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PHAN M BAU 

Diu l nay duçc thông qua theo Nghj quy& cüa Di hOi  dng c dông ti dti 

hi thuông niên t chüc vào ngày 22 tháng 04 näm 2022. 

I. DNH NGHIA CAC TIIUkT NGff TRONG DIEU LI 

Diu 1. Giãi thIch thut ngfr 

1. Trong Diu 1 nay, nhung thu.t ngü duâi day thrgc hiu nhix sau: 

"Vn diu 1" là tng giá trj mnh giá c phn dã ban ho.c dà dugc däng k 
mua khi thành 1p doanh nghip và theo quy djnh ti Diu 6 Diu l nay; 

"Vn CO quyn biu quyt" là v6n c ph.n, theo dO nguOi si hüu có quyên 
biu quyt v nhttng vn d thuc th.m quyn quyt djnh cüa Dti hi dng c dông; 

"Lut Doanh nghip" là 1u.t Doanh nghip s 59/2020/QH14 ducic Quéc hi 
nuâc Cong bOa xà hi chü nghTa Vit Nam thông qua ngày 17 thang 6 nàm 2020; 

"Lut Chü'ng khoán" là 1ut Chirng khoãn s 54/2019/QH14 ducic Quc hi 

nixc Cong  hOa xà hi chü nghia Vit Nam thông qua ngày 17 thang 6 näm 2020; 

"Ngãy thành Ip" là ngày Tng Cong ty chrçic cp Giy chirng nh.n dàng k 
doanh nghip (Giy chiirng nhn dàng k kinh doanh và các gi.y tä cO giá trj tuang 

duang) 1.n du; 

"NgirO'i diu hành doanh nghip" là Tng Giám d6c, Phó Tng giám d6c, K 
toán tnxing; 

"Ngu*i quãn 1 doanh nghip" là Chü tjch Hi dng quân trj, thành viên Hi 

dng quãn trj, Tng Giám dc, PhO Tng giám dc, K toán tmng và các chirc danh 
khác do Hi dng quãn trj quy djnh; 

"Ngu*i CO lien quan" là Ca nhân, t chirc dirçic quy djnh ti Khoàn 23 Diu 4 
Luat Doanh nghip, Khoãn 46 Diu 4 Lut Chirng khoán; 

"Tip doàn" là Tp doàn Cong nghip — Vin thông Quan dci; 

"Tng Cong ty" là Tng Cong ty c ph.n Cong trInh Viettel; 

"Cong ty con" là các Cong ty c phn, Cong ty TN}fH ma Tng Cong ty s& 

hIru trên 50% vn diu l hotc tng s c phn ph thông dà phát hành ciia Cong ty 

dO; 

"Ct dông" là Ca nhân, t chi'rc s& hüu it nhAt mt c phAn cüa Tng Cong ty; 

"Vit Nam" là nuc Cong boa xà hi chü nghTa Vit Nam; 

"S& giao djch chOng khoán" là S& giao djch chüng khoán Vit Nam và các 

cong ty con. 

2. Trong Diu l nay, các tham chiu tâi mt hoc mt s quy djnh hoc van 
bàn khác bao gm Ca nhUng sira di ho.c van bàn thay th. 



3. Các tiêu d (chucxng, diu cia Diu l nay) thrçic sir ding nh&m thun tin 

cho vic hiu ni dung và không ãnh hithng tOi ni dung cüa Diu 1 nay. 

4. Các t1r hotc thut ngQ dà duçc djnh nghia trong Lut Doanh nghip (nu 

không mâu thun vói chü th hoc ng[ canh) së Co nghia tLxong tir trong Diêu l nay. 

II. TEN, HIINH THI'fC, TRy sO, CIII NHANIJ, VAN PHONG 041 
DIEN, THO1 HN HOiT BQNG vA NGU01 041 DIN THEO PHAP LUT 
CUA TONG CONG TY 

Diu 2. Ten, hInh thirc, try sO', chi nhánh, van phOng di din và thOi hn hot 
dng cüa Tng Cong ty 

1. Ten doanh nghip: Tng COng ty c phn COng trInh Viettel 

- Ten Tng Cong ty vi& b&ng ting Anh: Viettel Construction Joint Stock 
Corporation. 

- Ten Tng Cong ty vit tat: VIETTEL CONSTRUCTION 

2. Tang Cong ty là cong ty c ph.n CO tu each pháp nhân phü hçip vói pháp lut 

hin hành cüa Vit Nam. 

3. Trii so dang k cüa Ttng Cong ty là: 

- Dja chi tri,i sO chInh: S 01 Giang Van Minh, phuông Kim Ma, qun Ba Einh, 
thành phO Ha Ni, Vit Nam. 

- Diên thoi: 024.6275.1785 

- Fax: 024.6275.1783 

- E-mail: viettelxlct@viettel.com.vn  

- Website: www.congtrinhviettel.com.vn  

4. Tang Cong ty có th thành 1p chi nhánh và van phOng dai  din  tai  cac dja 

bàn kinh doanh d thçrc hin các miic tiêu hoat dng cUa Tng Cong ty phü hp vOi 

quyt djnh cUa Hi dng quàn trj và trong phm vi lut pháp cho phép. 

Diu 3. NgirOi d3i din theo pháp 1ut ella Tng Cong ty 

1. Tng Cong ty cO 01 nguOi di din theo pháp lut là Tng Giárn dc. 

2. Quyn hn và nghTa vii dlla nguOi dai  din theo pháp 1ut: 

Nguäi di din theo pháp luat  là cá than di din cho Tng Cong ty, thirc hin 

các quyn va nghia vy phát sinh tr giao djch dlla Tng Cong ty, di din cho Tng 

Cong ty vOi tir each nguOi yêu c.0 giái quyt vic dan sir, nguyen don, bj don, nguOi 

cO quyn lçii, nghTa vii lien quan truOc Trng tài, TOa an và các quyn và nghia vii 

khác theo quy cljnh dlla pháp lust. 

3. Nguii di din theo pháp 1ut ella doanh nghip phãi cu trll 0 Vit Nam; 

truOng hcip xut cãnh khôi Vit Narn trên thI phài lly quyn b&ng vAn bàn cho CA nhân 

khAc cu trll ti Vit Nam thirc hin quyn và nghTa vi dlla nguñ di din theo phAp 
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luat cüa Tng Cong ty. Trung hcip nay, ngi.ri dai  dien theo pháp 1u.t vn phài chju 

trách nhim v vic thirc hin quyn và nghia vv dä üy quyn. 

4. Trumg hçp ht thai han  üy quyn theo quy djnh tai  khoãn 3 nêu trên ma 

ngixai dai  din theo pháp 1ut chua trô 1i Vit Nam và không üy quyn cho ngixii 

khác thI ngiiai dirge üy quyn vn tip tic thrc hin các quyn Va nghia vii cüa ngtrñ 

dai din theo pháp 1ut cfia Tng Cong ty cho dn khi ngithi dai  din theo pháp 1ut tr& 

'a Vit Nam hoc cho dn khi Hi dng quãn trj quyt djnh cir ngtrai khác lam nguri 

dai din theo pháp 1ut cüa Tng Cong ty. 

5. Tnrmg hcrp ngirai dai  din theo pháp luat v&ng mtt tai  Vit Nam qua 30 

ngày ma không üy quyn cho ngrai khác thrc hin các quyn và nghTa vi cña ngixai 

dai din theo pháp luat  cüa Tng Cong ty hotc cht, mt tIch, dang bj truy ci'ru trách 

thim hInh sir, bj tam  giam, dang ch.p hành hInh pht tü, dang ch.p hành bin pháp 

xi:r 1' hành chinh tai  cci sâ cai nghin bt buOc, ca sà giáo dc b&t buc, bj han  ch 

ho.c mt näng hrc hành vi dan sir, có khó khan trong nhn thirc, lam chü hânh vi, b 

TOa an cm dam nhim chirc vii, cm hành ngh hoc lam cong vic nhAt djnh thI Hii 

dng quàn trj ccr ng.rri khác lam ngirai dai  din theo pháp 1ut cüa Tng Cong ty. 

III. MJC TIEU, PH4M VI KINH DOANH VA HOIT BONG CUA 
TONG CONG TV 

Biu 4. Miic tiêu hoat dng cüa T&ig Cong ty 

1. Ngânh, ngh kinh doanh cüa Tng Cong ty: 

Ma ngành Ten nganh 

2399 
San xut san phm tir chit khoáng phi kim loai khác chixa dirge 
phân vào dâu 

2431 Due s&t, thép 
2511 San xut các cAu kin kim l°ai 
2591 Rèn, dip,  ép vã can kim loai; luyn bOt  kim loai 
2592 Gia cong co khI; xr 1 và tráng phü kim loai 
2620 San xuât rná vi tInh và thiêt bj ngoi vi cüa may vi tInh 
2630 San xuât thiêt bj truyên thông 
2731 San xut day cap, sçli cap quang h9c 
2732 San xut day, cap din và din t1r khác 
2733 San xut thit bj day dn din các loi 
3314 Sira chüa thiêt bi diên 
4311 Phádi 

4312 
Chuãn bj mt bang 
(TrCr hoat dn rà phá born mIn, nO mIn) 

4321 L dat he thông din 

4329 
Lap dt h thng xây dirng khác 
Chitiêt: 
- Thi cOng, 1p dt h thng phOng cháy chtta cháy 

// 
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- Lp dt h thng thit bj trong ngành xây dijng và xây dirng dan 
diing nhu: Thang may, cu thang ti,r dng, Các 1oti cira tr dng, 
H thông den chiêu sang, H thông hñt bi, H thng am thanh, H 
thông pin mt tri, cong trInh din gió 

4330 Hoàn thin cong trInh xây dimg 

4390 (ChInh) 
Hott dng xây ding chuyên diing khác 
Chi tit: Xây drng, 1p dt, süa chüa, bão dtrong co' s& h tang 
viên thông 

4651 

Ban buôn may vi tInh, thit bj ngoi vi và phAn mm (tth vic thrc 
hin xuât khâu, nhp khâu, phân phôi dôi vi các hang hóa thuOc 
Danh miic hang hóa nhà dâu tu nrnic ngoài không duçic thirc hin 
quyên xuât khâu, quyn nhp khâu, quyên phân phi theo quy djnh 
phãp 1ut) 

4652 

Ban buôn thiêt bj và linh kin din tr, vin thông (trr vic thirc 
hin xuât khâu, nl4p khu, phân phôi dôi vâi các hang hóa thuc 
Danh m11c hang hOa nhã dâu tu nuc ngoài không ducic thrc hin 
quyên xuât khâu, quyn nhp khâu, quyên phân ph6i theo quy djnh 
pháp 1ut) 

4659 

Ban buôn may móc, thit bj và phi t1ing may khác 
Chi tiêt: Kinh doanh phuong tin hOng cháy và chtta cháy (trr 
vic thirc hin xuât khâu, nhp khâu, phân phôi dôi vài các hang 
hOa thuc Danh miic hang hóa nhà dâu tu nuó'c ngoài không duçic 
thirc hin quyên xuât khâu, quyên nhp khâu, quyên phân phôi 
theo quy djnh pháp 1u.t) 

4663 

Ban buôn vt 1iu, thit bj 1p d.t khác trongxây dçrng (trir vic 
thirc hin xuât khâu, nhp khâu, phân phôi dôi vi các hang hóa 
thuc Danh miic hang hóa nhà dâu ttx nuâc ngoài khôngdugc thrc 
hin quyên xuât khâu, quyên nh.p khâu, quyên phân phôi theo quy 
djnh phap 1u.t) 

4752 

Ban lé d ngfl kim, san, kInh và thit bj 1p dt khác trong xây 
dirng trong các cira hang chuyên doanh (tth vic thrc hin xuât 
khu, nh.p kh.u, phân phôi dôi vâi các hang hóa thuc Danh miic 
hang hóa nha dau tu' nu'ó'c ngoai không thrç'c thirc hin quyên xuât 
khâu, quyên nl4p khu, quyên phân phôi theo quy djnh pháp 1ut) 

4933 Vn tai hang hOa bang diiO'ng b 
6110 Ho?t dng vin thông có day 
6120 Hott dng vin thông không day 

6190 
Hot dng vin thông khac 
Chi tiêt: Kiêm tra, kiêm soát chat luçxng mng va djch vii vin 
thông; 

6810 

Kinh doanh bt dng san, quyn 5i1 dirng d,t thuôc chü s& hüu, chü 
sü' ding hoc di thuê 
Chi tit: kinh doanh bt dng san (trr du tir xây dirng h tang 
nghTa trang, nghfa dja dê chuyên nhixgng quyên scr diing dat gän 
lien vi h tang) 

7120 
Kirn tra Va phântIch k thuat (trfx djch vçt kim djnh (kim tra, 
thir nghim) và cap Giây chirng nhn cho cac phuo'ng tin giao 



7 

thông van  tâi (gm h thng, tng thành, thit b, linh kin cüa 
phixang tin); djch vi1 kiêm djnh và cap Giây chüng nhan an toàn 
k thuat và bão v môi tnrông dôi vi các phucing tin, thiêt bj 
chuyên dàng, container, thiêt bj dóng gói hang nguy hiêm dung 
trong giao thông van  tãi; djch vii kiêm djnh vã cap Giây chirng 
nhan antoàn k54huat  và bão v môi truông dôi vOi các phuang 
tin, thiêt bj thäm dO, khai thác và van  chuyên dâu khI trên biên; 
djch vii kim djnh k5' thuat an toàn lao dng dôi vâi các may, thiêt 
bj có yêu câu nghiêm ngt ye an toàn lao dng duqc lap dt trên 
các phuong tin giao thông van  tãi và phlxoTlg tin, thiêt bj thäm 
dO, khai thác và van  chuyên dâu khI trên biên; djch v11 dang kiëm 
tàu cá) 

9512 Sfra chta thiêt b lien lc 
0510 Khai thác và thu gom than c1rng 
0520 Khai thác và thu gom than non 
0710 Khai thác qung s.t 
0722 Khai thác qung kim 1oti khác không chira st 
0810 Khai thác cia, cat, sOi, dat set 
0891 Khai thác khoáng hoá chat và khoáng phân bón 
0892 Khai thác và thu gom than bin 
0893 Khai thác mui 
1104 San xut d u6ng không cn, nuàc khoáng 
2410 San xuât sat, thép, gang 
2395 San xuât be tong và các san phm tr be tOng, xi mäng và thch cao 
2432 Düc kim loi màu 
4101 Xây drng nhà d i 
4102 Xây drng nhà không d & 
5012 van tãi hang hóa yen bin và vin dung 
5022 van tãi hang hóa du&ng thu5' ni dja 
4211 Xây dirng cong trInh du&ng sat 
4212 Xây dirng cOng trInh dir&ng b 

5210 Kho bãi và km giü hang hóa 
(Trtir kinh doanh bat dng san) 

5224 
Bôc xêp hang hóa 
(Tth bôc xp hang hóa tai  cãng hang không) 

4221 

Xây drng cong trinh din (Doanh nghip không cung cap hang 
hóa, djch vçi thuc dc quyên Nhà nixàc, không hott dng thuo'ng 
rni theo Luat Din 1irc 2004 và Nghj djnh so 94/20171ND-CP vO 
hang hóa, djch vi dc quyên Nhã nu&c) 

5229 

Hot dng djch v' h trg lien quan dn van  tãi (tth Djch vii thit 
lap, van hành, duy trI, bão trI báo hiu hang hãi, khu nuâc, vüng 
nuóc, luOng hang hãi cong cong và tuyên hang hãi; djch vi khão 
sat khu nii&c, vüng nuâc, luong hang hal cOng cong và tuyên hang 
hal phiic vi cong bô Thông báo hang hal; djch vi khào sat, xây 
dimg và phát hanh hãi do vüng nuàc, cang biên, luong hang hai và 
tuyên hang hãi; xây di.rng và phát hãnh tài liau, an pham an toàn 
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hang hâi; djch vii diu tit bâo dam an toàn hang hãi trong khu 
nuc, vting nuàc và 1ung hang hãi cong cong; djch v1i thông tin 
din tir hang hãi) 
DOi vi các ngành ngh kinh doanh có dieu kin, Doanh nghip 
chi kinh doanh khi có dü diêu kin theo quy djnh cüa pháp 1u.t 

4222 Xây dmg cong trInh cAp, thoát nixâc 
4223 Xây dirng Cong trinh vin thông, thông tin lien 1tc 
4229 Xây drng cong trInh Cong Ich khác 

4741 

Bàn lé may vi tInh, thit bj ngoi vi, phn mêm và thit bj vin 
thông trong các cira hang chuyên doanh (trir vic thirc hin xuât 
khau, nhp khâu, phân phôi dôi vâi các hang hóa thuOc Danh mc 
hang hóa nhà dâu tu nuc ngoài không &rqc thirc hin quyên xuât 
khâu, quyên nh.p khâu, quyên phân phôi theo quy djnh pháp lut) 

4291 Xây drng Cong trinh thüy 
4292 Xây dirng Cong trinh khai khoáng 
4293 Xây drn Cong trInh ch bin, chê tao 

Bàn lê dO din gia ding, giuông, tü, bàn, ghê và d ni that tixclng 
tr, den và b den din, do dung gia dinh khác chua duçc phân vào 
dau trong các cira hang chuyên doanh (triir vic thirc hin xuât 
khâu, nhp khau, phân phôi dôi vOi các hang hóa thuc Danh miic 
hang hóa nhà dâu tu nuàc ngoài không duçic thirc hin quyên xuât 
khâu, quyên nhp khâu, quyên phân phôi theo quy djnh pháp luat) 

5820 Xut bàn phân mêm 
4299 Xây drng Cong trInh k thu.t dan dng khác 
6201 Lp trInh may vi tInh 

4322 
Lap dtt h thông cap, thoát nuâc, h thông sui và diêu hoà không 
khI 

7730 

Cho thuê may mOc, thit bj và do diing hüu hinh khác không kern 
ngui diêu khiên 
Chi tiêt: Cho thuê cong trInh, may móc, thiêt bj, h tângviên 
thông, ha tang cong ngh thông tin, ha tang co din, ha tang dO thj 
thông minh, ha tang khác 

6202 Tu van may vi tInh và quàn trj h thng may vi tInh 
0990 Hoat dng djch vi1 h trq khai khoáng khác 

6209 
Hoat dng djch vii cOng ngh thông tin và djch v11 khác lien quan 
den may vi tInh 

6619 
Hoat dng h trcY djch vii tài chInh chua duc phân vào dâu (trir 
bâo hiêm và BHXH) 

7110 

Float dng kien true và tu van k thut có lien quan 
Chi tiêt: 
- Tu' van quàn lb', khão sat, thiet ke, xây dirng, giám sat, 1p dir an, 
quãn 1yd1.1ándaUtu 
- Tu vtn thi& k, tu vn giám sat, tu vn thm djnh, tu v.n kim 
tra kirn djnh k thut v phOng cháy và chQa cháy. 
- Tu' v.n quàn 1, tu v.n thit k, tu' vn giám sat thi cong cong 
trinh diên. 

