua nguäi lao 
dng di lam vic nuâc ngoài theo hçip dông) 

12.  
(7830) Cung üng và quãn 1 
nguôn lao dng 

(7830) Cung irng và quãn l ngun lao dng (trr djch vii dua 
ngixai lao dng di lam vic a nuOc ngoài theo hgp dng) 

13.  
(4221) Xây dmg Cong trInh 
din 

(4221) Xây dimg cong trInh din (Doanh nghip không cung 
cAp hang hóa, djch vi1 thuc dc quyn Nba nrnc, không hot 
dng thixcmg mi theo Lut Din hrc 2004 và Nghj djnh so 
94/201 7/ND-CP v hang hóa, djch vii dc quyn Nhà nuâc) 

14.  
(5229) Hoit dng djch vi1 h 
trg lien quan den vn tãi 

(5229) Hoat dng djch vi1 h tr lien quan dn 4n tái (Djch 
vi thiêt lip,  4n hành, duy trI, bâo trI báo hiu hang hái, khu 
nuac, vUng nithc, luông hang hai cong cong và tuyn hang 
hài; djch vi khão sat khu nuOc, vUng nuâc, lung hang hái 
cong cong và tuyn hang hãi phiic vi,i cong b Thông báo 
hang hai; djch Vi kháo sat, xây dimg và phát hânh hái d 
vUng nuOc, cãng bin, luông hang hài va tuyen hang hài; xây 
drng và phát hành tài 1iu, an phâm an toàn hang hài; djch vii 
diêu ti& bão dam an toàn hang hãi trong khu nu°âc, vUng nuOc 
và lung hang hái cong cong; djch vi thông tin din tir hang 
hái. 



TAPDOANOP-\ll-flJANfxX cQNGHOAxA HOT cHU NGHTA VI T NAM 
TONGCONGTYCPC3NGTRINHV1FTTEL BQc 1p  - Tu (10 -  Hnh phtIc 

S: /4'  /TTr-DHf)CE) Ha Ni, ngày 04' tháng * näin 2022 

TO' TR!NH IMI HO! BONG cO BONG 
V vic sti'a d61 Biu 1, Quy ch nôi b v quãn trj cong ty, Quy ch hott dng 

cüa Hi dôg quãn trl  

KInh gui: Di hi dng c dong Tng Cong ty c phân Cong trInh Viettel. 

Can c1r Lut Doanh nghip nàm 2020; 

Can cir Lut s 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 v vic st:ra dôi rnt so 
diu cüa Lut Doanh nghip; 

Can cü Quy& djnh s 727/QD-SGDHCM ngày 27/12/2021 ye vic chap 
thun niêm yet di v&i cèi phiu CTR cüa S Gao djch chüng khoán TP.HCM; 

Can cir tInh hInh thuc th tai  VCC. 
Hi dng quail trj kInh trInh Dai hi dông c dông cüa Tong Cong ty cO 

phn Cong trInh Viettel phê duyt ni dung sau: 
1. Süa dii, hO sung Diu 1 Tong Cong ty cô phn Cong trInh Viettel 
a. Sita ddi, bd sung dephui hQp v&i s thay dó'i.cza quy djnh pháp lut: 02 diu: 

+ Diu 20: sa di each xác dinh tr 1 phiu biu quyt thông qua dôi vôi các 
vn d tai  cuc h9p DIHDCD. 

+ Diu 30: b sung trách nhim cá nhân cüa Chü t9a và Ngu?i ghi biên bàn 
hpp IHIDQT nu có thit hai  xày ra ra dM vói doanh nghip do ti'r chi k biên 
bàn h9p. 
b. Sita do2i, bd sung dephui hcrp vó'i hogt dng quán trj cia VCC: 03 diu: 

+ Diu 4: (i) 1oii bó, chi tit mt s ngành ngh kinh doanh và b sung ngành 
ngh kinh doanh mui sau khi duçc DUDCD thu&ng lien 2022 thông qua. 

+ Diu 24: b sung quy djnh v tiêu chun thành viên HE)QT dc 1p theo 
quy djnh ti Khoãn 2 Diu 155 Lu.t Doanh nghip. 

+ Diu 25: sua diii ca cu thành viên HDQT d phu hcip quy dnh dôi vôi 
cong ty niêm yet. 

