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HàN5i, ngày o2Ltháng4 nãm 2022 

QUY CHE 
HOAT BQNG CUA HQI BONG QUAN TR 

TONG CONG TY CO PHAN CONG TR!NH VIETTEL 
('Ban hành theo Nghj quyê't Dçii hi5i &ng c dOng thw&ng niên s 13/NQ-E)HDC'D ngày 

22/04/2 022 cia Tong COng ty có phán Cong trInh Viettel,) 

Can cth Lut Chthig khoán ngày 26 tháng 11 nám 2019, 

Can c Lugt Doanh nghip ngày 17 tháng 6 nám 2020; 

Can ci Luát s 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 v vic sz'a dói, bó sung nut 
sO' diê'u cza Lugt Ddu hr công, Luçt Dcu hr theo phu'o'ng thic dO'i tác cOng tu', Lut 
Ddu tu; Luát Nhà 6; Luát Dá'u thu, Lut Din lrc, Lu2t Doanh nghip, Lut Thuê 
tiêu thu däc biêt và Ludt Thi hành; 

Can cz' Nghi dinh sO' 155/2020/ND-CT ngày 31 tháng 12 nám 2020 cia 

Chmnh phz quy djnh chi tiet thi hành mt sO' diê'u cza Lu2t Chi'mg khoán,' 

Can cz Thông tu' sO' 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 nám 2020 cz.a Bç3 

trwO'ng Bç5 Tài chInh huOng dJn mt sá dié'u ye' quán trj cOng ty áp dyng dO'i vO'i 

cOng ty dgi ching tgi Ngh nh so' 155/2020/ND-CT ngày 31 tháng 12 nàm 2020 

cza ChInh phz quy djnh chi tie't thi hành mt s die'u cia Lu2t Ching khoán; 

Can cz Die'u l Tang Cong ty cphn COng trInh Viettel, 

Can cz' Nghj quyê't Dgi hç51 dng cd dOng sO' 13/NQ-DHDCD ngày 22 tháng 

04 nám 2022. 

Hi ding quân trj ban hânh Quy ch hot dng cüa Hi dng quân trj Tong 

Cong ty c phn Cong trInh Viettel. Quy ch hot dng ciia Hi dàng quán trj Tng 

Cong ty c phn Cong trinh Viettel bao gm các ni dung sau: 

CH!1NG I 

NHNG QUY BTNH  CHUNG 

Biêu 1. Phm vi diu chinh và dôi tirqng áp ding 

1. Phçzm vi a'ie'u chin/i: Quy ch hot dng cüa Hi dng quãn trj quy djnh ca 

cu t chüt nhân sr, nguyen tc hoat dng, quyn han, nghia vi cüa Hi dng quân 

trj và các thành viên Hi dng quán trj nhrn hoat  dng theo quy djnh ti Lu,t 
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Doanh nghip, Diu 1 Tng Cong ty và các quy djnh khác cüa pháp 1ut có lien 

quan. 

2. Dôi twçtng áp ding: 

Quy ch nay duc áp ding cho Hi dng quân trj, các thành viên Hi dông quãn 

trj. 

Diu 2. Giãi thIch tü ngü' và viêt tat 

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

2. "HDQT": Hi dông quãn trj cña Tong Cong ty. 

3. "Chü t!ch  HBQT": ChÜ tjch hi dng quãn trj cüa Tong Cong ty. 

4. "Thành viên HDQT": Thành viên hi dông quân trj cüa Tong Cong ty. 

5. "Thành viên không diu hành": là thành viên không nm git các chrc vii 

trong Ban diu hành cüa Tng Cong ty. 

6. "Thành viên HDQT chuyên trách": là thành vien HDQT không nm gii 

các chüc vii trong Ban diu hành, lam vic toàn thai gian và duy nht tai  Tong 

Côngty. 

7. "DHDCIJ": Di hOi  dng c dOng Tng Cong ty. 

8. "Ngtrô'i diu hành doanh nghip" là Tng Giám dc, Phó Tng giám dc, 

K toán tru&ng, và các chc danh khác theo quyt djnh cUa Hi dng quàn trj. 

9. "Quy ch quãn I ni b" thuc thm quyn quyt djnh cüa HDQT bao 

gm bao gm các van bàn theo danh sách ban hành kern Nghj quyt Hi dông quán 

trj trng thii kS'. 

Diu 3. Nguyen tc hoit dng cüa HJJQT 

1. Hi dng quãn trj lam vic theo nguyen tc tp th. Các thành viên cüa 

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

trách nhim trtrâc Dai  hi dng c dOng, tri.râc pháp lut v các nghj quyk, quyt 

djnh cüa Hi dng quãn trj d6i vâi sir phát trin cüa Tng Cong ty. 

2. Hi dng quãn trj giao trách nhim cho Tong Giám dc t, chüc diu hành 

thirc hin các ngh quy&, quyt djnh cüa Hi dng quàn trj. 

CHII€ING II 

THANH VIEN HOI BONG QUAN TRJ 
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Diu 4. Quyn vã ngliia vii thãnh viên Hi dông quãn tr 

1. Thânh viên HOi  dng quãn trj có dy dü các quyn theo quy djnh cüa LuQtt 

Chrng khoán, pháp 1u.t lien quan và Diu l Tng Cong ty, trong do co quyn 

duçc cung cp các thông tin, tài lieu v tInh hInh tài chInh, hoat dng kinh doanh 

cüa Tng Cong ty và cüa các dan vj trong Tong Cong ty. 

2. Thành viên Hi dng quãn tr CO nghia vii theo quy djnh tai  Diu 1 Tng 

Cong ty và các nghia vii sau: 

a) Thtrc hiên các nhiêm vi cüa mInh mt each trung thirc, can tr9ng vi lçi Ich 

cao nht cüa c dông và cüa Tng Cong ty, theo quy djnh tai  Quy ché nay và phân 

cong cüa Hi dng quãn trj trong tmg thi kS'; 

b) Tham dir dy dü các cuc hop cUa Hi dng quán trj và có y' kin thão lun, 

biu quyt v các vn d thuc chirc näng, nhim vi1 và quyn han  cüa Hi dng 

quán trj, trr tru&ng hccp không dircic biu quyt vi vn d xung dt lçii Ich; 

c) Trin khai thirc hin các quyt djnh cüa Dai  hi dng c dông và Nghj 

quyt cüa Hi dng quán trj; 

d) Co trách nhim giâi trInh truâc Dai  hi dng c dông, Hi dng quân trj ye 

vic thirc hin nhim vi duçic giao khi duçic yêu cu; 

e) Báo cáo kjp thi, d.y dñ vâi Hi dng quãn trj các khoãn thu lao nhn diiçc 

tr các Cong ty con, cong ty lien kêt và các th chirc khác; 

f) Báo cáo Hi dng quãn trj tii cuc h9p gn nht các giao djch gita Tng 

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

tth len vn diu 1 vi thành viên Hi dng quán trj và nhüng ngixii có lien quan 

cüa thãnh viên dO; giao djch gi1a Tng Cong ty vâi cong ty trong do thành viOn 

Hi dng quán trj là thành viên sang 1p hoc là ngithi quán 1 doanh nghip trong 

thai gian 03 näm g.n nht truOc th&i dim giao djch;
C 

g) T1c hin cong b thông tin khi thirc hin giao djch c phiu cUa Tng 

Cong ty theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

h) Các nhim v và quyn han  khác theo quy djnh cüa pháp lut. 