// 
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7710 Cho thuê xe Co dng Ca 

7820 
Cung 'trng lao dng tam  thii (trir djch v dira nguài lao dng di 
lam vic nuâc ngoài theo hçip dong) 

7830 
Cung 1rng và quân l nguôn lao dng (trr djch vi1 thra ngixñ lao 
dng di lam vic nuOc ngoài theo hcip dong) 

8020 Djch vii h thng bão dam an toàn 
8129 V sinh Cong nghip và các cong trInh chuyên bit 
9521 Sira chtta thit bj nghe nhln din tir gia ding 
9522 Sira chUa thit bj, do diing gia dinh 

3312 
Sira chUa may mOc, thit bj 
Chi tiêt: Bâo duOrig, sira chia phuung tin phOng cháy chüa cháy 

4610 

Dti l, rnoi giói, d.0 giã hang hóa 
(Loti trü các hoat dng lien quan den dâu giá và trir vic thirc hin 
xuât khâu, nhp khâu, phân phôi dôi vâi các hang hóa thuc Danh 
miic hang hóa nhà dâu tu nuc ngoài không duçic thirc hin quyên 
xuât khâu, quyên nhp khâu, quyên phân phôi theo quy djnh pháp 
luât) 

7490 
Hoat dng chuyên mOn, khoa h9c và cong ngh khác chua duçic 
phân vào dâu 
Chi tiêt: Tu van chuyên giao cOng ngh phàng cháy và chih cháy 

3512 

Truyên tâi và phân phôi din 
Chitiêt: 
- Truyên tâi, phân phôi và kinh doanh mua ban din nang. 
- Dâu tu h thông truyên tãi din, hxái din. 

3511 

San xuât then 
Chitiêt: 
San xuât và kinh doanh mua ban din nàng (trtr truyn tâi và phân 
phôi din) 

8299 
Hoat dng djch v h trg kinh doanh khác cOn 'a  chua dixgc phân 
vào dâu 
Chi tiêt: Kinh doanh djch vit thuang mai  din ti'r 

2829 
San xuât may chuyên ding khác 
Chi tiêt: san xuât may 19c niiic, may tao khI 

3600 Khai thác, xir l và cung cap nixâc 
3700 Thoãt nuOc và xir 1 nuâc thai 

3811 

Thu gorn rác thai khOng dc hi 
Chi tiêt: Trir vic thic hin xuât khâu, nhp khau, phân phôi dôi 
vó'i các hang hOa thuOc  Danh miic hang hOa nha du tix nixc ngoai, 
tO chüc kinh tê có von dâu tu nuOc ngoài khOng dugc thrc hin 
quyên xuât khâu, quyên nhp khâu, quyên phân ph& theo quy djnh 
phãp lu.t 

3812 

Thu gorn rae thai dc hai 
Chi tiêt: Tth vic thirc hin xuât khâu, nhp khu, phân phOi dOi 
vói cáo hang hóa thuc Danh mic hang hóa nhâ dâu ti.r rnxàc ngoài, 
to chrc kinh te cO vOn dâu tu nude ngoài khOng duc thrc hin 
quyên xuât khu, quyên nhp khu, quyn phân phi theo quy djnh 
pháp Iut 

'V 
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3821 XCr 1 và tiêu huS' rác thai không dc hai 
3822 Xir 1 và tiêu hu' rae thai dOe  hii 
4511 Ban buôn ô to và xe cO dng co khác 
4513 Di 1 0 to và xe có dng co khác 
4520 Bão dixOrng, si'ra chüa ô tO và xe có dng cci khác 

Ban phii tang và ác bO phn phii trq cUa ô to và xe CO dng ca 
khác 

3311 Sira chcra cãc san phm kim loti diie sn 
3320 Lap dt may móc và thiêt bj cong nghip 

•2829 
San xuât may chuyên diing khác 
Chi tiêt: san xuât may 19c nuâc, may to khI 

3811 ThugornrácthãikhOngdchi 
Chi tiêt: Trtr vic thrc hin xuât khâu, nhp khâu, phân phôi dôi 
vii các hang hóa thuOc Danh mic hang hOa nhà dâu tii nuâc ngoài, 
tO ehirc kinh tê có v6n dâu tu nixOc ngoâi không dixgc thirc hin 
quyên xuât khâu, quyên nhp khâu, quyên phân phôi theo quy dnh 
phãp 1u.t 

3812 Thu gorn rác thai dOe  hi 
Clii tiet: Tru vic thirc hin xuat khau, nhp khau, phan phoi doi 
vâi các hang hóa thuOc  Danh miic hang hóa nhà dâu t'i nirâc ngoài, 
tO chüc kinh tê cO vOn dâu ttr nuOc ngoài không duge thirc hin 
quyn xuât khu, quyn nhp khâu, quyên phân phôi theo quy djnh 
phãp lut 

3821 Xr ! và tiêu huS'  rae thai khong dQc hai 
3822 X't' I và tiêu hu' rae thai dOe hti 
4511 Ban buôn ô to và xe cO dng CG kháe 
4513 Dii l ô to và xe eó dông cci khác 
4520 Bâo duO?ng, süa ehUa 0 to và xe CO dOng cci khác 

4530 
Ban ph tüng và các bO phn phi trçi cüa 0 tO và xe cO dng Co 
khác 

3311 Sü'a ch1ta các san phm kim loii due s.n 
T ~1-+ h 1- 

2. Mic tiêu hoitt dng cia Tng Cong ty: 

Diu 5. Phun vi kinh doanh vã hoit dng cüa Tng Cong ty 

Tang Cong ty duc phép tin hanh hot dng kinh doanh theo cac ngành ngh 

quy dinh ti Diu 1 nay dä dàng k, thông báo thay di nOi  dung däng k vài co quan 

dang k kinh doanh va dä cOng b trên Cng thông tin däng k9 doanh nghip quOc gia. 

JJV .LJCI}.) uçll iiicty iiiu va L1It4 u uii, LI,I11p 
-- - - 

Tp trung hot dng vào ITnh vrc 4n hành khai thac và xay 1p các cong trinh 

vin thông; áp diing cong ngh mó'i, hiên di vào qua trinh quãn 1, 4n hành, rng eiru 

thông tin va trong linh vie thi công, nâng cao chit luçing san phm, djch vi; kinh 

doanh hiu qua, t& da hOa lçi nhu.n cho c dOng; nâng cao mOi truOng lam vic và 

thu n14p eho ngui lao dng, gOp phân vao sij phat triên cüa Tp doàn vã cüa dat 

nu.ac. 
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Di vi ngành ngh d.0 tir kinh doanh có diu kin, Tng Cong ty phãi dáp img dü 

diu kin kinh doanh theo quy djnh cüa Lut du tLr, pháp 1u.t chuyên ngành lien quan. 

IV. VON DIEU L1, CO PHAN 

JJiu 6. Vn diu 1, c phn 

1. Vniu 1 cüa Tang Cong ty là 929.238.730.000 dng. 

Bang chtr: Chin tram hai mucYi chin t' hai tram ba muai tam triu bay tram ba 

mi.roi nghin dng. 

Tng s6 vn diu 1 cia Tng Cong ty duçic chia thành 92.923.873 c phn vâi 

mnh giá là 10.000 dng/c phn. 

2. Tng Cong ty có th thay di vn diu 1 khi dugc Dii hi dng c dông 

thông qua và phü hçp vâi các quy djnh cüa pháp lut. 

3. Các c ph.n cüa Tng Cong ty vào ngày thông qua Diu 1 nay chi bao gm 

c phn ph thông. Các quyn và nghTa v1i cüa c dOng nm gitt c ph.n duçc quy 

djnh tti Diu 11, Diu 12 Diu l nay. 

4. Tng Cong ty cO th phát hành các loai c phn i.ru dâi khác sau khi có sir 

chip thun cüa Dai hOi dng c dOng và phü hgp vOi các quy djnh cüa pháp 1u.t. 

5. C phAn ph thông phài dugc uu tiên chào ban cho các c dOng hin htu 
theo t' 1 tiiong irng vâi t5' l si ht1u c phn ph thông cüa h9 trong Tng Cong ty, 

trir truô'ng hçp Dti hi dng c dOng quyt djnh khác. S c phn c dông khOng dang 

k mua h& s do 1-ii dng quàn trj cüa Tng Cong ty quyt djnh. HOi  dng quàn trj có 
th phân ph6i s c ph.n do cho c dông và ng.ri khác v6i diu kin khOng thu.n lçi 

hon so vOi nhüng diu kin d chào ban cho các c dông hin hü'u trix trumg hcip Di 

hi dng c dông cO chap thutn khác. 

6. Tng Cong ty có th rnua c phn do chInh Tng Cong ty dã phát hành theo 

nhng cách thic drc quy djnh trong Diu l nay và pháp 1ut hin hành. 

7. Tng Cong ty có th phát hành các loai chirng khoán khác khi duc Di hQi 

dng c dông thông qua vã phii hp vi quy djnh cüa pháp lut. 

Diu 7. Chfrng nhIn cô phiu 

1. C dOng cüa Tng Cong ty duçc cp chirng nhn c phiu ttxong rng vfii so 

c phn và loai c phn s& hüu. 

2. C phiu là chirng chi do Tng Cong ty phát hành, but toãn ghi s hoc dü 

1iu din tCr xác nhan quyn só' htu mt hoc mt s c phn cüa Tng Cong ty dO. C 
phiu phãi cO dÀy dü các ni dung theo quy djnh cüa 1u.t Doanh nghip. 

3. Trong thôi hn 30 ngày k tü ngày np dÀy dü h so d nghj chuyn quyn 
s& htru c phÀn theo quy djnh cüa Tng Cong ty hoc trong thO'i hn khác theo diu 
khoãn phãt hành quy djnh, nguYi s hUu s6 c phÀn dugc cAp chirng nhn c phiu. 
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Ngui s hüu c phn không phãi trà cho Tng Cong ty chi phi in chirng nhn Co 

phiu. 

4. Trnông hgp c phiu bj mit, bj hu hông hoc bj hüy hoai duâi hInh thrc 

khác thi c dông duqc Tng Cong ty c.p 1i c phiu theo d nghj cüa c dông dO. D 

nghj cüa c dông phài bao gin các ni dung sau day: 

a) Thông tin v c phiu dà bj m.t, bj hix hông ho.c bj hüy hoü dixi hmnh thixc 

khãc; 

b) Cam k& chju trách nhim v nhüng tranh chp phát sinh tiir vic cp 1i c 

phiu mcci. 

Diu 8. Chfrng chi chñ'ng khoán khác 

Chüng chi trái phiu hoic chimg chi chirng khoán khác cüa Tng Cong ty dugc 
phát hành cO chtt k cüa ngu?i c1i din theo pháp 1ut và du cüa Tng Cong ty. 

Diu 9. Chuyn nhuQng cô phn 

1. Tt Ca CC c phmn du'gc tir do chuyn nhiiçing triir khi Diu 1 nay và pháp 

1ut cO quy djnh khác ho.c các cam k&, thôa thun bang van bàn phü hçip vói quy djnh 

pháp 1ut; c phiu niêm yt, clang k giao djch trên S& giao djch chirng khoán dixqc 

chuyn nhuçing theo các quy djnh cüa pháp 1ut v chrng khoán và thj truäng chirng 

khoán. 

3. TmOng hçp c cong là Ca nhân cht thl ngui thra k theo di chüc hoc theo 

pháp luat cüa c dông do trO' thành c dOng cüa Tng Cong ty. 

4. Trning hçip c dông là Ca nhân cht ma không CO ngixäi thra k& ngixi thira 

k tr chi nh.n thi'xa k hoc bj trut quyn thiira k thI s c phn cüa c dông do 

diiçic giãi quyt theo quy djnh cüa pháp luat v dan sir. 

5. C dOng cO quyn tang cho mt phn hoc toàn b c phAn cüa mInh tti cong 
ty cho cã nhân, t chñc kliác; si ding c phAn d trã nçY. Ca nhân, t chirc duqc t.ng 

cho ho.c nhân trà no b&ng c phAn s tr thành c dOng cüa Tng Cong ty. 

6. Ca nhân, t chüc nhin c ph&n trong cac tru6ng hçp quy djnh t.i Diu nay 

chi tth thành c dông cüa Tng Cong ty t11 thai dim các thông tin cüa h9 quy djnh tai 

khoãn 2 Diu 122 cüa Lut Doanh nghip du'çc ghi dy dü vào s dang k c dOng. 

7. Tng Cong ty phãi clang k thay di c dOng trong s clang k c dOng theo 

yêu c.0 cüa c dOng cO lien quan trong thai hn 24 gia k tir khi nh.n dugc yêu câu. 

v. c CAU TO CHU'C, QUAN TR! VA KIEM SOAT 

Diu 10. Co' cu to chá'c, quãn trj Va kiêm soát 

Co cu t chirc quàn l, quãn trj và kim soát cüa Tang COng ty bao gm: 

1. Di hOi  dng c dOng; 

2. Hi dOng quãn til; 
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3. Ban Kim soãt; 

4. Tng Giám d6c. 

VI. cO BONG VA I HQI BONG CO BONG 

Biu 11. Quyn cfla c dông 

1. C dông là cá nhân, t chrc s htu It nht mt c phn eüa Tng Cong ty, có 

eác quyn và nghia vii tuGng i.mg theo s6 e phn và loai c phn ma h9 s& hü'u. CO 

dông chi chju trách nhim v ng và the nghia vii tài san khác cüa Tng Cong ty trong 

phm vi s6 v6n dä gop vào Tng Cong ty. 

2. C dông pM thông eó the quyn sau: 

a) Tham dr và phát biu trong eác cuc h9p Di hOi  dng c dông và thirc hin 

quyn biu quyt trVc tip hoc thông qua ngui dai  din theo üy quy4n hoc hInh 

thüc khác do Diu 1 nay, pháp 1ut quy djnh. Mi c phAn pM thông có mt phiu 

biu quy&. 

b) Nhn c tire vói rnüc theo quy& djnh cüa Dai  hi dng c dông; 

c) Uu tiên mua c phAn mi tixcing 1rng vài t 1 s& hüu c phn pM thông eüa 

tmg c dOng trong Tang Cong ty; 

d) Tr do chuyn nhucing c phAn cüa mInh cho ngu1i khác, trir trirng hçip bj 

han ch theo quy djnh tha Diu l nay và quy djnh khác eüa pháp 1ut có lien quan; 

e) Xem xét, tra eru và trIch lçic thông tin lien quan v ten và dja chi lien lac 

trong danh sách c dông có quyn biu quyt; yêu cAu si'ra di the thông tin khOng 
chinh xác cüa minh; 

Xem xét, tra ci'ru, trIch liie hotc sao chiip Diu l Tng COng ty, biên bàn hQp 

Dai hi dng e dông và nghj quy& Dai  hi dng c dông; 

g) Khi Tng Cong ty giãi th hoe phá san, ducic nhn mOt  phn tài san can lj 

tucrng 1rng vOi t' 1 s& htiu c phn tai  Tng Cong ty; 

h) Yêu cu Tng Cong ty mua 'a  c phn cüa h9 trong the trueing hçip quy djnh 

tai Diu 132 Lut Doanh nghip; 

i) Dixçe d6i xCr binh dng. Mi c phn cüa cüng mt loai du tao  cho c dong 

si h1ru cáe quyn, nghia vi và lçñ Ieh ngang nhau. Trix?ng hçip Tng COng ty có các 

Ioai e phtn uu dai, eác quyn và nghia vi gtn 1in vii the loai c phn uu dai phài 

ducic Dai  hi dng c dông thông qua và cong M dy dü cho c dong; 

j) Dirge tip cn dy dü thông tin djnh kS'  và thông tin bAt thirông do Tong 

Cong ty cong b6 theo quy djnh eüa pháp 1u.t; 

k) Dirge bâo v the quyn, igi ich hgp pháp eüa mInh; d nghj dInh ehi, hüy bO 
nghj quyt, quyt djnh eüa Di hi dng c dOng, Hi dng quãn trj theo quy djnh eüa 

Lu.t Doanh nghip; 
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1) Các quyn khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu 1 nay. 

3. C dông, nhóm c dông s httu It nhAt 01% tng s c ph.n ph thông có 

quyn t1r mmnh ho.c nhân danh Tng Cong ty kh&i kin trách nhim Ca nhân, trách 

nhim lien &i di vâi các thành iën Hi dng quãn trj, Tng giám dc dê yêu câu 

hoàn trã lcii ich hoäc bi thuông thit hai  cho Tng Cong ty hotc ngirYi khác trong 

tmng hçip tai  khoãn 3.1 dixài day. 

3.1. Các truing hçp có quyn kh&i kin: 

a) Vi phm trãch nhim cüa ngtrôi quãn 1 cong ty theo quy djnh tai  Diêu 165 

cüa Lu.t Doanh nghip; 

b) Không t1iirc hin, thirc hin không d.y dü, thirc hin không kjp th&i ho.c 

thirc hin trái vâi quy djnh cüa pháp 1ut hoc Diu 1 nay, nghj quyt, quyêt djnh cüa 

Hi dng quãn trj d6i vâi quyn vã nghia viii dixçc giao; 

c) Lam  ding dja vj, chirc viii và sü ding thông tin, bI quyt, Co hi kinh doanh, 

tài san khác cüa cong ty d tu lçii hoc phiic vçi lçii ich cüa t chüc, Ca nhân khác; 

d) Tnrng hçip khác theo quy djnh cüa pháp 1utt. 

3.2. TrInh tr, thñ tiic khii kiin thirc hin theo quy djnh cüa pháp lut ye t6 ti1ng 

dan sr. Chi phi kh&i kiin trong tru'ng hçTp c dông, nhóm c dOng khi kin nhân 

danh Tng Cong ty duçc tinh vào chi phi cüa Tng Cong ty, trir trixông h9p bj bác yêu 

cu khOi kin. 

3.3. C dông, nhóm c dông theo quy djnh tai  khoãn 3 nay có quyn xem xét, 

tra ciru, trIch hic thông tin cn thit theo quyt djnh cüa TOa an, Trong tai truâc ho.c 

trong qua trInh kh&i kin. 

4. C dông hoic nhórn c dông nm gitt ti.'r 5% tang s6 c phn ph thông tr& 

len có các quyên sau: 

a) Xem xét, tra ciru, trich liic s biên ban và nghj quyt, quyt djnh cüa Hi 
dông quãn trj, báo cáo tài chInh giüa näm và hang näm, báo cáo cüa Ban kim soát, 

hçxp dng, giao djch phài thông qua HOi  dng quãn trj và tài lieu khác, trir tài lieu lien 

quan dn bI m.t thuong mai, bI mIt kinh doanh cüa Tng Cong ty; 

b) Yêu cau triu tip hpp Dai hi dng c dông trong tnthng hçip: 

(i) Hi dng quãn trj vi pham nghiêm tr9ng quyn cüa c dông, nghia vi 

cüa ngixi quàn 1 hoc ra quy& djnh vixt qua th.m quyn di.rgc giao. Yêu cAu triu 

t.p h9p phài bang van bàn và phài bao gm các ni dung sau day: h9, ten, dja chi lien 

1c, quéc tjch, s giy tà' pháp 1 cUa Ca nhân d6i vâi c dong là ca nhân; ten, ma s 

doanh nghip hoc s6 giy tä pháp 1 cüa t chirc, dja chi tri s& chInh di vâi c dOng 

là t chirc; s lrnyng c ph&n và thai dim dàng k c phan cüa trng Co dông, tOng so 

c phan cüa Ca nhórn c dông và t' l s& hu trong tng s c phAn cüa Tong COng ty 
can cir và 1' do yêu cau triu tp h9p Dai  hQi dng c dông. Kern theo yêu câu triu 

7/ 
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tp h9p phãi có các tài 1iu, chirng ci1 v cáo vi phm cüa Hi dng quàn tij, mrc d vi 

phm hoc v quyt djnh vucit qua thm quyn; 

(ii)Theo quy djnh tti £iu 16.5 Diu 1 nay; 

c) Yêu cu Ban kirn soát kim tra tfxng vn d c,i th lien quan dn quãn 1, 

diu hành hot dng cüa Tng Cong ty khi xét thy cn thit. Yêu cu phài b&ng vAn 

bàn và phãi bao grn cáo ni dung sau day: h9, ten, dja chi lien 1c, qu6c tjch, so giây 

ti pháp 1 cüa cá nhân di vi c dông là Ca nhân; ten, ma s doanh nghip hoc s 

giy tä pháp l cüa t chüc, da chi trii s& chInh di vii c dông là t chiirc; so 1uçing 

c phn và thai dim däng k c phn cüa t1rng c dông, tng s c ph.n cüa Ca nhóm 

c dông và t' 1 sâ httu trong tng s6 c ph.n cüa Tng Cong ty; vn d cAn kim tra, 

muc dIch kim tra; 

d) Kin nghj vn d dua vào chixcing trinh h9p Di hOi  dng c dông. Kin nghj 

phâi bAng vAn bàn và duc glri dn Tng Cong ty cham nhAt là 03 ngày lam vic triiâc 

ngày khai mac. Kin nghj phãi bao gm h9 và ten c dOng, dja chi thuäng trii, quc 

tjch, s The cAn cu'ó'c cong dan, GiAy chirng mirth nhân dan, H chiu ho.c chrng thrc 

Ca nhân hp pháp khác d6i vó.i c dOng là cá nhân; ten, ma s6 doanh nghip hoc s 

quyt djnh thAnh lap, dja chi trii sa chInh d& vi c dông là th chi.'rc; s lucing va loai 

c phAn c dông dO nm giü', và nOi  dung kin nghj dua vào chuang trinh hop; 

e) Các quyn khác theo quy djnh cüa pháp lu.t và Diu l nay. 