(Chi tilt Dw tháo dInh kern tai Phu luc],) 

2. Süa di, bô sung Quy ch nôi bi ye quãn trj Tong COng ty CO phân 
cong trInh Viettel 
a. Sza dli, bd sung dé'phui hcip vó'i sz thay dó'i cia quy d/nh pháp lut: 02 diu: 

+ Khoân 12 Diu 4: sua di cách xác djnh t' 1 phiu biu quyt thông qua 
di vui các van dê ti cuc hpp DHDCD. 

+ Khoàn 10 Diu 11: b sung trách nhim Ca nhân cüa Chü t9a và Nguôi ghi 
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biên bàn h9p I-]DQT nu có thit hi xãy ra ra di vói doanh nghip do tü chi 

k biên bàn h9p. 

b. Sica do2i, hI sung de2  phz hQp vó'i hoqt dng quán trj cia VCC: 03 diu: 

+ Bô sung Diêu 6 quy djnh v trInh t1r, thu t11c h9p DHDCD thông qua nghj 

quyt b&ng hInh thtrc hi nghj trirc tuyn. 

+ Bi sung Diu 7 quy djnh v trInh tir, thf tiic h9p Di hi dông cô dông 
bng hInh thirc hi nghj trrc tip k& hcp vi trirc tuyn. 

+ Diu 8: sCra di Ca cu thành viên HDQT d phü hcrp quy djnh di v9i cong 
ty niêrn yt và bi sung tiêu chun thành viên HDQT dc 1.p. 

(Chi tjlt Dtc tháo dInh kern tai Phu luc 2) 

3. Sü'a dôi, bô sung Quy chê hot dng cüa Hi dng quãn tr 
a. Silta dli, hI sung dlphI hQp vâi Si! thay dli cia quy a'jnh pháp lut: 01 diu: 

+ Khoân 2 Diu 17: b sung trách nhirn Ca nhân cüa Chü ta và Ngui ghi 
biên bàn h9p FIDQT nu có thit hai  xày ra ra d& vói doanh nghip do tü chéi 
kbiênbãnh9p. = 
b. Sia dli, bl sung dé'phIi hcipvái hogt dng quán trj cüa VCC: 01 diu: 

+ Diu 7: b sung tiêu chun thành viên HDQT dc lip. 

+ Khoân 3 Diu 18: sira d& nôi dung chü yu d6i voi Phiu 1y kin thành 
viên HDQT khi t chüc 1y kin thành viên HDQT bang van bàn. 

('Chi tilt Dw tháo dInh kern tai Phy lyc 3) 

4. To chfrc thirc hiên: 
Sau khi ducic Dii hi dng c dông thu&ng niên näm 2022 thông qua, Tng 

Cong ty có trách nhim ban hành và cong b thông tin Diu 1, Quy ch ni b 
v quân trj cong ty và Quy ch hot dng cüa Hi dng quàn trj theo di1ng thm 
quyn, quy djnh. 

KInh trInh Dai  hi xem xét và thông qua.!. 
TM. HO! BONG QUAN TRI 
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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 2022. 

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 Tổng 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 

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  

- 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, 
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Hệ thống đèn chiếu sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh, Hệ 

thống pin mặt trời, công trình điện gió 

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 (trừ việc thực 

hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc 

Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện 

quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định 

pháp luật) 

4652 

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (trừ việc thực 

hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc 

Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện 

quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định 

pháp luật) 

4659 

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: Kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy (trừ 

việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng 

hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được 

thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối 

theo quy định pháp luật) 

4663 

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ việc 

thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa 

thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực 

hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy 

định pháp luật) 

4752 

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 

dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ việc thực hiện xuất 

khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục 

hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất 

khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật) 

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 
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 

sử dụng hoặc đi thuê 

7120 

Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (trừ dịch vụ kiểm định (kiểm tra, 

thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao 

thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của 

phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị 

chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng 

trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng 
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nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương 

tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; 

dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết 

bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên 

các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm 

dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm 

tàu cá) 

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 

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 

2432 Đúc kim loại màu 

4101 Xây dựng nhà để ở 

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 (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại 

theo Luật Điện lực 2004 và Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng 

hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước) 

5229 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải (Dịch vụ thiết lập, 

vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, 

luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu 

nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục 

vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch Vụ khảo sát, xây dựng và phát 

hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng 

hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; dịch 

vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và 

luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải. 

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 
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4741 

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 

thông trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ việc thực hiện xuất 

khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục 

hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất 

khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật) 

4291 Xây dựng công trình thủy 

4292 Xây dựng công trình khai khoáng 

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 (trừ việc thực hiện xuất 

khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục 

hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất 

khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật) 

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  

- 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. 