Diêu 5. Quyn dtrçic cung cp thông tin cüa thành viên Hi d1ng quãn trl 
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1. Thành vien Hi dng quân trj có quyn yêu cu Tng Giám dc, Phó Tong 

Giárn dc, ngithi quãn 1 khác trong Tng Cong ty cung cp thông tin, tài 1iu v 

tInh hInh tài chInh, hot dng kinh doanh cüa Tng Cong ty và cña dun vj trong 

Tong Cong ty. 

2. Nguô'i duçc yêu cu phãi cung cAp kjp thi, dAy dfi và chInh xác thông tin, 

tài 1iu theo yêu cAu ci.'ia thành vien Hi dng quán trj. TrInh t1r, thu tiic yêu cAu vã. 

cung cap thông tin do Diu 1 Tong Cong ty quy djnh. 

Diu 6. Nhim k5 và s Iu'çng thành viên Hi d1ng quãn trl 

1. S luçmg thành viên Hi dng quãn trj có t1r 3 dn 11 thành viên. S krçng 

ci th thành viên Hi dng quán trj tfrng nhim kS'  do Dai  hi dng c dông quyt 

djnh. 

2. Nhiêm kS'  càa thành viên Hi dng quãn trj không qua nàm (05) näm và có 

th ducTc bAu 1ii vâi s nhim kS'  không htn ch. Mt Ca nhân chi dugc bAu lam 

thành viên dc 1p Hi dng quãn trj cüa Tng Cong ty không qua 02 nhim kS'  lien 

tiic. 

3. Trixmg hçip tAt cã thành viên Hi dng quãn trj cilng kt thiic nhim k' thI 

các thành viên do tip tiic là thành viên Hi dng quân trj cho dn khi có thành viên 

m9i duçc bAu thay th và tip quán cong vic. 

Diêu 7. Tiêu chuãn và diêu kin thành viên Hi dông quãn trj 

Thành viên Hi dng quãn trj phâi có các tiêu chuAn, diu kin sau day: 

1. KhOng thuc di tixçing quy djnh ti khoãn 2 Diu 17 cüa Lut Doanh 

nghip. 

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

lTnh vixc, ngãnh, ngh kinh doanh cüa Tng Cong ty và không nhAt thit phãi là c 

dông cüa Tng Cong ty. 

3. Thành viên Hi dng quân trj không ducic là ngithi có quan h gia dinh cüa 

Tng Giám dc và ngi.thi quãn l khác cüa Tong Cong ty; cüa ng.thi quãn 1, ngui 

có thAm quyn b nhim ngu&i quàn 1 cOng ty m. 

4. Thành viên Hi dng quàn trj cüa Tng Cong ty chi duçc dng thñ là 

thành viên Hi dng quân trj ti ti da 05 cong ty khác. 
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5. Riêng di vói thành viên Hi dng quãn tr dc lip, ngoài các tiêu chuân 

duçic quy djnh ti khoãn 1 dn khoãn 4 Diu nay phâi dáp üng các diêu kin quy 

djnh ti Khoãn 2 Diu 155 Lust  Doanh nghip và Quy ch ni b v quãn trj Tong 

Cong ty cë phn Cong trInh Viettel. 

Diêu 8. Chü tich  Hi &ing quail trl 

1. Chü tjch Hi dng quán tn do Hi dng quán trj bu, min nhim, bäi 

nhim trong s các thânh viên Hôi dng quãn trj. 

2. Chü tjch HOi  dng quân tn Tng Cong ty không duqc kiêrn Tong Giám 

dc. 

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

a) Lp chung trmnh, k hoach hoat dng cüa Hti dông quàn trj; 

b) Chu.n bj chixmg tninh, ni dung, tài 1iu phic viii cuc h9p; triu tap,  chü 

trI và lam chü t9a cuc h9p Hi dông quãn trj; 

c) T chtrc vic thông qua nghj quyt, quy& djnh cüa Hi dng quán trj; 

d) Giám sat qua trinh th chu1ic thirc hin các nghj quyt, quyêt dnh cüa Hi 

dng quân trj; 

e) Chü t9a cuc h9p Di hi dng c dông; 

f) Thay mt Hi dng quãn trj k các nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng 

quãn trj; 

g) Quyn và nghla vi khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu 1 Tong Cong 

ty. 

4. Trueing hçp Chü tich  Hi dng quãn trj có dcn tr chrc hoc b bâi min, 

Hi dng quãn trj phái bu ngithi thay th trong thyi hn 10 ngày k tü ngày nhn 

don tir chüc hoàc bi bãi min. 

5. Trueing hçip Chü tjch Hi dng quàn trj vng mt ho.c không th thic hin 

duçic nhim vii cüa mlnh thl phâi üy quyn bang van bàn cho rnt thành vien khác 

thrc hin quyn và nghia vi cña Chü tjch Hi dng quán trj theo nguyen tc quy 

djnh tai  Diu 1 Tng Cong ty. Tnthng hçip không eó nguxi duçic üy quyn ho.c 

Chü tjch HQi dng quàn trj cht, mt tIch, bj tm giam, dang chip hành hInh phat 

tü, dang chip hành bin pháp xü 1 hành chInh tti ca s& cai nghin b&t buc, co  si 
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giáo dic bt buc, trn khöi noi ctr trü, bj han  ch hotc mt nàng lirc hành vi dan 

su, có khó khàn trong nhn thirc, lam chü hânh vi, bj Tôa an cam dam nhim chirc 

vii, cm hành ngh hoc lam cong vic nhtt djnh thI các thánh viên con lai  bâu mt 

nguäi trong s các thành viên giü chirc Chü tjch Hi dng quân trj theo nguyen t&c 

da s thành viên con lai  tan thành cho dn khi có quyt dnh mâi cOa Hi dng 

quân trj. 

Diu 9. Min nhim, bãi nhim, thay the và bô sung thành viên Hi ding 

quãn tr! 

1. Di hi dng c dông min nhim thãnh viên Hi dng quân 

trj trong trtr&ng hçip sau day: 

a) KhOng có dü tiêu chu.n và diu kin theo quy djnh tai  Quy ch nay. 

b) Co &m tilt chirc và duc chp thun. 

