
TAP DOAN CONG NGHIV — VIEN THONG QUAN DI 

TONG CONG TY cO PHAN CONG TRINH VIETTEL 

QUY CHE NQI BQ yE QUAN TR! 

TONG CONG TY CO PHAN CONG TR!NH VIETTEL 
(Ban hành theo Nghj quyêt Dcii hi dng cd dong thufmg niên s 13/NQ- DHDCD 

ngày 22/04/2022) 

Ha Nói, tháng 04 nám 2022 



1 

QUY CHE NOT BQ yE QUAN TRI 

TONG CONG TY cO PHAN CONG TRINH VIETTEL 

Can cii Lut Chiing khoán ngày 26 tháng 11 nàrn 2019, 

Can cii Lut Doanh nghip ngày 17 tháng 6 nám 2020 và Lut s 03/2022/QHJ5 

ngày 11/01/2022; 

Can cii Nghj djnh sc 155/2020/NL)-CP ngày 31 tháng 12 nàm 2020 cüa ChInh 

phi quy djnh chi tit thi hành mç5t s6 diu cüa Lut Chiing khoán, 

Can cii Thông tu s 1]6/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2020 cia B(5 

trzthng BQ Tài chInh hzthng dán m5t sc diu v quán trj cong ty áp dyng di vái cOng ly 

dcxi chüng tgi Nghj djnh s 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 nám 2020 cüa ChInh 

phz quy dlnh  chi tilt thi hành m3t s diu cia Luat  Chiing khoán; 

Can cii Diu l Tlng COng ty clphcn COng trInh Viettel; 

Can cii Nghj quylt Dgi h5i dng c dOng sá .13/NQ- DHDC'D ngày 22/04/2022. 

Hi diig quàn trj ban hành Quy ch ni b v quãn trj Tng Cong ty c phn Cong 

trInh Viettel. Quy ch ni b v quán trj Tng Cong ty c phn Cong trinh Viettel bao 

gm các ni dung sau: 

Chtro'ngl 

QUY DINH CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh và di tu'çrng áp ding 

1. Pham vi diu chinh 

Quy ch nay quy djnh, huàng dn các vn d lien quan dn quàn trj cong ty bao 

gm nhCIng ni dung chInh sau: 

a) Vai trô, quyn Va nghia vi cüa Di hQi dng c dông, HOi  dng quán tn, Tng 

Giám d&, Ban Kim soát; 

b) TrInh tsr, thU tixc hçp Ei hOi  dng c dong, Hi dng quãn trj; 

c) D cir, irng cU, bu, min nhim và bãi nhim thành viên Hi dng quãn trj, Ban 

kim soát, Tng Giám d&; 

d) Các hot dng khác theo quy djnh ti Diu l Tng Cong ty và các quy djnh 

hin hành khác cUa pháp lust. 

2. Di tugng áp ding 

Quy ch nay dugc áp ding cho các thành viên Hi dng quán trj, Ban kim soát, 

Tang Giám dc và nhflng ngui Co lien quan. 

Diu 2. Giãi thIch thuit ng& 

Trong Quy ch nay, các tr ng diii day ducic hiu nhu sau: 

1. "Quãn tr cong ty" là h thng các nguyen th.c, bao gm: 

a) Dam bão Co cu quàn trj hcip 1; 
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b) Darn báo hiu qua hoat dng cüa Hi dng quãn trj, Ban Kirn soát; 

c) Dam bão quyn igi cüa c dông và nhUng nguôi có lien quan; 

d) Dam bão d6i xr cong bang giüa các c dOng; 

e) Cong khai minh bach  mi hoat dng cüa Tang Cong ty. 

2. "Cs dông lan" là c dông duc quy djnh tai  khoãn 18 Diu 4 Lut Chirng khoán 

näm 2019. 

3. "Nguii quàn l doanh nghip" là Chü tjch HOi  dng quàn trj, thành viên Hi 

dng quãn trj, Tng Giám dc, Phó Tng Giám d&, K toán trueing và các chirc danh 

khác do Hi dng quàn trj quy djnh. 

4. "Nguäi diu hành doanh nghip" là Tng Giám d&, Phó Tng Giám d&, K 

toán tnxâng. - 
5. "Thành vien HOi  dng quail trj không diu hành" (sau day gçi là thành viên 

không diu hành) là thành viên Hi dng quãn trj không dng thai giü vj trI ngiiai diu 

hành theo quy djnh tai  Diu l Tng Cong ty và Quy ch nay. 

6. "Nguai phii trách quán trj cong ty" là ngixai do Hi dng quãn trj b nhim d 

h trçi cong tác quàn trj cong ty, thrc hin trách nhim, quyn han  theo quy ch nay. 

7. "Ngu?ii có lien quan" là cá nhân, t chüc duqc quy djnh tai  Khoãn 23 Diu 4 

Lut Doanh nghip, Khoãn 46 Diu 4 Lust Chrng khoán. 

Chuorng II 
1191 BONG CO BONG 

Biu 3. Vai trô, quyn vã nghia vi cüa Di hi dông ci dông 

1. Di hi dng c dông gm tht Ca c dong có quyn biu quyt, là cci quan quyt 
djnh cao nhât cüa Tong Cong ty. Dai  hi dông cô dông h9p th.rang niên môi nàm mt 
lan Ngoai cuôc hop thizang men, Dai hôi dong cô dông co the hop bat thix&ng Dai hôi 
dông cO dông có the duqc to chac theo hInh thirc h9p trxc tiêp, tham dvà phát biêu 
kiên tai  cuc h9p Dai  hi dOng cO dOng thông qua h9p trirc tuyen, bO phiêu din tir hoc 
hinh thüc diên tü khác. 

2. Dai  hi dng có quyn và nghia vii sau: 

a) Thông qua djnh huàng phát trin cüa Tng Cong ty; 

b) Quyt djnh loai c phn và tng s c phAn cüa timg loai drgc quyn chào ban; 

quyt djnh müc c tüc hang näm cüa trng loi c phan; 

c) Bau, min nhim, bäi nhim thành viên Hi dng quan trj, Kim soát viên; 

d) Quyt djnh dau tix ho.c ban s6 tài san có giá trj tc 35% tng giá trj tài san tra 

len di.rqc ghi trong báo cáo tài chInh g.n nh.t cüa Tng Cong ty; 

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

e) Thông qua báo cáo tài chInh hang näm dã digc kim toán; 

g) Quyt djnh mua lai trên 10% tng s6 c phan d ban cüa mi loai; 

ci 
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h) Xem xét, xr I vi phm cUa thành viên Hi ding quán trj, Kim soát viên gay 

thit hi cho TOng Cong ty và c dông Tng Cong ty; 

i) Quyt djnh t chi'rc 1i, giãi th Tng Cong ty; 

k) Quyt djnh ngán sách hoc Mng miirc thu lao, ththng va lçii Ich khác cho Hi 

ding quán trj, Ban kirn soát; 

1) Phê duyt Quy ch quán trj ni b; Quy ch hot ctng Hi dng quán trj, Ban 

kim soát; 

m) Phë duyt danh sách cong ty kim toán dc lap; quyt djnh cong ty kim toán 

dc 1p thrc hin kim tra hot dng cia Tng Cong ty, bäi min kim toán viên dc 

1p khi xét thy cn thit; 

n) K hoach kinh doanh h&ng näm ciaTng Cong ty; 

o) Thông qua báo cáo cüa Hi dng quán trj v quãn trj và kt qua hot dng cüa 

Hi dng quãn trj và tng thành viên Hi dng quãn trj; 

p) Thông qua báo cáo cüa Ban kim soát v kt qua kinh doanh cüa Tng Cong ty, 

kt qua hott dng cüa Hci dng quãn trj, Tng Giám dc; 

q) Thông qua báo cáo tir dánh giá kt qua hoit dng cüa Ban kiêm soát và Kiêm 

soát viên; 

r) Quyt djnh, thông qua các vAn d thuc thAm quyn cüa Hi dng quãn trj trong 

tnthng hçip tAt cã các thành viën Hi dng quán trj khOng Co dü diu kin biu quy&. 

s) Quyn và nghuia vii khác theo quy djnh pháp 1ut và Diu l Tng Cong ty. 

Diu 4. TrInh tr, thu tiic h9p Di hi dng c dông trrc tip 

1. TIzim quyn triu tlp Diii h3i ttEng Co dông 

1.1. Hi dng quãn trj triu tp h9p Di hi dng c dOng tFaning niên và bAt 

thurng. Dxi hci ctng c dông phái h9p thithng niên trong th&i hin b6n (04) tháng k tr 

ngãy kt thilic näm tãi chInh. Hi dng quãn trj quyt djnh gia htn h9p Di hi dOng c 

dOng trong trixO'ng hçp cn thit, nhung không qua 06 tháng, k ti'r ngày kt thüc nãm tài 

chInh. Hi dcng quán trj phái triu tp hçp Di hi dng c dông bAt thuing trong cac 

trithng hp sau: 

a. Hi dng quãn trj xét thAy cn thit vi lqi Ich cüa Tng Cong ty; 

b. So 1ung thành viên Hi dng quãn trj, Ban kirn soát cOn 'a  It hon s luqng 

thành vién t6i thiu theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

c. Theo yêu cu cua c dông hoc nhórn c dông quy djnh tai  Diu 11.4 Diu 1 

Tng Cong ty; 

d. Theo yêu cu cüa Ban kim soát; 

e. Trurng hgp khác theo quy djnh cua pháp 1ut Va Diu 1 nay. 

1.2. Hi dong quán trt phái trieu tp h9p Di hi dng c dông trong th&i hn 30 

ngày k tü ngày xãy ra trung hçip quy djnh tai  Khoãn 1.1 .b Diu nay hoc nh.n duçc 
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yêu cu triêu tp h9p quy djnh tai Khoãn 1.1.c vã Khoãn 1.1.d Diu nay. Tmàng hcrp 
Hi dng quãn trj khong triu tp hçp Di hQi dng c dông theo quy dnh thI ChÜ tjch 
Hi dng quàn trj Va CáC thành viên Hi dng quãn trj phài bti thuOng thit hi phát 
sinh cho Tang Cong ty. 

1.3. Trirng hcip Ri dng quãn trj không triu ttp h9p Dti hi dng c dông theo 
quy djnh ti Khoàn 1.2 Diu nay thI trong thñ hn 30 ngày tip theo, Ban kim soát 
thay th Hi dng quàn trj triu tp hp Dti hi dng c dông theo quy ctjnh cüa Lut 

Doanh nghip. Tnthng hp Ban kirn soát không triu tp h9p Dai hOi dong CO dông 
theo quy dnh thI Ban kirn soát phãi bi thuing thiet hi phát sinh cho Tng Cong ty. 

1.4. Trung hcip Ban kirn soát không triu tp hçp Dii hi dng c6 dông theo quy 
dnh ti Khoàn 1.3 Diu nay thI c dông hoc nhOm c dong theo quy djnh tai  Diu 11.4 
Diu 1 Tng Cong ty có quyn dai  din Tng Cong ty triu tp hp Di hi dng c 
dông. 

2. Lçip dan/i sac/i co dông có quyn dr h9p 

2.1. Trinh tir, thf ttic ch& danh sách c dong thii'c hin theo quy djnh cüa pháp luat 

v ch111ng khoán. Danh sách, c dOng có quyn dix hop D.i hi dng c dông thxcc lap 
khong qua 10 ngày truâc ngày gi'ri giy mcxi hp Di hi dng c dong. 

2.2. Danh sách c6 dông CO quyn dir hp Di hi dng cô dOng phài có h, ten, dja 

chi lien 1c, quc tjch, s giy t pháp 1 cüa cá nhàn di v6i c dông là cá nhân; ten, 
rn s doanh nghip hotc s gthy tO' pháp l ci'ia th chüc, dja chi trli sO' chInh dôi vâi cô 
dOng là t chirc; s hxçing c phn ti'rng loi, s và ngày dang k c dông cüa trng c 
dOng. 

3. Thông báo v vi?c ch61 dan/i sac/i ci dông có quyn Iliam d Izpp  Dzi h5i 
dông Co dông 

3.1. Tng Cong ty phài thông báo vic ch6t danh sách c dOng có quyn tharn dir 
hp Di hi dng c dOng, dng thO'i cong bi thông tin v vic 1p danh sách cô dông 
cO quyn tharn dix hp Dai  hi dng c dông t6i thiu 20 ngày truO'c ngày dãng k cui 
cüng. 

3.2. C dong có quyn kim tra, tra ciiru, trich hic, sao chép ten và dja chi lien 1jc 
cüa c dông trong danh sách c dOng CO quyn dir hp Di hi dng c dOng; yéu cu 
sira dii thông tin sai lch hoic b sung thông tin cn thit v rnInh trong danh sãch c 
dong cO quyn dir hp Dti hi dng c dOng. NguO'i quãn l Tng Cong ty phãi cung 
cp kjp thO'i thông tin trong s däng k c dông, sa di, b sung thông tin sai lch theo 
yeu cAu cüa c dông; chju trách nhim bi thuO'ng thit hai  phát sinh do khOng cung cap 
hoac cung cp không kjp thO'i, không chInh xác thông tin s däng k c dOng theo yêu 
cu. 

4. Thông báo triu qIp D,i /zi etng cô dông 
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4.1. Nguii triu tp hçp Di hi dng c dông phài g1ri thông báo rnô'i h9p dn tat 
cã các c dông trong Danh sãch c dông cO quyn dir h9p chm nht là 21 ngày truâc 
ngày khai rnc cuc hçp Di hi dng c dông (tInh tr ngày ma thông báo duçrc glri 
hoc chuyn di mt cách hçip l). Thông báo m?ñ h9p Dti hi dng c dông d.rçc gt'ri 

cho tht cà các c dông bang phucing thirc d bào dam dn duçic dja chi lien lac cüa c 
dông, dng thii cong b trén trang thông tin din ttr cüa Tang Cong ty và Uy ban chirng 
khoán Nhà nuàc, S Giao djch Chirng khoán ma. Tng Cong ty dang k)2 giao djch hoc 
niêrn yet. 