- Tư vấn quản lý, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công công trình 

điện. 

7710 Cho thuê xe có động cơ 

7820 
Cung ứng lao động tạm thời (trừ dịch vụ đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) 

7830 
Cung ứng và quản lý nguồn lao động (trừ dịch vụ đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) 

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  
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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 và trừ việc thực hiện 

xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh 

mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền 

xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp 

luật) 

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 

vào đâu 

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử 

2829 
Sản xuất máy chuyên dụng khác 

Chi tiết: sản xuất máy lọc nước, máy tạo khí  

3600 Khai thác, xử lý và cung cấp nước 

3700 Thoát nước và xử lý nước thải 

3811 

Thu gom rác thải không độc hại 

Chi tiết: Trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối 

với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, 

tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện 

quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định 

pháp luật 

3812 

Thu gom rác thải độc hại 

Chi tiết: Trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối 

với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, 

tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện 

quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định 

pháp luật 

3821 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 

3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 

4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 

4513 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 

4520  Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 

 4530 
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 

khác 

3311 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 
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3320 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 

2829 
Sản xuất máy chuyên dụng khác 

Chi tiết: sản xuất máy lọc nước, máy tạo khí  

3811 Thu gom rác thải không độc hại 

Chi tiết: Trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối 

với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, 

tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện 

quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định 

pháp luật 

3812 Thu gom rác thải độc hại 

Chi tiết: Trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối 

với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, 

tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện 

quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định 

pháp luật 

3821 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 

3822 Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 

4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 

4513 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 

4520  Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 

 4530 
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 

khác 

3311 Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 

3320 Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 

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. 

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN  

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần 

1. Vốn điều lệ của Tổng Công ty là 929.239.730.000 đồng. 

Bằng chữ: Chín trăm hai mươi chín tỷ hai trăm ba mươi chín triệu bảy trăm ba 

mươi nghìn đồng. 
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Tổng số vốn điều lệ của Tổng Công ty được chia thành 92.923.873 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. 

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. 
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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. 

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: 
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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 

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; 
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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; 

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 
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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.  

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. 
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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; 

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; 
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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) Quyết định, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị 

trong trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị không có đủ điều kiện biểu 

quyết. 

s) 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 

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 
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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 

Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát 

sinh cho Tổng 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. 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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 tham dự và biểu quyết 

tại cuộc 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; 
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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 được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng 

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 

Tổng 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. 

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 
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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 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 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; 

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; 
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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. 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 anh, 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 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; 

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.  
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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 và đồng ý thông qua biên bản họp 

ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này thì biên bản này có hiệu lực. Biên 

bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản 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 

Tổng 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 

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 
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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. Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện quy định tại 

Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty cổ 

phần Công trình Viettel. 

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 

hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó 
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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 và đảm bảo tỷ lệ số thành viên Hội 

đồng quản trị độc lập tuân thủ quy định đối với công ty niêm yết. 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 

Tổng Công ty hoặc một giá trị khác theo nghị quyết phân cấp thẩm quyền của Hội đồng 
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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 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 và đồng ý thông qua biên bản 

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. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên 

bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính 

chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người 

ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ 

chối ký biên bản họp theo quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan. 

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. 
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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 

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 
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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. 

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 Tổng 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 Tổng Công ty, 

trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; 
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e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Tổng Công 

ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc; 

g) Tuyển dụng lao động; 

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: 
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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: 

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. 
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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 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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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; 
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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 

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 Tổng 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: 
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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. 

4. Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 

này, người đại diện Tổng 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. 
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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 

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; 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 Tổng 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 
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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 

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 
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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. 

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        tháng       năm 2022 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./. 
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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 và Luật số 03/2022/QH15 

ngày 11/01/2022; 

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 2022. 

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. 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 cổ đông, 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. 

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 liên quan. 

Điều 2. Giải thích thuật ngữ 

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

1. “Quản trị công ty” là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm: 
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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. Đại hội 

đồng cổ đông có thể được tổ chức theo hình thức họp trực tiếp, 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. 

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; 

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; 
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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)  Quyết định, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong 

trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị không có đủ điều kiện biểu quyết. 

s)  Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty. 

Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp 

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; 

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 
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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 

Doanh nghiệp. 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. 

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 
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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 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. 
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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 

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. 
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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 quyết 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. 

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 tham dự và biểu quyết 

tại cuộc 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 Tổng 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. 
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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 tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 

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; 
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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 

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 Tổng 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 
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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; 

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 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 Tổng 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. 