2. Dai  hi dng c dông bãi nhim thành viên Hi dng quãn trj trong trung 

hp thành viên Hi dng quãn trj không tham gia các hoat dng cOa Hi dng quãn 

trj trong 06 tháng lien tic, trilt tru1ng hcip bt khã kháng. 

3. Khi xét thy cn thit, Dai  hi dng c dông quyt djnh thay th thânh viên 

Hi dng quán trj; min nhim, bäi nhim thành viên Hi dng quãn trj ngoài 

tri.thng hçip quy djnh tai  khoãn 1 và khoán 2 Diu nay. 

4. Hi dng quãn trj phãi triu tp h9p Dai  hi dng cô dông dé bâu bô sung 

thành viên Hi dng quán trj trong trueing hqp sau day: 

a) S thânh viên Hi dng quán trj bj giãm qua mt phn ba so vói s quy 

dinh tai  Diu 1 Tng Cong ty. Trithng hqp nay, Hi dng quãn trj phãi triu t.p 

h9p Dai hOi dng c dOng trong thi han  60 ngày k tilt ngày s thânh viên b giãm 

qua mt phn ba. 

b) Trü trithng hçip quy djnh tai  dim a nêu trén, Dai  hi dng c dOng bu 

thành viên m9i thay th thành vien Hi dng quãn tn dä bj min nhim, bâi nhim 

tai cuc h9p g.n nht. 

Diu 10. Cách thuc bu, min nhiêm, bãi nhim thnh viên Hi dng 

quãn trl 

1. Vic d cilr nguii vào Hi dng quãn tr thirc hin nhu sau: 
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a) Hi dng quãn trj thông báo cho các c dông v s luçxng thành viên dir 

kin duçic bu, b sung vão Hi dng quãn trj; dng thii thông báo các diêu kin, 

tiêu chun phái dáp 1mg di vâi các chüc danh duçic bu d các c dông d c&, üng 

c'r. 

b) Các c dông ph thông hçip thânh nhóm d d cü ngu&i vâo Hi dng quán 

trj phâi thông báo v vic hçp nhóm cho các c dông dir h9p bit truâc khi khai 

mic Di hi dng c dông; 

c) Các c dông nm giü c phn ph thông có quyn gp s quyn biu quyt 

d d cir các 11ng viên Hi dng quán trj. C dông holtc  nhóm cô dông nàm giir tir 

10% dn duâi 20% duçcc d c1r t6i da rnit (01) trng viên; tx 20% den dtri 30% 

duçc d cü thi da hai (02) img viên; ti'r 30% dn dithi 40% duçic d cr ti da ba 

(03) 1rng viên; tr 40% dn du&i 50% duçic d cir ti da bn (04) rng viên; tü 50% 

dn dithi 60% duçic d cir ti da nàm (05) üng viên; tir 60% dn dui 70% duçic d 

c1r ti da sáu (06) lrng viên; tir 70% dn dithi 80% dugc dé cü tôi da bay (07) 1rng 

viên; và tiir 80% dn dui 90% tng s c phn có quyn biu quyt duçic do c1r tôi 

da tam (08) thành viên. 

2. Tru'ông hçxp s lu'çxng trng viên Hi dng quán trj thông qua dO cir vá t1ng Ca 

vn không dü s 1ixçng cn thit, Hôi dng quãn trj du'cing nhim có th giâi thiu 

them lrng cü viên hoc t chirc dà cfr theo cor ch quy djnh ti Quy ch ni b v 

quãn trj Tng Cong ty. Thu t1ic Hi dng quãn trj duorng nhim gii thiu irng viên 

Hi dng quãn trj phãi dirçic cong b rO rang tnrcc khi Dcii hi dng c dông biu 

quyt bAu thânh viên Hi dng quail tr theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Vic biu quyt bu thành viên Hi dng quãn trj ducic thiic hin theo 

phuang thirc bu dn phiu, theo do mi c dOng có tng s phiu biOu quy& 

tucing i'mg vOi tng s c phn s& hihi nhân vYi s thành viên &rçYc bu cüa Hi 

dng quãn trj vá c dông có quyn dn h& hoc mt phn thng s phiu b.0 cüa 

mInh cho mt hoc mt s üng cü viên. Ngrni tr(rng cir thành viên Hi dng quán 

trj duçic xác djnh theo s phiu bu tInh t1r cao xung thp, bat du t1r mg ci'r viên 

có s phiu bu cao nht cho dn khi dü s thánh viên quy djnh ti Diu 1 Tng 

Cong ty. TruO!ng hçip Co tr 02 11ng ci:r viên tth len dt cüng s phiu bAu nhu nhau 

cho thành viên cui cüng cüa Hi dng quàn trj thI sê tin hành bu li  trong s cáo 
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1rng cfr viên có s phiu bu ngang nhau hotc Iira ch9n theo tiêu chI quy djnh tai 

quy ch btu Cu. 

Biu 11. Thông báo v bu, min nhim, bãi nhim thành viên Hi dông 

quãn tr 

1. Tnräng hGp dã xác djnh ducc tmg ci'r viên Hi dng quán trj, Tong Cong ty 

phài cong b thông tin lien quan dn các üng cü viên ti thiu 10 ngày truc ngày 

khai mc hçp Di hi dng c dông trên trang thông tin din tà cüa Tng COng ty 

d c dông có th tim hiu v các rng c1r viên nay trithc khi bO phiu. 15'ng ci'r viên 

Hi dng quàn trj phài Co cam kt bang van bàn v tjnh trung thi.rc, chinh xác cüa 

các thông tin Ca nhân duçic cong b và phãi cam kt thirc hin nhim vi mt each 

trung thirc, can trgng và vi lçii Ieh cao nht cüa Tng Cong ty nu thrçc bu lam 

thành viên Hi dng quán trj. Thông tin lien quan dn mg viên Hi dng quàn trj 

thrçc cOng b bao gm các ni dung ti thiu sau day: 

a) H9 ten, ngày, tháng, nàm sinh; 

b) TrInh d chuyên môn; 

c) Qua trmnh cOng tác; 

d) Các chxc danh quàn 1 khác (bao g.m cà chüc danh Hi dng quãn trj cüa 

cOng ty khác); 

e) Lçii Ich có lien quan ti Tong Cong ty và các ben có lien quan cüa Tong 

Cong ty (nu có); 

f) HQ, ten cüa c dOng hoc nhóm c dông d cir rng viên do (nu co); 

2. Vic thông báo v k& qua bu, min nhim, bäi nhim thành viên Hi dng 

quãn trj thire hin theo các quy djnh huâng dn v cong b thông tin. 

Chuong III 

HO! BONG QUAN TRI 

Diêu 12. Quyn Va nghia viii cüa Hi ông quãn trj 

1. Hi dng quàn trj là cci quan quãn 1 Tang Cong ty, Co toàn quyn nhân 

danhTng Cong ty dé quyt djnh, thic hin quyên và nghia vi cüa Tong Cong ty, 

trfi các quyên và nghia vii thuc thm quyn cüa Di hi dng c dông. 