5. C dOng hoc nhóm c dOng s& hUu tir 10% tng sé c phAn ph thông tr& 
len cO quyên de c11 nguà'i vào Hi dOng quàn trj, Ban kiêm soát. Vic d cir nguai vào 
Hi dOng quàn trj và Ban kiCm soát thii'c hin nhu sau: 

a) Các c dông ph thông hp thành nhóm d d cü nguôi vào Hi dng quän 
trj và Ban kiêm soát phãi thông báo ye vic h9p nhOm cho các cO dOng dr h9p biet 
truóc khi khai mac  Di hi dOng cô dOng; 

b) CAn cir s 1ung thành vien Hi dng quán trj và Ban kim soát, c dOng 
ho.c nhOm cO dOng quy djnh tai  khoãn nay du'gc quyen d cir mt hoc mt so nguai 
theo quyt djnh cüa fii hOi  dng c dOng lam i'ng cfr viên Hi dOng quàn trj và Ban 
kiêm soát. Truang hçp so 11ng cir viên duçic CO dOng hoc nhOm cO dOng d cir thap 
han SO irng cu viên ma hç du'çc quyên d cir theo quyet djnh cüa Dai  hi dông cO dOng 
thI sO 1rng cir vien cOn iai do Hi dOng quán trj, Ban kiêm soát và các cO dOng khác dê 
cir. 

c) Các quyn khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và DMu 1 nay 

Diu 12. Nghia vi ella c dông 

C6 dOng ph thông có các nghia vi sau: 

1. Thanh toán dll và dung thai han  s c phAn dA cam kt mua. 

2. Không duc rut vn dA gop bAng c phAn ph thông ra khôi Tng Cong ty 

dui mçi hInh thi'rc, trr truOng h9'p du'çic Tng COng ty ho.c nguäi khác mua lai c 

phAn. Truang hgp CO C dOng rllt mt phAn hoc toàn b vn c phAn dA gOp trái vi 
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quy djnh ti khoãn nay thl c dông do va ngui cO igi Ich lien quan trong Tng Cong 

ty phãi cUng lien dth chju trách nhim v các khoãn ng và nghia viii tài san khác cüa 

Tng Cong ty trong phm vi giá trj c phn dà bj rit và các thit hti xày ra. 

3. Tuân thfi Diu 1 Tng Cong ty Va các quy ch ni b cüa Tng Cong ty. 

4. Chip hành quyt djnh ca Eti hOi  dng c dông, HQi dng quãn trj. 

5. Bào mt các thông tin duçic cung cp theo quy djnh tti Diu 1 và pháp 1ut; 

chi sr diing thông tin duçic cung cp d thirc hin và bão v quyn và lcii Ich hgp pháp 

cüa minh; nghiêm cm phát tan hoic sao, g11i cho các t chirc, Ca nhân khác. 

6. Tham dx cuOc h9p Ei hi dng c dông và thirc hin quyn biu quyêt 
thông qua các hInh thirc dugc quy djnh ti Diu l nay. 

7. Chju trách nhirn cá nhân khi nhân danh Tng Cong ty di.thi mci hlnh thirc d 
thrc hin mt trong các hành vi sau day: 

a) Vi phm pháp 1ut; 

b) Tin hành kinh doanh và các giao djch khác d tii igi hoc phic v11 lcii Ich 
cUa t ch(rc, Ca nhân khác; 

c) Thanh toán các khoãn my chua dn han truâc các rüi ro tài chInh di vâi 
Tng Cong ty. 

9. Hoàn thành các nghTa vi khác theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành Va Diu 
l nay. 

Diu 13. Dti hi dng c6 dông 

1. Di hi dng c dông gm tht cã c dông cO quyn biu quyt, là c quan 

quyt djnh cao nht cüa Tng Cong ty. fi hi dng c dông hp thung niên môi 

närn môt 1n. Ngoài cuôc hop thuàng niên, Di hOi  dng c dông có th hp bt 

thuàng. Dja dim hop D.i hi dng c6 dông du'gc xác djnh là noi chü tpa tham dr hp 
và phài & tren lanh.th6 Vit Narn. 

2. Di hi dng c dông phâi hçp thu?ng nien trong thai hn bn (04) tháng k 

tr ngày kt thc näm tài chInh. }-IOi dng quàn trj quy& djnh gia hin hp DHDCD 
trong trnông hgp cn thi&, nhung không qua 06 tháng, k t'i ngày k& thüc näm tài 
chInh. 

3. Tru'&ng hgp Báo cáo kim toán báo cáo tài chInh näm c1ta Tang Cong ty cO 

các khoãn ngoi trr tr9ng yu, kin kirn toán trái ngugc hoc tir chi, Tng Cong ty 

phãi mYi dui din t chirc kim toán dugc chip thu.n thirc hin kim toán báo cáo tài 

chInh cüa Tng Cong ty dr hçp D.i hôi dng c dông thi.rOng nien và di din to chirc 

kim toán dugc chp thuin nêu trCn cO trách nhim tham dir hp Eti hi dng c dông 

thumg niên cña Tang Cong ty. 

Diu 14. Quyn Va nghia viii ella Di hi dng cô dông 

1. Dai  hi dng c dOng CO quyn và nghTa vi sau: 
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a) Thông qua djnli hu'ng phát trin cüa Tng Cong ty; 

b) Quyt djnh 1oti c phn và tng s c phn cüa trng 1oi du'ç'c quyn chào 
ban; quyêt djnh rnirc cô tü'c hang nàm cia ti'rng 1oi cô ph.n; 

c) BAu, rnin nhirn, bãi nhim thành viên Hi dng quãn trj, Kim soát viên; 

d) Quyt djnh du tu' hoc ban s tài san cO giá trj tfx 35% tng giá trj tài san 
trà len duçic ghi trong Mo cáo tài chInh gân nhât cüa Tong Cong ty; 

d) Quyt djnh sra di, b sung Diu 1 Tng Cong ty; 

e) Thông qua báo cáo tài chInh hang nàm d duc kirn toán; 

g) Quyt djnh mua 'a trên 10% thng s c phn d ban cüa mi loai; 

h) Xern xét, xr 1 vi ph.rn cüa thành viên Hi dng quân trj, Kim soát viên 
gay thit hi cho Tong Cong ty và c dOng Tong Cong ty; 

1) Quyt djnh t chiirc 1ti, giài th Tng Cong ty; 

k) Quyt djnh ngân sách hoc tng mirc thU lao, thuô'ng và lqi Ich khác cho 
Hi dông quãn trj, Ban kiêm soát; 

1) Phê duyt Quy ch quãn trj ni bO;  Quy ch hot dng Hi dng quãn trj, 
Ban kiêm soát; 

m) Phê duyt danh sách cOng ty kim toán dc lap; quyt djnh cong ty kim 
toán dc 1p thrc hin kiêm tra hoit dng cUa Tong Cong ty, bai min kiêm toán viên 
dc 1p khi xét thây can thiêt; 

n) K hoch kinh doanh hang närn cUa Tng Cong ty; 

o) Thông qua báo cáo cUa Hi dng quân trj v quãn trj và kt qua hot dng 
cUa Hi dOng quãn trj và tirng thành viên Hi dông quãn trj; 

p) Thông qua báo cáo cUa Ban kirn soát v k& qua kinh doanh cUa Tng Cong 
ty, kêt qua hot dng cUa Hi dông quãn trj, Tong Giám dôc; 

q) Thông qua báo cáo ty dãnh giá kt qua hoat dng cUa Ban kim soát và Kim 
soát viên; 

r) Quyt djnh, thông qua các vn d thuc thm quyn cUa Hi dng quãn tr 
trong truô'ng hçip tat ca các thánh viën Hi dông quan tr khOng có dU diêu kin biêu 
quyêt. 

s) Quyn và nghTa vi khác theo quy djnh pháp lut và Diu 1 nay. 

2. Di hi dng c dOng thu'ông niên thao 1un va thông qua các van dê sau: 

a) K hoch kinh doanh htng närn cUa Tng Cong ty; 

b) Báo cáo tài chmnh näm h&ng nãm d dugc kim toán; 

c) Báo cáo cUa Hi dng quán trj v quân trj và kt qua hot dng cUa Hi dng 

quãn trj va tirng thành viên I-ii dng quãn trj; 

d) Báo cáo cUa Ban kim soát v k& qua kinh doanh cUa Tng COng ty, kt qua 
hott dng cUa Hi dng quân trj, Tng Giám dc; 

e) Báo cáo tçr dánh giá kt qua hot dng cUa Ban kim soát và Kim soát viên; 
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f) Müc c tirc di vâi mi c phn cüa tmg 1oi; 

g) Vn d khãc thuOc thm quyn ciia D.i hi dng c dông. 

3. Tt Ca CC nghj quyt và cãc vn d dã dugc dua vào chuang trInh h9p phãi 

dugc dua ra thão luan Va biu quyt ti cuc h9p Di hi dng c dông. 

Diu 15. Di din theo üy quyn 

1. C dông, nguäi di din theo üy quyn cüa c dông là t chirc có th trrc 

tip tham dir h9p, üy quyn bng van bàn cho mt hoc mt sé cá nhân, t ch(rc khác 

dir h9p hoc dir h9p thông qua mt trong các hInh thirc quy djnh ti Diu 12.6 Diêu l 

nay. 

2. Vic üy quyn cho cá nhan, t chi'rc dti din di,r h9p Eii hi dng c dông 

phãi l.p thành van bàn. Van bàn üy quyn duc l.p theo quy djnh cüa pháp lut ye dan 

sr Va phãi neu rö ten cá nhân, t chic dugc üy quyn và s6 hxng c phn &rc üy 

quyn, ni dung üy quyn, phm vi üy quyn, thii hn Uy quyn, chü k cüa ben üy 

quyn va ben duçic üy quyn. Ca nhân, th chirc duçc Uy quyn dir h9p fi hi dng c 

clông phài xuAt trmnh van bàn üy quyn khi dàng k dir h9p tnrc khi vào phông h9p. 

Tri.i&ig hçp üy quyn 1i thI ngui tharn dix hQp phãi xut trInh them van bàn üy quyên 

ban du cüa c dông, nguäi di din theo üy quyn cüa c dông là t chirc (nu tri.rOc 

do chua dang k vói Tng Cong ty). 

3. Phiu biu quyt cüa nguäi duçic uS' quyn d' hçp trong phm vi duqc u5' 
quyn vn cO hiu lrc trong các trLräng hgp duâi day: 

a) Nguii üy quyn d cht, bj hn ch näng lirc hành vi dan sir ho.c bj m.t 

nàng lirc hành vi dan ski'; 

b) NguOi Uy quyn cia hüy bO vic chi djnh üy quyn; 

c) Ngithi Uy quyn cia hüy bO thAm quyn cüa ngithi thirc hin vic üy quyn. 

d) Diu khoãn nay không áp ding trong tru'ng hcip Cong ty nhn di.rçc thông 

báo v mt trong các si,r kin trên tarOt giä khai mc cuc h9p Di hi dng c dông 

hoc tnxOt khi cuôc hop du'Q'c triêu tp 'aj. 

Diu 16. Triu tp hQp Diii 1ii &ng c dông 

1. Hi dcng quail trj triu tip h9p Di hi dng c dông thu?mg niên và bt 

thi.r&ng. 

2. Hi dng quàn tr phài triu tp hpp Di hi dng c dông bt thung trong 

các trtr6ng hcrp sau: 

a) Hi dng quail trj xét thy c.n thit vi igi Ich cüa Tng Cong ty; 

b) S krgng thành viên HOi  dng quãn trj, Ban kim soát cOn 1i It han so h.rgng 

thành viên t6i thiu theo quy djnh cüa pháp lut; 

c) Theo yêu cAu cüa c6 dông hoc nhOm c dông quy djnh ti Diu 11.4 Diu 1 

nay; 
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d) Theo yêu cu cüa Ban kim soát; 

e) Trueing hgp khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu 1 nay. 

3. Hi dng quãn trj phãi triu t.p h9p Di hi dng c dông trong thii han  30 

ngày k tr ngày xãy ra trwmg hçip quy djnh tai  dim b khoân 2 Diu nay ho.c nhn 

dugc yêu cu triu tp h9p quy djnh tai  dim c và dim d khoãn 2 Diu nay. TnrOng 

hop Hi dng quãn trj không triu tp h9p Dai  hi dng c dông theo quy djnh thI Chü 

tjch Hi dng quãn trj và cãc thành viên Hi dng quãn trj phãi bi thi.rmg thit hti 

phát sinh cho Tng Cong ty. 

4. Truô'ng hgp I-Ii dng quân trj không triu tp h9p Dai hOi dcng c dông theo 

quy djnh tai  khoân 3 Diu nay thI trong th6i han  30 ngày tip theo, Ban kim soát thay 

th HOi  dng quàn trj triu t.p h9p D.i hi dng c dông theo quy dinh  cüa Lut nay. 

Tnr?ng hop Ban kMm soát không triu tp h9p Dai  hi dng ci dông theo quy djnh thI 

Ban kim soát phãi b6i thung thit hai  phát sinh cho Tng Cong ty. 

5. TrnO'ng hçip Ban kim soát không triu tp h9p Dai  hi dng c dông theo 

quy djnh tai  khoãn 2 Diu nay thI c dông hoc nhóm c dông theo quy djnh tai  Diu 

11.4 Diu 1 nay có quyn dai  din Tang Cong ty triu t.p h9p Dai  hi dng c dông. 

6. Ngui triu t.p h9p Eai  hi dng c dông phâi thirc hin các Cong vic sau 

day: 

a) Chun bj danh sách c dông dü diu kin tham gia và biu quyt tai Dai hi 

dng c dông. Danh sách c dông Co quyn dir hQp Dai hOi dng c dông dirge 1p 

không qua 10 ngày trizóc ngay gui giy mi hop hi dng c dông; Tang Cong ty 

phãi cong b thông tin v vic l.p danh sách c dông CO quyn tham dir h9p Dai  hi 

dng c dông ti thiu 20 ngày truâc ngay dàng k cuM cing; 

b) Chun bj chuang trInh, ni dung dai  hi. 

Trtxing hop ngi triu tp h9p DHDCI) tili chi kin nghj quy djnh Diu 

11 .4.d Diu 1 nay thI ch.m nMt ia 02 ngày lam vic truc ngày khai mac  cuc h9p 

DHDCD phâi trã lài bing van bn va nêu rO 1 do. Nguii triu t.p h9p DHDCE) chi 

duc ti~ ch6i kin nghj nu thuc mOt  trong các trung hop sau day: 

i) Kin nghj duçic gcri dn khOng dung quy djnh tai  Diu 1 1.4.d Diêu l nay; 

ii) Vào thai dim kin nghj, c dông hoc nhOm c dông không nm gi dü 

tix 5% c phn ph thông trO' len theo quy djnh tai  Diu 11.4 Diu 1 nay; 

iii) Vn d kin nghj khOng thuc thm quyn quyt djnh cua DHDCD; 

c) Chun bj tai 1it cho dai  hi; 

d) Dr thão nghj quyt Dai  hi dng c dông theo ni dung dir kin cüa cuc 

hop; 

e) Xác djnh thai gian và da dim t chirc dai  hi; 
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f) Thông báo và glri thông báo hgp Di hOi  dng c dông cho tht ca các c dông 

có quyn dir h9p. 

Thông báo mà'i h9p fi hi dng c dông duçic giri cho tht ca các Co dông bang 

phuo'ng thrc d bão dam dn dugc da chi lien 1c cüa c dông, dng thai Cong bô trên 

trang thông tin din tir cüa Tang Cong ty và Uy ban chCrng khoán Nhà nuâc, S giao 

djch chirng khoán ma Tng Cong ty däng k giao djch ho.c niêm yt. Nguii triu tp 

h9p Di hi dng c dông phài g1ri thông báo mài h9p dn tht ca các c dong trong 

Danh sách c dông có quyn dr hçp cl4m nht là 21 ngày truâc ngày khai mc cuc 

h9p Di hôi dng c dông (tInh tr ngày ma thông báo dixçc g1ri hoc chuyn di mt 

each hcp l). Chuong trinh h9p Dti hi dng c dông, các tài 1iu lien quan dn các 

vn d së duçic biu quyt t?i  dti hi dixçc giri cho các c dông hoc/và däng trên 

trang thông tin din tir cüa Tng Cong ty. Trong tnrng hcTp tài 1iu không du'qc gri 

kern thông báo hçp Dii hi dng c dông, thông bão mi h9p phài nêu rO duO'ng din 

dn toàn b tài lieu h9p d các c dong cO th tip can, bao grn: 

i) Chucing trInh h9p, các tài 1iu sr dung trong cuc hçp và dr thào nghj 

quyt di vâi tüng vn d trong chuong trinh h9p; 

ii) Danh sách và thông tin chi tiM cüa các üng viên trong trung hp bâu 

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

iii) Phiu biu quyM. 

g) Các cong vic khác phiic vii di hi. 

7. Chi phi triu tp và tin hành hçp Dti hOi  dng c dông theo quy djnh ti các 

khoàn 3, 4 và 5 Diu nay Se dugc Tng Cong ty hoàn 'ai. 

Diu 17. Thi'c hin quyn dçr hQp Bji hi dIng c dông 

1. C dông, ngu'ài dti din theo iy quyn cüa c dông là t chirc có th trirc tip 

tham dir h9p, üy quyn b&ng van bàn cho mthoc mt s Ca nhân, t chxc khác dr 

h9p hoc dir h9p thông qua rnt trong các hinh thirc quy djnh ti khoàn 3 Diêu nay. 

2. Vic üy quyn cho Ca nhân, t chirc di din dr h9p Di hi dng c dông 

phãi 1p thành van bàn. Van bàn üy quyn duge 1p theo quy djnh cüa phap lut v dan 

sir và phài nêu rö ten cá nhân, t chrc ducic üy quyn và s lugng c ph.n duc üy 

quyn. Ca nhân, t chirc du9c üy quyn dir h9p Di hi dng c6 dông phài xuât trInh 

van bàn iiy quyn khi dang k dir hçp truóc khi vào phOng h9p. 