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; 
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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 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 

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 (gọi chung là 

“họp ĐHĐCĐ thông qua phương thức điện tử”). Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban 

hành Quy chế hướng dẫn cụ thể về việc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua phương 

thức điện tử. Quy chế này phải được gửi cho các cổ đông kèm theo tài liệu dự họp.  

1. Việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thông qua phương thức điện tử, lập 

danh sách cổ đông có quyền tham dự họp, gửi thông báo mời họp, tài liệu kèm theo và 

chuẩn bị chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại 

Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 4 của Quy chế này. 

2. Cách thức đăng ký tham dự thông qua phương thức điện tử  

2.1. Xác nhận tư cách cổ đông 

Tổng Công ty gửi thư mời tham dự Đại hội trực tuyến kèm theo nội dung hướng 

dẫn và xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông. 

Cổ đông thực hiện theo tài liệu hướng dẫn để đăng ký thông tin và xác nhận tư cách cổ 

đông trước khi tham dự Đại hội trực tuyến. Tổng Công ty phải thông báo các tài liệu 

hướng dẫn/quy định đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và các thông 

tin cần thiết khác cho cổ đông trước ngày diễn ra Đại hội. 
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2.2. Sau khi đã xác thực tư cách cổ đông hợp lệ, Tổng Công ty sẽ cấp Tài khoản 

truy cập cho cổ đông để thực hiện đăng ký tham dự Đại hội, biểu quyết điện tử trên Hệ 

thống theo hướng dẫn của Tổng Công ty nêu tại Khoản 2.1 của Điều này.  

Ban Tổ chức đảm bảo rằng quyền truy cập của cổ đông là duy nhất và mỗi cổ đông 

chỉ có một tài khoản duy nhất để truy cập vào phòng họp trực tuyến tại một thời điểm 

nhất định. 

Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác 

do Tổng Công ty cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc tham 

gia thảo luận, đóng góp ý kiến, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống của Tổng Công ty. Kết 

quả bỏ phiếu của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối 

cùng của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng Công ty 

về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện 

tử của Tổng Công ty. 

Khi phát hiện thấy tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc yếu tố định danh khác bị mất, 

đánh cắp, bị lộ hoặc nghi bị lộ, cổ đông phải thông báo ngay cho Tổng Công ty để kịp 

thời thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về 

những thiệt hại, tổn thất và rủi ro xảy ra do lỗi của cổ đông. Tổng Công ty không phải 

chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong việc không kịp thời xử lý sự cố do lỗi của cổ đông. 

Ban Tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho các cổ đông thông tin của người hỗ trợ 

kỹ thuật cũng như đường dây nóng để hỗ trợ cổ đông truy cập cũng như trong suốt quá 

trình tham gia cuộc họp và bỏ phiếu điện tử. 

2.3. Đăng ký tham dự Đại hội thông qua phương thức điện tử:  

a) Cổ đông đăng nhập bằng Tài khoản truy cập đã được Ban Tổ chức cung cấp để 

đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn được Tổng Công ty gửi đến địa chỉ 

email hoặc hướng dẫn được đăng tải trên website Tổng Công ty.  

b) Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì 

vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Chủ tọa 

không được dừng cuộc họp để cổ đông đăng ký tham dự và hiệu lực của các vấn đề đã 

tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng. 

2.4. Các trường hợp được xem là cổ đông không tham dự Đại hội theo phương 

thức điện tử: 

a) Cổ đông không cung cấp thông tin và gửi phản hồi về Tổng Công ty để xác thực 

tư cách cổ đông theo yêu cầu. 

b) Cổ đông không đăng ký tham dự Đại hội theo quy định tại Khoản 2.3 Điều này. 

3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo phương thức điện tử áp dụng 

như điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông theo phương thức họp trực tiếp. 
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4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo phương thức điện tử được thông qua dưới 

hình thức biểu quyết bằng cách bỏ phiếu điện tử và đảm bảo điều kiện theo Khoản 12 

Điều 4 Quy chế này. 

5. Cách thức bỏ phiếu tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo phương 

thức điện tử được thực hiện theo Quy chế hướng dẫn do Hội đồng quản trị ban hành áp 

dụng cho từng phương thức được gửi kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông. Quy chế 

này phải được các cổ đông bỏ phiếu thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông theo 

phương thức điện tử. 

5.1. Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập để đăng nhập vào Hệ thống theo hướng 

dẫn đã gửi kèm thông báo mời họp để thực hiện biểu quyết.  