2. Hi dOng quán trj có nhtng quyên hn và nghia vi sau: 
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a) Quyt djnh chiM 1uc, k hoch phát trin trung hn và kê hoch kinh 

doanh hang nàm cña Tong Cong ty; 

b) Kin nghj 1oi c phn và thng s c phn duçic quyn chào ban cüa tmg 

loai; 

c) Quy& dn1I ban c phn chua ban trong phm vi s c phn dugc quyn 

châo ban cüa tmg loai;  quy& djnh huy dng them vn theo hInh thi.rc khác; 

d) Quyt djnh giá ban c phn và trái phiu cüa Tong Cong ty; 

e) Quyt djnh mua 1i c phn theo quy dnh ti khoãn 1 và khoán 2 Diôu 133 

cüa Lut Doanh nghip; 

f) QuyM djnh d.0 tu hoc ban s tâi san có giá trj duOi 35% tong giá trj tài san 

tr len duqc ghi trong báo cáo tài chInh gn nht cüa Tng Cong ty; 

g) Quyt djnh giãi pháp phát trin thj tri.thng, tip thj và cong ngh; 

h) Thông qua hçvp dng mua, ban, vay, cho vay và hçip dng, giao djch khác 

có giá tr tr 35% tng giá trj tài san tth len ducic ghi trong báo cáo tài chInh gân 

nht cüa Tng Cong ty hoc mt giá tr khác theo nghj quy& phân cp thm quyn 

cüa Hi dng quãn tn tay tüng thai k' và hçTp dng, giao dch thu5c  th.m quyn 

quyt djnh cáa Dii hôi dng c dông theo quy djnh ti dim d khoãn 2 Diu 138, 

khoán 1 và khoán 3 Diu 167 cüa Lut Doanh nghip; 

i) B.u, rnin nhirn, bi nhim Chü tjch Hi dng quán tn; bO nhim, min 

nhim, k k& hçip dng, chm d(rt hçip dng d& vi Tng giám d&, các Phó Tng 

Giám doe, K toán truOng vá nguô'i quán 1 quan trçng khác theo Nghj quyt cfia 

Hi dOng quãn trj tirng thii kr; quyt djnh tin luo'ng, thu lao, thuàng và 1i Ich 

khác ciXa nhüng ngui quãn 1 do; cfr ngui di din theo üy quyn tham gia Hi 

dOng thánih viên holtc  Dti hi dOng cO dông a cong ty khác, quyt djnh mirc thu lao 

và quyOn lcxi khác cüa nh&ng ngiRii do; 

j) Giám sat, chi dto TOng Giám dOe và nguO'i quàn 1 khác trong diu hành 

cong vic kinh doanh h&ng ngày cüa TOng Cong ty; 

k) Quy& djnh cci cu tO chüc, quy ch quán 1 ni b cüa TOng Cong ty, quyt 

djnh thánh 1p cOng ty con, chi nhánh, van phOng dai  din và vic gop vOn, mua CO 

phn cUa doanh nghip khác; 
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1) Duyt chung trInh, nOi  dung tài 1iu phiic vii h9p Di hi dng c dông, 

triéu tp h9p Di hi dng c dông hoc 1y kin d Dai  hi dng c dông thông 

qua nghj quyt; 

m) TrInh báo cáo tài chInh hng näm len Dii hi dng c dông; 

n) Kiên ngh mire c tire duçc trá; quyt djnh thii htn và thir t1ic trã c tirc 

hotc xir 1 1 phát sinh trong qua trInh kinh doanh; 

o) Kin nghj vic th chirc 'ai,  giâi th Tng Cong ty; yêu cu phá san Tng 

Cong ty; 

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

vi quyn h?n  cira Hi dng quán trj; 

q) Chju trách nhim truOc c dông v hot dng eüa Tng Cong ty; 

r) Di xir bInh dng di vii tt cá c dông vá ton trong lcii Ich cira nguii có 

quyn lcd lien quan dn Tong Cong ty; 

s) Dam báo hoot dng cira Tng Cong ty tuân thir các quy djnh cira pháp 1u.t, 

Diu l và quy djnh ni b cira Tong Cong ty; 

t) Xây dirng Quy ch hot dng cira Hi dng quán trj trInh Dai  hi dng c 

dông thông qua và cong b trên trang thông tin din tir cira Tong Cong ty; 

u) Giám sat và ngàn ngira xung dt lçii Ich cira các thành viên Hi dng quán 

trj, thành viên Ban kim soát, Tng Giám dc và nguii quán 1 khác, bao g6m vic 

sir ding tài san T6ng Cong ty sai mvc  dIch và 1m ding các giao djch vii ben lien 

quan; 

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

thông qua; 

w) B nhim Nguôi phii trách quãn trj cong ty; 

x) T chirc dào tao, t.p hun v quán trj cOng ty và các k näng cn thit cho 

thành vién Hi dông quãn trj, Tong giám dc và nglxii quãn 1 kkiác cira Tong 

Côngty; 

y) Báo cáo hot dng cUa Hi dng quán trl ti Dai  hi dng c dông theo quy 

djnh tai  Diu 280 Nghj djnh 155/2O20iND-CP vá các van ban sira di, b sung, 

thay th nu có. 

/ 
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z) Quyn và nghTa vi lchác theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip, Lut Chimg 

khoán, quy djnh khác cüa pháp 1ut và Diêu 1 nay. 

3. Hi dng quân trj thông qua nghj quyt, quyt djnh bang biu quyM tai 

cuc hçp, 1y kin b&ng van bàn ho.c hInh thrc khác do Diêu 1 Tng Cong ty 

quy dnh. Mi thành viên Hi ding quàn trj có mt phiu biu quyt. 

4. Tri.rông hçTp ngh quyt, quyt djnh do Hi dng quàn trj thông qua trái vói 

quy djnh cüa pháp lut, nghj quyt Dti hi dng c dông, Diu 1 Tng Cong ty 

gay thit h.i cho Tng Cong ty thi các thành viên tan thành thông qua nghj quyt, 

quyt djnh do phâi cüng lien dói chju trách nhirn cá nhân ye nghj quyt, quyt 

dinh do và phái dn bti thiêt hi cho Tng Cong ty; thãnh viên phãn dôi thông qua 

nghj quyt, quyt dinh nói trên duçic min trü trách nhim. Tri.thng hcp nay, cô 

dông cüa Tng Cong ty có quyn yêu cu TOa an dInh chi thirc hin hoc hüy bO 

nghj quyt, quyt djnh nói trén. 