3. C dông duç'c coi là tham dr và biu quyM tii cuc h9p Ei hi dOng c 

dông trong trix6ng hcxp sau dày: 

a) Tham dix và biu quyM trirc tip tai  cuc hçp; 

b) Uy quyn cho Ca nhân, th chirc khác tham dr và biu quyM ti cuc hop; 

c) Tham dir và biu quyM thông qua hi ngh trirc tuyn, bó phiu din tn hoc 
hInh th(rc diên tir khác; 

'V 

Si 

H) 
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d) Giri phiu biu quyt dn cuc hQp thông qua g1ri tim, fax, thu din tü'; 

e) Tham dr và biu quyt thông qua hInh thCrc h9p kt hgp mt hoc mt so các 
hinh th'Crc nêu trên. 

Diu 18. Cäc diu kin tin hinh hQp Di hQi dIng c dông 

1. Cuc h9p Dti hi dng c dông duçic tin hành khi có s c dông dir hçp di 

din trên 50% tng s c ph.n có quyn biu quyt. 

2. Truäng h9p cuc h9p 1n thu1r nht không dü diu kin tin hành theo quy 

djnh ti khoãn 1 Diu nay thl thông báo mi h9p 1.n thilr hai phãi duc gu1ri trong thai 

hn 30 ngày k tr ngày dr djnh h9p 1n thu'r nht. Cuc h9p Dti hi dng c dông 1.n 

thu1r hai dugc tin hành khi có s6 c dông dir hQp di din tr 33% tng s6 phiu biu 

quyêt tr& len. 

3. Truäng hgp cuc hçp 1n tim hai không dU diu kin tin hành theo quy djnh 

ti khoãn 2 Diu nay thI thông báo môi h9p lAn thi1r ba phãi di.rgc gii trong thai hn 20 

ngày k tii ngãy dirdjnh h9p lAn tim hai. Cuc hQp Dai  hi dng c dông lAn thu1r ba 

duçc tin hành không phi thuc vào tng s phiu biu quyt cUa các c dông dir h9p. 

4. Chi cO Dui hi dng ct dông mcii có quyn quyt djnh thay dM chuong trInh 

h9p dä duçic gu1ri kern theo thông báo rnOi h9p. 

Diu 19. Th thfrc tin hãnh hQp và biu quyt tii cuc hQp Thu hi dông c 

dông 

1. Truic khi khai mtc cuc h9p, Tng Cong ty phãi tin hành thu tic däng k9 

c dông và phâi thi.rc hin vic dang k cho dn khi các c dông CO quyn dir h9p cO 

mt däng k ht. 

2. Viêc bAu chU t9a, thu k và ban kirn phiu dugc quy djnh nhu sau: 

a) ChU tjch HOi  dng quãn trj lam chu1i t9a hoc üy quyn cho thành viên Hi 

dng quân trj khác lam chü t9a cuC h9p Dai  hi dng c dông do Hi dng quãn trj 

triu tap. Trung hp Chü tjch v.ng m.t hoc tm th?ii mt khã näng lam vic thI cac 

thành viên Hi dcng quân tn, con 1i bAu mt ngui trong s h9 lam chñ t9a cuc h9p 

theo nguyen t.c da s6. TruO'ng hçp không bAu duçic ngui lam chñ tQa, Tm&ng Ban 

kim soát diu hãnh d Dai  hi dng c dông bAu chü t9a cuc hçp trong sO nhUng 

ngui dir h9p và ngui Co phiu bAu cao nht lam chü t9a cuc hop; 

b) Trr tru'ng hpp quy dnti ti dirn a khoãn nay, ngu'i k ten triu tp h9p 

Dai hi dng c dông diu hành d Di hi dng c dông bAu chü .t9a cuc h9p và 

nguOi cO s phiu bAu cao nht lam chü t9a cuc hçp; 

c) Chü tQa cu1r rnt hoc mt s ngui lam thu k' cuc h9p; 

d) fi hi dng c dông bAu mt hotc nit s ngu?ii vào ban kim phiu theo 

d nghj cüa chü t9a cuc hop. 
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3. Chuong trInh và ni dung cuc h9p phãi duçic D.i hi dng c dông thông 

qua trong phiên khai mac. Chucing trInh phãi xác djnh thñ gian di vOi trng vn dê 

trong ni dung chucng trmnh h9p. 

4. Chü t9a di hOi  có th tin hành các hott dng cn thit d diu khin cuc 

hçp Dai hi dng c dong mt each có trt tir, diing theo chuang trInh dä ducic thông 

qua và phàn ánh dugc mong mun cüa da s nguñ dir h9p. 

5. Di hi dng c dông thào 1un và biu quyt theo tirng vn d trong ni 

dung chucrng trInh. Vic biu quyt dirge tin hành b&ng biu quyt tan thành, không 

tan thành vã không eó kin. K& qua kim phiu dugc chü t9a cong b ngay truc khi 
b mc cuc h9p. 

6. C dong ho.c di din dirge üy quyn dn sau khi cuOc h9p dä khai mc vn 

dugc däng k và có quyn tham gia biu quyt ngay sau khi däng k; trong trtxOng hcTp 

nay, hiu 1irc cüa nhtng ni dung dä dirge biu quyt truâe do không thay dôi. 

7. Ngui triu tp h9p hotc chü t9a cuc h9p Dii hOi  dng c dong CO quyên 

sau day: 

a) Yêu cu tht ca ngi.rOri dr h9p chju sr kim tra hotc các bin pháp an ninh 

hgp pháp, hçTp 1 khãc; 

b) Yêu cAu ca quan cO thm quyn duy trI trt tir cuc h9p; tric xuât nhüng 

nguOi không tuân thu quyn diu hành cüa chü t9a, Co gay rOi t4t tir, ngän can tiên 

trin bInh thithng cüa cuc h9p hoc không tuân thu các yêu c&u v kim tra an ninh ra 

khôi cuc h9p Di hOi  dng c dông. 

8. Chü t9a có quyn hoän cuOc h9p Di hi dng c dông dâ có dü sé ngiräi 

dang k dir h9p tii da không qua 03 ngày lam vic k tr ngày cuc h9p dr djnh khai 

mc va chi dirge hoän cuc h9p hoc thay di dja dim h9p trong tru?ng hçip sau day: 

a) Dja dim h9p khOng cO dü ch ngi thun tin cho ttt Ca ngiri dir h9p; 

b) Phuo'ng tin thông tin tai  dja dim h9p không bão dam cho c dông dr h9p 

tham gia, thão lun và biu quyt; 

e) Co ngu?i1 dir h9p can tr, gay r6i trt tir, eó nguy ca lam cho cue h9p 

không dirge tin hãnh mt each cong b&ng và hgp pháp. 

9. Trumg hçip chü t9a hoãn hoc tm dung h9p Di hi dng c dông trái vxi 

quy djnh ti khoãn 8 Diu nay, Di hi dng c dông bu mt nguôi khác trong s6 

nhUng nguäi dir h9p d thay th chü t9a diu hanh cuc h9p cho dn lüc kt thüc; tat 

Ca nghj quyt dirge thông qua tai  cue h9p do du cO hiu 1ire thi hành. 

10. Vic áp diing cong ngh thông tin hin di d c dông cO th tham dir và 

phát biu kin ti cuc h9p Dai  hQi dng c dông thông qua h9p trrc tuyn, bô phiu 

din tr hoc hInh thirc din tt'r khác thrc hin theo quy djnh tii Quy eh nOi  b v 

quãn trj Tang Cong ty. 
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Diu 20. Thông qua quyt dlnh  ella Dii hi dng c dông 

1. Các vn d thuc thm quyn ella Dti hi dng c dông có th duge thông 
qua bang hInh thirc biu quyt ti cuc h9p hoe 1.y kin bang van ban theo quy 
djnh tai  Diu 21 Diu 1 nay. 

2. Trumg hcip thông qua quyt djnh bang hInh thllc biu quyt ti cuc h9p 

2.1. Nghj quyt v ni dung sau day dugc thông qua nu duge s6 c dông di 
din tr 65% tang s phiu biu quyt tr& len ella tht cã c dông tham dci và biu quyt 
ti cuc h9p tan thành: 

a. Loti e phan và tng s e phan ella tüng loai; 

b. Thay di ngành, ngh và linh virc kinh doanh; 

e. Thay di ea cu t ehlle quãn 1 cong ty; 

d. Dr an dau tu hoc ban tài san eó giá trj ti.r 35% tng giá trj tài san tr& len 
ducie ghi trong báo cáo tãi ehInh gan nh.t ella Tng Cong ty; 

e. T chirc 1ti, giái th Tang Cong ty. 

2.2. Các nghj quy& duge thông qua khi dugc s6 c dông s& h&u trên 50% tang 
s6 phiu biu quy& ella tt cã c dông tham dr và biu quyt ti cuc hçp tan thành, 
trü tri.thng hcip quy djnh tai  eác khoán 2.1 vá khoãn 3 Diu nay. 

3. Vic biu quyt bau thành viên Hi dng quãn trj và Ban Kim soát phãi 
thirc hin theo phuang thirc bau dn phiu, theo do mi e dOng có tng s phiu biu 
quyt tucmg llng vi tng s6 e phan sll htru nhân vii s thành viên dugc bAu ella Hi 
dng quãn trj hoc Ban kim soát và c dông cO quyn dn ht hoc mt phan tang s 
phiu bau ella mInh cho mt hoc mt s irng dll viên. NguM trllng d1r thành viên Hi 
dng quàn trj hoe Kim soát viên dugc xác djnh theo s6 phiu bau tInh tr cao xung 
thAp, bat dAu tü 1rng dl'r viên có s phiu bau cao nhat cho dn khi dll s6 thành viên quy 
djnh tti Diu 1 nay. Trumg hcTp Co tir 02 i1ng dll viên trâ len dtt dllng s phiu bau 
nhu nhau cho thành viên cu6i dllng ella Hi dng quân trj hotc Ban kim soát thi s 
tin hành bau 1ui trong s6 eáe llng ell viên eó s phiu bau ngang nhau hoc lira eh9n 
theo tiêu chI quy djnh ti quy ch bau dll. 

4. TruOng hgp thông qua nghj quyt duâi hInh there lay " kin bang van bàn thi 
nghj quyt Di hi dng e dong dugc thông qua nu dirge s c dOng s& hüu trên 
50% tng s6 phiu biu quyt ella tAt Ca c dOng eO quyn biu quyt tan thành. 

5. Nghj quyt D?i  hi dng e dOng CO hiu le k tü ngày dirge thông qua hoc 
tll thai dim eO hiu lirc ghi ti nghj quy& do. 

6. Các nghj quyt Di hOi  dng e dông dirge thông qua bang 100% tng s6 e 
phan cO quyn biu quyt là hcrp pháp và eó hiu lrc ngay Ca khi trmnh tir, thll tiic triu 
tp h9p và thông qua nghj quyet do vi phm quy djnh ella Lut Doanh nghip và Diu 
l nay. 
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7. Nghj quyt Dti hi dng c dông phài duçic thông báo dn c dông có quyên 
dir h9p Dii hi dng c dông trong th?i hn 15 ngày k tir ngày thông qua; tn.rrng hcip 
Tong Cong ty có trang thông tin din tü, vic giri nghj quyt có th thay th bang vic 
däng tái len trang thông tin din tü cüa Tng Cong ty. 

Diu 21. Thm quyn và th thfrc 1y kin c dông bng van bàn dé thông 
qua quyt djnh cüa Di hi ding c dông 

Thm quyn và th thi'rc 1.y kin c dông b&ng van bàn d thông qua quyêt 

djnh cüa Dui hi dng c dông duçc thirc hin theo quy djnh sau day: 

1. Hi dng quãn trj có quyn 1y kin c dông bang van bàn d thông qua 

quyt djnh cüa Dii hi dng c dông khi xét thy cn thit vi lçii Ich cüa Tng Cong 
ty. 

2. Hi dng quàn trj chun bj phiu 1y kin, dir thào nghj quyt Di hi dông 

c dông, cac tài 1iu giãi trInh dir thào nghj quyt và gi'ri dn tht Ca c dông có quyn 

biu quyt chm nht là 10 ngày tmâc thôri h.n phài gui lai  phiu 1y 9 kin. Vic ip 

danh sách c dông gi'ri phiu 1y 9 kin thirc hin theo quy djnh ti Diu 16.6.a Diêu 1 

nay. Yêu cu và each thirc gui phiu 1y 9 kin và tài 1iu kern theo thirc hin theo quy 

djnh ti Diu 16.6.fDiu 1 nay. 

3. Phiu 1y 9 kin phài có các ni dung chü yu sau day: 

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

b) M%ic dIch ly 9 kin; 

c) H9, ten, dja chi lien lac,  quc tjch, s6 giAy t pháp 19 cüa c dông là Ca nhân; 

ten, ma s6 doanh nghip hoc s gi.y tä pháp 19 cüa t chirc, dja chi trii s chjnh dôi 

vOi c dông là t chirc hoc h9, ten, dja chi lien lac,  quc tjch, s giy t phãp 19 cüa 

cá nhân di vOi dai  din cüa c dOng là t chirc; s6 lixçing c phn cüa t1rng loi và s 

phiu biu quyt cüa c dông; 

d) Vn d cn lty 9 kin d thông qua quyt djnh; 

e) Phuang an biu quyt bao gm tan thành, không tan thành và không có 9 
kin di vài ti'xng vn d ly 9 kin; 

f) Thii htn phãi gui v Tng Cong ty phiu ltty 9  kin dã duqc trã Ri; 

g) H9, ten, thu k9 ccia Chñ tjch Hi dng quân trj. 

4. C dông có th gui phiu 1y 9 kin d trã 1i dn Tang Cong ty bang hlnh H 
thuc gui thu, fax hoc thu din tir theo quy djnh sau day: 

a) Trir?ng hçip gui thu, phiu ly 9 kin da dugc trã läi phãi Co chü k9 cüa c 

dông là cá than, cüa ngui dai  din theo üy quyn hoc nguäi di din theo pháp 1ut 

cOa c dOng là t chuc. Phiu 1y 9 kin gui v Tng Cong ty phãi dugc dirng trong 

phong hi dan kin và không ai dugc quyn ma truâc khi kim phiu; 
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b) Tnxông hçp g1ri fax ho.c thu din tir, phiu 1y kin giri v cong ty phãi 

dixgc giü bI mt dn th?i dim kim phiu; 

c) Các phiu 1y kMn gCri v Tng Cong ty sau thai hn dã xác djnh ti ni 

dung phiu 1y kin hoc d bj m trong tmàng hçip gui thu và bj tit 1 trong tru6ng 

hçp g1ri fax, thu din tCr là không hçip 1. Phiu 1y kin không dugc gri v dugc coi 

là phiu không tham gia biu quyt. 

5. Hi dng quãn trj t ch'Crc kim phiu và 1.p biên bàn kim phiu duâi sir 

chirng kin, giám sat cüa Ban kim soát hoc cüa c dông không nm giü chirc vi 

quãn l Cong ty. Biên bàn kim phiu phái bao gm các nOi  dung chü yu sau day: 

a) Ten, dja chi tri si chInh, ma s doanh nghip; 

b) Mic dIch và các v.n d cn 1y kin d thông qua nghj quyt; 

c) S c dông vâi tng s6 phiu biu quyt da tham gia biu quyt, trong do 

phân bit s phiu biu quyt hçip 1 và s phiu biu quyt không hçTp 1 và phucng 

thirc g11i phiu biu quy&, kern theo ph 1iic danh sách c dông tham gia biu quy&; 

d) Tng s6 phiu tan thành, không tan thành và không có kin di vài tung 

vAnd; 

e) Vn d dã duçc thông qua và t' 1 biu quyt thông qua tucing mg; 

f) HQ, ten, chtt k cüa Chü tjch Hi dng quân trj, nguii giám sat kim phiu và 

ngi.rii kirn phiu. 

Các thành viên Hi dng quàn trj, ngui kim phiu và nguäi giám sat kim 

phiu phài lien dOi chju trách nhim v tInh trung thrc, chInh xác cüa biên bàn kim 

phiu; lien dâi chju trách nhim v các thit hi phát sinh tfx các quy& djnh duçc thông 

qua do kim phiu không trung thirc, không chInh xác. 

6. Biên bàn kim phiu và nghj quyt phâi duçic gui dn các c dOng trong thai 

hn 15 ngày k tr ngày kt thüc kim phiu. Trtrang hp Tng Cong ty có trang thông 

tin din tu, vic gui biên bàn kim phiu và nghj quyt cO th thay th bang vic däng 

tãi len trang thông tin din tir cña Tng Cong ty. 

7. Phiu ly kin dã dugc trã ku, biên bàn kim phiu, nghj quyt da duqc 

thông qua và tài lieu có lien quan gui kern theo phiu lAy kin duqc luu giü ti trV s 

chInh cüa Tng Cong ty. 

8. Nghj quyt duçuc thông qua theo hlnh thuc lAy kin c dOng bAng van bàn 

cO giá trj nhix nghj quyt dixçuc thông qua tti cuc h9p Dti hi dng c dOng. 

Diu 22. Biên ban hçp Diii hi &ng c dông 

1. Các cuc h9p Hi dng quàn trj phãi duçuc ghi biên bàn và cO th ghi am, ghi 
và liru gi& duOi hinh thuc din tCr khác. Biên bàn phài l.p  bAng ting Vit và có th 1p 

them bAng ting anh, bao gm cac ni dung chü yu sau day: 

a) Ten, dja chi trii s chInh, ma s6 doanh nghip; 
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b) Thii gian và dja dim hçp Di hi dng c dông; 

c) Chucing trInh h9p và ni dung cuc h9p; 

d) HQ, ten chü t9a và thu k9; 

e) Tom tt din bin cuc h9p và các kin phát biu ti Di hi dng c dông 

v timg vn d trong ni dung chucmg trinh hçp; 

f) S c dông va tang s phiu biu quyt cüa cac c dông dr h9p, phii hic danh 

sách däng k c dông, dii din c dông dir h9p vài s6 c phn và s6 phiu b.0 tucYng 

irng; 

g) Tng s phiu biu quyt d6i vOi trng v.n d biu quyt, trong do ghi rO 

phucing thirc biu quyt, tng s phiu hçip 1, không hp 1, tan thành, không tan 

thành và không cO kin; t 1 tucmg 1rng trên tng s phiu biu quyt cüa c dông 
di,r hop; 

h) Các vAn d dä dugc thông qua và t' 1 phiu biu quy& thông qua tiiang 
i:rng; 

i) Chtt k cüa thu ta và thu k. 

TruO'ng hçp chü ta, ngixi ghi biên bàn tr chi k biên bàn hop nhung nu 

dugc tAt cã thành viên khác cüa Hi dng quãn trj tham dir và dng thông qua biên 

bàn hop k và CO dAy dü ni dung theo quy djnh tti khoàn nay thI biên bàn nay cO hiu 

1irc. Biên bàn hp ghi rO vic chü tea, nguO'i ghi biên bàn tr ch6i k biên bàn hop. 

2. Biên bàn hp Di hi dng c dông phãi lam xong và thông qua truóc khi kêt 

thüc cuc hop. 

3. Chü t9a và thu k cuc hop hoc ngui khác k ten trong biên bàn hop phâi 

lien dcii chju trách nhim v tinh trung thirc, chInh xác cüa ni dung biên bàn. 

4. Biên bàn 1p bAng ting Vit và ting Anh CO hiu 1irc pháp 1 nhu nhau. 

Trueing hçp có sr khác nhau v ni dung giüa biên bàn bAng ting Vit và bang tiêng 

Anh thI ni dung trong biën bàn bAng ting Vit duçc áp diing. 