5.2. Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức được quy định trên Hệ 

thống. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo đại hội 

ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết. 

5.3. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực 

tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu 

biểu quyết của cổ đông.  

5.4. Khi điều hành đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên 

Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về 

việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số điện thoại liên hệ theo thông báo của 

Tổng Công ty để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ 

thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã 

bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy 

cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả 

này. 

6. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội có trách nhiệm 

kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết. Việc kiểm phiếu được 

tính dự trên số lượng phiếu mà cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp thực hiện 

biểu quyết trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác. Ban kiểm 

phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kiểm phiếu này và chịu trách nhiệm 

về các thiệt hại phát sinh từ các Nghị quyết được thông qua do kiểm phiếu không trung 

thực, không chính xác. 

7. Kết quả biểu quyết được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến 

sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp. 

8. Việc lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và công bố Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại khoản 14, 15 Điều 4 của Quy 

chế này. 

Điều 7. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị 

trực tiếp kết hợp với thông qua phương thức điện tử 
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Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị có thể tổ chức họp Đại hội đồng 

cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với thông qua phương thức điện tử 

theo cách thức nêu tại Điều 4 và Điều 6 của Quy chế này. Trong trường hợp xét thấy 

cần thiết, Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể hướng dẫn chi tiết thêm một 

số vấn đề liên quan tại Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. Các nội dung chính 

về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với 

trực tuyến bao gồm: 

1. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, lập danh sách cổ đông có quyền 

tham dự họp, gửi thông báo mời họp, tài liệu kèm theo và chuẩn bị chương trình, nội 

dung Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 4 của 

Quy chế này. 

2. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông 

2.1. 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. 

2.2. Cổ đông đăng ký tham gia có thể đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 

theo cách thức đã ghi trong thông báo mời họp. 

2.3. Trước khi khai mạc cuộc họp phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông dự họp 

Đại hội đồng cổ đông. 

3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 

được thực hiện phù hợp với hình thức đăng ký tham dự. 

4. Điều kiện tiến hành họp 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo phương thức kết hợp này được tiến hành khi 

có tổng số cổ đông và người được ủy quyền dự họp tham dự trực tiếp và thông qua 

phương thức điện tử đáp ứng tỷ lệ tối thiểu như được quy định tại khoản 8 Điều 4 Quy 

chế này. 

Theo đó, tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp, Ban tổ chức phải 

bố trí thêm các thiết bị điện tử hiện đại, các thiết bị thu và phát sóng âm thanh, hình ảnh 

có kết nối internet để có thể truyền hình trực tiếp diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông, đảm bảo đường truyền kết nối ổn định, hình ảnh hiển thị, âm thanh chuẩn cho các 

cổ đông khác tham dự trực tuyến theo dõi và phát biểu ý kiến, đồng nhất giữa việc họp 

trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo quyền lợi giữa các cổ đông. 

5. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức biểu quyết bằng 

cách bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp (đối với cổ đông đăng ký tham dự họp trực tiếp) và 

biểu quyết điện tử (đối với cổ đông đăng ký họp thông qua phương thức điện tử). 

6. Cách thức bỏ phiếu 



15 

 

 

6.1. 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 hình thức (i) giơ thẻ biểu quyết hoặc 

bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội, (ii) gửi phiếu biểu quyết về cho người triệu tập cuộc họp 

bằng đường bưu điện/email/fax, (iii) biểu quyết thông qua phương thức điện tử điện tử 

khác.  

6.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến hoặc truy cập vào tài khoản 

do Tổng Công ty cung cấp 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;  

6.3. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội tính đến 

thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của 

cổ đông.  

6.4. Khi điều hành đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu 

(trực tiếp và trên hệ thống) để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông 

gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về đường dây nóng theo thông 

báo của Tổng Công ty để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời 

điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội 

dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo 

Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên 

quan đến kết quả này. 

7. Cách thức kiểm phiếu 

a) Đối với cổ đông tham dự họp trực tiếp: Khi tiến hành biểu quyết trực tiếp tại đại 

hội, số thẻ tán thành được thu trước, số thẻ phản đối được thu sau, cuối cùng đếm tổng 

số thẻ tán thành hay phản đối để quyết định. Đối với các vấn đề cần bỏ phiếu kín: các 

cổ đông sẽ bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm 

phiếu.  

b) Đối với cổ đông tham dự họp thông qua phương thức điện tử: Ban kiểm phiếu 

tổng hợp kết quả bỏ phiếu điện tử trên hệ thống họp thông qua phương thức điện tử.  

c) Ban kiểm phiếu tiến hành tại một phòng riêng. Ban kiểm phiếu phải thống kê, 

lập biên bản, niêm phong toàn bộ số phiếu. 