Diu 13. Nhiêm viii Va quyn hn cüa Hi dông quãn tr trong vic phê 

duyt, k kêt hçrp dông giao djch 

1. Hi dng quân trj chp thun các h?p  dng, giao djch có giá trj nhO han 

35% ho.c giao djch dn dn thng giá trj giao djch phát sinh trong vông 12 tháng k 

tr ngày thirc hin giao djch dAu tiên có giá trj nhO han 35% thng giá trj tài san ghi 

trên báo cáo tài chInh gn nht hoäc mt t 1, giá trj khác nhO han theo quy djnh 

ti Diu l Tng Cong ty và Nghj quyt phân cp thm quyên cüa Hi dông quán 

trj giQa Tong Cong ty viii mt trong các dôi tuçing sau: 

a) C dông, ngtthi dii din theo üy quyn cüa Co dông là to chtrc s& hü'u trén * 

10% thng s c phn ph thông cüa Tng Cong ty và ngthi có lien quan cüa h9; 

b) Thành viên Hi dng quãn trj, Tng giám dc và nguii Co lien quan cüa 

ho; 

c) Doanh nghiêp ma thành viên fli dng quàn trj, Kiêm soát viên, Tng giám 

dc và ngLthi quàn 1 khác cüa Tng Cong ty phãi kê khai theo quy djnh ti khoàn 

2 Diu 164 cüa Lut Doanh nghip. 

2. Ngthi dai diên Tng Cong ty k hcip dng, giao djch phãi thông báo cho 

thành viên Hôi dng quán trj, thành viên Ban kim soát ye các dOi tung Co lien 

quan dM vi hqp dng, giao djch do và g1ri kern theo dir thâo hçp dng ho.c ni 
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dung chü yu cüa giao djch. Hi dng quán trj quyt djnh vic chAp thun hcip 

dng, giao djch trong thii hn 15 ngày k tfr ngày nhn duçic thông báo; thânh viên 

Hi dng quãn trj có lçii Ich lien quan dn các ben trong hçip ding, giao dch không 

có quyn biu quyt. 

Diêu 14. Trách nhim cüa Hi d1ing qui~n tr trong vic triu tp hçp Di 

hi dng c dông bat th.thng 

1. Hi dng quân trj phã.i triu tp h9p Dai hi dng c dông bAt thuông 

trong các tru&ng hçp sau: 

a) Hi dng quán trj xét thAy cn thit vi lçi ich cüa Tng Cong ty; 

b) S luqng thânh viên Hi dng quãn trj, Ban kim soát con 1?i  It hon s 

lucing thành viên ti thiu theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

c) Theo yêu cAu cüa c dông hoc nhóm c dông quy djnh tai  Diu 11.4 

Diêu i Tong Cong ty. 

d) Theo yêu cAu c1ia Ban kim soát; 

e) Các tnrông hçip khác theo quy djnh cüa pháp 1ut vâ Diu 1 Tng Cong 

ty. 

2. Triu tp h9p Di hi ctng c dOng bAt thithng 

HQi dng quãn trj phái triu tp h9p Di hi dng cè dông trong thñ hn 30 

ngày k tr ngày xãy ra trueing hçp quy djnh ti dim b khoãn 1 Diu nay ho.c nhn 

duçic yêu cAu triu tp h9p quy djnh ti dim c vâ dim d khoán I Diu nay. 

3. Ngi.thi triu tp h9p Di hi dng c dông phãi thirc hin các cOng vic 

sau day: 

a) Lp danh sách c dOng Co quyn dir h9p; 

b) Cung cAp thông tin và giãi quyt khiu ni lien quan dn danh sách c 

dOng; 

c) Lp ching trInh va ni dung cuc hçp; 

d) ChuAn bj tài 1iu cho cuc hçp; 

e) Dr tháo nghj quyt cüa Di hi dng c dông theo ni dung dr kin cüa 

cuc hçp; danh sách và thông tin chi tiêt cña các irng cr viên trong tnrng hçip bAu 

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



13 

f) Xác djnh thô'i gian và dja diem h9p; 

g) Gui thông báo m&i hpp dn tiirng c dông có quyn dir h9p theo quy djnh 

Lut doanh nghip; 

h) Các cong vic khác phiic vi1 cuc h9p. 

Biêu 15. Các ily ban và b may giüp vic ella Hi dng quãn trj 

1. Hi dng quân trj có th thành 1p các lily ban/Hi dông trrc thuc Hi 

dng quân trj d gillp Hôi dng quàn trj thrc hin nhim vi, quyên hn ella mInh 

theo quy djnh tti Quy ch nay, Diu lê Tong Cong ty và theo quy djnh ella pháp 

luât. 

2. Khi xét thy cn thiM, Hi dng quãn tr quyM dtnh  bô nhim thu k3 cOng 

ty hoc thành lQp Tiu ban thu kNän phông Hi dng quàn trj là b may gillp 

vic cho Hi dng quàn trj. Chüc näng, nhim viii và quyn hn ella do Hi dng 

quãn trj quy djnh trong t1rng thôi ks', phll hçip quy djnh pháp 1ut, theo do thuc hin 

mt s nhiêrn vi chInh nhu sail: 

a) H t1V t chirc triu t.p hop D.i hi dng c dOng, Hi dông quãn tn; ghi 

chép các biên bàn hçp; 

b) H trçl thành viên Hi ctng quán tij trong vic thirc hin quyn và nghia 

vi,i duçic giao; 

c) H trçi Hôi dng quán trj trong áp diing và thrc hin nguyen täc quãn trj 

cong ty; 

d) H trç Tng Cong ty trong xây dirng quan h c dông và bâo v quyn, 

lçxi Ich hçip pháp ella c dông; vic tuân thu nghTa vl.1 cung cp thông tin, cOng khai 

hóa thông tin và thu tçic hánh chInh. 

3. Hi ding quàn tr có quyn thuê nhân viên và tu vn dc lap, các k toán 

dc l.p và các tu vn ben ngoài khác d thixc hin các cong vic lien quan phll hcp 

vci Diu l Tong Cong ty và quy djnh pháp 1ut. 

CH1NG IV 

CUQC HQP HOI BONG QUAN TRI 

Biu 16. CuIIc hçp ella Hi dông quãn trl 
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1. Chñ tjch Hi dng quán trj ducic bu trong cuc h9p du tiên cüa Hi dng 

quail trj trong thii hin 07 ngày lam vic k tü ngày kt thiic bu cir Hi dng quàn 

trj do. Cuôc hçp nay do thành viên có s phiu bu cao nht hotc t 1 phiêu bâu 

cao nht triu t.p và chü tn. Truàng hçrp có nhiu hon mt thânh viên có s phiu 

b.0 hoc t' 1 phiu bu cao nht và ngang nhau thI các thành viên bu theo 

nguyen tc da s d ch9n 01 ngu1i trong s h9 triu tp h9p HOi  dng quân trj. 