5. Biên bàn hp fii hi dng c dông phài duçic giri dn tat Ca CO 

dong trong thai hn 15 ngày k tir ngày kt thüc cuc hop; vic g11i biên bàn kiêm 

phiu có th thay th bAng vic däng tài len trang thông tin din tir cüa Tng Cong ty. 

6. Biên bàn hop  D.i hi dng c dông, nghj quyt dà dugc thông qua và tài 1iu 

CO lien quan gui kern theo thông báo mi hop phài dugc li.ru gi ti tri s& chInh cüa 

Tng Cong ty. 

Diu 23. Yêu cAu hüy bO quyt dlnh  cüa Diii hi dông Co dông 

Trong thai htn chin muai (90) ngày, k tr ngày nl4n dugc biên bàn hop Dui 

hi dng c dông hoc biên bàn k& qua kim phiu lAy kin c dông bAng van bàn, 

c dOng hoc nhóm c dong quy djnh ti Diu 11.4 Diu 1 nay cO quyn yêu câu TOa 
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an hoc Tr9ng tài xem xét, buy bô nghj quyt hotc mt phn ni dung nghj quyêt Di 

hi dng c dông trong các trithng hgp sau day: 

1. TrInh tir và thu tVc  triu tp h9p hoc 1y ' kin c dông bang van bàn và ra 

quyt djnh cüa Dai  hi dng c dông vi phm nghiêm trçng quy djnh cüa Lut doanh 

nghip và Diu 1 nay, trr trumg hqp quy djnh ti Diu 20.6 Diu 1 nay. 

2. Ni dung nghj quy& vi phm pháp 1ut ho.c Diu 1 nay. 

Tnr?mg hçp có c dông, nhóm c dông yêu cau TOa an ho.c Tr9ng tài hüy bó 

nghj quy& Dti hQi dng c dông theo quy djnh tti Diu nay, nghj quyt do vn CO 

hiu 1irc thi hành cho dn khi quy& djnh hüy bô nghj quy& do cüa TOa an, Tr9ng tài 

cO hiu lirc, trir tnrông hgp áp dçing bin pháp khn cp tm thai theo quyt djnh cüa 

CG quan có th.m quyn. 

VII. HO! BONG QUAN TR! 

Biu 24. 1ng cfr, d cfr thành viên Hi dng quãn trj 

1. Tru?ng hçip da xác djnh duçic 'óng c'tr viên Hi dng quãn trj, Tng Cong ty 

phài cong b thông tin lien quan dn các ng cir viên t6i thiu 10 ngày trixic ngày khai 

mac h9p  Dai  hQi dng c dông trên trang thông tin din tir cüa Tng Cong ty d c 

dông có th tim hiu v các img cir viên nay tnróc kbi bO phiu. tJng cir viên Hi dng 

quàn trj phãi có cam kt bang van bàn v tInh trung thrc, chInh xác cüa cac thông tin 

Ca nhân duçic cong b và phãi cam kt thrc hin nhim v1i mt cách trung thirc, cn 

tr9ng và vi 1çi Ich cao nh.t cüa Tng Cong ty nu duçc bau lam thành viên Hi dng 

quãn trj. Thông tin lien quan dn iimg viên Hi dng quãn trj du'c cong b bao gm 

các nOi  dung ti thiu sau day: 

a) HQ ten, ngày, thang, näm sinh; 

b) Trinh d chuyên môn; 

c) Qua trInh cong tác; 

d) Các chirc danh quàn l khác (bao gm Ca chrc danh Hi dng quãn trj cüa 
cong ty khac); 

e) Các igi Ich cO lien quan tOi Tang Cong ty và các ben có lien quan cüa Tng 
Cong ty (nu co); 

f) H9, ten cüa c dông hoc nhóm c dông d cu irng viên do (nu co); 

2. Các c dông nm git c phan ph thông có quyn gp s quyn biu quyt 

d d cir các iirng viên Hi dng quãn trj. C dông hotc nhOm c dông nm giü tir 10% 

dn duài 20% dugc d cir t6i da mt (01) irng viên; ttir 20% dn drni 30% dugc d cir 

t& da hai (02) img viên; tr 30% dn duOi 40% di.xgc d cir t6i da ba (03) ung viên; tr 
40% dn dual 50% dugc d cir t& da bn (04) ring viën; tir 50% dn dual 60% dugc 
d cir tM da näm (05) 1rng vien; tr 60% dn duai 70% dugc d ci ti da sáu (06) rng 
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viên; tr 70% dn duOi 80% duçic d Cu ti da bay (07) img viên; và tr 80% den duài 
90% tang s c phn có quyn biu quyt duçc d ci'r ti da tam (08) thành viên. 

3. Tru?mg hcrp s luçing 1rng viên Hi dng quãn trj thông qua dê cr và irng cir 

vn khong dü s luçing c.n thit, Hi &ng quàn trj ducing nhim có th gii thiu 

them rng ci'r vien d Di hi dng c dông thông qua. 

4. Thành viên Hi dng quãn trj phài dáp 1mg các tiêu chun và diu kin theo 

quy djnh ti khoân 1 Diu 155 Lust Doanh nghip, Diu 275 Nghj djnh 155/2020/ND-

CP và Diu 1 nay. Thành vien HDQT dc l.p phãi dãp iirng các diu kin quy djnh ti 

Khoân 2 Diu 155 Lut Doanh nghip và Quy ch ni b v quãn trj Tng Cong ty c 

phn Cong trInh Viettel. 

Diu 25. Thành phn và nhim k3 cüa thành viên Hi &Ing quãn trl 

1. Hi dng quãn trj có tiir 03 dn 11 thành viên. S li.rçing ci th thành viên HOi 

dng quãn trj timg nhim k' do Di hQi dng c dông quyt djnh. 

2. Nhim k' cüa thành viên Hi dng quân frj không qua nàm (05) näm và có 

th di.rçic bu 1i vOi s6 nhim k5' không hn ch. Mt Ca nhân chi duqc b.0 lam thành 

viên dOe  1p  HOi  dng quàn trj cüa Tng Cong ty không qua 02 nhim k5' lien tiic. 

Trung hçip tht ca thành viên HOi  dng quãn trj cüng kt thüc nhiOm k' thI các thành 

viên do tip tiic là thành viên HOi  dng quàn trj cho dn khi Co thành viên mOi duqc 

bu thay th và tip quán Cong vic. 

3. Co c.0 thành viên HOi  dng quân trj nhu sau: 

Tng s6 thành vien HOi  dng quãn trj không diu hành phãi chim It nht mOt 

phn ba (1/3) tng s6 thành viên HOi  dng quãn trj và dam bão t' 1 s thành viên HOi 

dng quàn trj dOe  1p tuân thu quy djnh di vOi cong ty niêm yt. Co cu thành vien 

HOi dtng quàn trj thrc hin theo quy djnh phap 1ut. Tng Cong ty hn ch t6i da 

thành vien HOi  dng quãn trj kiêm nhim ehue danh diu hành cüa Tng Cong ty d 

dam bão tInh dOc 1p cüa HOi  dng quãn frj. 

4. Thành viên HOi  dng quàn trj không cOn P.r each thành vien HOi  dông quãn 

trj trong trurng hcip bj Dti hOi dng c dông min nhim, bäi nhim, thay th theo quy 

djnh tii Diu 160 Lut Doanh nghip. 

5. Vic b nhim thành viên HOi  dng quân trj phãi dxçic cOng b6 thông tin theo 

cac quy djnh cüa phap lutt v cOng b thông tin trên thj trir0ng chung khoán. 

6. Thành viên 1-IOi dng quân trj có th không phãi là c dông cüa Tng Cong 

ty. 

7. Thành viên HOi  dng quãn trj cüa mOt  cong ty di chüng chi duc dng thai 

là thành viên HOi  d6ng quàn trj tai  t6i da 05 cong ty khác. 

Diu 26. Quyn htn Va nghia vi cüa HOi  dng quãn trl 
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1. Hi dng quãn trj là ccr quan quàn 1 Tng Cong ty, có toàn quyn nhân danh 

Tng Cong ty d quyt djnh, th%rc hin quyn và nghia vi cüa Tng Cong ty, tri'i các 

quyn và nghia v1,i thuc thm quyn cüa Di hi dng c dông. 

2. Hi dng quãn trj cO nhüng quyn hn và nghia vii sau: 

a) Quy& djnh chin luçic, k hoch phát trin trung hn và k hoch kinh doanh 

hang nàm cüa Tng Cong ty; 

b) Kin nghj 1oi c phri vâ thng s c phn dugc quyn chào ban cüa trng 

loai; 

c) QuyM djnh ban c phAn chixa ban trong phm vi s c ph.n duge quyên chào 

bàn cña ti'rng loai; quy& djnh huy dng them vn theo hInh thirc khác; 

d) QuyM djnh giá bàn c phn và trái phiu cüa Tng Cong ty; 

e) Quyt djnh mua 1ti c phAn theo quy djnh tai  khoãn 1 và khoãn 2 Diu 133 

cüa Luat  Doanh nghip; 

1) Quyt djnh du ti.x ho.c bàn s tài san có giá trj di.ri 35% tng giá trj tài san 

tth len duge ghi trong báo cáo tài chInh gn nMt cüa Tang Cong ty; 

g) Quyt djnh giãi pháp phát trin thj tmô'ng, tip thj và cong ngh; 

h) Thông qua hcip dng mua, bàn, vay, cho vay và hçip dng, giao djch khác có 

giá trj tir 35% Mng giá trj tài san trà len dugc ghi trong báo cáo tài chInh gn nht cüa 

Tng Cong ty hotc mOt  giá frj khác theo nghj quyt phân cp thm quyn cüa Hi 

dng quãn trj tüy tfxng thai k' và hçip dng, giao djch thuc thm quyn quyt djnh 

cüa Dti hi dng c dông theo quy djnh ti dim d khoãn 2 Diu 138, khoãn 1 và 

khoân 3 Diu 167 cüa Lut Doanh nghip; 

i) Bu, min nhim, bäi nhim Chü tjch Hi dng quân trj; b nhim, min 

nhim, k kt hçip dng, chm dirt hçip dng di vOi Tng giám d&, các Phó Tng 

Giám d&, K toán tnr&ng và ngui quân ly" quan tr9ng khác theo Nghj quyt cüa HOi 

dng quãn trj trng thai k5'; quy& djnh tin luang, thu lao, thuôg và igi Ich khác cüa 

nhUng ngixii quãn 1 do; cr ngui di din theo üy quyn tham gia Hi dng thành 

viên ho.c Dai  hi dng c dông a cong ty khác, quyt djnh mirc thii lao và quyn igi 

khác cüa nhtng nguäi do; 

j) Giám sat, chi dio Tng giám dc và nguäi quân 1 khác trong diu hành cong 

vic kinh doanh hang ngãy cUa Tng Cong ty; 

k) Quyt djnh co c.0 t chuc, các quy ch quãn 1 ni b cüa Tng Cong ty 

thuc thm quyn theo nghj quy& cüa Hi dng quãn trj ttiy tuxng thai ks', quyt djnh 

thành 1p cong ty con, chi nhánh, van phOng di din và vic gop van, mua c phn 

cüa doanh nghip khác; 
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1) Duyt chrang trmnh, nOi  dung tài 1iu phic vii hçp Dai  hi dng c dông, 
triu tp h9p Dai  hi dng c dông hoc 1y kin d Dai  hi dng c dông thông qua 
nghj quyt; 

m) TrInh báo cáo tài chInh hang nãm len Dai  hi dng c dông; 

n) Kin nghj mirc c tirc duçc trã; quyt djnh thñ han  vã thu tiic trã c tirc hoc 
xi'r 1 1 phát sinh trong qua trInh kinh doanh; 

o) Kin ngh vic t chrc lai,  giãi th cong ty; yêu cau phá san Tang Cong ty; 

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

vi quyn han  cüa Hi dng quân trj; 

q) Chju trách nhirn tnrâc c dông v hoat dng cüa Tng Cong ty; 

r) Di xir bInh dang di vOi tht cã c dông và ton tr9ng lçii Ich cUa ngll?Yi có 

quyn li lien quan dn Tng Cong ty; 

s) Dam báo hoat dng cüa Tng Cong ty tuân thu các quy djnh cüa pháp 1ut, 

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

t) Xây drng Quy ch hoat dng cüa Hi dng quãn trj trInh Dai  hi dng c 

dông thông qua và Cong bi trên trang thông tin din ti'r cña Tng Cong ty; 

u) Giám sat và ngän ng1ra xung dt igi jch cüa các thành viên HOi  dng quãn trj, 

thành viên Ban kim soát, Tng giám dc và ngithi quãn 1 khác, bao gm vic si'r 

diing tài san Tang Cong ty sai mi1c dIch và lam  ding các giao djch vOi ben lien quan; 

v) Xây dirng Quy ch nQi b v quãn trj cong ty và trInh Dai  hi dng c dông 

thông qua; 

w) B nhim Ngu?ii phi trách quãn trj Cong ty; 

x) T chrc dào tao,  tp hun v quán tr cong ty và các k5 näng cAn thit cho 

thành viên Hi dng quãn trj, Tang giám d6c vã nguäi quãn 1 khác cüa Tng Cong 

ty; 

y) Báo cáo hoat dng cüa Hi dng quãn trj tai  Dai hi dng c dông theo quy 

djnh tai  Diu 280 Nghj djnh 155/2020/ND-CP và các van ban si'ra di, b sung, thay 

th nu có. 

z) Quyn và nghia vii khác theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Lu.t Chirng 

khoán, quy djnh khác cüa pháp lut và Diu l nay. 

Diu 27. Thu lao, thu'&ng và Iqi Ich khác cüa thãnh viên Hi dng quãn tn 

1. Tng Cong ty có quyn trã thu lao, thr&ng cho thành viên Hi dng quán trj 

theo kt qua và hiu qua kinh doanh. 

2. Thành viên Hi dng quãn trj dugc hiRing thu lao cong vic và thiRing. Thu 

lao cong vic durgc tInh theo s ngày cong cAn thit hoàn thành nhim vii cüa thành 
viên Hi dng quân trj và muc thu lao mi ngày. Hi dng quãn trj dr tInh muc thu 

'V 
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lao cho trng thành viên theo nguyen tc nht trI. Tng miirc thu lao và thuâng cüa Hi 

dng quãn trj do Dai  hi dng c dông quyt djnh ti cuc h9p thu?ng niên. 

3. Thành vien Hi dng quãn trj dugc thanh toán chi phi an, i, di iai và chi 

phi hçip 1 khác khi thirc hin nhim v1i thrçic giao. 

4. Thu lao cüa tmg thành viên HOi  dng quán trj dixçic tinh vào chi phi kinh 

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

duqc th hin thành mic riêng trong báo cáo tài chInh hAng näm cüa Tng Cong ty và 

phài báo cáo Dti hi dng c dông tai  cuc h9p thung niên. 

Diu 28. Chfl tjch Hi dng quãn trj 

1. Chü tjch Hi dng quân trj do Hi dng quãn trj bAu, min nhim, bai nhim 
trong s6 các thành viên Hi dng quãn trj. 

2. Chü tjch Hi dng quãn trj không duçc kiêm Tng giám dc. 

3. Chü tjch Hi dng quãn trj có quyn vá nghia vi sau day: 

a) L.p chucing trmnh, k ho.ch hoat dng cUa Hi dng quãn trj; 

b) ChuAn bj chuang trInh, ni dung, tài lieu phiic v11 cuc hçp; triu $p, chü tn 
và lam chü t9a cuc h9p HOi  dông quãn trj; 

c) T chuc vic thông qua nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng quãn trj; 

d) Giám sat qua trInh th chirc thirc hin các nghj quyt, quyt djnh cüa Hi 
dông quãn trj; 

e) Chü t9a cuc h9p Dai  hi dng c dông; 

Quyn vá nghia vi khac theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

4. TruOng hçp Chü tjch Hi dng quán trj có dan tr chuc hoc bj min nhim, 
bâi nhim, Hi dng quãn trj phãi bAu ngthi thay th trong thyi han  10 ngày k tir 
ngày nhn dan tir chuc hoc bj min nhim, bäi nhim. 

5. Tnixng hp Chü tjch Hi dng quàn trj yAng mt hoc không th thirc hin 
duçic nhim viii cua minh thI phái üy quyên bang van ban cho mt thành viên khác thirc 
hin quyên và nghia vi cüa Chü tjch Hi dOng quãn trj theo nguyen the quy djnh tai 
Dieu 1 Tong Cong ty. TruOng hcip không có ngixäi duqc üy quyên hoc ChU tjch Hi 
dong quãn trj chêt, mat tIch, bj tam  giam, dang chap hánh hInh pht tü, dang chap hành 
bin pháp xir 1 hành chinh tai  ca sâ cai nghin bat buc, ca s giáo diic bat buQc, trôn 
khôi nai ctr trá, bi han chê hoàc mat nang 1rc hành vi dan sir, có khO khän tnong nhn 
thuc, lam chü hành vi, bj Tàa an cam dam nhim chic vv, cam hành nghê ho.c lam 
cong vic nhât djnh thI các thành viên con 'a bâu mt ngu?i trong so các thãnh viên 
giu chuc Chü tjch Hi dông quãn trj theo nguyen täc da sO thành vien cOn 'ai tan thành 
cho den khi có quyêt dnh mâi cüa Hi dông quán trj. 

6. Khi xét thAy cAn thit, Hi dng quãn trj quyt djnh b nhim thu k Tng 
Cong ty. Thu k Tng Cong ty có quyn và nghia vi sau day: 

a) H trg t chuc triu tp h9p Dai hi dng c dong, Hi dng quãn trj; ghi 
chép các biên ban hçp; 
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b) H trçi thãnh vien Hi dng quãn trj trong vic thirc hin quyn và nghia vii 
duçc giao; 

c) H trçi Hi dng quãn trj trong áp diing và thirc hin nguyen tc quãn trj cong 
ty; 

d) H trg Tng Cong ty trong xây dung quan h c dông Va bão v quyn, igi 
Ich hçp pháp cüa CO dông; vic tuan thU nghia vi cung cap thông tin, cong khai hOa 
thông tin và thU tic hành chInh; 

Diu 29. Cuc hçp cüa Hi dlng quãn trl 

1. ChU tjch Hi dng quãn trj dugc bu trong cuc hQp du tiên cUa Hi dng 

quãn trj trong thai hn 07 ngày lam vic k tir ngày kt thUc bu cU Hi dông quãn trj 

dO. Cuc h9p nay do thành vien CO s phiu b.0 cao nMt ho.c t' l phiu Mu cao nMt 

triu tp va chU tn. Tmàng hçip có nhiu han mt thành viên có s phiu Mu hoc t' 

l phiu Mu cao nh.t và ngang nhau thi các thành viên Mu theo nguyen tc da s6 d 

ch9n 01 ngui trong s6 h9 triu tp h9p HOi  dng quàn trj. 

2. Hi dng quân trj h9p It nht mi qu mt ln và Co th h9p Mt thumg. 

3. ChU tjch Hi dng quãn trj triu tp h9p HOi  dng quãn trj trong các trixông 

hçrp sau day: 

a) CO d nghj cUa Ban kim soát hoc thành viên dc 1p Hi dng quàn trj; 

b) Co d nghj cUa Tng giám dc hoc It nht 03 ngixi quàn 1 khác; 

c) Co d nghj cUa It nMt 02 thành viên Hi dng quân trj; 

d) TnrOng hçTp khác theo quy djnh pháp luat. 

4. D nghj quy djnh tti khoãn 3 Diu nay phãi dixçic l.p thành van bàn, trong do 

nêu rô miic dich, vn d cAn thão 1un và quyt djnh thuOc thAm quyn cUa Hi dng 

quãn trj. 