8. Kết quả biểu quyết được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. 

9. Việc lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và công bố Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại khoản 15, 16 Điều 4 của Quy chế này. 

Chương III 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Điều 8. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của 

thành viên Hội đồng quản trị 
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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 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, 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; 
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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; 

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 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. 

Điều 9. 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 và đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập. 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. 

c) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ngoài các tiêu chuẩn quy định tại điểm b 

Khoản 2 Điều này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

i. Không phải là người đang làm việc cho Tổng Công ty, Tập đoàn Công nghiệp – 

Viễn thông Quân đội hoặc công ty con của Tổng Công ty; không phải là người đã từng 

làm việc cho Tổng Công ty, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội hoặc công 

ty con của Tổng Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; 

ii. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng Công ty, trừ các khoản 

phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

iii. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, 

con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng Công ty; là người quản lý 

của Tổng Công ty hoặc công ty con của Tổng Công ty; 

iv. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết của Tổng Công ty; 

v. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

của Tổng Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên 

tục 02 nhiệm kỳ. 

d) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về 

việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định nêu trên và đương nhiên 

không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu 

chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội 

đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội 
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đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc 

thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận 

được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan. 

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 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. 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. Tổng Công ty có thể lập danh sách đề cử và tiến hành bầu riêng thành viên độc 

lập Hội đồng quản trị. Trong trường hợp này, việc bầu thành viên độc lập Hội đồng quản 

trị được tiến hành như việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị khác. 

6. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

6.1. 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. 
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6.2. 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. 

6.3. 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 6.1 và khoản 6.2 Điều này. 

6.4. 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. 

7. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 

7.1. 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) 

7.2. 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. 

8. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị 
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8.1. 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. 

8.2. 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. 

8.3 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 10 ngày 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 10. 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. 

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 11.  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 
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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 

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 
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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 hình 

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. 

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 

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 và đồng ý thông qua biên bản họp 

ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các khoản từ 9.1 đến 9.8 Điều này thì biên 

bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký 

biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và 

trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản 

chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản 

họp theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan. 

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. 
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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 12. 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 công ty của 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 công ty của Tổng Công ty có thể kiêm nhiệm làm 

Thư ký Tổng Công ty. 

2. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty  

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 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 công ty 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị 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 Tổng 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. 
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Chương IV 

BAN KIỂM SOÁT  

Điều 13. 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: 

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 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. 
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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. 

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 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. 

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 Tổng 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. 

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. 
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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 14. 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 Tổng Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông 

hoặc người lao động của Tổng Công ty; 

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

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (“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 
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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: 

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 
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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 15. 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: 

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 Tổng 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 Tổng 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. 
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Điều 16. 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. 

4. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với 

Tổng 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 17. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng 

Giám đốc  
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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 định 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 viên Ban kiểm soát cùng thời thời điểm và theo phương thức như gửi đến thành 

viên Hội đồng quản trị.  

7.3. 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 18. 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 19. 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. 
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Điều 20. 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 nếu 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. 

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 Tổng 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 21. Bổ sung, sửa đổi Quy chế 

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết 

định. 

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 22. Ngày hiệu lực 

Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel bao gồm 22 

Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày         tháng        năm 2022 tại Hà Nội./. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 



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  ngày          tháng      năm 2022 

 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 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều  

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 ngày     tháng     

năm 2022. 

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 

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 

       Hà Nội, ngày        tháng     năm 2022 
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Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên 

quan.  

2. Đối tượng áp dụng: 

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 
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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 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 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 
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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. 

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. 
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5. Riêng đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập, ngoài các tiêu chuẩn 

được quy định từ khoản 1 đến khoản 4 Điều này phải đáp ứng các điều kiện quy 

định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng 

Công ty cổ phần Công trình Viettel. 

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; 

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 
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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. 

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: 
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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 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 
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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; 

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: 
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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 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; 
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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; 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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; 
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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:  

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  
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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. 

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. 
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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: 

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. 



16 
 

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; 

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 và đồng ý thông qua 

biên bản 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. Biên bản họp ghi rõ việc chủ 

tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách 

nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng 

quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra 

đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Điều lệ công ty 

và pháp luật có liên quan. 
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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; 

- 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. 
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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.  