4.2. Chucing trinh hçp Dai  hi dông c dông, các tài 1iu lien quan den các van d 
së duqc biu quyt tai dai hi dixc gcri cho các c dông ho.cIvà dang trën trang thông 
tin din tr cüa Tng Cong ty. Trong tnthng hp tài lieu không duç'c gri kern thông báo 
h9p Di hi dng c dông, thông báo mô'i hp phãi nêu rO duO'ng dn dn toàn b tài 
!iu hçp cM các c dong có th tip can, bao gm: 

a) Chrnng trinh h9p, các tài lieu sir diing trong cuc h9p và di,r thão nghj quy& di 
vài ti'rng v.n cM trong chucing trinh h9p; 

b) Danh sách và thông tin chi tMt cia các lung viên trong trixing hçp bAu thành 
viên Hi dtng quân trj, thành viên Ban kim soát; 

c) PhMu biu quyM. 

5. Chu'owg trinh, n5i dung cuc hQp Dqi !zfl d'áng c6 dông 

5.1. NguOi triu t.p hp Dai hi dng c dong phãi chun bj chung trinh, nOi 
dung cuOc hop. 

5.2. C dông hoc nhóm c dông quy djnh ti Diu 11.4 Diu l Tng Cong ty có 
quyn kMn nghj vn cM dua vào chuong trInh hop Di hi dng c dong. KMn nghj phâi 
being van bàn và duçic gui den Tng Cong ty ch.rn nh.t là 03 ngày lam vic truàc ngày 

khai rnc. KMn nghj phãi bao grn h và ten c dOng, dja chI tlnthng trü, quc tjch, s 
The can cuàc cong dan, Gi.y chiurng minh nhân dan, H chMu hoc chiurng thirc cá nhân 
hop pháp khác d& vôi c dong là ca nhán; ten, ma s doanh nghip hoic s quyt djnh 
thãnh lap,  dja chi tri sô chInh cMi vâi c dông là t chrc; s hxqng va. loi c phn c 
dOng do nrn giu, và ni dung kMn nghj dira vào chuong trInh hop. 

5.3. Tnrng hçip nguôi triu tp hop Dai  hi cMng c dong tr chi kMn nghj quy 
dnh tti khoán 5.2 Diu nay thI chrn nhAt là 02 ngày lam vic truàc ngày khai rnc cuc 
hp Dii hi dng c dOng phâi trà Rvi bang van bàn và nêu rO 1 do. Ngu&i triu tp hp 
Dii hi cMng c dông chi duc tCr chi kin ngh nu thuc mt trong các tnxng hop 
sau day: 

a) KMn nghj duçic giui dn không dñng quy djnh ti khoán 5.2 DMu nay. 

b) Vào th6i dirn kin nghj, c dong hoc nhórn c dông khOng nm gii dlut ti.'r 5% 
c phn ph thông trâ len theo quy dnh ti DMu 11.4 DMu l. 

c) Vn cM kMn nghj khong thuc thrn quyn quyt djnh cua Dai  hi dng c dông. 
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5.4. Ngri triu tp h9p Dii hi dng c dông phãi chp nhn Va dua kin nghj 
quy djnh ti khoãn 5.2 Diu nay vào dir kin chirnng trinh và ni dung cuc h9p, trir 
trtrong hgp quy djnh ti khoàn 5.3 Diu nay; kin nghj duqc chInh thirc b sung vào 
chucng trInh và ni dung cuOc h9p nu duçic Di hi dng c dong chp thun. 

6. Vic Üy quyn ciw ngwöi tçii di,i h9p Diii 1z3i a'áng Co dông 

6.1. C dông, ngithi di din theo üy quyn ciia c dong là t chirc có th trrc tip 
tharn di.r hçp, üy quyn b&ng van bàn cho môt hoc rnt s6 Ca nhân, th chirc khác dr hQp 
hoc dr h9p thông qua mt trong các hinh thirc quy djnh ti Diu 12.6 Diu 1 Tng 
Cong ty. 

6.2. Vic üy quyn cho cá nhân, t chrc di din dr h9p Di hi thng c dông 

phâi 1p thành van bàn. Van bàn üy quyn duçic 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut v dan 
sir va phài nêu rO ten Ca nhân, t chirc duçc üy quyn và s hrcing c phn duçic üy 
quyn, ni dung üy quyn, phm vi üy quyn, thi htn Uy quyn, chtr k cüa ben üy 
quyn và ben duqc üy quyn. Ca nhân, t chirc duçic üy quyn dir hcp Dti hi dng Co 

dong phài xut trInh van bàn üy quyn khi dang k dir h9p tru'àc khi vào phOng hyp. 
Trithng hçp üy quyn 1aj  thi ngix&i tham di,r h9p phãi xut trInh them vAn bàn üy quyên 
ban diu cüa c dông, ngu&i dai  din theo üy quyn cUa c dông là t chirc (nu tnrâc 
do chua dAng k vài Tng Cong ty). 

7. Cách (hay dáng kj ham dr Dai /i3i dng cô clông 

7.1. C dong có th clang ktham dir h9p Di hOi  dng c cong theo eAch thirc dA 
ghi trong thông bAo, bao gm mOt  trong cAc hInh thirc sau: clang k trrc tip, gCri thu 
hoc thu din tr hoc hinh thirc khác cho Tng Cong ty truâc thO'i hn ghi trong thông 

bAo rn&i h9p Dai  hi dng c dOng. 

7.2. Hi dng quAn trj quy& djnh cách thi1rc clang k ci th& darn bão thuan  lçii nht 

cho cAc c cong trong vic clAng k tham dr và thông báo dn cAc c dông khi thông 
bAo triu t.p hçp. 

8. Diu kiêii tiEn han/i 

8.1. Cuc hp Dti hi dng c dông duçc tin hành khi có si c dông dr hp dti 

din trên 50% tng s c phAn Co quyn biu quyt. 

8.2. Tru&ng hcp cuc hp lAn thu nh.t khong dü diu kin tin hành theo quy djnh 
tai khoAn 8.1 DiAu nay thI thông bAo rn&i hp lAn thir hai phâi duçc giri trong thai han 

30 ngày k tü ngày dir djnh hp lAn thir nht. Cuc hp Dai  hi dng c dông lAn thir
Th 

hai duçc tiên hành khi có s c dông dr hp dai  din tir 33% tng s phiu biu quyt rn 

tri len. 

8.3. Trumg hgp cuc hp IAn thu hai khOng dü diu kin tin hành theo quy djnh 
t?i khoân 8.2 Diu nay thi thông bAo rni hop IAn thi ba phAi dtxcic gri trong thi han 
20 ngày k ti'x ngày dir djnh hçp IAn thur hai. Cuc hp Dai  hi dng ct dOng lAn thur ba 

duçc tin hânh không phii thuc vào thng s phiu biu quyt cCia cAc Co dông dir hop. 
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.12.2. Các nghj quyt khác duçic thông qua khi thxcic s6 c6 dong s hiu trên 50% 

tng s6 phiu biu quyt cUa tAt cà c dông tham dir và biu quyt ti cuc hQp tan thành, 

trir tn.rng hcp quy djnh tai  các khoàn 12.1 Diu nay. 

12.3. Các nghj quyt Di hi dng c dông duçic thông qua bang 100% tang s c 

phn có quyn biu quyt là hçip pháp và CO hiu hrc ngay cã khi trinh tir, thu tic triu 

tp hp và thông qua nghj quy& dO vi pham quy djnh cüa Lu.t Doanh nghip và Diêu 

1 Tng Cong ty. 

12.4. Truing hqp bu thành viên Hi dng quãn trj và Ban kiêm soát, nguô'i tr11ng 

ci.r thành viên Hi dng qu4n  trj hotc Kim soát viên du9'c xác djnh theo s phiu bu 

tInh tir cao xung thAp, bt du tir iirng ci'r viên cO s phiu bu cao nhAt cho dn khi dü 

s thành viên quydjnhtaiDiu 1 Tang Cong ty. Tnrng hcpcO tir 02 rng cir viên tth 

len dat  cUng s phiu b.0 nhix nhau cho thành vien cui c1ng cüa Hi dng quãn trj ho.c 

Ban kirn soát thI së tin hành bu Iai  trong s các l'rng ci:r viên có s phiu bungang 

nhau hoc 1a ch9n theo tiêu chI quy djnh tai  quy ch bu ci'r. 

13. Các/i I1thc phán di nghj quylt cña Diii h3i cing c döng 

13.1. Trong thii han  chin mucii (90) ngày, k tlr ngày nhn dtrçc biên bàn h9p Dai 

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

c dong ho.c nhórn c ctông quy djnh tai  Diu 11.4 Diu l Tng Cong ty có quyn yêu 

cu Tôa an hoc Tr9ng tài xern xét, hUy ho nghj quyt ho.c mt ph.n ni dung nghj 

quyt Dai  hi dng ci dông trong các trueing hçip sau day: 

a) TrInh tir va thU tçic triu tp h9p hoc lAy kin c dông b&ng van bàn và ra 

quyt djnh cUa Dai  hii dng c dông vi pham nghiêrn tr9ng quy djnh cUa Lust Doanh 

nghip và Diu 1 nay, tth tnI1ng hp quy djnh tai  20.6 Diu l Tng COng ty. 

b) Ni dung nghj quyt vi pharn pháp 1ut hoc Diu 1 Tng Cong ty. 

112. Tnring hçp có ct dông, nhóm C6 dông yêu cu Tôa an hoc Tr9ng tài hUy 

bO nghj quyt Dai  hi d6ng C6 dông theo quy djnh tai  Diêu nay, nghj quyt do vn cO 

hiêu lixc thi hành cho dn khi quyt djnh hUy bO nghj quyt do cUa TOa an, Tr9ng tài cO 

hiêu Iirc, trr trithng hçp ap diing biri pháp khAn cAp tam  thOi theo quyêt djnh cUa Co 

quan cO thâm quyn. 

14. Lçip biên ban h9p Dcii  Iz3i thng cJ dông 

14.1. Cuc h9p Dai  hi d6ng C6 dong phài ducc ghi biên bàn và cO th ghi am 

hoc ghi vã luu giU duài hinh thilic din tir khác. BiCn bàn phâi 1p bang ting Vit, CO 
th 1p them b.ng ting Anh và phài bao g6m các nOi  dung chU yu sau day: 

a) Ten, dja chi tri sO' chInh, ma s6 doanh nghip; 

b) Thxi gian và dja dirn h9p Dai  hi d6ng C6 dông; 

c) Chuong trInh và ni dung cuOc  hop; 

d) Ho, ten chU t9a và thu k; 
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e) Torn tt din bin cuc h9p và các kin phát biu ti Dti hi dng c dOng ye 

trng vn d trong ni dung chuo'ng trInh h9p; 

f) s6 c dông vá tng s phiu biu quyt cOa các c dông dr hçp, ph 1ic danh 

sãch dàng k c dông, dii din c dông dix hpp vài S6 c6 phn và s6 phiu bu tuang 

g) T6ng s6 phiu biu quyt d6i vOi tfrng vn d biu quyt, trong do ghi rO phuang 

thrc biu quyt, t6ng s6 phiu hqp 1, không hcip 1, tan thành, không tan thành và không 

có kin; t' 1 tiwng Ong trên t6ng s6 phiu biu quyt cüa C6 dong dr h9p; 

h) Các vn d d duçic thông qua và t I phiu biu quyt thông qua tuo'ng tirng; 

i) H9, ten, chr k cüa chñ tça và thu k. 

Trueing hçp chU t9a, thu k2 tr ch6i k biên bàn h9p thI biên bàn nay có hiu 1rc 

nu duc tht ca thành viên khác cUa Hi d6ng quãn trj tharn dir h9p k và có dÀy dii ni 

dung theo quy djnh ti khoàn nay. Biên bàn hçp ghi rO vic chü t9a, thu k t1r ch6i k 

biên bàn h9p. 

14.2. Biên ban h9p Dti hi d6ng c6 dông phãi lam xong và thông qua trixàc khi 

kt thüc cuc h9p. 

14.3. Chü t9a vã thu k cuc hçp hoc ngtthi khác k ten trong biên bàn hp phài 

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

14.4. Biên bàn 1p bang ting Vit và tieng Anh cO hiu 1rc pháp 1 nhu nhau. 

Trueing hçip có sir khác nhau v nôi dung giUa biên bàn bang ting Vit và bang tMng 

Anh thI ni dung trong biên bàn bang ting Vit duqc áp ding. 

14.5. Biên bàn h9p D?i  hi d6ng C6 dong, phii hic danh sách c6 dOng clang k' dir 

h9p, nghj quyt dä duqc thông qua và tài lieu CO lien quan gfri kern theo thông báo mâi 

h9p phài duçic luu giu ti tn. s& chInh cüa T6ng Cong ty. 

15. Cong bi ng/:j quy& cüa Diii Iz3i dng CO aOng 

Vic Cong b6 nghj quyt cüa Dti hi d6ng c6 cong thrc hin theo quy dnh cña 1 
pháp 1ut v chrng khoán. 

Diu 5. TrInh tr, thu tiic hçp Di hi dng Co dông thông qua ngh quyêt 
bAng hInh thfrc lay kin bAng van ban 

1. Ngoi triir Dii hi d6ng c6 dông thrnrng niên, CáC yn d thuc thAm quyên cüa 

Di hi d6ng c6 dông du cO th duçic thông qua bAng hInh thrc biu quyt ti CUC hp 

hoc lAy kin b&ng van bàn theo quy djnh ti Diu nay. 