2. Hi dng quàn trj phãi h9p It nht mi qu 01 1.n và CO the h9p bt thithng. 

3. Chñ tjch Hi dng quãn trj triu tp h9p Hi dng quãn trj trong tri.r&ng hçip 

sau day: 

a) Co d nghi cüa Ban kim soát; 

b) Co d nghj cüa Tng giám dc hoc It nht 03 ngiiôi quán l khác; 

c) Co d ngh cüa It nh.t 02 thành viên Hi dng quân trj; 

d) Tnr&ng hçp khác theo quy djnh cüa Pháp lut. 

4. D nghj quy djnh ti khoân 3 Diu nay phâi duqc 1p thãnh van bàn, trong 

do nêu rô m11c dich, vn d cn thào lu.n và quyêt djnh thuc thm quyn cüa Hi 

dng quân trj. 

5. Chü tjch Hi dng quãn trj phài triu tp h9p Hi dng quãn trj trong thyi 

hn 07 ngày lam vic k tir ngày nhn ducic d nghj quy djnh ti khoãn 3 Diu nay. 

Trueing hçip không triu tp h9p Hi dng quãn trj theo d nghj thI Chü tjch Hi 

dtng quãn tr phãi chju trách nhim v nhting thit hi xày ra déii v9i Tng Cong 

ty; ngithi d nghj có quyn thay th Chü tjch Hi dng quàn trj triu tp h9p Hi 

dông quãn trj. 

6. Chü tjch Hi dng quãn trj hoc ngu&i tniu tp h9p Hi dng quán tr phãi 

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

mi hçp phái xác djnh ci th th&i gian và dja dim h9p, chuang trmnh, các vn d 

thão lun và quy& dnh. Thông bão miii h9p phài kern theo tài 1iu sfr diing ti cuc 

h9p và phiu biu quyt cña thành viên. 

Thông báo mi h9p Hi dng quán trj có th gi'ri bang giy mdi, din tho.i, 

fax, phucing tin din tir và bão dam dn duc dja chi lien lac cüa trng thành viên 

Hi dng quãn trj duçic däng k ti Tng Cong ty. 
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Chü tjch Hi dng quãn trj quy djnh th các tnrô'ng hçip h9p khn d.p, thd 

hn thông báo và hInh thirc thông báo mi h9p Hi dng quân trj trong tru&ng hcip 

cn h9p khân cp. 

7. Chü tjch Hi dng quán trj ho.c nguii triu tp gài thông báo mii h9p Va 

các tâi lieu kern theo dn các thành viên Ban Kim soát nhu di vci các thành viên 

Hi dng quãn trj. Kim soát viên Co quyn di,r các cuc h9p Hi dông quán tn; có 

quy&n thão lun nhung không di.rçcc biu quyt. 

8. Cuc hçp Hi dng quân trj dugc tin bath khi có t1r 3/4 thng so thành viên 

tr& len dir hçp. Trung hçrp cuc h9p duçc triu tp theo quy djnh ti khoãn nay 

không dü s thành vien dr h9p theo quy djnh thI duçic triu tp lan thir hai trong 

thi hn 07 ngày k tir ngày di,r ctjnh hp 1n thir nh.t. Trumg hçip nay, cuc hçp 

thrcic tin hành nu cO horn mt ni1ra s thânh viên Hi dng quãn trj dir h9p. 

9. Thành viên Hi dng quàn trj duçc coi là tham dir và biêu quyêt ti cuc 

h9p trong tnthng hçip sau day: 

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

b) Üy quyn cho ngithi khác dn dii h9p và biu quyt theo quy djnh ti khoàn 

11 Diunày; 

c) Tham dir và biu quyt thông qua hi nghj trirc tuyn, bO phiu din t1r hoc 

hInh thirc diên tr khác; 

d) Gui phiu biu quyt dn cuc h9p thông qua thu, fax, thu din tCr; 

e) Tham dr và biu quyt thông qua hInh thüc h9p k& hqp mt hoc mt s 

các hInh thirc nêu trén. 

10. Trithng hçip güi phiu biu quyt dn cuc h9p thông qua thu, phiu biu 

quyt phãi drng trong phong bI dan kin và phãi duçic chuyn dn Chü tjch Hi 

dng quân trj chm nht là 01 gii tru6c khi khai mac. Phiu biu quy& chi duçic 

m& truOc sr chCrng kin cüa tt cà nhtng ngi.thi dir h9p. 

11. Thành viên phài tham dir dÀy dü các cuc h9p Hi dông quàn trj. Thành 

viên duçxc üy quyn cho nguii khác dr h9p và biu quyt nu dirge da s thành 

viên Hi dng quàn trj chAp thun. 
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12. Ngh quyt, quy& djnh cüa Hi dng quàn tr dxçc thông qua nu duçic da 

s thành viên di,r h9p tan thành, bao grn Ca phiu biu quyt b&ng van bàn và biu 

quyt theo üy quyn; tnthng hgp s phiu ngang nhau thl quyt djnh cui cüng 

thuc v phIa có 9  kin cüa Chü tjch Hi dng quàn trj. 

Diu 17. Biên ban hQp Hi aong quãn tr 

1. Các cuc h9p Hi dng quân trj phài dugc ghi biên bàn và có th ghi am, 

ghi và 1ru gi0 d.rói hInh thirc din tfr khác. Biên bàn phài 1p bang ting Vit và có 

th 1p  them bng tiêng nuc ngoài, bao gm các ni dung chü yu sau day: 

a) Ten, dja chi tr1,i sâ chInh, ma s doanh nghip; 

b) Th&i gian, dja dim h9p; 

c) Miic dIch, chucing trInh và ni dung hçp; 

d) H9, ten tüng thành viên dir h9p hoc ngithi duçc üy quyn dir hp Va cách 

thirc dx hpp; h9, ten các thành viên không dir hçp và 19 do; 

e) Vn d dugc thào 1un và biu quyt tai  cutc h9p; 

f) Tom t.t phát biu 9  kin cia tüng thành viên dir h9p theo trInh tir din bin 

cüa cuôc hop; 

g) Kk qua biu quy& trong do ghi rö nhtng thành viên tan thành, không tan 

thánh và không có 9  kin; 

h) Vn d dã duçic thông qua và t9 1 biu quyM thông qua tucing 1rng; 

i) H9, ten, chU k9 chà t9a và ngui ghi biên bàn, tth truO'ng hqp quy djnh ti 

khoàn 2 Diêu nay. 