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  
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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 

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. Tổng 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. 
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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 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. 
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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 

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. 
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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 

 

 

 



ONG QUAN TRI 
U T!CH 

TONGNGFP-VThONGQUANth CNGHOAXAHQIcHUNGIilAVIrNAM 
TONG CONG TY CP CONG TRiMI V1ETEL Bc Ip  — Tr do — Hnh phüc 

S& ,1LTrr-DHDCD Ha Nói, ngày//tháng 4nam 2022 

T TRiNH BAI HO! BONG cO BONG 
V vic min nhim vã bu b sung thmnh viên HDQT cho thôi gian con 1i 

cüa nhiêm k 2020-2025 

KInh g11i: Dii hi dng c dông Tng Cong ty c ph.n Cong trInh Viettel. 
Can cir Lust  Doanh nghip 2020; 
Can cir Nghj djnh 1 55/2020/ND-CP; 
Can ci Diu 1 t chc và ho?t dng cüa Tong Cong ty c phn Cong trInh 

Viettel; 
Can cir dcrn tir nhim cüa Ong Nguyn Thanh Nam — Chü tjch HDQT; 
Can cir don tr nhim cüa Ong BUi Th HUng — Thành viên HDQT; 
Hi dng quãn trj kInh trInh Dii hi dng e dông thông qua vic min nhim 

và bu b sung thành viên Hi dng qun trj cho thii gian cOn 1ii cUa nhim k' 
2020-2025, d dáp Ung yêu cAu quãn trj Tng Cong ty trong giai don mâi. VOi ni 
dung chi ti& nhu sau: 

1. Thông qua min nhim chi'rc danh thành viên HDQT nhim kS'  2020-2025 
di vâi Ong Nguyn Thanh Nam và Ong BUi Th Hung 

2. Bu b sung thành viên Hi dng quãn trj nhim kS'  2020-2025: S 1ung 
02 ngu?i. Trong do có 1 thành viên dc 1p HDQT. 

3. Thông qua danh sách rng vien d bu b sung vão HDQT nhim k' 2020- 
2025 theo d cir cUa T.p doàn Cong nghip — Vin thông Quan dci: 

> Ong: D Manh  HUng 
4. TInh dn hin tai, HDQT khOng nhn dU s h.rçing rng viên HDQT thông 

qua dê cir vã mg cfr. Hi dng Quán trj giâi thiu iirng viên thành viên dc 1p 
HDQT d dim vào danh sách bu b sung thãnh viên HDQT nhim k' 2020-2025: 

> Ong: Nguyn Quang Khãi 
(Chi tiet sciyeu l ljch &ng viên ductc cong bO' trên webs ite cia Tng Cong ty.) 

KInh trInh Di hi dng c dOng xem xét thông qua./. 

NGUYEN THANH NAM 
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CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - Ti.r do - Hnh phüc 

S YEU LY L!CH 

D Mnh HUng 

18/09/1973 

Nam 

Vit Nam 

12007757 do Tang cic chInh tn cp ngày 10/10/2019 

S 24, lô TT2, KDT Kim Van — Kim LU, Nguyn 

Xin, Dti Kim, Hoàng Mai, Ha Ni 

2. TrInh do h9c vAn, chuyên môn: KsuDitirvinthOng Thcs5Quntrjkinhdoanh 

3. Qua trInh cong tác: 
ThOi gian Chtzc viii Ten ti chuc 

04/2000 — 03/20 10 
Nhân vien k5 thut - PhO Giám dc trung 
tam - Phó Tng Giám dc 

Tng Cong ty Vin thông 

Viettet 

04/20 10— 12/2012 Phó Tng Giám dc 
Tng Cong ty Mng krâi 

Viettel 

01/2013 —08/2018 
Phó Tang Giám d T6ng Cong ty c phn fMu ttr 

quôc tê Viette! 

Ban Giám doe Cong ty Viettel Tanzania 

08/20 18— 06/2021 
Tng Giám de 

Thành vien HDQT 
Tang Cong ty c phn Du tu 
quOc tê Viettel 

07/202 1 - nay Chü tjch Cong ty 
Cong ty TNHH MTV 
Thuang mi vã xut nhp 
khu Viettel 

4. Các cong ty ma Ung viên dang nm gi chirc vii thành viên Hi dng quãn trj và 
các chUc danh ciuãn K' khác: 

STT Ten t chirc 
Vj trI (các vj trI trong 

HDQT, BDH/BGD) 

Th?i dim bt 

dâu nAm git 

1. COng ty TNHH MTV Thi.rang mi và 

xuAt nhp kMu Viettel 
ChU tjch cong ty 07/2021 

5. Các lçii Ich có lien quan tói Ttng Cong ty: S hxcvng ci phn dang n.m giU ti 
Tng Cong ty ti ngày 18/03/2022, tôi dang si hCnj 1.005 c ph.n. 