2. TrInh tir, thu tiic thu tiic  h9p Di hi d6ng c6 dông thông qua Nghj quyt bAng L. 

hInh thüc lAy kin bAng yän bàn: 

2.1. Hi d6ng quãn trj cO quyn iAy kin c6 dông bang yän bàn d thông qua 

quy& djnh cüa Dai  hi d6ng c6 cong khi xét thAy can thi& vi li Ich cüa T6ng Cong ty. 

2.2. Hi d6ng quàn trj chuAn bj phiu lAy kin, dir thão nghj quyt Di hi d6ng 

C6 dong, các tài 1iu giài trInh di,r thão nghj quyt và g11i dn tAt ca c6 cong có quyn 
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biu quy& ch.m nht là 10 ngày truàc thai han  phãi g11i 1aj  phiu ly 32 kin. Vic ltp 

danh sách c dong g11i phiu lAy 32 kin thirc hin theo quy djnh tii khoãn 2 Diu 4 Quy 

ch nay. Yêu cAu và each thirc gcri phiu lAy 32 kin và tài lieu kern theo thc hin theo 

quy djnh tai  Khoân 4 Diu 4 Quy ch nay. 

2.3. Phiu lAy 32 kin phãi Co the nOi  dung chü yu sau dày: 

a) Ten, dja chi trii s1i chInh, ma s6 doanh nghip; 

b) Mic dIch lAy 32 kin; 

c) Ho, ten, dia chi lien lac, qu6c tjch, s giAy t pháp 132 cüa c dông là Ca nhân; 

ten, ma s doanh nghip hoc s giAy tv pháp 132 cUa t chrc, dja chi tr1i sâ chInh d6i vâi 

cè dong là t ch'Crc hoc h9, ten, dja chi lien lac,  quc tjch, s giAy ti pháp 132 cUa Ca nhân 

di vó'i dai  din c11a c dong là th chirc; s 1ucng c phAn cüa tlrng loai vàs6phiu biu 

quyêt cña cô dông; 

d) VAn d cn lAy 32 kin d thông qua quyt djnh; 

e) Phu'o'ng an biu quyt bao grn tan thành, không tan thành và không Co 32 kin 

d6i vài trng vAn d lAy 32 kin; 

f) Thxi han  phài g1ri v Tng Cong ty phiu lAy 32 kin da duçc trã Ri; 

g) HQ, ten, chtr k32 cUa Chü tjch Hi dng quán trj. 

2.4. C dong có th gl'ri phiu lAy 32 kin dä trã li dn cong ty bang hInh thirc gi'ri 

thu, fax hoc thu din tü theo quy djnh sau day: 

a) Tru&ng hçp g1ri thu, phiu lAy 32 kin dä dugc trã Ryi phài cO chr k32 cüa c dông 

là cá nhân, cüa ngithi dai  din theo üy quyn hoc ngl.r&i di din theo pháp lut cüa c 

dOng là t chirc. Phiu lAy 32 kin gui v Tng Cong ty phãi duçic d1rng trong phong bI 

dan kIn và khong ai duçc quyn m truó'c khi kirn phiu; 

b) Tnrng hcip gi:ri fax hoc thu din ttr, phiu lAy 32 kin giri v Tng Cong ty phãi 

duçic git bI m.t dn thôi dim kim phiu; 

c) Các phiu lAy 32 kin gui v TAng Cong ty sau thO'i han  cia xác djnh tai  ni dung 

phiAn lAy 32 kiAn hoie cia bj rn trong trung hp gui thu và bj tit l trong tru6ng hçxp 

gri fax, thu din ti:r là không hp l. PhiAn lAy 32 kin không duc giri v duçic coi là 

phiAn không tham gia biAn quyt. 

2.5. Hôi dng quãn trj t chirc kirn phiAn và 1p biên bàn kiêm phiêu du9i sir 

chi'rng kiAn, giám sat cUa Ban Kirn soát hoic cUa c dong khOng nArn giu chilrc viii quãn 

132 cong ty. Biên bàn kim phiAn phãi cO các ni dung chü yu sau day: 

a) Ten, cija chi tni s chInh, ma s doanh nghip; 

b) Miic dich và các vAn d cAn lAy 32 kiAn d thông qua nghj quyt; 

c) S c dông vO'i tAng S6 phiu biAn quyt cia tham gia biAn quy&, trong do phân 

bit s6 phiki biAn quyt hcrp 1 và s6 biu quyt khong hçp 1 và phucing thuc gài phiAn 

biAn quyt, kern theo phii hic danh sách C6 dOng tham gia biAn quyt; 

(i 
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d) Tng s6 phiu tan thành, không tan thành và không có kin dôi vài thng van 

e) Vn ct cia duçcc thông qua và t' 1 biu quyêt thông qua tuclng irng; 

f) H9, ten, chtt k cüa ChÜ tjch Hi dng quàn trj, ngithi giám sat kim phiu và 

nguOi kim phiu. 

Các thành viên Hi dng quãn trj, nguOi giárn sat kim phiu và nguäi kiêm phiu 

phâi lien dâi chju trách nhim v tInh trung thirc, chinh xác cUa biên bàn kim phiu; 

lien dài chju trách nhim v cáe thit hi phát sinh tir các quyt djnh duçc thông qua do 

kim phiu khong trung thirc, không chInh xác. 

2.6. Biên bàn kim phiu và nghj quy& thrc hin cong b theo quy djnh cüa pháp 

tut v chirng khoán. 

2.7. Phiu 1y kin cia duçic trã 1i, biên bàn kirn phiu, nghj quyêt cia duçc 

thông qua vã tài 1iu Co lien quan gi1i kern theo phiu 1.y kin du phãi duxçxc luu giU 

tai trV s chInh cüa Tang Cong ty. 

2.8. Nghj quyt duçic thông qua theo hinh thirc 1.y kin c dOng bang van bàn 

phãi duçxc s c dông dai  din trên 50% tng s c phn có quyn bMu quyt tan thành. 

2.9. Nghj quy& duçic thông qua theo hinh thirc ly kin c6 dông bang van bàn 

co giá trj nhu nghj quyt duçxc thông qua ti cuOc h9p Dii hi cthng c dông. 

Diu 6. Trinh tir, thu tyc hçp Di hi dng c ctông thông qua nghj quyt 
bng hmnh thirc hi nghi trrc tuyn 

C dông có th tham dr và phát biu kin tti cuc h9p Di hi ding c dong 
thông qua h9p tri,rc tuyên, bO phiêu din tCr hoc hinh thre din t1r khác (g9i chung là 
"hop DHDCD thông qua phixo'ng thirc din tU"). Hi dông quãn trj cO tráeh nhim ban 
hành Quy chê htxâng dn cy the ye vic h9p Di hi dOng cO dOng thông qua phtwng 
thirc din ti.'r. Quy chê nay phãi duc gfri cho các cô dong kern theo tài lieu dir h9p. 

1. Viêc triu tp h9p Di hi dng c dông thông qua phi.ro'ng thirc din t1r, 1p 

danh sách c dông CO quyn tham dir h9p, giri thông báo rn?i hop, tài lieu kern theo và 

chun b chucing trinh, ni dung Di hi dng c dông duçc thirc hin theo quy djnh ti 

Khoàn 1, 2, 3, 4 Diiu 4 cüa Quy ch nay. 

2. Cách thirc dàng k tharn dir thông qua phucng thi'rc din tir 

2.1. Xác nhn tu cách c dông 

Tng Cong ty g11i thu rni tharn dr Di hi trirc tuyn kern theo ni dung hixong 

dn và xác nhn tix each c dông dn tüng c dông/ngi.thi duc üy quyn cüa c dông. 

C dông thc hin theo tài lieu huàng dn d dàng k thông tin và xác nhan  tu each c 

dông truàc khi tharn dir Dai  hi trirc tuyn. Tang Cong ty phãi thông báo cac tài lieu 
huàng dinIquy djnh dàng k tharn dir Di hi trirc tuyn, bô phiu din tir và càc thông 

tin cAn thit khác cho c dông truâc ngày din ra Dai  hi. 
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2.2. Sau khi d xác thirc tr cách c dông hçp l, TOng Cong ty së cap Tài khoãn 

truy cp cho C6 dông d thirc hin dang k tham dx D?i hOi, biu quyt din t1r trén H 

th6ng theo hixàng dn cüa T6ng Cong ty nêu ti Khoãn 2.1 cüa Diu nay. 

Ban T6 chirc darn bão rang quyn truy cp cüa c6 dông là duy nht và mi C6 dông 

chi CO nit tài khoãn duy nht d truy cp vào phOng hçp trirc tuyn ti mt thai dim 

nhAt djnh. 

C6 dông CO trách nhim bão mt Tài khoãn truy cp và cãc yu t6 djnh danh khác 

do T6ng Cong ty cung cp d dam bão chi cO C6 dông mài cO quyn thirc hin vic tham 

gia thào 1un, dOng gOp kin, bO phiu din t1r trên H th6ng cUa T6ng Cong ty. K& 

qua bO phiu cüa C6 dông trên h th6ng bO phiu din t'r duqc coi là quyt djnh cu6i 

cüng cña c6 dông. c6 dong chju mçi trãch nhim truâc pháp lu.t, trnâc T6ng Cong ty 

v kt qua bO phiu din tir dà duçic thirc hin cüa c6 dông trén h th6ng bO phiu din 

tircuaT6ngCôngty. 

Khi phát hin thy ten dang nhp, mt khu vàIhoc yu t6 djnh danh khác bj rn.t, 

dánh cap, bj l hoc nghi bj l, C6 dông phài thông báo ngay cho T6ng Cong ty d kjp 

thO'i thixc hin khóa ten truy cap, thi& bj bão rnt. C6 dông phài chju trách nhim v 

nhüng thit hai,  t6n that và rUi ro xãy ra do 1i cUa c6 dong. T6ng Cong ty không phãi 

chju bat k' trách nhim nào trong vic không kp th?i xir I sir c6 do li cüa c6 dOug. 

Ban T6 chixc CO trách nhim cung cap cho các c6 dong thông tin cüa ngthi h trçi 

k thut cling nhu duàng day nóng d h trçi C6 dông truy cp cling nhix trong su6t qua 

trInh tharn gia cuc h9p và bO phiu din tr. 

2.3. Däng k tham dir Di hi thông qua phi.rong thirc din tli: 

a) C6 dOng dang nhp bAng Tài khoãn truy c.p dà duçc Ban T6 chuxc cung cap d 

dang k tham dix Di hi trirc tuy&n theo huàng dn di.rçic T6ng Cong ty glii dn da chi 

email hoc hng dn duc dàng tãi trên website T6ng Cong ty. 

b) c6 dong dang k' tham dr Di hi trirc tuyn sau khi cuc hp d khai mc thI 

v.n thrçic dang k tham du và CO quyn biu quyt sau khi hoàn thành dang k. Chü t9a 

khong duçic dU'ng cuc h9p d c6 dong dang k tham dir Va hiu 1c eiia các van d d 

tin hành biu quyt khong bj ành huông. 

2.4. Các triRing hqp duçic xem là C6 dong khong tham dir Di hi theo phrning 

thirc din tr: 

a) C6 dOng không cung cap thông tin và gi'ri phãn h6i v T6ng Cong ty d xác thirc 

tu cách C6 dong theo yêu CAU. 

b) C6 dông không dang k tham dir Dti hOi  theo quy djnh tai  Khoãn 2.3 Diu nay. 

3. Diu kin tin hành Di hi d6ng c6 dông theo phuong thüc din tr áp diing 

nhu diêu kin tiên hành di hi d6ng C6 dOng theo phuang thic hQp trirc tiêp. 



13 

4. Nghj quyt Dti hi dng c dông theo phucxng thüc din tCr duçic thông qua duói 
hInh thüc biu quy& bang each bO phiu din tir vã darn báo diu kiin theo Khoán 12 

Diu 4 Quy ch nay. 

5. Cách thirc bO phiu tai  cáo  cuOc  h9p Di hOi  dng c dôngthrc hin theo phucxng 
thirc din tir ctucc thirc hin theo Quy ch huâng dn do Hi dng quán trj ban hành áp 

diing cho ti'rng phuorng thrc &IQrC gth kern tài 1iu h9p Di hi dng c dông. Quy ch 

nay phái di.xçc cáo c6 dông bô phiu thông qua ti phiên h9p Di hi dng c dông theo 

phucing thirc din ti'r. 

5.1. C6 dông sir diing Tài khoàn truy cp d däng nhp vào H tMng theo huàng 
dn cIa gi'ri kern thông báo mOn h9p d thirc hin biu quyêt. 

5.2. C dông quyt djnh chon biu quyt bang hinh thrc duçic quy dnh trênH 
thng. K& qua biu quyt theo t1rng ni dung s dixçxc Ban kirn phiu báo cáo di hi 

ngay sau khi hoàn tht Cong tác kirn phiu biu quyk 

5.3. C dông có quyn biu quyt là c dông cIa dang k tham dr Di hOi  trirc 
tuyn tInh dn thOni dim biu quyt và s lixcing c dOng nay là co sOn d tInh t' 1 phiu 

biu quyt cüa c dông. 