5. ChU tjch Hi dng quãn trj phãi triu tp hpp Hi dng quàn trj trong thii 

hn bay (07) ngày lam vic, k tr ngày nhan duçic d nghj nêu ti khoãn 3 Diu nay. 

Trumg hgp khOng triu tp h9p theo d nghj thI ChU tjch Hi d6ng quãn trj phãi chju 

trách nhim v nhung thit hii xãy ra di vci Tng Cong ty; nguOi d nghj CO quyn 

thay th ChU tjch Hi dng quan trj triu tp h9p Hi dong quãn trj. 

6. ChU tjch Hi dng quàn trj hoc ngixi triu tp h9p Hi dng quàn trj phài 

gUi thông báo mi h9p ch.m nht là 03 ngay lam vic tni..rc ngay h9p. Thông báo mi 

hop phãi xác dinh ci th thai gian va dja dim hpp, chuang trinh, các vAn dê thão 1u.n 

và quyt djnh. Kern theo thông báo mai h9p phâi cO tài 1iu sU ding tai  cuOc h9p va 
phiu biu quyt cUa thành viên. 

Thông bão mai h9p Hi dng quãn trj cO th gUi bAng giAy mai, din thoi, fax, 

phuang tin din tU và bão darn dn dirge dja chi lien lac cUa tUng thành viên Hi 

dng quàn trj dirge däng k tai  Tng Cong ly. 
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7. Chü tjch Hi dng quãn trj hoc ngix?i triu t.p gri thông báo mM h9p Va 

các tài 1iu kern theo dn các Kim soát viên nhu di vài các thành viên Hi dng 

quãn trj. Kim soát vien có quyn dir các cuc h9p Hi dng quãn trj; có quyn thão 

1un nhung không di.rçic biu quyt. 

8. Cuc h9p I-Ii dng quãn trj duqc tin hành khi CO tr ba phn lii tng s 

thành viên trâ len dir hop. Tmng hçTp cuc h9p duçic triu t.p theo quy djnh ti khoãn 

nay không dü s thành viên di,r h9p theo quy djnh thi &rgc triu t.p lAn thir hai trong 

thM hn 07 ngày k tr ngày dr djnh h9p lAn thir nhAt. Tru?mg hgp nay, cuc hp dixçxc 

tin hành nu CO han mt nira s6 thành viên Hi dng quãn trl dir h9p. 

9. Thành viên Hi dng quán trj thrçc coi là tham dir và biu quyt t.i cuOc 

h9p trong tri.r6ng hçp sau day: 

a) Tham dir và biu quyt trrc tip ti cuc hçp; 

b) Uy quyn cho nguM khác dn dir h9p và biu quyt theo quy djnh tai  khoãn 

11 Diêunày; 

c) Tham dir và biu quy& thông qua hi nghj trirc tuyn, bô phiu din tir hoc 

hinh thirc din tü khác; 

d) Gi'ri phiu biu quyt dn cuQc h9p thông qua thu, fax, thu din tà; 

e) Tham d? và biu quy& thông qua hInh thirc h9p kt hçip mt hoc mt s các 

hInh thirc neu tren. 

10. Trixäng hçp giri phiu biu quy& dn cuc h9p thông qua thu, phiu biu 

quyt phãi dirng trong phong bi dan kin và phãi duçic chuyn dn Chü tjch Hi dng 

quàn trj ch.m nhAt là 01 gRi tri.râc khi khai rnic. Phiu biu quyt chi duçic mi trixOc 

sir chirng kin cüa tAt ca nhQng ngu?i dr h9p. 

11. Thnh vien phái tham dir dAy dü các cuc h9p HOi  dng quán trj. Thành 

viên dixgc üy quyn cho nguM khác dir h9p và biu quy& nu di.rçc da s thành vien 

Hi dng quán trj chAp thun. 

12. Nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng quân trj dugc thông qua nu duçic da 

s6 thành vien dir h9p tan thành; trung hçp s6 phiu ngang nhau thI quyt djnh cui 

cüng thuQc v phIa cO kin cüa Chü tjch Hi dng quãn trj. 

Diu 30. Biên ban hçp Hi dlng quail trl 

1. Các cuc h9p Hi dng quàn trj phãi duc ghi biên bàn và cO th ghi am, ghi 
và km gi& di.râi hInh thirc din tCr khác. Biên ban phài 1p bang tiêng Vit và cO the 1p 
them bang tieng nixOc ngoài, bao gôm các ni dung chU yêu sau day: 

a) Ten, dja chi tr s& chInh, ma s doanh nghip; 

b) ThM gian, dja dirn h9p; 

c) Miic dIch, chucing trinh và ni dung hçp; 
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d) HQ, ten tuxng thành vien dir h9p hoc ng1.ri dugc ñy quyn dir h9p và each 
thirc dir hçp; h9, ten các thành vien không dir h9p và 1 do; 

d) Vn d dirgc thào 1un và biu quyt ti cuc h9p; 

e) TOm tt phát biu kin cüa tmg thành viên dir h9p theo trInh tr din bin 
cüa cuc hçp; 

g) Kt qua biu quy& trong dO ghi rO nhng thành viên tan thành, không tan 
thành và không CO kiên; 

h) VAn d dà &rçYc thông qua và t' 1 biu quyt thông qua tuong 1rng; 

i) HQ, ten, chü k3 chü t9a và ngixi ghi biên bàn, trfi tm6ng hçip quy djnh ti 
khoàn 2 Diêu nay. 

2. TruOng hçp chü t9a, nguôi ghi biên bàn tü ch6i k biên bàn h9p nhimg nu 
ducic tat ca thành viên khác cüa Hi dông quàn trj tham dir va dông thông qua biên 
bàn h9p k và cO day dñ ni dung theo quy djnh ti các dim a, b, c, d, d, e, g và h 
khoàn 1 Diêu nay thI biên bàn nay có hiu 1irc. Biên bàn h9p ghi rO vic chü t9a, nguOi 
ghi biên bàn tr chôi k biên bàn h9p. NguOi k biênbàn h9p chu trách nhim lien dâi 
ye tInh chInh xác và trung thire cüa ni dung biên bàn hçp HOi  dong quàn trj. Chü t9a, 
nguOi ghi biën bàn chju trách nhim Ca nhân ye thit hi xãy ra dôi vâi doanh nghip 
do tr chôi k biên bàn h9p theo quy djnh cüa Diêu l và pháp luQt có lien quan. 

3. Chü t9a, ngui ghi biên bàn và nhtthg ngi.r?i k ten trong biên bàn phài chju 
trách nhim ye tInh trung thirc và chInh xác cüa ni dung biên bàn h9p Hi dong quàn 
trj. 

4. Biên bàn h9p Hi dng quàn trj và tài 1iu sr ding trong cuc h9p phài duçc 
luu gitt ti trii sâ chInh cüa Tong Cong ty. 

5. Bien bàn 1p bAng ting Vit và bAng ting nuàc ngoài cO hiu hrc pháp 1 
nhu nhau. Tru&ng hcp cO sir khác nhau ye ni dung giüa biên bàn bang tiêng Vit và 
bang tiêng nuc ngoài thi ni dung trong biên bàn bang tiêng Vit duçic áp ding. 

Diu 31. Nguô'i phii trách quail trl cong ty 

1. Hi dng quàn trj b nhim It nhAt 01 ngiiOi phi trách quàn trj cong ty d h 

trg cOng tàc quãn trl cOng ty ti doanh nghip. Ngui phi trách quãn trj cOng ty cO th 
kiêm nhim lam Thu k cOng ty theo quy djnh ti khoãn 6 Diu 28 Diu 1 nay. 

2. Ngi.ri phit trach quàn trj cOng ty không duçc dng thai lam vic cho to chirc 

kim toán duoc chAp thun dang thirc hin kim toãn các bào cao tài chInh cüa TOng 

Cong ty. 

3. Ngi.rii phii trách quàn trj cOng ty cO quyn và nghia vçi sau: 

a) Tu vAn Hi dng quàn trj trong vic t chc hçp Di hi dng c dOng theo 

quy dinh yà các cong viêc lien quan gifla Tng Cong ty và c dong; 

b) ChuAn bj các cuc h9p 1-Iii dng quân trj, Ban kim soát yà Di hi dng c 

dOng theo yeu cAu cüa Hi dng quãn trj hoc Ban kim soát; 
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c) Tu vn v thu tic cüa các cuc h9p; 

d) Tham dir cãc cuc h9p; 

ci) Tu v.n thu tiic 1p các nghj quyt cüa Hi dng quàn trj phü hgp vài quy 

djnh cüa pháp 1u.t; 

e) Cung cAp các thông tin tài chmnh, biên bàn h9p Hi dng quàn trj và các 

thông tin khác cho thành viên Hi dng quãn trj và thành viên Ban kim soát; 

g) Giám sat và báo cáo Hi dng quàn trj v hot dng Cong b thông tin cüa 

Tng Cong ty; 

h) Là du m& lien 1c vOi các ben có quyn lçii lien quan; 

i) Bão mt thông tin theo các quy djnh cüa pháp 1ut; 

k) Các quyn và nghia vii khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

VIII. TONG GIAM DOC vA NGU'I DIEU HANH iuiA 

Diêu 32. T chü'c b may quãn 1 

H thng quãn 1 cüa Tng Cong ty phài dam bão b may quân 1 chju trách 

nhim truic Hi dng quãn trj và chju sir giám sat, chi do cüa Hi dng quãn trj 

trong cong vic kinh doanh hang ngày cüa Tng Cong ty. Tng Cong ty cO Tng Giám 

dc, các Phó Tng Giám dc, K toán trix&ng. Vic b nhim min nhim, bäi nhim 

các chirc danh nêu trén phâi dugc thông qua bAng nghj quyt Hi d6ng quán trj. 

Diu 33. Ngu*i diu hành Tng Cong ty 

1. Theo d nghj cüa Tng Giám dc và ducic sir chAp thu.n cüa HOi  dng quãn 

trj, Tng Cong ty duçic tuyn diing nguñ diu hành khác vâi s luçmg và tiêu chuAn 

phü hçip vâi Ca cAu và quy ch quãn 1 cüa Tang Cong ty do Hi dng quán trj quy 

djnh. Nguôi diu hành doanh nghip phãi có trách nhim mn can d h trç Tng 

Cong ty dt dugc các mic tiêu d ra trong hot dng và th chirc. 

2. Tang Giám dc duçc trá luong và thu&ng. Tin lucing và thuing cüa Tng 

Giám dc do Hi dng quãn trl quyt djnh. 

3. Tin luang cüa ngu?ñ diu hành duçic tInh vào chi phi kinh doanh cüa Tng 

Cong ty theo quy djnh cüa pháp lu.t v thu thu nhp doanh nghip, dugc th hin 

thành mvc  riêng trong báo cáo tài chInh hAng näm cüa T6ng Cong ty và phãi báo cáo 

Dii hi dng c dong tai  cuc hçp thuing niên. 

Diu 34. Bi nhim, min nhim, nhim vi và quyn hin cüa Tng Giám dc 

1. Hi dng quàn trj b nhim mt thành viên Hi dng quàn trj hoc thuê mt 

nguäi khác lam Tng Giám dc. Tng Giám dc phâi clap irng các tiêu chuAn, diu 
kin sau day: 

a) Không thuc di tuçing quy djnh ti khoàn 2 Diu 17 cua Lut Doanh nghip; 
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b) KhOng dixgc là nguñ có quan h gia dInh cüa ngix?ii quãn 1 Tng Cong ty, 

Kim soát viên cüa Tng Cong ty và Tp doán; ngui di din pMn von nhà nurc ti 
Tp doàn, ngixi dai  din phAn vn cüa Tp doàn ti Tng Cong ty; 

c) Co trmnh dO chuyên rnon, kinh nghim trong quãn trj kinh doanh cüa Tng 
Cong ty. 

2. Tng giám dc là ngi.ri diu hành cong vic kinh doanh hang ngày cüa Tong 

Cong ty; chju sir giám sat cüa Hi dng quãn trj; chju trách nhim triiic Hi dng 

quãn trj và truâc pháp lut v vic thirc hin quyn, nghia vii dtrçic giao. 

Nhim k' cüa Tng Giám dc không qua näm (05) näm và có th dugc b 

nhim li vâi s nhim k5' khOng hn ch& 

3. Tng Giám dc có các quyn và nghTa v1i sau: 

a) Quyt djnh các van d lien quan dn cOng vic kinh doanh hng ngày cüa 

Tang Cong ty ma không thuc tham quyn cüa Hi dng quãn trj; 

b) T chirc thirc hin các nghj quy&, quyt djnh cüa Hi dng quãn trj; 

c) T chirc thirc hin k hoch kinh doanh và phucmg an dau ti.r cüa Tng Cong 

ty; 

d) Kin nghj phucing an Ca c.0 t chirc, quy ch quãn l ni b cüa Tng Cong 

ty; 

d) B nhim, min nhim, bãi nhim các chrc danh quãn 1 trong Tng COng 

ty, trir các chirc danh thuc tham quyn cüa Hi dng quãn trj; 

e) Quyt djnh tin krcng và igi Ich khác di vi ngiiôi lao dng trong Tng 

Cong ty, k ca nguäi quãn l thuc th.m quyn b nhim cüa Tng Giám dc; 

g) Tuyn diing lao dng; 

h) Kin nghj phuang an trã c tirc hoc xi'r 1" l trong kinh doanh; 

i) Quyn và nghia vii khác theo quy djnh cüa pháp 1ut, Diu i nay và nghj 

quyt, quyt djnh cüa Hi dng quân trj. 

4. Tng Giãm dc phài diu hành cOng vic kinh doanh h&ng ngày cüa Tng 

Cong ty theo dung quy dnh cüa pháp luat, Diu 1 Tng Cong ty, h?p  dng lao dng 

k vâi Tng COng ty và nghj quyt, quyt djnh cüa HOi  dng quãn trj. Tri.thng hçip 

diu hành trái vOi quy djnh nay ma gay thit hai  cho Tng COng ty thI Tang Giám dc 

phài chju trách nhiêm tmâc pháp 1ut và phãi bi thii6ng thit hi cho Tng Cong ty. 

5. Hi dng quãn trj cO th min nhim Tng Giám dc khi da s thành viên 

Hi dng quán trj có quyn biu quyt dir h9p tan thành và b nhim Tng Giám dc 

mi thay th. 

IX. BAN KIEM SOAT 

Diu 35. Ing cü, d cü thãnh viên Ban kiém soát 

)F 
G 
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1. Vic i'rng cà, d cr thành viên Ban kim soát dirqc thrc hin tiiong tr quy 

djnh ti khoàn 2 Diu 24 Diu 1 nay. 

2. TriRing hçp s hrçing các üng viên Ban kim soát thông qua d cir vã 1rng c11 

khOng dü s 11.rcmg cn thit, Ban kim soát duGng nhim có th d ci'r them i'rng viên 

hoc t chirc d cir theo co ch quy djnh ti Quy ch ni bO v quãn tr Tng Cong ty. 

Ccx ch Ban Kim soát duung nhim d cir 1mg viên Ban Kim soãt phái di.rgc cOng b6 

rO rang tmâc khi Dai  hi dng c dông biu quyt bAu thành viên Ban kim soát theo 

quy djnh cüa pháp 1u.t. 

Diu 36. Thành phn Ban kim soát 

1. s6 lixqng Kim soát vien cüa Tng Cong ty t1m 03 dn 05 Kim soát viên. S6 
lacing cii th thành viên Ban kim soát t1mng nhim k' do D.i hi dng c dOng quyt 

djnh. Nhim kS'  cüa Kim soát viên không qua nàm (05) näm và có th dixçic bu 1.i 

vxi s nhim k' khOng han  ch. 

2. Kim soãt viên phãi dáp 1mg các tiêu chun và diu kin theo quy djnh tai 

Diu 169 Luat  Doanh nghip và không thuc các trwmg hçip sau: 

a) Lam vic trong b phn k toán, tài chInh cüa Tng Cong ty; 

b) Là thành viên hay nhân viên cüa Cong ty kim toán dc l.p thirc hin kim 

toán các báo cáo tài chInh cüa Tng Cong ty trong ba (03) näm 1in tn.rc do. 

3. Di hi dng c dông min nhim Kim soát viên trong các trtRing hçip sau: 

a) KhOng cOn dli tiêu chun và diu kin lam thành viên Ban Kim soát theo 

quy djnh tai  khoãn 2 Diu nay; 

b) Co don tIm chIme và duçic chip thun; 

4. Dii hi dng c dOng bäi nhim Kim soát viên trong cáo traling hçxp sau: 

a) KhOng hoàn thành nhim viii, cOng vic di.rçxc phân công; 

b) Không thirc hin quyn và nghTa v11 cUa mlnh trong 06 tháng lien tiic, trIm 

traäng hcip bt kM kháng; 

c) Vi phm nhiu lAn, vi phm nghiem tr9ng nghia viii cia Kim soát viên theo 

quy djnh cia Lut Doanh nghip va Diu l nay; 

d) Tru?ing hçxp khác theo nghj quyt Dai  hi dng c dong. 

5. Trix&ng Ban kim soát do Ban kim soát bAu trong s các Kim soát viên; 

vic bAu, min nhim, bãi nhim theo nguyen the da s& Ban kim soát phài Co han 

mt nlra s Kim soát viên thuImng tn tai  Vit Nam. Tnir&ng Ban kim soát phãi có 

bAng tét nghip dai  h9c trà len thuc mt trong các chuyên nganh kinh t& tài chInh, k 
toán, kim toán, lut, quãn trj kinh doanh hoc chuyên nganh có lien quan dn hoat 

dng kinh doanh cia Tang Cong ty. 

6. Quyn và nghTa vi,t cia Tri.r&ng Ban kim soát: 
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a) Triu tp cuc h9p Ban kim soát; 

b) Yêu cu Hi dng quãn trj, Tng giám déc và ngu?ii diu hành khác cung 

cp các thông tin lien quan d báo cáo Ban kim soát; 

c) Lp va k báo cáo ciia Ban kim soát sau khi dä tham khão kiên cüa HOi 
dng quãn trj d trinh Di hi dng c dông. 

d) Quyn vã nghI'a v khác theo Quy ch t chirc và hot dng cüa Ban Kim 
soát. 

7. Trixông hçip Kim soát viên có cüng thô'i dim k& thüc nhim k' ma Kiêm 

soát viên nhim k' mOi chua thrgc bu thI Kim soát viên dà ht nhim k' vn tiêp tiic 

thirc hin quyn và nghia vi,t cho dn khi Kim soát viên nhim k' mâi duçic bu và 
nhn nhiêm vu. 

Diu 37. Quyn và nghia vti cüa Ban kim soát 

Ban kim soát có các quyn và nghia vii sau: 

1. Ban kim soát thirc hiên giám sat Hi dng quãn trj, Tng Giám d6c trong 

vic quãn 1" và diu hành Tng Cong ty. 

2. Kim tra tInh hçip 1, hgp pháp, tInh trung thçrc và mirc d c.n 

tr9ng trong quán 1, diu hãnh hot dng kinh doanh; tInh h th6ng, nh.t quán và phü 

hcip cüa Cong tác k toán, thng kê và 1p báo cáo tài chInh. 

3. Thm djnh tInh dy dü, hçp pháp và trung thirc cüa báo cáo tInh hInh kinh 

doanh, báo cáo tài chInh hang nàm và 06 tháng cüa Tng Cong ty, báo cáo dánh giá 

cong tác quãn 1 cüa Hi dng quãn trj và trInh báo cáo thm djnh ti cuc h9p Di hOi 

dng c dOng thu?rng nien. Rà soát hgp dng, giao dtch  vii ngui có lien quan thuOc 

thm quyn phê duyt cUa Hii dng quãn trj hoc Dai  hi dng c dOng va dixa ra 

khuyn nghj v hçip dng, giao djch c.n có phê duyt cüa Hi dng quãn trj ho.c Dii 

hi dng c dông. 