2. Trithng hçip chü tya, ngui ghi biên bàn tü chi k9 biên bàn h9p nhung nêu 

ducic tht ca thành viên khác ca Hi dng quàn trj tham dir và dng 9 thông qua 

biên bàn h9p k9 và cO dÀy dü ni dung theo quy djnh t?i  các dim tü a, b, c, d, e, f, 

g và h khoàn 1 Diu nay thI bién bàn nay có hiu 1irc. Biên bàn h9p ghi rô vic chü 

ta, ngix&i ghi biên bàn tr ch& k9 biên bàn h9p. Ngi.thi k9 biên bàn h9p chju trách 

nhim lien di v tInh chInh xác và trung thirc cüa ni dung biên bàn h9p Hi dng 

quàn trj. Chü tça, ngiRi ghi biên ban chju trách nhim cá nhân v thit hai  xáy ra 

di vói doanh nghip do tü chi k9 bien bàn h9p theo quy djnh cüa Diu 1 cong ty 

và pháp 1uQ.t có lien quan. 
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3. Chü t9a, ngithi ghi biên bàn và nhüng nguôi k ten trong biên bàn phãi 

chiu trách nhim v tInh trung thirc và chInli xác cüa ni dung biên bàn h9p Hi 

dng quàn trj. 

4. Biên bàn h9p Hi dng quãn tr và tài 1iu sfr diing trong cuc hçp phái 

duçic luu giü ti trV s chInh cüa Tang Cong ty. 

5. Biên bàn 1p b&ng ting Vit và bang ting nithc ngoài có hiu 1c pháp 1 

nhi.r nhau. Tnthng hçrp có sir khác nhau v ni dung giQa biên bàn bng ting Vit 

và bang ting nuóc ngoài thl ni dung trong biên bàn bang ting Vit dixçic ap 

diing. 

Diu 18. To chü'c Iy " kiên thành viên Hi dông quãn tr!  bng vn ban 

1. Chü tjch Hi dng quãn trj quyt dnh ni dung 1.y kin thành viên Hi 

dng quãn trj bang van bàn ho.c phucing thirc din tir. B ph.n giiilp vic/Thu k 

cong ty chju trách nhim th chirc vic trin khai theo quy djnh ti Quy ch nay, phà 

hçp vd quy djnh pháp 1ut và Diu 1 Tng Cong ty. 

2. Thông báo 1y kin phài dugc gi'ri kern theo Phiu biu quyêt và các tài 

1iu lien quan, duc glli theo phuong thüc trrc tip, buu din, fax, thu din tfr, h 

théng thông tin ni b hoc phrning tiên khác, nhung dam báo dn duçic dja chi cüa 

trng thành viên Hi dng quãn tr dä duçc dàng k ti Tong Cong ty. 

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

- Ten, dja chi trV s chInh, s và ngày cp dang k kinh doanh cüa Tong Cong 

ty; 

- Muc dIch lay kiên; 

- H9, ten và da chi lien 1c cüa thành viên Hi dng quail trj; 

- Vn dà cn 1y kin; 

- Phucing an biêu quyt: "Dng r' "Không dng " ho.c "Không có kin. 

- Thii hn gui phiu 1.y kin dã duçic trà Iôi ye Tong Cong ty; 

- H và ten, cht k cüa Chü tch Hi dng quãn trj; 

4. Phiu Iy ldn d duçic trã Ri phài có chü k3 cüa thành viên Hi dng 

quàn trj và g1ri v Tang Cong ty theo quy djnh. Nu qua thii hn d nghj gui li 

theo quy djnh thI vãn bàn xin kin do cói nhu thành viên Hi dng quán trj không 

có kin. 
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5. B phn ghiip vic/Thu k9 cong ty hoc ngu1i ducic Chü tjch Hi dông 

quân tr b nhim/chi djnh thrc hin các thu tiic kirn phiu và lQtp biên ban kim 

phiu (Sau day gi là "Ngi.thi kim phiu"). Biên bàn kim phiu phái có các ni 

dung chü yu sau day: 

- Ten, dia chi tri sO' chInh, s và ngày cp dàng k9 kinh doanh cüa Tong Cong 

ty; 

- Mic dIch ly 9 kin và các vn d cn 1y 9 kin; 

- Tng s phiu biu quyt giri di, tng s phiu biu quyt thu v, s phiu 

biu quyt hçp 1, s phiu biu quyt không hcip 1. Biên bàn phâi Co phi.,i 1ic danh 

sách thành viên Hi dng quàn tr dã tham gia biu quyt. 

- Tong s phiu dng 9, không dng 9 và không có 9 kin dôi vO'i türig van áê 

ducic xin 9 kin; 

- H9 ten, chü k9 cüa NguOi kim phiu, Chñ tjch Hi dng quãn trj. 

6. Chü tjch Hi dng quãn trj, NguO'i kim phiu phài lien dO'i chju trách 

nhim v tInh trung thrc, chInh xác cüa biên bàn kim phiu; lien dO'i chju trách 

nhim v các thit hi phát sinh tr các quyt djnh duçcc thông qua do kirn phiu 

không trung th%.rc, khOng chInh xác. 

7. Quyt djnh duçic thông qua theo hinh thrc 1.y 9 kin bang van bàn áp 

dung theo nguyen t.c thông qua ti cuc h9p Hi dng quàn trj ti Diu 16 cüa Quy 

ch nay. 

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

quãn trj duccc thông qua dixa trên kt qua kim phiu phâi duçxc glri dn các thành 

viên Hi dng quàn trj trong thO'i hn 15 ngày, k t1r ngày k& thüc dçit kim phiu. 

9. Phiu ly 9 kin dä dugc trà lO'i, biên bàn kim phiu, toàn vAn nghj quy& 

dä duçic thông qua và tài 1iu có lien quan g1ri kern theo phiu 1.y 9 kin du phài 

duçic 1uu trtr ti trii sO' chinh cüa TOng Cong ty. 

10. Quyt djnh dugc thông qua theo hinh thuc l.y 9 kin thành viên Hi dng 

quân trj b&ng vAn bàn có giá trj nhu quyt djnh ducic thông qua ti cuc h9p Hi 

dng quàn trj. 

CHU'NG V 

BAO CÁO, CONG KHAI CAC L1I ICH 
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Diu 19. TrInh báo cáo hing nãm 

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

báo cáo sau day: 

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

b) Báo cáo tài chinh; 

c) Báo cáo dánh giá cong tác quãn 1, diu hành Tong Cong ty; 

d) Báo cáo thm dinh cüa Ban Kiêm soát. 

2. Báo cáo quy djnh tai  cac dim a, b và c khoán 1 Diu nay phái ducc gui den 

Ban kim soát d thm dinh chârn nht là 30 ngày tnró'c ngày khai mac  cuc hop 

Dai hi dng c dOng thithng niên. 

3. Báo cáo quy dinh tai các khoán 1, 2 Diêu nay, báo cáo thrn djnh cüa Ban 

kim soát va báo cáo kirn toán phãi duçic lu'u giü tai  tr1,i s6 chInh cüa Tong COng 

ty chm nh.t là 10 ngày truc ngày khai mac  cuc hop Dai  hi dng c dOng 

thu&ng niên. 