5.4. Khi diu hành di hi, ChU t9a phài thông báo thOni dim k& thi.'iic bO phiu trên 
H thng d c dông thirc hin quyn cüa minh. TruOnng hçp co dông gp triic trc ye 

vic bO phiu trén H thong có th lien h v s din thoi lien h theo thông báo cüa 
Tng Cong ty d duçc huOnng dan, h trçi hoàn thành vic bO phiu. K tir thOni dim H 
thng dong ni dung hO phiu, c dOng khong cO quyn thay di bt cur ni dung nào cIa 
bO phiu, kt qua bO phiu cüa c dông duçic ghi nhn trén H thng theo Tài khoãn truy 
cp là kt qua cui cüng và khong duçic phép khiu niIkhiu kin lien quan dn kt qua 
nay. 

6. Ban kirn phiu dugc Dai  hi dng c dông thông qua t?i dai hi có trách nhirn 
kim tra kt qua bO phiu dien tOn d tng hcip kt qua biu quyt. Vic kim phiu duc 
tInh dir trén s Iung phiu ma c dOng hoc nguOni duçic üy quyn dir h9p thrc hin 
biu quyt trirc tuyn, hO phiu din tOn vàJhoc các each thirc din tOn khác. Ban kim ( 
phiu chiu trách nhirn v tInh chInh xác cüa vic kirn phiu nay và chju trách nhirn 
v các thit hai  phát sinh tOn cac Nghj quy& dixqc thông qua do kirn phiu khOng trung 
thrc, khOng chInh xac. 

7. Kt qua biu quyt thrçic Ban kirn phiu cong b ngay tti Ei hi trirc tuyn 
sau khi hoàn thành xong vic kirn phiu và trirOnc khi b mc cuc h9p. 

8. Vic 1p Biên bàn h9p Dai  hi dng c dông trirc tuyn và cOng b6 Nghj quyt 
Dti hi dng c dong duc thirc hin theo quy djnh tai  khoãn 14, 15 Diu 4 cña Quy ' 
ch nay. 

Diêu 7. TrInh tir, thu tiic h9p Di hi dông cô dông bang hInh thfrc hi nghj 
trrc tip kt hQp vOi thông qua phirong thüc din tfr 
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Can c1r vào tInh hInh thrc t, Hi dng quãn trj cO th t chi'rc hçp Di hOi  dMg 

c dong b.ng hInh thirc hi nghj trirc tip kt hçxp vIi thông qua phixcing thilic din tCr 

theo cách thirc nêu tii Diu 4 và Diu 6 cüa Quy ch nay. Trong trung hçp xét thy 

cn thit, NguO'i triu tp h9p Ei hOi  dng c dông có th hixcng dn chi tit them mt 

s6 vn d lien quan t?i  Quy ch th chrc hçp Di hi dng Co dông. Các ni dung chInh 

v vic tO chiirc h9p Di hi dOng CO dong b&ng hInh thtirc hQi nghj trirc tip kt hqp vO'i 

tnrc tuyn bao gOrn: 

1. Thông báo triu tp h9p Dii hi dOng cO dong, l.p danh sách CO dong Co quyên 

tharn dir hçp, gri thông bão mYi hop, tài 1iu kern theo và chuAn bj chucing trinh, ni 

dung Di hi dOng cO dông dixcic thirc hin theo quy djnh ti Khoãn 1, 2, 3, 4 Diu 4 cua 

Quy ch nay. 

2. Cãch thüc dang k tham dii Dii hti dOng CO dông 

2.1. Hi dOng quãn trj quyt djnh cách thirc däng k ci th& darn báo thun lqi nht 

cho các cO dông trong vic däng k tham di,r và thông báo dn các cO dông khi thông 

báo triu t.p hçp. 

2.2. CO dông däng k tham gia có th dang k tham di h9p Di hi dOng cO dông 

theo cãch thrc dã ghi trong thông báo rnii h9p. 

2.3. Truóc khi khai mac  cuc h9p phãi tin hành thi'i tiic däng k cO dông dir h9p 

Dii hi dOng cO dong. 

3. Vic üy quyn cho ngu?ñ dai  din dir h9p vã biu quyttai Dai  hi dông cO dông 

duçc thrc hin phU hqp vài hInh thirc dang k tham dir. 

4. Diu kin tin hãnh hçp 

CuOc h9p Ei hi dOng cO dông theo phucxng thi.'rc kt hcrp nay duçic tiên hành khi 

CO tOng S6 C dông và ng1xYi duçic üy quyn dir hçp tham dir tr%rc tip vã thông qua 

phuo'ng thüc din tü dáp lrng t 1 t6i thiu nhu duçc quy djnh tai  khoan 8 Diu 4 Quy 

ch nay. 

Theo dO, tai  ctja dirn tO chirc h9p Dai  hi dOng cO dông trirc ti6p, Ban tO chirc phãi 

hO trI them cãc thit bj din tr hin dai,  các thit bj thu và phát sOng am thanh, hInh ânh 

cO kt nOi internet d cO th6 truyn hInh trrc tip din bin cuOc h9p Dai  hi dOng CO 

dông, darn báo du?ing truyn kt nOi On djnh, hinh ãnh hin thj, am thanh chun cho các 

cO dong khác tharn dix trirc tuyn theo dOi và phát biu kin, dOng nht gitta vic hçp 

trrc tip vã trirc tuyn, darn báo quyn 1i gitta các CO dông. 

5. Hmnh thrc thông qua nghj quyt cüa Dai  hi dOng CO dOng. 

Nghj quyt Dai  hi dOng CO dông duçc thông qua dixOi hlnh thirc biu quy& bang 

cách bO phiu trixc tip tai CUOC h9p (d6i vri cO dong däng k' tham dir h9p trixc tip) Va 

biu quyt din tü (dOi vài CO dông dang k hçp thông qua phrnng thirc din t1r). 

6. Cách thrc bO phiu 
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6.1. Di hi dng c dong thão 1un và biu quyt theo trng vn d trong ni dung 

chucing trInh. Vic biu quyt duçic tin hành bang hInh thiirc (i) gio' the biu quyêt hoc 

hO phiu trirc tip ti Dii hOi,  (ii) glri phiu biu quyt v cho ngtr&i triu tp cuc h9p 

bang diRng buu din/emai1/fax, (iii) biu quyt thông qua phuong thrc din tfr din tir 

khác. 

6.2. C dông hoc ngiiOri duqc üy quyn dij h9p dn hotc truy cp vào tài khoàn 

do Tang Cong ty cung cp sau khi cuc hçp dä khai mc vn chxçic däng kl'  và CO quyên 

tham gia biu quyt ngay sau khi clang k2; trong trueing hçip nay, hiu hrc cüa nhung ni 

dung cia duçc biu quyt truâc do không thay di; 

6.3. C dông Co quyn biu quyt là c cong cia clang k tham dir Di hi tInh dn 

thai di&ii biu quyt va s lixcing cë dông nay là cc sâ ct tinh t' l phiu biu quyêt cUa 

c dông. 

6.4. Khi diu hành dai  hi, Chü t9a phãi thông báo th&i dim kt thüc bO phiu 

(trixc tip và trén h thng) d c dOng th%rc hin quyn cña minh. Tnthng hcip c dông 

g.p tr11c trc v vic bO phiu trên H th6ng có th lien h v di.thng day nóng theo thông 

báo cüa Tng Cong ty d di.rçxc huâng dan, h trç' hoàn thành vic bO phiu. K t1r th&i 

dim H thng dóng ni dung bO phiu, c cong không có quyn thay di b.t cr ni 

dung nào cia bO phiu, kt qua bO phiu cUa c cong duçic ghi nhn trên H thng theo 

Tài khoãn truy cp là kt qua cui citing va không duçic phép khiu ni/khiu kin lien 

quan dn kt qua nay. 

7. Cách thirc kirn phiu 

a) Di vâi c6 dong tham dir h9p trirc tip: Khi tin hành biu quyt trirc tip ti di 

hi, s the tan thành duçic thu truâc, s the phân di duçic thu sau, cui cüng dm tng 

s the tan thành hay phãn di d quyt djnh. Di vâi các vn d cn bO phiu kin: các 

c dông së bO phiu vao thüng phiu cia duçc niêm phong truâc khi tin hành kim 

phiu. 

b) Di vci c dông tham dir h9p thông qua phucing thirc din tir: Ban kim phiu 

tng hcip k& qua bO phiu din tr trên h thng h9p thông qua phuong thrc din tir. 

c) Ban kim phiu tin hành tai  mt phOng riêng. Ban kim phiu phãi thing kê, 

1p biên bàn, niêrn phong toãn b s phiu. 

8. Kt qua biu quyt duçc Ban kirn phiu cong b ngay tai  Di hi. 

9. Viêc lap Biên bàn hçp Dti hôi dng c dong và cOng b Nghj quyt Dti hi 

dng c dông duçc thixc hin theo quy djnh tti khoãn 15, 16 Diu 4 cUa Quy ch nay. 

Chuong III 
HQ! BONG QUAN TRI 

Biu 8. Vai trô, quyn và nghia vi cüa Hi dông quãn trl,  trách nhim cña 
thành viên Hi dông quãn trj 

/ 
•dI 

TX, 
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1. Hi dng quàn trj là ca quan quãn 1 Thng Cong ty, cO toãn quyn nhân danh 

Tng Cong ty d quy& djnh, thirc hin quyn và nghia vii cUa Ttng Cong ty, trir các 

quyn Va nghia vit thuc thrn quyn cUa Ei hi dng c dông. 

2. Hi dng quãn trj có nhung quyn hin và nghia vii sau: 

a) Quyt djnh chin 1uc, k ho?ch phát trin trung hn và k hoch kinh doanh 

hang nàm cüa Tang Cong ty; 

b) Kin nghj 1oi c phn và tang s c phn duqc quyn chào ban cüa tirng 1oi; 

c) Quyt djnh ban c phAn chua ban trong phm vi s6 c phn ducic quyn chào 

ban cüa trng loai; quyt djnh huy dng them vn theo hInh thirc khác; 

d) Quyt djnh giá ban c ph.n Va trái phiu cüa Tng Cong ty; 

e) Quyt djnh mua lai  c pMn theo quy djnh ti khoán 1 và khoãn 2 Diu 133 cüa 

Lut Doanh nghip; 

Quyt djnh du tu hoc ban s tài san có giá trj dithi 35% tng giá trj tài san tth 

len duç'c ghi trong báo cáo tài chInh gn nht cüa T6ng Cong ty; 

g) Quyt djnh giài pháp phát trin thj trueing, tip thj và cong ngh; 

h) Thông qua hçp dng mua, ban, vay, cho vay và hqp dng, giao djch khác có giá 

trj tr 35% tng giá trj tài san trâ len duc ghi trong báo cáo tài chInh gn nht cüa Tng 

Cong ty hoc rnt giá trj khác theo nghj quy& phân cp thAm quyn cüa Hi ding quãn 

trj tüy tüng thai k' và hçip dng, giao djch thuOc thrn quyn quyt djnh cüa fi hi 

dng c dông theo quy djnh ti dirn d khoàn 2 Diu 138, khoãn 1 và khoàn 3 Diu 167 

cUa Lust  Doanh nghip; 

i) Bu, min nhim, bai nhim Chü tjch Hi dng quãn trj; b nhim, min nhirn, 

k kt hçip dcng, chirn dirt hçip dng di vài Tng Giám d6c, các PhO Tang Giám dc, 

K toán trtring và nguOi quãn I quan trQng khác theo Nghj quyt cüa Hi dng quãn 

tr tüng th?i ks'; quyt djnh tin luang, thu lao, thuông và 1i Ich khác cUa nhüng ngithi 

quãn 1' do; ctr nguôi dai  din theo Uy quyn tham gia HOi  dng thành vién hoc Di hi 

dng c dông a cong ty khác, quyt djnh mirc thU lao và quyn Ii khác cUa nhüng ngithi 

do; 

j) Giárn sat, chi dao  Tng Giám d6c và ngixi quãn l' khác trong diu hành cong 

vic kinh doanh hang ngày cUa Tng Cong ty; 

k) Quyt djnh cc cu t chirc, cac quy ch quàn 1 ni b cUa Tng Cong ty thuc 

thm quyn theo nghj quyt cUa Hi dng quàn trj tUy tU'ng thai ks', quy& djnh thanh 

ltp cong ty con, chi nhánh, van phOng dai  din va vic gop vn, rnua c phan cUa doanh 

nghiep khác; 

1) Duyt chuing trmnh, ni dung tài lieu phic vii hQp Di hi dng c dOng, triêu 

tp h9p Di hi dng c dOng ho.c ly kiên d Di hi dng c dOng thông qua nghj 

quyêt; 

m) Trmnh báo cáo tai chInh hang näm len Di hi dng c dong; 
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n) Kin nghj mirc c trc thxçic trã; quy& djnh thOi hn và thu titc trã c tirc hoc 

xr 1 1 phát sinh trong qua trInh kinh doanh; 

o) Kin nghj vic t chuc 1i, giãi th Tng Cong ty; yêu cu phá san Tng Cong 

ty; 

p) Phân cp cho Tng Giám dc th%rc hin các nhirn vii ctiêu hành trong phtm vi 

quyn hn cüa Hi dng quãn trj; 

q) Chju trách nhim truàc c dông v hott dung cüa Tng Cong ty; 

r) D6i xü bInh c1ng d6i vâi tht cã c dong và ton trçng lçii Ich ca ngui cO quyn 

Iqi lien quan dn Tng Cong ty; 

s) Dam báo hot dng cüa Cong ty tuân thii Các quy djnh cüa pháp lust,  Diu 1 và 

quy djnh nOi  b cüa Tang Cong ty; 

t) Xay dirng Quy ch hot dng cüa Hi dng quãn trj trinh Di hi dông c dông 

thông qua vã cong b trén trang thông tin din tir cña Tng COng ty; 

u) Giám sat và ngän ngra xung dt 1i Ich cüa các thành viên Hi dng quãn trj, 

thành viên Ban kim soát, Tng Giám dc và ngthi quãn l khác, bao gm vic sir dung 

tài san Tng Cong ty sai rniic dIch và 1m dicing các giao djch vài ben lien quan; 

v) Xây dirng Quy ch ni b v quãn trj cong ty và trInh Di hi dng c dong 

thông qua; 

w) B6 nhim Nguii phi trách quãn trj cOng ty; 

x) Ti chute dào tao, tp huAn v quán trj cong ty Va các k näng cn thit cho thành 

viên Hi dng quãn trj, Tng Giám d& và nguYi quãn l khãc cüa Tng Cong ty; 

y) Báo cáo hoat dông cüa Hôi dOng quán trj tai  Di hi dng c dOng theo quy 

djnh tui Diu 280 Nghj djnli 155/20201ND-CP và cáe van ban sUa dOi, bô sung, thay the 

nu Co. 

z) Quyn và nghTa vii khác theo quy djnh cüa Lu.t Doanh nghip, Lut Chi'rng 

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

Diu 9. fi cfr, ü'ng cfr, bu, min nhim và bäi nhim thành viên Hi dông 

quãn tr 

1. Nhirn k' và s6 hxcng thành viên HOi dng quàn trj 

a) S Juicing thành viên Hi dng quãn trj có ti.'r 3 dn 11 thành viên. S luqng cii 

th thành viên Hi dng quán trj tüng nhim k' do Dii hi dng c dông quyt djnh. 

b) Nhirn k cüa thành viên Hi dng quãn trj khOng qua nä.m (05) näm và có th 

duc bu li vài s nhim k' khong hn ch. MOt  Ca nhân chi duçic bu lam thành viên 

dc 1p Hi dng quãn trj cüa Tng COng ty khOng qua 02 nhirn k' lien tiic. Tnrng 
hçip tt cã thành viên Hi cthng quàn tn cUng kt thñc nhim k' thI các thành viên dO 

tip tc là thành viên Hi dng quàn trj cho dn khi cO thành viên rnâi duc bu thay 

th và tiêp quán cong vic. 