1. Thông tin cá nhân: 
- Ho vã ten: 

- Ngàysinh: 

- GixitInh: 

- Quc tjch: 

- SCMND: 

- Dja chi thumg trü: 
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Vâi trên 20 näm kinh nghim trong vic trin khai, phát trin mng luâi, kinh 

doanh vin thông, tôi dä dng hãnh cUng Tap doàn Viettel trong chién luçic phát 

trin lTnh virc vin thông trong vâ ngoài nuâc. Trên c sâ kinh nghim và thành 

tich dat  dirqc trong qua trinh cong tác, tôi có nguyen vng duc d ct và duqc Dai 

hi dng c dông b nhim tham gia Hi dng quãn trj Tng cong ty Co phAn Cong 

trmnh Viettel nhiêm kS'  2020 — 2025 và dtrçic tip tic dóp gop cho sir phát triên cüa 

Tng cong ty c ph.n Cong trInh Viettel trong thai gian tâi. Tôi xin cam doan 

nhctng Ryi khai trên là dung sr that, nu sai tôi xin chju trách nhim truó'c pháp 

1ut. 

Ha Nôi, ngày tháng näm 2022 

Ngtrôi khai 

(Kj và ghi r5 hQ ten) 

Thuuiig tá Do Minh Hung 

2 
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CQNG HOA xA HQI CH(J NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Ti.r do - Htnh phác 

SO YEU LY LICH 

Nguyn Quang Khãi 

01/09/1973 

Nam 

Viêt Nam 

011997241 do Cong an T P. Ha NOi cap ngày 
22/12/2012 

- Dja chi thuing trü: A13 Pandora 53 Triêu Khiic, Thanh Xuân, Ha NOi 

2. TrInh dO hQc van, chuyên mOn: 
Thoi gian TrtrônglNo'i dào to Bang cp 

1990-1995 DaihçcBáchKhoa 
K5 stx chuyên nganh Din 

tCr, vin thông — Loi GiOi 

3. Qua trInh cong tác: 
Thôi gian ChIrc viii Ten to chCrc 

1995 —2000 T.r vn cao cp Oracle Viêt Nam 

2000 — 2003 Chuyên gia ttr vAn giãi pháp chu6i cung 

rng 

Oracle Singapore Pte. Ltd 

2003 — 2007 Giám d6c Ut vAn giãi pháp Oracle Vit Nam 

2007— 2016 Kin trüc st.r trLr&ng giãi pháp SAP Vit Nam 

2016-2019 Phó T6ng Giám d6c ph trách cong ngh Adayroi - Vingroup 

2019-2021 Giám d,c diu hành DMSpro 

2019—nay Thãnh viên HDQT DMSpro 

2022 - nay Giám dc cong ngh NGS Digital 

4. Các cOng ty ma üng viên dang nm gi chirc vi thành viên HOi  dng quán trj và 
các chtrc danh uuãn N' khác: 

STT Ten t chrc 

Vi trI (các vi trI 

trong HDQT, 

BDH/BGD) 

Thai diem bat 

dâu näm giü 

1.  Côngtyc6phAnDMSpro TVHDQT 2019 

2.  NGS Digital Giám dc cong ngh 2022 

1. Thông tin cá nhân: 
- H9vàtên: 

- Ngàysinh: 

- Giâi tInh: 

- Qu6ctjch: 

- SCMND: 
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5. Báo cáo dánh giá v dóng gop cüa 1rng viên cho Tng Cong ty, trong trithng hqp 
iing viên do hiên dang là thânh viên Hi dng quán trjIBKS ca Tng Cong ty: Không 

6. Các loi Ich có lien quan tth Tng Cong ty: S luçmg c ph.n dang nm giü ti 
T6ng Cong ty ti ngày 18/03/2022, tôi dang s& hihi 0 (khong) C6 ph.n. 

Tôi xin cam doan nhQng li khai trên là dung sr th.t, nu sai tôi xin chju 
trách nhiém truâc pháp luât. 

Ha Ni, ngày tháng 4 näm 2022 
Ngwôri khai 

Nguyen Quang Khái 