4. Rà soát, kim tra và dánh giá hiu lirc va hiu qua cüa h th6ng kim soát ni 

bO, kiin toán ni bO,  quãn 1 rCi ro va cãnh báo sam cüa Tng Cong ty. 

5. Xem xét s k toán, ghi chép k toán va tài 1iu khác cña Tng Cong ty, cOng 
vic quãn 1', diu hành hot dng cüa Tng Cong ty khi xét thy c.n thit ho.c theo 

nghj quyt Di hi dng c dông hoc theo yêu c.0 cüa c dông hoc nhóm c dong 

quy djnh tti Diu 11.4 Diu 1 nay. 

6. Khi có yêu c.0 cüa c dOng ho.c nhóm c dOng quy djnh tti Diu 11.4 Diu 

1 nay, Ban kim soát thirc hin kim tra trong thii han  07 ngay lam vic k tir ngày 

nhn dtrçic yêu cu. Trong thai hn 15 ngay k tü ngày kt thüc kim tra, Ban kim 

soát phâi báo cáo v nhtng v.n d dugc yêu cu kim tra dn I-Ii dng quãn trj và c 

dông hoc nhOm c dOng Co yêu cu. Vic kim tra cüa Ban kim soát quy djnh tai 
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khoãn nay không duçic can tr& hot dng bInh thu?mg càa Hi dng quãn trj, không 

gay gián don diu hành hott dng kinh doanh cüa Tng Cong ty. 

7. Kin nghj Hi dng quân trj hoc Di hi dng c dông bin pháp sra di, 

b sung, cãi tin Ca cu t chirc quãn 1, giám sat và diu hành hot dng kinh doanh 

cüa Tng Cong ty. 

8. Khi phát hin có thành viên Hi dng quãn trj, Tng giám dc vi phm quy 

djnh tai  Diu 165 cüa Lut Doanh nghip phãi thông báo ngay bang van ban cho Hi 

dng quãn trj, yêu c&u ngixOi Co hành vi vi phm cham dirt hành vi vi ph.m và CO giãi 

pháp khc phic h.0 qua. 

9. Tham dir và tham gia thào 1u.n tai  các cuOc h9p Dti hOi  dng c dOng, HOi 

dng quãn trj và các cuc h9p khác cüa Tng Cong ty. 

10. Sü diing lii vAn dc 1p, b phn kim toán ni bQ cüa Tng Cong ty d thirc 

hin nhim vi duc giao. 

11. Ban kim soát cO th tham khão kiAn cüa Hi dng quãn trj truâc khi trinh 

báo cáo, kt 1u.n và kin ngh len Dai  hi dng c dOng. 

12. D xuAt, kin nghj Dai  hi dng c dông ph duyt danh sách t chic kim 

toán duc chAp thu.n thirc hin kim toán Báo cáo tài chInh cüa Tng Cong ty; quyAt 

djnh t chic kim toán thrqc chAp thun thirc hin kim tra hot dng cUa Tng Cong 

ty, bäi min kim toán viên dixqc chAp thu.n khi xét thAy can thik 

13. Chju trách nhim trrnc c6 dông v hoat dng giám sat cüa minh. 

14. Giám sat tlnh hinh tài chInh cüa Tng Cong ty, vic tuân thu pháp 1u.t trong 

hott dng cüa thành viên Hi dng quàn trj, Tng giám dc, ngui quãn 1 khác. 

15. Dam bào phM hçp hott dng vâi Hi dng quãn trj, Tng giám dc va c 
dOng. 

16. Tru'ng hçp phát hin hành vi vi phm pháp 1u.t hoc vi phm Diu 1 Tng 

COng ty cüa thành viên Hi dng quãn trj, Tng giám dc và ngui diu hành khác 
cüa Tng Cong ty, Ban kim soát phài thông báo bang van bàn cho Hi dng quãn trj 

trong thñ hn 48 giä, yeu cAu nguii cO hành vi vi phm chAm dirt vi phm và cO giãi 

pháp khAc phic hu qua. 

17. Xây drng Quy ch hot dng cüa Ban kim soát và trInh D.i hi dng c 
dOng thông qua. 

18. Báo cáo t.i Di hi dng c dông theo quy djnh ti Diu 290 Nghj djnh 

1 55/2020/ND-CP và các van bàn sua di, b sung hoc thay th (nu co). 

19. CO quyn tiAp c.n h so, tài 1iu cüa Tng Cong ty km giU tai  trii s chInh, 

chi nhánh và dja dim khác; cO quyn dn dja dim lam vic cüa ngi.räi quãn 1 và 
nhân viên cüa Tng Cong ty trong gi? lam vic. 
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20. Co quyn yêu c.0 Hi chng quán trj, thành viên Hi dng quàn trj, Tong 

Giám d& và nguäi quãn l khác cung cp dy dü, chInh xác, kjp thai thông tin, tài 
1iu v cong tác quãn 1', diu hành và hot dng kinh doanh cüa Tng Cong ty. 

21. Quyn và nghi'a vçi khãc theo quy djnh cüa pháp 1u.t, Diu 1 nay Va nghj 

quyt Di hi c1ng c dOng. 

Diu 38. Cuc hQp cüa Ban kiêm soát 

1. Ban kim soát phãi h9p It nMt 02 1n trong mt näm, s hxng thành viên 

tham dr hp It nhAt là hai ph.n ba (2/3) s thành viên Ban kim soát. Biên bàn h9p 

Ban kim soát &rçic 1p chi tit và rO rang. Ngrai ghi biên bàn và các thành viên Ban 

kim soát tham dir h9p phãi k9 ten vào biên bàn cuc h9p. Các biên bàn h9p cüa Ban 

kim soát phãi dugc lu'u giü nhm xác dnh trách nhim cüa trng thành viên Ban kiêm 
soát. 

2. Ban kim soát có quyn yeu cu thành viên HOi  dng quãn trj, Tng giám 

d6c và dai  din t chüc kim toán dixçic chip thun tham dr và trã ion các vAn d cAn 
duçic lam rO. 

Diu 39. Tin lu'o'ng, thu lao, thuô'ng Va lçi Ich khác cüa Kim soát viên. 

1. Kim soát viên dirgc trà tin h.rcing, thu lao, thixOrng và igi Ich khác theo quy& 

djnh cüa Di hOi  dng c dOng. Di hi dng c dông quyt djnh tng mirc tin hxcing, 

thu lao, thu&ng, igi Ich khãc và ngân sách hoat dng hAng nàm cüa Ban kim soát. 

2. Kim soát viên diigc thanh toán chi phi an, a, di 'at,  chi phi sr diing djch vi 

tu vAn dc ip vâi mirc hçip 1. Tng mirc thU lao và chi phi nay khOng vuç1t qua tng 

ngân sách ho.t dng hAng näm cUa Ban kim soát dä dugc Di hi dng c dông chap 

thun, trr trl.r?mg hçTp Dai  hi dng c dông có quyt djnh khác. 

3. Tin luong và chi phi hott dng cUa Ban kim soát dugc tinh vào chi phi 
kinh doanh cUa Tng COng ty theo quy djnh cUa pháp 1ut v thu thu nhp doanh 

nghip, quy djnh khác cUa pháp 1ut có lien quan và phài dugc 1p thành miic 

riêng trong báo cáo tài chInh hAng näm cUa Tng Cong ty. 

X. TRACH NMIIJM CUA THANH VIEN HQI BONG QUAN TR!, KIEM 
SOAT VIEN, TONG GIAM Oc vA NGUO1 BIEU HANH KHAC 

Biu 40. Trách nhim cAn trçng 

Thành viên Hi dng quàn trj, Kim soát viên, Tng Giám d6c và ngixäi diu 

hành khác có trách nhim thirc hin các nhim vi cUa minh, k cà nhüng nhim vii vâi 

tir cách thành viên các tiu ban cUa Hi dng quàn trj, mt cách trung thirc, cAn tr9ng 

vi igi Ich cUa Tng Cong ty. 

Biu 41. Trách nhim trung thiyc và tránh các xung dt v quyn Içri 
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1. Thành viên Hi dng quàn trj, thành viên Ban kim soát, Tng Giám d6c va 

ngui quãn 1 khác phãi cong khai các lçii Ich có lien quan theo quy djnh cüa 1ut 

Doanh nghip và các van bàn pháp 1u.t lien quan. 

2. Thành viên Hi dng quãn trj, thành viên Ban kim soát, Tng Giám doe và 

nglläi quàn 1 khác và nhüng ngui Co lien quan ciia các thành viên nay chi dixgc sir 

dirng nhtng thông tin có dixçc nh chi'rc vi cüa minh d phiic vi.i igi Ich ciia Tng 

Cong ty. 

3. Thành viên Hi dng quãn trj, thành viên Ban kim soát, Tng giám dc và 

ngix?i quãn 1 khác cO nghia vi thông báo b.ng van bàn cho Hi dng quãn trj, Ban 

kim soát v các giao djch giüa Tng COng ty, cOng ty con, cOng ty khác do Tng 
Cong ty nrn quyn kim soát trên 50% trâ len vn diu l vài chInh di tucing do 
ho.e vi nhQng ngLrM cO lien quan cüa di tlrçTng do theo quy djnh cüa pháp 1u.t. Di 

vOi các giao djch nêu trên do Dti hi dng c dông hoc Hi dng quán trj ch.p thun, 

Tng Cong ty phãi thrc hin Cong b thông tin v các nghj quy& nay theo quy djnh 

cüa pháp 1ut ch'(rng khoán v cong b thông tin. 

4. Thành viên Hi dng quail trj không dugc biu quyt d6i vâi giao djch mang 

1i igi Ich cho thành viên do hoc ngui có lien quan cüa thành vien do theo quy djTth 
cüa Luat Doanh nghip Va Diu 1 nay. 

5. Thành viên Hi d6ng quân trj, thành viên Ban kim soát, Tng giám d6c, 

ngui quàn 1 khác và nhtng ngräi có lien quan cüa các di tirçing nay không dixgc sir 

diing ho.c tit 1 cho ngixi khác các thOng tin ni b d thirc hin các giao djch cO 
lien quan. 

Diu 42. Trách nhim v thit hi và bi thuông 

1. Thành vien HQi dng quân trj, thành viên Ban kim soát, Tng Giãm d6c và 

nguäi diu hành khác vi phm nghTa vi, trách nhim trung thrc và cn tr9ng, không 

hoàn thành nghia v1i cüa mInh phãi chju trách nhim v nhUng thit hii do hành vi vi 

phim cia mInh gay ra k cà sau khi dã bj rnin nhim, bai nhim. 

2. Tng Cong ty bcii thixing cho nhtng ngixi dã, dang hoc cO th trâ thành 

mt ben lien quan trong các v1i khiu ni, kin, khài t (bao gm các vii vic dan sir, 

hành chInh và khOng phãi là các vi kin do Tng Cong ty là nguäi kh&i kin) nu 

nguäi do dã hoc dang là thành vien Hi dng quãn trj, thành viên Ban Kim soát, 

Tng Giám d6c, nguOri diu hành khác, rthãn vien hotc dai  din dixgc Tang Cong ty üy 
quyn hoc dang thirc hin nhim vi theo üy quyn cüa Tng COng ty, hành dng 

trung thirc, cn tr9ng vi lgi Ich cüa Tng Cong ty trên cci sâ tuân thu luat  pháp Va 

khong cO bAng chirng xác nhn rAng ngui dO dà vi phm trách nhim cüa mInh. 

1Jiu 43. Cong lthai các I9i Ich lien quan 
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1. Tang Cong ty phãi tp hçp và cp nht danh sách nhUng ngui CO lien quan 

cüa cong ty theo quy djnh ti khoân 23 Diu 4 cüa Luat Doanh nghip và các hçp 

dng, giao djch tuang irng cüa h9 vOi Tng Cong ty; 

2. Thành viên Hi dng quãn trj, Kim soát viên, Tng giám dOc Va nguô'i quân 

1 khác cüa Tng Cong ty phãi kê khai v các igi Ich lien quan cüa mInh, bao gôm: 

a) Ten, ma s doanh nghip, dja chi trV sâ chInh, ngành, ngh kinh doanh cüa 

doanh nghip ma h9 lam chñ hoc s h&u phn vn gop ho.c c phn; t' 1 và thai 
dim lam chü, sO hUu phn vn gop hoc c ph.n dO; 

b) Ten, ma s doanh nghip, dja chi tri s& chInh, ngành, ngh kinh doanh cüa 

doanh nghip ma nhUng ngx1i có lien quan cüa h9 lam chü, cüng si hü'u hoc s& h1u 

riêng phn vn gOp ho.c c phAn trên 10% vn diêu l; 

3. Vic kê khai quy djnh ti khoãn 2 Diu nay phãi duçc thirc hin trong thai 

han 07 ngày lam vic k tir ngày phát sinh igi Ich lien quan; vic sira di, b sung phãi 

dugc thông báo vi cong ty trong thai han  07 ngày lam vic k tir ngày có s'tra di, b 

sung thong 11ng; 

4. Vic lixu giü, cong khai, xem xét, trIch liic, sao chép danh sách nguäi có lien 

quan và igi Ich cO lien quan dugc kê khai quy djnh tai  khoãn 1 và khoãn 2 Diu nay 

dugc thirc hin nhix sau: 

a) Tng Cong ty phãi thông báo danh sách ngixai cO lien quan và lgi jch cO lien 

quan cho Dai  hi dng c dông tai  cuc hçp thixông niên; 

b) Danh sách nguäi có lien quan và igi Ich CO lien quan dixgc 1uu giü tai  trii s& 

chInh cüa Tng Cong ty; tnrang hgp cn thit CO th hru giü mOt  phn hoc toàn hO 

nOi dung danh sách nói tren tai  các chi nhánh cüa Tng Cong ty; 

c) C dông, dai  din theo üy quyn cUa c dOng, thành vien HOi dng quàn trj, 

Ban kim soát, Tng Giám dc và nguai quãn 1 khác cO quyn xem xét, trIch hc va 

sao chép mOt  ph.n holic toàn hO nOi dung kê khai; 

d) Tng Cong ty phãi tao  diu kin d nhüng ngtrai quy djnh tai  dim c khoân 

nay tip can, xern xét, trIch liic, sao chép danh sách ngixäi CO lien quan va igi Ich có 

lien quan mOt  cách nhanh nMt, thuan igi nht; không dugc ngàn can, gay khO khàn d6i 

vâi h9 trong thirc hin quyên nay. 

5. Thành vien HOi  dng quân trj, Tng Giám dc nhân danh Ca nhân ho.c nhân 

danh nguai khác d thirc hin cong vic duài mi hInh thirc trong phm vi cong vic 
kinh doanh cüa Tng Cong ty du phãi giãi trInh ban cht, nOi  dung cüa cOng vic do 

truàc HOi  dng quãn trj, Ban kim goat và chi dhrgc thtrc hin khi dugc da s thãnh 

viên cOn 'a cüa HOi dng quãn trj chap thun; nu thrc hin ma khOng khai báo hoc 

khOng dugc sir chip thuan cüa F1Oi dng quân trj thI tht cã thu nhp có dugc tr hoat 

dng do thuOc v Tng Cong ty. 
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XI. CHAP TIIIJiN HQP BONG, GIAO DICH  GIU'A CONG TY vOi 
NGIXO'I cO LIEN QUAN 

Biu 44. Chap thun hqp dng, giao djch giu'a Tng Cong ty vói ngrôi có lien 
quan 

1. Di hi dng c dông ho.c Hi dng quãn trj chp thun hçip dng, giao djch 

giia Tng Cong ty vâi nguii có lien quan sau day: 

a) C dông, ngu?i dti din theo üy quyn cüa c dông là t chirc s& htIu trên 

10% tng s6 c phn ph thông cüa Tng Cong ty và ngu?ii có lien quan cüa h9; 

b) Thành viên Hi dng quãn trj, Tng giám dc và nguäi có lien quan cüa h9; 

c) Doanh nghip ma thành vien Hi dng quàn trj, Kim soát vien, Tng giám 
dc và ngi quàn 1 khác cüa Tng Cong ty phãi kê khai theo quy djnh ti khoàn 2 

Diu 43 cüa Diu l nay. 

2. Hi dng quãn trj chap thun các hcip dng, giao djch theo quy djnh khoãn 1 

Diu nay và CO giá trj nhô han 35% tng giá trj tài san cüa Tng Cong ty ghi trong báo 

cáo tài chInh gAn nht. Tnr&ng hp nay, ngi.rñ dai  din Tng Cong ty k hp dng, 

giao djch phãi thông báo cho thành viên Hi dng quàn trj, Kim soát viên v các d6i 
tuçmg CO lien quan di vâi hcip dng, giao djch do và g1ri kern theo dir thão hçip dng 

hoc nOi  dung chü yu cña giao djch. Hi dng quàn trj quyt djnh vic chip thun 

hçxp dng, giao djch trong th?i hn 15 ngày k tü ngày nh.n duçc thông báo; thành 

viên Hi dng quãn trj cO igi Ich lien quan dn các ben trong hçip dng, giao djch 

khong CO quyn biu quyt. 

3. Di hi dng c dong chp thun h9p dng, giao djch sau day: 

a) Hgp dng, giao djch khác ngoài hçp dng, giao djch quy djnh tai  khoãn 2 

Diu nay; 

b) H9p dng, giao djch vay, cho vay, ban tài san có giá trj lan han 10% tng giá 

trj tài san cüa Tng Cong ty ghi trong báo cáo tài chInh g.n nhAt giCa cong ty và c 

dông sâ hcru tr 51% thng s c ph.n cO quyn biu quyt tr& len hoc nguai cO lien 

quan cüa c dOng do. 

4. Trung hcip chip thutn hçrp dng, giao djch theo quy djnh t?i  khoân 3 Diu 

nay, nguai di din Tng Cong ty k hçip dng, giao djch phài thông báo cho Hi 

dng quàn tn và Kim soát vien v d6i tixçing cO lien quan d6i vOi hçip dng, giao djch 

do và gCri kern theo dir thão hçp dng hotc thông báo ni dung chü yu cüa giao djch. 
Hi dng quãn trj trInh dir tháo hgp dng, giao djch hoc giãi trinh v ni dung chü 

yu cüa hçip dng, giao djch tai  cuc hçp Di hi dng c dông hoc ly kin c 
dông bAng van bàn. TnxOng h9p nay, c dOng cO lgi Ich lien quan dn các ben trong 
hgp ding, giao djch không cO quyn biu quy&; hcTp dng, giao dch dugc chap thun 
theo quy djnh tti khoàn 2 va khoãn 4 Diu 20 cüa Diu 1. 
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5. Hçp dng, giao djch bj vo hiu theo quy& djnh cüa Tôa an và xi'r 1 theo quy 

djnh cüa pháp 1ut khi duge k k& không dung vài quy djnh ti Diu nay; ngui k 

kt hcxp dng, giao dich, c dông, thành vien Hi dng quãn trj hoc Tng giám doe có 

lien quan phãi lien dOi bi thix?mg thit hai  phát sinh, hoàn trã cho Tng Cong ty 

khoãn igi thu dixgc tü vic th1rc hin hçp dng, giao djch do. 

6. Tng Cong ty phãi cong khai hçp dng, giao djch cO lien quan theo quy djnh 

cüa pháp lu.t có lien quan. 

7. Ngoài các quy djnh tai  Diu nay, khi Tng Cong ty thirc hin các giao djch 

vOi c dông, ngui quàn l Tng Cong ty và nguO'i cO lien quan eüa các d& tiigng nay 
phãi tuân thu các quy djnh khác CO lien quan cüa pháp lut. 