2. Cci cu, tiêu chun và diu kin cüa thành viên Hi dng quãn tr 

TIE 
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a) CG cu thành viên Hi dng quãn trj: Tng s thành viên Hi dOng quàn trj 

không diu hành phãi chirn It nht mt phn ba (1/3) tang s thành viên Hi dng quãn 

trj và dam báo có ti thiu 01 thành viên dc lap. Tng Cong ty hn ch ti da thành 

vien Hôi dng quãn trj kiêm nhirn chirc danh diu hành cüa Tng Cong ty d darn bào 

tInh dc 1p  cüa Hi dng quàn trj. 

b) Tiêu chun, diu kin cUa thành viên Hi dng quãn trj: 

i. Khong thuc di tuçng quy dnh ti khoàn 2 Diu 17 cüa Luat Doanh nghip. 

ii. Co trinh d chuyên môn, kinh nghim trong quãn trj kinh doanh hoc trong linh 

v1rc, ngành, ngh kinh doanh cüa Tng Cong ty và không nhAt thit phãi là c dOng cüa 

Tng Cong ty. 

iii. Thàñh vien Hi dng quãn trj khng thrc là ng11Oi cO quan h gia dinh cüa 

Tng Giám dc và ngi.r&i quãn l khác cüa Tng Cong ty; cüa ngui quãn 1, nguOi cO 

thAm quyn b nhirn nguoi quàn i cong ty mc. 

iv. Chü tjch Hi dng quãn trj không duc kiêrn nhim chrc danh Tng Giám d6c 

cüa Tng Cong ty. 

v. Thành viên Hi dng quãn trj c'Cia Tng Cong ty chi dixc dng thai là thành 

viên Hi dng quàn trj ti ti cIa 05 cong ty khãc. 

c) Thành viên dc 1p Hi dng quãn trj ngoai các tiêu chun quy djnh ti dirn b 

Khoàn 2 Diu nay phãi cO các tiêu chun và diu kin sau day: 

i. KhOng phái là nguO'i dang lam vic cho Tng Cong ty, Tp doàn Cong nghip — 

Vin thông Quân di hoc cong ty con ciia Tng Cong ty; không phãi là ngui cIa t1mng 

lam vic cho Tang Cong ty, Tp doàn Cong nghip — Vin thông Quân di hoc cong 

ty con cüa Tang Cong ty It nht trong 03 nAm !in truàc do; 

ii. Không phâi là ngu6i dang hu0ng hicing, thu lao tr Tng Cong ty, tth các khoãn 

ph cap ma thãnh viên Hi dng quãn trj dirçic huàng theo quy djnh; 

iii. KhOng phãi là ngxi cO vçi hoc chng, b dé, b nuôi, mc dé, mc nuôi, con dé, 

con nuOi, anh rut, chj rut, em rut là c dông lan cüa Tang Cong ty; là ngui quân 1 

cüa Tng Cong ty ho.c cOng ty con cüa Tng COng ty; 

iv. KhOng phài là ngithi trirc tip hoc gián tip sa hüu It nht 01% tng s c phn 

có quyn biu quyt cüa Tng Cong ty; 

v. KhOng phâi là nguai cIa tirng lam thành viên HOi  dông quàn trj, Ban kiêm soát 

cüa Tng Cong ty It nht trong 05 nAm Iin trrnrc do, trr trixang hp du'c b nhim lien 
tiic 02 nhim k)'. 

d) Thãnh viên dc 1p Hi dng quàn trj phãi thông báo vci Hi dng quãn trj v 

vic không c6n dáp 1rng dü các tiêu chun và diu kin quy djnh nêu trên và ducing nhiên 

khOng cOn là thành viên dc 1p Hi dng quàn trj k tir ngày khOng clap Ung dü các tiêu 

chu.n vá diêu kiin. Hi dng quàn trj phãi thông bão trueing hçip thành viên dc 1p Hi 

dng quán trj không cOn clap frng dü các tiéu chun và diu kin t.i cuc h9p Dai hi 
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dong cô dong gãn nht ho.c triu tQLp h9p Di hi dông e dông d bu bô sung hoc 

thay th thánh viên dOe  1p  HOi  dng quán trj trong thai hin 06 tháng k ti'r ngày nhan 

duge thông báo cüa thành viên dOe  1p  HOi  d6ng quãn trj cO lien quan. 

3. Dè cir, irng cir thành viên HOi dông quãn trj 

3.1. Hôi dng quãn tn thông bão cho cáe e dong v s hxcrng thành viên dir kin 

duçe bu, b sung vào HOi dng quãn trj; dng thô'i thông báo eác diu kin, tiêu chun 

phái dáp irng d& vii the chirc danh duge bu d the C6 dông d eir, üng cü. 

3.2. Các c6 dong n.m gir c6 phn ph6 thông có quyn gOp  s6 quyn biu quyt d 

dê cCr các 11ng viên HOi d6ng quãn trj. c6 dông hoc nhOrn c6 dông nrn giti tir 10% den 
duci 20% duçie dè cr t6i cia mOt  (01) 1mg viên; tCr 20% dn duói 30% dugc d elm tôi cia 

hai (02)iirngvien; tIm 30%dn du.âi 40% duçic d elm t6i cia ba (03) lrngviên; tIm 40% den 
duâi 50% duge d cli t6i cia b6n (04) 1mg viên; tIm 50% cMn duài 60% duge dê cli t6i cia 
nãm (05) 1mg viên; tIm 60% dn dirài 70% duge d cli t6i da sáu (06) 1mg viên; tIm 70% 

dn duâi 80% duge ci6 cli t6i cia bay (07) 1mg viên; và tIm 80% dn duài 90% tong so CO 

phn có quyn biu quy& du'ge d elm t6i cia tam (08) thành vien. 

3.3. Trung hgp s6 luyng 1mg viên Hôi d6ng quãn trj thông qua cie elm và 1mg cli 

vn không dlm s6 hxgng cAn thit, I-lOi  d6ng quãn trj duong nhim có th giài thiu them 

1mg cli viên d Di hOi  d6ng C6 dông thông qua. 

4. Cách thi're bAu thành viên HOi  d6ng quãn trj 

Vic bi6u quy& bAu thành viên HOi d6ng quãn trj dirge thrc hin theo phixong thiirc 

bAu d6n phiu, theo do mi e6 dông Co t6ng s6 phiu biu quy& tuong 1mg vài t6ng s6 

c6 phAn sâ hUu nhân vOi s6 thành viên dirge bAu clia HOi d6ng quãn trj và c6 dông eó 

quyn d6n h& ho.c mOt  phAn t6ng s6 phiu bAu cüa rnInh eho mOt  hoc  mOt  s6 1mg elm 

viên. Ngui trlmng elm thành viên HOi d6ng quãn trj dirge xác djnh theo s6 phiu b&u tInh 

tIm eao xu6ng thp, bt dAu tIm 1mg eli .viên eó s6 phiu bAu eao nht eho dn khi dli s6 

thành viên quy djnh ti Diu 1. Tru?mng hqp Co tIm 02 1mg cli viên tr& len dat  cüng so 
phiu bAu nhu nhau eho thânh viên cu6i cling elm HOi  d6ng quãn trj thI së tin hành bAu 

1i trong s6 the 1mg cli viên cO s6 phiu bAu ngang nhau hoc lira eh9n theo tiêu chi quy 

djnh tui quy eh bâu elm. 

5. Tang Cong ty CO th 1p danh sách d elm và tin hành bAu riêng thành viên dOc 

I.p HOi  d6ng quãn trj. Trong trung hgp nay, vic bAu thành viên dOe  1p  HOi  d6ng quán 

tn dirge tin hành nhix viec bAu the thành viên HOi d6ng quãn trj khác. 

6. Các trueing hcrp rnin nhim, bãi nhim vâ b6 sung thành viên HOi d6ng quãn trj 

- 6.1. Dai hOi d6ng c6 dong min nhirn thành viên HOi d6ng quãn trj trong trung 
hgp sau day: 

a) Khong CO dli tiêu chuAn và diu kin theo quy djnh tai  Quy ch nay và Diu l 
T6ng Cong ty. 

b) CO don tIm chIme và dirge chip thun. 

15 



20 

6.2. Ei hi dng c dông bi nhirn thãnh viên HOi  dng quãn tn trong trtrô'ng 

hçp thành viên Hi dng quán trj không tham gia các hot dng cüa Hi dng quãn trj 

trong 06 tháng lien tic, tth truOng hçp bt khã kháng. 

6.3. Khi xét thy cAn thit, Di hi dng c dông quyt djnh thay th thành viên 

HOi dng quãn trj; min nhim, bäi nhim thành viên HOi  dng quãn trj ngoài truo'ng 

hçip quy djnh ti khoàn 6.1 và khoãn 6.2 Diu nay. 

6.4. Hi dng quàn trj phãi triu tp hçp Di hi dng c dông d bAu bë sung 

thành viên HOi  dng quán trj trong trixô'ng hçip sau day: 

a) S thành viên Hi dng quãn trj bj giãm qua rnt phAn ba so v6i s6 quy djnh ti 

Diu l Tng Cong ty. Trung hp nay, Hi dng quãn trj phâi triu tp hp Di hi 

dng c dông trong thô'i hn 60 ngày k tü ngày s6 thành viên bj giãm qua mt phAn ba. 

b) Trr truo'ng hqp quy djnh tai  dim a nêu trên, Di hi dng c dong bAu thành 

viên im5i thay th thânh viên Hi dng quân trj dà bj min nhim, bäi nhim ti cuc 

h9p gAn nht. 

7. Thông bão v bAu, rnin nhim, bãi nhirn thành viên Hi dng quàn trj 

7.1. Truäng hçip d xác djnh thrçic i1ng cr viên Hi dng quãn trj, Tng Cong ty 

phãi cong b thông tin lien quan dn các mg cir viên ti thiu 10 ngày tnràc ngày khai 

rnc h9p Di hi dng c dOng trên trang thông tin din tr cia Tng Cong ty cM c dông 

Co th tIm hMu v các rng cü vien nay trixâc khi bO phiu. Tirng cir viên Hi dng quàn 

trj phãi có cam kt bAng van bàn v tmnh trung thirc, chInh xác cüa các thông tin cá nhân 

duçic cong b Va phãi cam k& thirc hin nhim vii mt cách trung thiro, cAn tr9ng và vi 

191 Ich cao nhAt cüa Tng Cong ty nu duçic bAu lam thành viên Hi cMng quãn trj. 

Thông tin lien quan cMn 1rng viên Hi dng quãn trj duc cong b6 bao gm các ni dung 

t&thiusaudây: 

a) Ho ten, ngày, thang, näm sinh; 

b) Trinh d chuyên rnOn; 

c) Qua trInh cong tác; 

d) Các chi'rc danh quàn l khác (bao grn cã chic danh Hi dng quàn trj cüa cong 

ty khác); 

e) Các 1i Ich có lien quan ti Tng Cong ty Va các ben có lien quan cüa Tang 

Cong ty (nu có); 

f H, ten cüa c dOng ho.c nhórn c dông cM ctr iling vién do (nu co) 
7.2. Vic bAu, rnin nhim, bali nhirn thành viên Hi dng quãn tr phài duc thông 

báo trên trang thông tin din tilr cüa Tng Cong ty, Si giao djch chilrng khoán, Uy ban 

ching khoán Nhà nuàc trong vOng 24h k tili khi xãy ra s1x kin theo quy djnh cUa pháp 

Iut chiuing khoán. 

8. BAu, bali nhim, min nhim Chü tjch HOi  dng quãn trj 

7 
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8.1. Chü tjch Hi dng quàn trj do Hi dng quãntrj bu, min nhiêm, bi nhim 

trong s6 các thãnh viën Hi ctng quãn trj. 