Diu 19. Ch d lam vic, thñ lao, thuO'ng Va I9'i Ich khác cüa thành viên 

Hi dông quail tr 

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

ho.c chuyên trách. Thânh viên Hi dng quán trj chuyên trách là thành viên Hi 

dng quãn trj không nrn giü các chi.'rc vv trong Ban diu hành, lam vic toàn thi 

gian và duy nht tai  Tng Cong ty. Thành viên Hi dng qua trj kiêm nhim gm 

các thânh viên Hi dng quán trj không lam vic theo ch d chuyên trách. 

2. Tong Cong ty có quyn trã thii lao, thrning cho thành viên Hi dng quán 

trj theo kt qua và hiu qua kinh doanh. Gf 

3. Thành viên Hi dng quàn trj ducic hix&ng thu lao cong vic và thu&ng. Thu 

lao cong vic duçic tInh theo s ngày cOng cn thi& hoán thành nhim vi cüa thành 

viên Hi dng quàn trj và müc thu lao mi ngày. Hi dng quãn trj dir tinh muc thá 

lao cho trng thành viên theo nguyen tc nht tn. Tng müc thu lao và thithng c1ta 

Hi dng quãn trj do Dai  hi dng c dông quyt djnh tai  cuc hp thu&ng niOn. 

4. Thành viên Hi dng quãn trj ducc thanh toán chi phi an, &, di iai  và chi 

phi hçip l khác khi thic hin nhim vit duqc giao. 



20 

5. Thu lao cüa tüng thânh viên Hi dng quân trj ducic tInh vào chi phi kinh 

doanh cüa Tng Cong ty theo quy djnh cüa pháp lu.t v thu thu nhp doanh 

nghip, duçic th hin thành mi1c riêng trong báo cáo tài chinh hang näm cüa Tng 

Cong ty và phãi báo cáo Dii hi dng c dông tai cuOc h9p thu&ng niên. 

Diu 20. Cong khai các Içri Ich lien quan 

1. Thành viên Hi dng quàn trj cfia Tng Cong ty phái ké khai cho Tong 

Cong ty v các lçii Ich lien quan cüa mInh, bao gm: 

a) Ten, ma s doanh nghip, dja chi tri s& chInh, ngânh, ngh kinh doanh cüa 

doanh nghip ma hç có si hiu phn vn gop ho.c c phn; t' 1 vâ thôi dim si 

hru phn vn gop hoc c phn do; 

b) Ten, ma s doanh nghiêp, dja chi trii s& chInh, ngành, ngh kinh doanh cüa 

doanh nghip ma nhng ngthi có lien quan cüa h9 ciing s& hiru ho.c s& hUu riêng 

ph.n vn gop hoc c phn trên 10% vn diu 1. 

2. Vic ké lthai quy djnh ti khoãn 1 Diu nay phái ducic thrc hin trong th?yi 

hn 07 ngày lam vic, k tü ngày phát sinh igi Ich lien quan; vic sra di, b sung 

phái ducic thông báo vi Tng Cong ty trong thOi hn 07 ngày lam vic, k tux ngày 

cO si'ra di, b sung ftrclng irng. 

3. Thành viên Hi dng quãn tn nhân danh cá nhãn hoe nhân danh ngu&i 

khác d thirc hin cong vic dui mci hInh thrc trong phim vi cong vic kinh 

doanh cüa Tng Cong ty du phái giái trInh bàn cht, ni dung cüa cong vic do 

truic Hi dng quãn trj và chi dircic thirc hin khi duçic da s thành viên cOn 1ii cüa 

Hi dng quail trj chp thun; nu thirc hin ma không khai báo hoc không duçc 

sr chap thun cüa Hi dng quãn trj thI tht cà thu thp có ducic tü hot dng do 

thuc v Tng Cong ty. 

CH1JONG VI 

MO! QUAN H CUA HQI BONG QUAN TR! 

Biu 21. Môi quan h gifra các thành viên Hi ding quãn trj 

1. Quan h giüa các thành viên Hi dng quàn trj là quan h ph& hçp, các 

thành viên Hi dng quán trj cO trách nhim thông tin cho nhau v vn d có lien 

quan trong qua trInh xr l cong vic ducic phân cong. 
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2. Trong qua trInh xir 1 cong viêc, thành viên Hi dng quãn trj dugc phân 

cong chju trách nhim chInh phài chñ dng ph6i hçfp x11 1, nu có vn d lien quan 

dn linh vrc do thành viên Hi dng quán trj khác phii trách. Trong tnrng hçip 

giü'a các thành viên Hôi dng quãn trj con có kin khác nhau thI thành viên chju 

trách nhim chInh báo cáo Chü tjch Hi dng quàn trj xem xét quyM dtnh  theo 

thm quyn hotc th chirc h9p hoc 1y kin cüa các thành viên Hi &ng quàn trj. 

theo quy djnh cüa pháp lu.t, Diu l Tng Cng ty và Quy chê nay. 

3. Trong tnthng hçp có sir phân cong lui gitta các thành viên Hii dông quân trj 

thi các thành viên Hi dng quãn tn phãi bàn giao cong vic, h so, tài lieu lien 

quan. Vic bàn giao nay phái duc 1p thành van bàn và báo cáo Chü tjch Hi dng 

quán trj v vic bàn giao do. 

Diêu 22. Mi quan h vói ban diêu hành 

Vi vai trO quãn trj, Hi dng quàn trj ban hành các nghj quyt d Tng Giám 

dc và b may diu hãnh thic hin. Dng thi, Hji dng quân trj kim tra, giám sat 

thrc hin các nghj quyk 

Diu 23. Mi quan h vói Ban Kiêm soát 

1. Mi quan h gitta Hi dng quãn trj và Ban Kim soát là quan h phi hqp. 

Quan h lam vic gitta Hi dng quail tr vi Ban Kim soát theo nguyen tc bInh 

dng và dc lap, dng thii phi hçrp  chat ch, h trçi 1n nhau trong qua trInh thixc 

thi nhim vu. 

2. Khi tip nhãn các biên bàn kim tra hoc báo cáo tong hçip cüa Ban Kiêm 

soát, Hi dng quán tri có trách nhim nghiên ciru Va chi do các b phn có lien 

quan xây dirng k hoch và thixc hin chn chinh kjp thi. 

CHU'1NG VIII 

1MEu JUIOAN THI HANH 

Diêu 35. Diu khoãn thi hành 
I 

1. Quy ch nay dugc soçtn tháo trén Co SO cac Quy djnh ti Diu l 

COng ty, quy djnh pháp 1ut hin hành. 

2. Quy ch nay có hiu hxc k tü ngày dugc thông qua. 
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3. Nhu'ng ni dung chua duc quy djnh trong Quy ch nay së duçc áp diing 

theo các quy djnh tai Diu 1 Tng Cong ty, các quy ch ni b khác và các quy 

djnh pháp 1ut hin hânh./. 

TM. HOI BONG QUAN TR! 
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