XII. QUYEN DIEU TRA sO SACH vA HO SO TONG CONG TV 

Diu 45. Quyn diu tra s sách và h so' 

1. C dông ph thông có quyn tra ciru s sách và h so, c11 th nhu sau: 

a) Co dông ph thông có quyên xem xét, tra ciru và trIch liic thông tin v ten và 
dja chi lien lc trong danh sách c dOng cO quyn biu quyt; yêu c.0 sira di thông tin 

không chInh xác cüa mmnh; xem xét, tra ciru, trIch hic hoc sao chiip Diu l Tng 

Cong ty, biên bàn h9p Dai  hi dng c dông và nghj quyt Dti hi dng c dông; 

b) C dông hotc nhóm c dông s& hüu tir 05% tng s c phn ph thông tth 

len hoc có quyn xem xét, tra ciru, trIch litc s6 biên bàn và nghj quyt, quyt djnh cüa 

Hi dng quãn trj, bào cáo tài chInh gi&a näm và hang näm, báo cáo cüa Ban kim 

soát, hgp dng, giao djch phài thông qua Hi dng quàn trj và tài 1iu khác, trr tài 1iu 

lien quan dn bI mt thuong mi, bI m.t kinh doanh cüa Tng Cong ty. 

2. Tru?yng hgp dti din dugc üy quyn cüa c dOng và nhOm c dông yêu câu 

tra cuu s sách va h so thI phãi kern theo giy üy quyn cña c dong và nhóm c 

dông ma nguäi do di din hoc bàn sao cong chiing cüa giy üy quyn nay. 

3. Thah vien Hi dng quàn trj, thanh vien Ban Kim soát, Tng Giám dc và 

ngui diu hành khác cO quyn kim tra s dang k' c dOng cüa Tng Cong ty, danh 

sách c dOng, s sách và h so khác cüa Tng Cong ty vi nhing miic dIch lien quan ti 

chirc v1i cüa mlnh vi diu kin các thông tin nay phái dugc bão met. 

4. Tng COng ty phãi imi Diu l nay và nhUng bàn sira di b sung Diu l, 

Giy chirng nhn dãng k9 doanh nghip, các quy ch& các tài 1iu chüng minh quyn 

s httu tài san, nghj quyt Di hi dng c dông va Hi dng quàn trj, bien bàn h9p 

Di hi dng c dOng va Hi dng quãn trj, các báo cáo cüa HOi  dng quàn trj, các báo 

cáo cüa Ban kim soát, báo cáo tài chInh näm, s sách k toán và các tài lieu khác theo 

quy djnh cüa pháp 1u.t ti trii s& chInh ho.c mt noi khác vi diu kin là các c dong 

và Ca quan däng k kinh doanh duge thông báo v dja dim km tr các tài lieu nay. 
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5. Diu 1 Tng Cong ty phài dugc cong b trên trang thông tin din tcr cüa 

Tang Cong ty. 

XIII. CONG MIAN VIEN VA CONG DOAN 

Diu 46. Cong nhn viên và cong doãn 

1. Tang Giám dc phãi 1p k hoch d Hi dng quãn trj thông qua các vn d 

lien quan dn vic tuyn dyng, cho ngixii lao dng nghi vic, tin hxang, bào him xä 

hôi, phüc loi, khen thu&ng và k' lust di vi ngi.Ii lao ding và ngui diu hành doanh 

nghip. 

2. Tng Giám dc phài 1.p k hoch d HOi  dng quãn trj thông qua các vn d 

lien quan dn quan h cüa Tng Cong ty vOi các t chirc cong doàn theo các chun 

mrc, thông l và chInh sách quãn l tt nht, nhUng thông l va chmnh sách quy djnh 

ti Diu 1 nay, các quy ch cüa Tng Cong ty và quy djnh pháp lust hin hành. 

XIV. PHAN PHOI L(I NHUiN 

Diu 47. Phân ph& iQi nhun 

1. Di hOi  ctng c dông quyt djnh mrc chi trã c tirc va hinh thirc chi trà c 

ti'rc hang nãm tr igi nhun duçc gi li ci'ia Tng Cong ty. 

2. C t1rc trâ cho c phn ph thông chrçic xác djnh can cir vào s lçi nhuan rông 

dä thirc hin và khoàn chi trà c tlrc duçc trich tr ngun igi nhuan giü li cüa Tang 

Cong ty. Tng COng ty c phn chi dugc trã c trc cUa c phn ph thông khi cO dü 

các diu kin sau day: 

a) Tang Cong ty d hoàn thành nghia vi thug vã các nghia vii tài chInh khác 

theo quy djnh cüa pháp 1u.t; 

b) f trIch lap các qu cña Tng Cong ty theo quy djnh và bü dp l truOc do 

theo quy djnh cüa pháp luat; 

c) Ngay sau khi trà ht s c turc, Tng Cong ty vn bào dam thanh toán dü các 

khoán ng và nghTa vii tài san khác dn hn. 

3. C tc cO th dugc chi trà bang tin mt, bang c phn cüa Tng Cong ty. 

Nu chi trà bang tin m.t thl phài thrçic thrc hin bang Dng Vit Nam và theo các 

phi.wng thrc thanh toán theo quy dnh cüa phãp luat. 

4. Tng Cong ty không thanh toán lãi cho khoãn tin trã c tirc hay khoán tin 

chi trà lien quan ti mt 1oi c phiu. 

5. Hi dng quãn trt có th kin nghj Di hOi  dng c dOng thông qua vic 

thanh toán toàn b ho.c mt phn c trc bang c phiu Va Hi dng quàn trj là 

quan thrc thi quy& dnh nay. 

6. Trung hgp c trc hay nhthig khoãn tin khác lien quan tâi mt 1oi c phiu 
dugc chi trã bang tin mt, Tng Cong ty phài chi trà bang tin dng Vit Nam. Vic 
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chi trã có th thirc hin trrc tip hotc thông qua các ngân hang trên Co s& các thông tin 
chi tit v tài khoân ngân hang do c dông cung cp. Trtthng hcip Tng Cong ty dã 
chuyn khoãn theo dung các thông tin chi tit v ngân hang do c dông cung cap ma 
Co dông dO không nhn dugc tin, Tng Cong ty không phãi chju trách nhim v 
khoân tin Tng Cong ty dã chuyn cho c dông nay. Vic thanh toán c tirc dôi vài 
các c phiu niêm yt/däng k giao djch ti Si giao djch chirng khoán CO th drn7c tiên 
hành theo quy djnh cüa pháp 1ut v chCrng khoán. 

7. Can cir Lut Doanh nghip, Luat Chirng khoán, Hi dng quãn trj thông qua 
ngh quy& xác djnh mt ngày c11 th d ch& danh sách c dông. Can cir theo ngày do, 
nhtrng ngthi dang k vâi tu each c dông hoc ngui s& hthi các chimg khoán khác 
dugc quyn nl4n c tOt bang tin rn.t hoc c phiu, nl4n thông báo hoc tài 1iu 
khác. 

8. Các v.n d khác lien quan dn phân phi igi nhu.n dixgc thirc hin theo quy 
djnh cOa pháp lu.t. 

XV. TAI IUJOAN NGAN HANG, NAM TAI clilNil vA CHE DQ KE 
TOAN 

Diu 48. Tài khoãn ngân hang 

1. Tng Cong ty m& tài khoãn ti các ngân hang Vit Nam hoc ti các ngân 
hang nuOt ngoài dirge phép hott dng tai  Vit Nam. 

2. Theo sr chp thun truàc cOa Co quan cO tham quyn, trong trix?mg hgp can 
thit, Tng Cong ty CO th m& tài khoàn ngân hang a nuâc ngoài theo các quy djnh cOa 
pháp luat. 

3. T6ng Cong ty tin hành tht cã các khoãn thanh toán và giao djch k toán 
thông qua cãc tài khoãn tin Vit Nam hoc ngoi t ti các ngân hang ma Tng Cong 
ty ma tài khoãn. 

Diu 49. Näm tãi chInh 

Näm tài chInh cOa Tng Cong ty bt dAu ti'.r ngày dau tiên cOa tháng oi hang 
näm và kt thOc vào ngày thir 31 cOa tháng 12. Nàm tài chInh d.0 tiên bat dau tr ngày 
cap Giay chung nh.n dàng k doanh nghip và k& thOc vão ngày thu 31 cOa tháng 12 
ngay sau ngày cap GiAy chung nhn dang k doanh nghip dO. 

Diu 50. Ch do k toán 

1. Ch d k toán Tng Cong ty sir dicing là Ch d K toán Vit Nam (VAS), 
ch d k toán doanh nghip hoc ch d k toán dc thO dirge co quan cO tham quyn 
ban hành khác dugc B Tài chInh chap thun. 

2.Tng Cong ty t chuc thirc hin cong tác k toàn, thng kê theo quy djnh 
pháp 1ut. Vic t chuc b may k toán, ghi chép k toán, l.p và trInh bay báo cáo tài 
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chInh cüa Cong ty phãi tuân thU theo LuQt K toán, Chun mrc K toán và ch dO K 

toán doanh nghip hin hành. 

3. Tng Cong ty l.p s sách k toán bang ting Vit và luu git h so k toãn 

theo quy djnh pháp 1ut v k toán và pháp luat lien quan. Nhtng h so nay phãi chInh 

xác, cp nhat, cO h thng và phài dU d chCrng minh và giãi trInh cãc giao djch cUa 

Tng Cong ty. 

4. Tng Cong ty sfr dicing don vj tin t trong k toán là dng Vit Nam. Tru?mg 
hcip Tang Cong ty có các nghip vi kinh t phát sinh chU yu bang mOt  loai ngoi t 

thI dugc tr ch9n ngoi t do lam don vj tin t trong k toán, chju trách nhim v 1ira 

ch9n do trixâc pháp 1u.t và thông báo cho co quan quãn 1 thu trirc tiêp. 

XVI. BAO CÁO TI1ThNG NIEN, BAO CÁO TA! CHiNH VA TRACH 
NHIM CONG BO THÔNG TIN 

Diu 51. Báo cáo tài chInh nàm, ban niên vã qu 

1. Tng Cong ty phài 1p báo CO tài chInh näm và báo CO tài chInh nàm phãi 

duçlC kim toán theo quy djnh cUa pháp 1ut. Tng Cong ty cong b6 báo CáO tài chInh 

nàm d dugc kim toán theo quy djnh cUa pháp lut ye cong b6 thông tin trên thj 

truOng ChCmg khoán Va np cho co quan nhà flUC cO th.m quyn. 

2. Báo cáo tài chInh näm phãi bao gm dÀy dU Các báo cáo, phii hic, thuyt 

minh theo quy djnh pháp 1ut v k toán doanh nghip. Báo cáo tài chInh näm phái 

phàn ánh mOt  cách trung thirc Va khách quan tmnh hInh hoat dng cUa Tng Cong ty. 

3. Tang Cong ty phãi 1.p  và cong b các báo CáO tài chInh ban niên dà soát xét 

và báo cáo tài chInh qu9 theo quy djnh pháp lut v Cong b thông tin trên thj tri.räng 

chirng khoán và np cho co quan nhà nuàc cO thÀm quyn theo quy djnh. 

Diu 52. Báo cáo thu*ng niên 

Tng Cong ty phãi l.p và cong bé Báo cáo thu&ng niên theo CáC quy djnh cUa 

pháp 1ut v chirng khoán và thj trnng chng khoán. 

XVII. JUEM TOAN TONG CONG TY 

Diu 53. Kim toán 

1. Di hOi  dng c dOng thirng niên chi djnh mOt  Cong ty kim toán dOc  Ip 
hoc thông qua danh sách các Cong ty kim toán dOe  1p và Uy quyn cho HOi dng 
quãn trj quyt djnh 1ia ch9n mOt  trong s các don vi nay tin hành kim toán báo cáo 
tài chInh cüa Tng Cong ty cho nàm tài chInh tip theo dira trên nhung diu khoãn và 
diu kin thôa thun vài HOi dng quãn trj. 

2. Báo cáo kim toán thrgc dInh kern báo cáo tài chinh nAm cUa Tng Cong ty. 

3. Kim toán viên dOe  1p thirc hin vic kim toán báo cáo tài chInh cUa T6ng 
Cong ty dirge tham di,r cáe cuOc h9p Di hOi  dng c dOng va dirge quyen nh.n CáC 
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thông báo và các thông tin khãc lien quan dn cuc h9p Di hi dng c dông Va &rçic 

phát biu kin txi di hi v các v.n d có lien quan dn vic kim toán báo cáo tài 

chInh cüa Tng Cong ty. 

XVIII. DAU CUA TONG CONG TY 

Diu 54. Dãu cüa Tng Cong ty 

1. Hi dng quãn trj quyt djnh 1oi du, s krcing, hInh thirc và ni dung du 

cüa Tng Cong ty. Tng Giám déc Tng Cong ty quyt djnh loai du, s lucmg, hInh 

thirc va ni dung Mu cüa chi nhánh, van phông dai  din cüa Tng Cong ty (nu co). 

2. Hi dng quãn trj, Tang Giám dc sir dicing vã quãn l Mu theo quy djnh nOi 

b cüa Tng Cong ty. 

XIX. GIAI THE VA THANTI L\ 

Diu 55. Giái th 

1. Tng Cong ty có th bj giãi th trong nhüng tnràng hcp sau: 

a) Kt thüc thii hn hott dng cüa Tng Cong ty ma không CO quyt djnh gia 

han; 

b) Giái th trixâc thii hn theo quyt djnh cüa Dii hi dng c dông; 

c) Bj thu hi Giy chirng nhn dang k doanh nghip, trir tru0ng hçp Lut Quãn 

1 thu cO quy djnh khác; 

d) Các trurng hçp khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Vic giãi th Tng Cong ty tnric thôi hn (k Ca th?i hn dâ gia han) do Dti 

hi dng c dong quyt djnh, Hi dng quãn trj thirc hin. Quyt djnh giãi the nay 

phái dixçic thông báo hoc phái duqc chip thun bii cci quan có thm quyn (nu bt 

buc) theo quy djnh. 

Diu 56. Thanh 1) 

1. Sau khi cO quyt djnh giâi th Tng Cong ty, Hi dng quãn trj phãi thành 

1p Ban thanh 1 gm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Dti hi dng c dông 

chi djnh và mt (01) thành viên do Hi dng quán trj chi djnh tir mt Cong ty kim 

toán dc lap. Ban thanh l chun bj các quy ch hot dng cüa minh. Các thành viên 
cüa Ban thanh 1 cO th dugc lira ch9n trong s nhân vien cüa Tng Cong ty hoc 

chuyên gia dc 1p. Tt cã các chi phi lien quan dn thanh l ducic Tng Cong ty uu 

tiên thanh toán truâc các khoán nçi khác cüa Tng Cong ty. 

2. Ban thanh 1 có trách nhim báo cáo cho Ca quan clang k kinh doanh ye 

ngày thath 1p và ngay bat Mu hot dng. K tir thai dim do, Ban thanh l' thay m.t 

Tng Cong ty trong tt Ca các cong vic lien quan dn thanh l Tng Cong ty truâc 

TOa an và các Ca quan hanh chInh. 

3. Tin thu ducc tir viêc thanh l diicc thanh toán theo thir tr 
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a) Các chi phi thanh 1; 

b) Các khoãn nq luang, trg cp thôi vic, bão him x hi và các quyn lçii khác 

cüa nguäi lao dng theo thôa i.nic lao dng tp th và hcp dng lao dng dä k kt; 

c) Ng thu; 

d) Các khoàn nçi khác cüa Tng Cong ty; 

e) Phn con 1i sau khi dã thanh toán tht ca cac khoân nçi tr miic (a) dn (d) trên 

day di.rçc chia cho các c dong. Các c phAn uu däi dugc uu tiên thanh toán trixâc. 

XX. GIAI QUYET TRANH CHAP NQI BQ 

Diu 57. Giãi quyt tranh chp ni b 

1. Trtxông hcip phát sinh tranh chap, khiu ni lien quan ti hoit dng cüa Tng 

Cong ty, quyn và nghia vi1 cüa các c dông theo quy djnh ti Lut Doanh nghip, 

Diu 1 nay, các quy djnh pháp lut khác hoc thOa thuan giUa: 

a) C dông vâi Tng Cong ty; 

b) C dông vâi Hi dng quãn trj, Ban kim soát, Tng Giárn d6c hay ngix?i 

diu hành khác; 

Các ben lien quan C6 gang giãi quy6t tranh chip do thông qua thuong luçing và 

hoà giái. Trir tnr&ng hcp tranh chip lien quan tâi Hi d6ng quãn trj hoc Chü tjch Hi 

d6ng quãn trj, Chñ tjch Hi d6ng quãn trj chü tn vic giâi quyt tranh chip vâ yeu cu 

trng ben trinh bay các thông tin lien quan dn tranh chp trong vOng 30 ngày lam vic 

k6 tir ngày tranh chp phát sinh. TruOng hçp tranh chp lien quan tâi HOi  d6ng quán trj 

hay Chü tjch Hi d6ng quân trj, bt cr ben nào cüng có th yêu cu Ban Kim soát chi 

djnh mt chuyên gia dc 1p lam trung gian hOa giái cho qua trInh giãi quy6t tranh 

chip. 

2. Trwmg hçip không dt dirge quyt djnh hoà giãi trong vOng sáu (06) tun tir 

khi bat du qua trmnh hoà giãi hoc n6u quyt djnh cüa trung gian hoà giài không dugc 

cac ben chap nhn, mt ben có th di.ra tranh chap do ra Tr9ng tài hoc TOa an cO thtm 

quyên. 

3. Các ben tr chju chi phi có lien quan tâi thu tiic thi.rang hrcing và hoà giãi. 
Vic thanh toán các chi phi cüa TOa an dirge thirc hin theo phán quy6t cua TOa an. 

XXI. BO SUNG VA SIA DO! DIEU L 

Diu 58. DiuIT6ngCôngty 

1. Vic si'ra d6i, b6 sung Diu l nay phãi dirge Di hOi  d6ng c6 dông xem xét, 

quy& djnh. 

2. Trong trix&ng hgp có nhüng quy djnh cüa pháp lut có lien quan dn hoat 
dng cüa T6ng Cong ty chua dirge d6 cp trong ban Diu l nay hoc trong tnr6ng hgp 

có nhting quy djnh mâi cüa pháp 1ut khác vâi nh&ng diu khoãn trong Diu 1 nay thi 
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nhüng quy djnh cüa pháp lut dO dixcing nhien dirçc áp dçing và diu chinh hot dng 
cüa Tng Cong ty. 

XXII. NGAY HIU LIIC 

Diu 59. Ngày hiu bye 

1. Bàn diu 1 nay gm 59 diu duçic Di hi dng c dong Tng Cong ty Co 

phn Cong trinh Viettel nh.t trI thông qua ngày 22 tháng 04 nàm 2022 tti Ha Ni Va 

cüng chip thun hiu lirc toàn vAn cüa Diu 1 nay. 

2. Diu 1 nay là duy nht vA chInh thirc cüa Tng COng ty. 

3. Các bàn sao ho.c trIch liic Diu 1 Tng Cong ty co giá trj khi có chü k'9 cüa 

Chü tjch Hi dng quAn trj, Tng Giám dc ho.c ti thiu mt phn hai (1/2) tng sO 
thAnh viên Hi dng quAn trj. 

HQ, ten, chü k di s ên theo pháp 1ut cüa Tng Cong ty./. 

TONG GIAM DOC 

phafl1 Dlrth Tni' 
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