8.2. Chü tjch Hi dng quãn tr duçic bu trong cuOc  hp cthu tiên cüa Hi dong 

quãn trj trong thai hn 07 ngãy lam vic k tir ngày kt thOc bu cir Hi dng quãn trj 

do. Cuc h9p nay do thành viên CO s phiEu bu cao nht hoc t' 1 phiu bAu cao nht 

triu tp và chü trI. Tnthng hcip Co nhiu han mt thành viên có s phiu bu hoc t' 1 

phiu bu cao nh.t và ngang nhau thi các thành viên bu theo nguyen thc da s d ch9n 

01 ngri trong s hç triu tp h9p HOi  dng quán trj. 

8.3 Bai nhirn, min nhim Chü tjch Hi dng quãn trj: Tnxing hçip Chü tjch Hi 

ding quãn trj có dan xin tr chirc, Trong thii hn 10 ngày kê tir ngày nhn dixçrc dan cüa 

Chü tjch Hi dng quãn trj, Hi dng quãn trj phãi t chirc h9p d xem xét quyt djnh 

và tin hành thu tiic min nhirn, bäi nhirn và bu Chü tjch Hi dong quãn trj rnâi theo 

quy djnh. 

Diu 10. Thi lao và lqi Ich khác cüa thành viên Hi dông quãn trl 

1. Tang Cong ty có quyn trã thu lao, thi.xâng cho thành viên Hi dng quãn trj 

theo kt qua và hiu qua kinh doanh. 

2. Thành viên Hi dng quán trj thxc huâng thu lao cong vic và thuO'ng. Thu lao 

Cong vic duc tInh theo s ngày cong c.n thit hoàn thành nhim v11 cüa thành viên 

Hi dng quãn trj và rnirc thu lao rni ngày. Hi dng quãn trj dr tInh mirc thu lao cho 

tüng thành viên theo nguyen tc nht tn. Tng rnirc thu lao và ththng cüa Hi dng 

quán trj do Di hii dng CO dông quyt djnh ti cuc hp thiRing niên. 

3. Thành viên Hi dng quãn trj dUçYC thanh toán chi phi an, &, di li và chi phi hcp 

1 khác khi thirc hin nhim vi duçc giao. 

4. Thu lao cüa tüng thành viên Hôi dOng quãn trj th.rqc tInh vào chi phi kinh doanh 

cüa Tng Cong ty theo quy dnh cüa pháp 1ut v thu thu nhp doarih nghip, duçic th 

hin thành mic riêng trong bão cáo tài chInh hng nàm cüa Tng Cong ty và phãi báo 

cáo Eti hi dng c dong ti cuc h9p thithng niên. 

Diu 11. TrInh ti và thu tiic t chu'c h9p Hi dông quãn tr 

1. Hi dng quán trj h9p It nht rni qu' mt lAn và cO th h9p bAt thu'ung. 

2. Các trung hcip phãi triu tp hçp HOi  dng quãn trj bAt thuông: 

2.1. Chñ tich Hi dng quán trj triu tp hp Hi dong quán trj trong Các trlxng 

hgp sau day: 

a) CO d nghj cüa Ban kim soát. 

b) Co d nghj cüa Tng Giám d6c hoc It nhAt 03 ng1xi quãn 1 khác. 

c) CO d ngh cüa It nhAt 02 thânh viên Hi dng quán trj. 

2.2. ChO tjch Hi dng quán trj phái triu tp h9p Hi dng quán trj trong th&i hn 

bay (07) ngày lam vic, k tlr ngày nhn ducic d nghj nêu ti khoán 2.1 nêu trén. Tntrng 

hçp khOng triu tp hçp theo d nghj thI Chü tjch Hi dng quán trj phãi chju trách 
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nhim v nhung thit hai  xãy ra d6i vâi Tng Cong ty; nguàri d nghj có quyên thay th 

Chü tjch Hi dng quàn trj trieu tp h9p HOi  thng quãn trj. 

3. Thông báo hçp Hi dng quãn trj 

3.1. ChU tjch Hi dng quàn trj ho.c ngixi triu ttp hQp Hi dng quãn trj phài 

gui thông báo mi h9p chm nht là 03 ngày lam vic tnxàc ngày hop. Thông báo m&i 

h9p phãi xác djnh cii th thñ gian và dja dim h9p, chwng trInh, các vn d thào lun 

va quyt djnh. Kern theo thông báo miii h9p phái có tài lieu  si'r d%lng ti cuc h9p Va 

phiu biu quyt cüa thành viên. 

3.2. Thông báo mcii h9p HOi  dng quãn trj có th giri bang giy mñ, din thoi, 

fax, phi.wng tin din tfr và bào dam dn duqc dja chi lien 1c cUa trng thành viên Hi 

d6ng qüãn trj duçic dang k ti Tng Cong ty. 

4. Quyn dir hçp Hi dng quãn trj cüa thành viên Ban kim soát 

ChU tjch Hi dng quãn trj hoc nguô'i triu tp gi'ri thông báo mcxi hp Va cáC tài 

Iiu kern theo dn các Kim soát viên nhu di vài các thành viên Hi dng quàn trj. 

Kim soát viên Co quyndir các cuc hp Hi dng quàn trj; cO quyn thão 1un nhung 

không duçic biu quyt. 

5. Diu kin t chrc hp Hi dng quán trj 

Cuc hp Hi dng quán trj ducvc tin hành khi Co tir ba phn tu thng s thành vien 

tr len dir hop. Tru&ng hçp cuc hop duçic triu tp theo quy djnh ti khoàn nay không 

dü s thành viên dix hp theo quy djnh thl duçc triu tp ln thur hai trong thñ hn 07 

ngày k tur ngày dir djnh hp lAn thr nhAt. Tri.xäng hçip nay, cuc hp duçic tin hành 

nu cO hcin mt nura sé thành viên Hi dng quãn trj dur hçp. 

6. Cách thurc biu quyt 

Thành viên Hi dng quãn trj duçc coi là tharn dr và biu quy& ti cuc 

hp trong trung hçrp sau day: 

6.1. Tham dur và biu quyt trVc tip tai  cuc hp 

6.2. Uy quyn cho nguäi khác dn dir hp và biu quyt theo quy djnh ti khoãn 8 

Diu nay. 

6.3. Tharn dur và biu quyt thông qua hi nghj trurc tuyn, bO phiu din tu hoic 

hinh thuc din tu khác. 

6.4. Gui phiu biu quy& dn cuc hp thông qua thu. fax, thu din tu. 

6.5. Tham dr và biu quyt thông qua hlnh thüc hp kt hçip mt hoic mt s các 

hinh thuc neu trën. 

7. Cách thuc thông qua nghj quyt cüa Hi dng quãn trj 

Nghj quyt, quy& djnh cüa Hi dng quãn trj duçxc thông qua nu di.rçc da s thành 

viên dir hp tan thành; trung hçip s phiu ngang nhau thI quy&t djnh cu& cüng thuc 
v phIa cO kin cáa Chñ tjch Hi dng quân trj. 

8. Vic üy quyn cho nguñ khác dir hp cUa thành viên Hi dng quãn trj 
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Thành viên phái tharn dr dy dü các cuc h9p Hi dèng quán trj. Thành viên duçic 

Ciy quyn cho ngi.rii khác dir hp vâ. biu quyt nu &rçic da s thành viên Hti dng 

quàn trj chip thun. 

9. Lp biên bàn h9p Hi dng quán trj 

Các cue hçp Hi dng quàn trj phãi duqc ghi biên bàn và có th ghi am, ghi hInh 

Va luu giü dui hInh thrc din tü khác. Biên bàn phãi 1p b&ng ting Vit và có th 1p 

them bang ting nxc ngoài, bao gm các nQi dung chU yu sau dày: 

9.1. Ten, dja chi trii sâ chInh, ma s doanh nghip. 

9.2. Thii gian, dja dirn hop. 

9.3. Miic dIch, chuang trInh và ni dung hçp. 

9.4. Hç, ten trng thành viên dir hp hoc nguli duçic üy quyn dii hp và each 

thrc dir hop; h, ten the thành viên không du hp và 1 do. 

9.5. Vn d duçic thão 1un và biu quyt ti cuc hop. 

9.6. TOm tat phát biu kin cüa tlrng thành viên dir hp theo trInh ti din bin 

cUa cuc hop. 

9.7. Kt qua biu quyt trong do ghi rO nhfng thành viên tan thành, không tan 

thành và khong Co kin. 

9.8. Van d d duçc thông qua và t) 1 biu quyt thông qua tixng frng. 

9.9. H, ten, ehü k)2 chi ta và ngi.thi ghi biên bàn, trr trung hcp quy djnh ti 

khoán 10Diunày. 

10. TruO'ng hçip chU t9a vâlholtc thu k tir chi k Biên bàn hp HOi  dng quàn trj 

Tru&ng hcp chñ t9a, ngui ghi biên bàn tr ehi k biën bàn hop nhung nu duçc 

tht cà thành viên khác cüa Hi dng quán trj tham dr và dng thông qua biên bàn hp 

k và có dy dü ni dung theo quy djnh tti các khoàn ti'r 9.1 dn 9.8 Diêu nay thI biên 

bàn nay có hiu 1irc. Biên bàn hop  ghi rO vic chü toa, nglx&i ghi biên bàn tir ch6i k' 

biên bàn hpp. Nguxi k biên bàn hop chju trách nhim lien dài v tInh chInh xác và 

trung thirc cüa ni dung biên bàn hp Hi dng quàn trj. ChU ta, ngu&i ghi biên bàn 

chju trách nhim Ca nhân v thit hti xãy ra di vài doanh nghip do tu chi k biCn bàn 

hp theo quy djnh cüa Diu 1 Cong ty va phãp 1ut Co lien quan. 

11. Biên bàn lQp bAng ting Vit và bAng ting nuàc ngoài có hiu lirc pháp l 

nhu nhau. Truing hcip cO sir khác nhau v ni dung giUa biên bàn bang tiêng Vit và 

bAng ting nuâc ngoài thI ni dung trong biên bàn bAng ting Vit duqc áp diing. 

12. Thông báo nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng quàn trj 

Vic cong b nghj quyt, quyt djnh cüa HOi  dng quãn trj thixc hin theo quy djnh 
cCia Diu lê Tng Cong ty, Lut Doanh nghip, Lut ChU'ng khoan vã the van bàn pháp 

1ut lien quan. 
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13. Thm quyn và th thiic, trInh tir, thu tiic 1y kin thành viên Hi dng quãn 

trj b&ng van bàn thirc hin theo quy djnh cUa pháp luat cO lien quan và &rçic quy djnh 

cii th ti Quy ch t chiirc Va hot dng cüa Hi dng quàn trj. 

Diu 12. Ltya ch9n, b nhim, min nhim Ngtrôi phu trách quãn trj cong ty 

1. Tiêu chuAn cüa Ngui phi trách quàn trj cong ty 

1.1. Ngthi phii trãch quàn trj cOng ty cüa Tng Cong ty phãi là ngui CO hiu bitt 

v pháp !ut, khong thrçic dng thai lam vic cho t chic kim toán duc chap thuan 

dang thrc hin kim toán các báo cáo tài chInh cüa Tng Cong ty. 

1.2. Ngixi phi trách quân trj cong ty cUa Tng Cong ty cO th kiém nhim lam 

Thu k T6ng Cong ty. 

2. Vic b nhim Ngthi phi trách quãn trj cong ty 

Hi dng quãn trj b nhim It nht 01 nguxi phi.i trách quàn trj cong ty d h trq 

cong tác quán trj cong ty tai  doanh nghip. 

3. Các tru&ng hçip min nhim Nguñ phi trách quán trj cong ty 

3.1. Không cOn dü tiêu chun và diu kin lam Ngthi ph1i trách quán trj cong ty 

theo quy djnh tai  Khoãn 1 Diu nay. 

3.2. Khong hoàn thành nhim v1i, cOng vic dugc phân Cong. 

3.3. Co dorn tir chirc và dUçYC chAp thun. 

4. Thông báo b nhim, min nhim nguYi phii trách quãn trj cong ty 

Vic b6 nhim, min nhim Nguii ph%i trách quàn trj Cong ty phái duqc thông báo 

theo quy djnh cüa Diu l Tng Cong ty, Lut doanh nghip và Lust  chiirng khoán. 

5. Quyn và nghTa vji cüa Nguii ph%i trách quán trj cong ty 

5.1. Tu vn Hi dng quàn trj trong vic t chirc h9p Di hi dng c dong theo 

quy djnh và các cong vic lien quan giüa Tong Cong ty và CO dOng; 

5.2. Chu.n bj CC CUC h9p Hi dng quàn trj, Ban kim soát và Dii hi dong c 

dông theo yêu cu cüa Hi dng quãn trj hoc Ban kirn soát; 

5.3. Tu vAn v thu tiic cua các cuc h9p; 

5.4. Tham du các CUC hçp; 

5.5. Tu vAn thu t11c l.p các ngh quyt cua HOi  dng quàn trj phü hp vài quy djnh 

cüa pháp lu.t; 

5.6. Cung cAp các thông tin tài chInh, biên bàn hçp Hi dng quàn trj Va các thông 

tin khác cho thành viên Hi dng quàn trj vã thành viên Ban kim soát; 

5.7. Giám sat và báo cáo Hi dng quãn trj v hot dng cOng b thông tin cua 

Tng Cong ty; 

5.8. Là du mi lien 1c vâi các ben có quyn 1i lien quan; 

5.9. Bão rnt thông tin theo các quy djnh cüa pháp 1ut; 

5.10. Các quyn và nghia vii khác theo quy djnh cüa pháp 1utt. 
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ChtronglV 
BAN KIEM SOAT 

Diu 13. Vai trô, quyn va nghia vu cüa Ban kim soát, trãch nhim cüa 
thãnh viên Ban kiêm soát 

1. Ban kim soát CO các quyn va nghia vii sau: 

1.1. Ban kim soát thrc hin giám sat Hi dng quãn trj, Tang Giám dc trong 

vic quãn 1 vá diu hãnh Tang Cong ty. 

1.2. Kim tra tInh hçxp 1, hçip pháp, tInh trung thrc và mirc d c&n tr9ng trong quãn 

!, dièu hành hot dng kinh doanh; tmnh h th6ng, nht quán và phü hqp cüa cOng tác 

k toán, thng kê và 1p báo cáo tài chInh. 

1.3. ThAm djnh tInh dy dü, hp pháp và trung thirc cüa báo cáo tInh hInh kinh 

doanh, báo cáo tài chInh h&ng näm và 06 tháng cüa Tng Cong ty, báo cáo dánh giá 
cong tác quán ly" cüa Hi dng quán trj và trInh báo cáo th.m djnh ti cuc h9p Di hi 
dng c dông thung niên. Rà soát hçp dng, giao djch vài ngix&i cO lien quan thuc 
tMrn quyn phê duyt cüa Hi dng quán trj hoc Dii hi ding c dông và dua ra 
khuyn nghj v hgp dng, giao djch cn CO phê duyt cUa Hi dng quán trj hoc Dai 

hi dng c dong. 

1.4. Rà soát, kim tra vâ dánh giá hiu 1irc và. hiu qua cUa h tMng kim soát ni 

b, kirn toán ni b, quãn 1 rüi ro và cãnh báo sam cüa Tng Cong ty. 

1.5. Xern xét s k toán, ghi chép k toán vã tài 1iu khác cüa Tng Cong ty, cOng 
vic quãn 1?, diu hành ho?t dng cüa Tng Cong ty khi xét thy cn thit hoc theo 
nghj quy& Di hi dng c dong hoc theo yêu cu cüa c dOng hoc nhOm c dong 
quy djnh tai  Diu 11.4 Diu l Tng Cong ty. G 

1.6. Khi cO yêu c.0 cüa c dOng hoc nhóm ci clOng quy djnh tui 11.4 Diu 1 Tng 

Cong ty, Ban kim soát thirc hin ki&ii tra trong thai hn 07 ngày lam vic k tr ngày 
nhn ducic yêu cAu. Trong thai hn 15 ngãy k tir ngày kt thüc kim tra, Ban kim soát 
phãi báo cáo v nhüng vn d duçic yêu cu kim tra dn Hi dng quãn trj và c dông 
ho.c nhórn c dOng cO yêu cu. Vic kim tra cüa Ban kim soát quy djnh ti klioãn nay 
khOng duc can tra hot dng bInh thu&ng cüa Hi dng quán trj, khOng gay gián dotn 
diu hành hoat dng kinh doanh cüa Tng Cong ty. 6' 

1.7. Kiên nghj Hi dong quãn trj hoc Di hi dông cô dong.bin pháp sira dôi, bô 
sung, cãi tin co' cu t chuxc quán 1, giám sat và diu hành hoat dng kinh doanh cüa J 
Tng Cong ty. 

1.8. Khi phát hin ca thânh viên Hi dng quãn trj, Tng Giám dc vi phm quy 
djnh ti Diu 165 cüa Lut Doanh nghip phãi thông báo ngay bang van ban cho I-lOi 
dng quán trj, yêu cu ngu'ai có hành vi vi phrn chm diirt hành vi vi phm và cO giãi 
pháp kh.c phiic hu qua. 
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1.9. Tham dr vã tham gia thão Iun ti các cuc h9p Di hi dng c dông, Hi 

dông quãn trj và các cuOc h9p khác cüa Tng Cong ty. 

1.10. Si.r diing tu vn dOc  Ip, bQ phn kirn toán ni b cüa Tng Cong ty d thrc 

hin nhim vii dugc giao. 

1.11. Ban kirn soát có th tham khão kin cüa Hi dng quàn trj truâc khi trInh 

bão cáo, kt 1un và kin nghj len Dai hOi dng c dông. 

1.12. D xut, kin nghj Dai  hi dng c dOng phê duyt danh sách t6 chic kim 

toán duqc chip thun thirc hin kim toán Báo cáo tài chInh cUa Tng Cong ty; quy& 

djnh t chic kim toán duçic chap thun thirc hin kirn tra hoat dng cüa Tng Cong 

ty, bäi rnin kim toán viên thrçi'c chAp thu.n khi xét thAy cAn thit. 

1.13. Chju trábh nhim tnxàc c dong v hot dng giám sat cüa mInh. 

1.14. Giárn sat tInh hInh tài chInh cUa Tng Cong ty, vic tuân thu pháp Iut trong 

hoat dng cüa thành viên Hi dng quãn trj, Tng Giárn dc, ngu'ii quãn l khác. 

1.15. Darn báo phi hçip hoat dung vài Hi dng quãn trj, Tng Giám doe và Co 

dông. 

1.16. TrirOng hqp phát hin hành vi vi phm pháp lust  hoc vi pham Diu 1 Tng 

Cong ty cüa thành viên Hi dng quàn trj, Tng giám dc và ngui diu hành khác cüa 

Tang Cong ty, Ban kirn soát phái thông báo bAng van bàn cho Hi dng quàn trj trong 

thu han  48 gi, yêu cAu ngu&i có hành vi vi pham chAm dirt vi phm và có giãi pháp 

kh&c phic h.0 qua. 

1,17. Xây drng Quy ch hoat dng cüa Ban kim soát và trInh Dai  hi dng c 

dông thông qua. 

1.18. Báo cáo tai Dai hi dng c dOng theo quy djnh tai  Diu 290 Nghj djnh 

155/2020/ND-CP và các van bàn sfra di, b sung hoc thay th (nu co). 

1.19. CO quyn tip can h so, tài 1iu cüa Tng COng ty hru gi tai  tr11 si chInh, 

chi nhánh và dja dirn khac; có quyn cMn dja dim lam vic cüa ngui quãn 1' và nhân 

viên cüa Tng Cong ty trong gi lam vic. 

1.20. Co quyn yêu cAu Hi dng quãn trj, thành viên Hi dng quãn trj, Tng 

giám d6c và nguO'i quân 1 khác cung cAp dAy dU, chInh xac, kip thô'i thông tin, tài 1iu 

v cong tác quán l, diu hành và hoat dng kinh doanh cüa Tng Cong ty. 

1.21. Quyen và nghia vi khác theo quy dnh cña pháp lut, Diu 1 nay và nghj 

quy& Dai  hi dng c dông. 

2. Trách nhirn cüa Kim soát viên 

2.1. Tuân thu dung pháp 1ut, Diu 1 Tang Cong ty, nghj quyêt Di hOi  dOng Co 

dong và dao  due ngh nghip trong thrc hin quyn và nghia vii duc giao. 

2.2. Thirc hin quyn và nghTa vi diiçic giao mt cách trung thxc, cAn tr9ng, tOt 

nhAt nhAm báo darn lçii Ich hçp pháp ti da cüa Tng COng ty. 

I 
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2.3. Trung thãnh vài 1i Ich cüa Tang Cong ty và c dông; không 1m ding dja vj, 

chüc vii và str ding thông tin, bi quyt, c hOi  kinh doanh, tài san khác cüa Tang Cong 

ty d tu 1i hoe phiic vi1çyi Ich cüa t chc, cá nhân khác. 

2.4. NghTa vil khác theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip vã Diu 1 Tng Cong 

ty. 

2.5. Tnthng hqp vi phm quy djnh ti các khoãn 2.1 dn 2.4 Diêu nay ma gay thit 

hi cho Tng Cong ty hoc nguYi khác thI Kim soát viên phài chju trách nhim Ca nhân 

ho.c lien dâi bi ththng thit hi do. Thu nhp và lqi Ich khác ma Kim soát viên có 

du'c do vi phm phài hoàn trã cho Tng Cong ty. 

2.6. Tru&ng hçp phãt hin cO Kim soát viên vi pharn trong thi.rc hin quyên và 

nghTa vii duçic giao thI phài thông báo bang van ban dn Ban kim soát; yêu cau ngui 

cO hành vi vi phtm chAm dirt hành vi vi pharn và khac phi1c hu qua. 

Diu 14. Nhim k5', s hrqng, thãnh phãn, co' cau thãnh viên Ban kiêm soát 

1. Nhim ks', s ltrqng, thành phn, co' c.0 thành viên Ban Kirn soát 

1.1. S hxqng Kim soát viên cUa Tng Cong ty tr 03 dn 05 Kim soát viên. S 

luçing cii th thành viên Ban kim soát trng nhim k' do Dai  hi dng c dông quyt 

djnh. Nhirn k' cüa Kim soát viên không qua näm (05) näm và có th duçic bu 1aj  vOi 

s nhim k' không han  ch& 

1.2. Ban kim soát bao grn mt Tnthng ban và các Kim soát viên. Trung Ban 

kirn soát do Ban kim soát bu trong s cac Kim soát viên. 

2. Tiêu chuan và diu kin cUa Kirn soát viën 

2.1. Khong thuc di tuclng theo quy djnh tai  khoãn 2 Diêu 17 cüa Lut Doanh 

nghip; 

2.2. Duçc dào tao  rnt trong các chuyên nganh v kinh t& tài chInh, k toán, kim 

toán, 1ut, quãn trj kinh doanh hoc chuyên ngành phü hçip vâi hoat dng kinh doanh 

cüa Tang Cong ty; 

2.3. Khong phãi là ngithi Co quan h gia dInh cfia thành viên Ri dông quãn trj, 

Tang Giám dôc và ngthi quãn l khác; 

2.4. Không phãi là ngui quân 1 Tng Cong ty; khOng nhat thit phài là c dOng 

hoc nglxi lao dng cUa Tng Cong ty; 

2.5. Không duc là ngixi Co quan h gia dInh cUa ngithi quãn I doanh nghip cüa 

T.p doàn Cong nghip — Vin thông Quan di ("Tap  doàn"); nguài dai  din phan vn 

nhà nuâc tai  Tp doàn, ngiii dai  din phAn v6n cüa Tp doàn tai  Tong Cong ty; 

2.6. Không thuc cac trung hp sau: 

a) Lam vic trong b phn k toán, tài chInh cüa Tang Cong ty. 

b) Là thành vien hay nhân viên cUa th chiirc kim toán duqc chap thun thirc hin 

kirn toãn các bão cáo tài chInh cüa Tng Cong ty trong 03 nàm lin tru6c do. 

3. D cfr, lrng cCr thành viên Ban kim soát 

cc 

Ti 
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3.1. Các c dông nm gift c phn ph thông có quyn gOp  s quyn biu quyt d 

ci ft cac irng viên Kim soát viên. C dong hoc nhórn c dông nm gift tir 10% dn 

duài 20% thxçic d cCr thi cia mOt  (01) ftng viên; tft 20% dn duài 30% c1uçc d cir thi cia 

hai (02) irng viên; tft 30% dn dudi 40% di.rçic d cft thi cia ba (03) irng viên; tft 40% den 

diiOi 50% duçc d cir ti cia bn (04) 1rng viên; tx 50% dn dithi 60% chxcic d cir t6i cia 

näm (05) üng viên; tft 60% dn dix9i 70% duxçic d cCr tSi cia sáu (06) rng viên; tft 70% 

dn duài 80% chrçic d eft ti cia bay (07) irng viên; và t1r 80% dn dixài 90% tng s C6 

ph&n có quyn biu quyt thrcic d cft t6i cia tarn (08) thành viên. 

3.2. Tnrng hçip s6 li.rçrng 11ng vin Kim soát viên thông qua d oft vá ftng cft vn 

không dft s6 luçing cn thit, Ban kim soát duang nhiOm Co th giOi thiu them iirng Cu 

viên. Vic Ban Kirn soát giài thitu them ftng oft viên phãi duxçc cong b6 rO rang trixâc 

khi Di hOi  d6ng c6 dông biu quyt bu thành viên Ban kim soát theo quy djnh cfta 

pháp 1ut, 

4. Cách thfto bu Kirn soát viên 

Vic biu quyt bAu Kirn soát viên duçic tIc hiOn theo phuong thftc bu d6n 

phiu, theo do mi c6 dông có t6ng s6 phiu biu quyt tuGng ftng vâi t6ng s6 c6 ph.n 

sO' hftu nhân vài s6 thành viên duçic bAu cüa Ban Kim soát và c6 dong cO quyn d6n 

hEt hoac mOt  phn t6ng S6 phiu bu cUa minh cho mOt  hoc  mOt  s6 ftng cft viên. NguO'i 

trüng cft Ki&n soát viên dtrçic xác djnh theo s6 phi6u bAu tInh tft cao xu6ng thp, bt 

dAu tft i'rng oft viên có s6 phiu bAu cao nht cho dn khi dCi s6 thành viên quy djnh ti 

Diu 1 nay. Tri.x&ng hçp Co ti'r 02 ftng cft viên trO' len dt cüng so phiêu bâu nhu nhau 

cho thành viên cu6i cüng cUa Ban kim soát thI se tin hãnh bAu 1i trong s6 cáo ftng oft 

viên CO s6 phiu bu ngang nhau hotc 1ira ch9n theo tiêu chI quy djnh ti quy ch6 bu 

cir. 

5. Cáo truO'ng hçip rnin nhim, bai nhiOrn thành viên Ban Kiêm soát 

5.1. Di hOi  d6ng c6 dông min nhim Ki8m soát viên trong truO'ng hcp sau day: 

a) Không cOn dU tiêu chun và di8u kin lam Kim soát vién theo quy djnh ti 

Khoãn 2 Diu nay; 

b) Co don tft chftc vâ ducc chip thun; 

5.2. Di hOi  d6ng c6 dông bi nhim Kim soát viên trong truO'ng hçip sau day: 

a) Khong hoàn thành nhirn vii, cong viOc duçic phân công; 

b) Khong thxc hin quyn và nghTa v1i cfta mInh trong 06 tháng lien t%lc, trft tnx&ng 
hçp bt khá kháng; 

c) Vi ph.rn nhiu 1n, vi phm nghiem tr9ng nghia vi cfta Kim soát viên theo quy 

djnh cüa Lust  Doanh nghip, Diu 1 T6ng Cong ty và Quy ch nay; 

d) TruO'ng hçp khác theo nghj quyt Dti hOi  d6ng c6 dông. 

6. Thông báo v bu, min nhim, bäi nhim thành vien Ban Kim soát 
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Vic bu, b nhirn, rnin nhim, bi nhim thành viên Ban kim soát Tng Cong 

ty phãi duc thông báo theo quy djnh cUa Diu 1 Tang Cong ty, Luat  Doanh nghip Va 

Lut Chüng khoán. 

7. Tin hrnng vâ. quyn lcii khác cUa thành viên Ban kim soát 

7.1. Kim soát viën duçic trã tin 1uang, thi lao, thuông và igi ich khác theo quyt 

dinh cüa Di hi dng c dông. Dui hi dng c dong quyêt djnh tng rn1rc tin hxcng, 

thu lao, thiRing, lçii Ich khác và ngân sách hott dng hang näm cUa Ban kim soát. 

7.2. Kim soát viên duçic thanh toãn chi phi an, a, di li, chi phi s1r diing dch vii 

tu vn dc 1p vai mrc hop 1". Tng mirc thu lao và chi phi nay không vi.rçYt qua tOng 

ngân sách hot dng hang näm cUa Ban kim soát dä duçic Di hi dng c dông chp 

thun, trü truang hçip Dti hi dng c dông có quyt djnh khác. 

7.3. Tin luo'ng và chi phi hot dng cüa Ban kim soát duçc tInh vào chi phi kinh 

doanh cüa Ting Cong ty theo quy djnh cüa pháp lut v thu thu nhp doanh nghip, 

quy djnh khác cüa pháp lust  có lien quan va phãi duc 1p thành miic riêng trong báo 

cáo tãi chInh hang nAm cüa Tng Cong ty. 

Chtrong V 

TONG GIAM nOc 
Diu 15. Vai trô, trách nhim, quyên và ngha vi cüa Tong Giám dc 

1. Tng Giám d& là nguai diu hành cong vic kinh doanh h&ng ngày cüa Tng 

Cong ty; chju sir giám sat cüa Hi dng quãn tn; chju trách nhim truàc Hi dng quàn 

trj vã trtxâc pháp 1ut v vic thiic hin quyn, nghia vi dup'c giao. 

2. Tng Giám dc cO các quyn và nghia vi sau: 

2.1. Quyt djnh các vn d lien quan dn cOng vic kinh doanh hang ngày cüa 

Tng Cong ty ma không thuOc tharn quyn cüa Hi dng quàn trj; 

2.2. T chU'c thic hin các nghj quyt, quy& djnh cüa Hi dông quãn trj; 

2.3. T chirc thuc hin k hoch kinh doanh và phuong an dau tu cia Tang Cong EI 

ty; 

2.4. Kin nghj phixang an co cu t chüc, quy chê quãn 1 ni b cüa Tng Cong 

ty; 

2.5. B nhiém, min nhim, bai nhirn các chirc danh quãn 1' trong Tong Cong ty, 

trir các chic danh thuOc tMm quyn cüa Hi dng quãn trj; 

2.6. Quyt djnh tin hrng và li Ich khác di vó'i nguai lao dng trong Tong Cong 

ty, k ca ngu&i quàn 1 thuc thm quyn b nhim cüa Tng Giám dc; 

2.7. Tuyn diing lao dng; 

2.8. Kin nghj phuo'ng an trá c trc hoc x1r l l trong kinh doanh; 

2.9. Quyn và nghia vii khác theo quy djnh cüa pháp lut, Diu l và nghj quyt, 

quyt djnh cüa Hi dng quán trj. 

K 
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Diu 16. B nhim, min nhim, k hçrp dung, chm dIrt hçrp aung d6i vó'i 

Tung Giám dôc 

1. Nhirn kS',  tiêu chun Va diu kin cüa Giám doe 

1.1. Nhirn k5' cüa Tng Giám dc khOng qua nam (05) nàm và có th duçic b 

nhirn 'a  vâi s nhim k' không han  eh. 

1.2. Tng Giám d6c phâi dáp uxng các tiêu chun, diu kin sau day: 

a) Không thuOc di t11çng quy djnh tai  khoãn 2 Diu 17 cüa Lut Doanh nghip; 

b) Không dtrc là ngtri có quan h gia dinh cUa ngithi quãn 1 Tang Cong ty, 

Kirn soát viên cUa Tng Cong ty và Tp doàn; ngui dai  din phn vn nhà ni.râc tai 

Tp doàn, ngui dai  din phn vn cüa Tp doàn tai  Tang Cong ty; 

c) Co trinh d chuyên môn, kinh nghirn trong quãn trj kinh doanh cüa Tng Cong 

ty. 

2. B nhirn, k hqp dung lao dng vâi Tng Giám doe 

Hi dung quàn trj b nhim mOt  thành viên Hi dng quán trj hoc thuê rnt ngui 

khác lam Tng Giárn d&. 

3. Min nhim, bi nhim Tng Giám dc 

Hi dung quãn trj CO th min nhim, bi nhim Tng Giám d6c khi da s thành 

viên Hi dung quãn trj cO quyn biu quyt dir h9p tan thành và b nhirn Tang Giám 

d6c rnài thay th. 

4. Thông báo b nhirn, min nhim, k hp dung, chArn dirt hcip dng di vâi 

Tang Giám dc 

Vic bu, b nhim, rnin nhirn, bi nhirn Tng Giám ct6c Tng Cong ty phãi 

dircic thông báo trén trang thông tin din tir cüa Tng Cong ty, SO' giao djch chirng khoán, 

Uy Ban chirng khoán Nhà nirO'c trong vOng 24h k tir khi xãy ra sir kin theo quy djnh 

eüa pháp Iut ching khoán. 

5. Tiên liwng và li Ich khác cüa Tang Giám dc 

5.1. Tng Giám dc dixçic trã luong và thuO'ng. Tin luang và thuO'ng cüa Tung 

giám dc do Hi dng quãn trj quyt djnh. 

5.2. Tin luong cüa Tng Giám dc duc tInh vào chi phi kinh doanh cüa Tng 

Cong ty theo quy djnh c1ia pháp lu.t v thug thu nhp doanh nghip, duac th hin thành 

rniic riêng trong báo cáo tài chinh hAng näm cUa Tng Cong ty và phài báo cáo Di hi 

dung c dông tai  cuc h9p thuO'ng niên. 

Chu'o'ng VI 

CAC HOAT BONG KHAC 

Biêu 17. Phôi hçip hott dng gifra Hi dng quãn tr, Ban kim soát và Tong 
Giám d6c 
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1. Thu ttic, trInh ti.r triu top, thông báo mô'i hop, ghi biên ban, thông báo kt 
qua hçp giu'a Hi dng quãn trj, Ban kim soát Va Tng Giám dôc. 

1.1. Chü tjch Hi dng quân trj hoc ngixôi triu tp h9p FIti dng quãn trj phài 

gIri thông báo m?yi h9p và các tài 1iu kern theo dn các Kim soát viên nhtr di vó!i  các 

thành viên Hi dng quãn trj. 

Kirn soát vien có quyn dir các cuOc h9p HOi  dng quán trj, cO quyn thão 1un 

nhung không thrçic biu quyt. 

1.2. Khi thy cn thit, ChU tjch Hi dng quãn trj hoc ngui triti tp h9p Hi 

dng quãn trj có th m?ñ Ban Tng Giám dc hoc Ngixôi diu hành khác có lien quan 

tham d1r cuc h9p HOi  dng quãn trj. 

1.3. Thu tic, trinh t11 triu tap, thông báo mi hop, ghi biên bàn thrçc thirc hin 

theo quy djnh cüa Quy ch nay. 

1.4. Tti các phiên h9p djnh ks', dOt  xut cIa Ban diu hành, ngixo'i chi trl can cr 

nOi dung cuOc h9p có th quyt djnh m&i Chü tjch, thành viên HOi  ctng quàn trj, Tri.xOng 

Ban kirn soát, Thành viên Ban kim soát c1ng tham dr h9p và dóng gop kin (nu 

có). NOi  dung cuOc hçp phái 1p thành biên bàn và güi v HOi  dng quãn trj, Ban kim 

soát d báo cáo. 

2. Thông báo nghj quyt, quy& djnh cüa HOi dng quán trj cho Ban kirn soát 

HOi dèng quân trj có trách nhim gl'ri biên bàn h9p HOi  dng quán trj hotc nghj 

quyt, quyt djnh cüa HOi  ctng quãn tr tâi các Kirn soát viën trong thô'i hn muO'i (10) 

ngày k tir ngày k& thüc cuOc h9p. 

3. Thông báo nghj quyt, quyt djnh cUa HOi dng quán trj cho Tng Giám dôc 

Nghj quyt, quyt djnh cüa HOi dng quail trj sau khi duçic ban hành phái duçic 

gfri dn cho Tang Giám d& cüng thyi dim và theo phiwng thüc nhii d& vâi thành vien 

HOi dng quãn trj. 

4. Các truâng hçp Tng Giám dc và Ban kim soát d nghj triu tp h9p HOi dng 

quán trj vâ nhtng vn d cn xin kin HOi dng quãn trj 

4.1. Chü tjch HOi  dng quán trj phái triu tp h9p HOi  dng quán trj, không ducc 

trI hoan nu không 6 1 do chunh dáng, khi mOt  trong s6 các di tuçlng dxài day d nghj 

b&ng van bàn trmnh bay rniic dIch cuOc h9p và các vn d can thâo 1un: 

a) Tng Giám dc hoc It nht 03 ngixôi diu hành khác; 

b) Ban kirn soát; 

4.2. Các cuOc h9p HOi dng quail tn nêu tai  khoãn 4.1 Diu nay phài duçxc tin 

hành trong th?ñ htn bay (07) ngày sau khi có d xut h9p. Trtr&ng hçp Chu tjch HOi 

dng quán trj không chp nhn tniu tp hçp theo d nghj thi ChU tjch HOi  dng quãn trj 

phái chju trách nhiOm  v nhiing thit hi xày ra di vài Tng Cong ty; nhung ngithi d 

nghj t chirc cuOc h9p duçic d cp dn & khoãn 4.1 Diu nay có th tr rnInh triu tp 

h9p HOi  dng quãn trj. / 

N 

fl 



32 

5. Báo cáo cUa Tng Giám d6c vâi Hi dng quãn trj v vic thi.rc hin nhim v 

và quyn hn duçic giao 

5.1. Tng Giám d6c chju trách nhim trithc Hi dng quán trl và Di hi dng c 

dông v vic thirc hin nhim vii và quyn hn duqc giao và phái báo cáo các cci quan 

nay dlnh  k' theo quy djnh vã khi duçic yêu cu. 

5.2. Tang Giám d6c phãi báo cáo trong các cuOc h9p Hi dông quãn trj v các vn 

sau: các quyt djnh trong qua trInh san xut kinh doanh, tInh hInh tài chInh, d.0 tu, 

hott dng quãn trj T6ng Cong ty theo quy djnh ti Nghj quyt Phân cp thm quyên cüa 

HOi ding quán trj; Các vn d ãnh huâng trçng yu dn kt qua hot dung cüa Tang 

Cong ty, c dông và thj tnrO'ng, các rüi ro có th ãnh hiiông kin dn uy tin hoc hot 

dng kinh doanh cüa Tng Cong ty, hoc các sr vic xét th.y c.n thit khác 

5.3. Tang Giám dc phãi giãi trInh v sir thua 1, kern hiu qua trng thii k' và kê 

hoch kh.c phiic tnràc Hi dng quân trj. 

5.4. Ngoài các thông tin báo cáo ctjnh ks', theo c&u cüa Hi dng quãn trj, Tang 

Giám dc vã ngixi diu hãnh khác phãi báo cáo trixc tip ho.c cung cp thông tin, báo 

cáo trong khoáng thii gian nhanh nht theo yêu cu. 

6. Kim dirn vic thirc hin nghj quyt và các vn d üy quyn khác cüa Hi dng 

quán trj di vth Ttng Giárn dc 

Tng Giám dc chju trách nhirn v vic thirc hin nghj quy& Hi dng quãn tr 

và cac vAn d duçic Hi dng quãn trj phân cAp dng thyi có trách nhirn báo cáo các 

ni dung d thirc hin hotc ch.ra thirc hin cüng nhu kt qua vic thrc hin khi Hi dhng 

quán trj yêu câu. 

7. Ph6i hçip hot dng kim soát, diu hành, giám sat giira các thành viên Hi dng 

quán trj, các thành viên Ban Kim soát Va Tng Giám dc theo các nhirn v1i cii th cüa 

các thành viên nêu trên 

7.1. Phi hcip hot dng giüa HOi  dng quãn trj vã Ban Kirn soát: 

Hi dng quán trj darn báo ring tAt cã tài 1iu, thông tin v ni dung h9p, tài Iiu 

1iu, biên ban h9p, nghj quyt h9p cüa Eii hi dng c dông, Hi dng quán trj; các báo 

cáo cüa Tng giám dc vã nguO'i diu hành khác trInh Hi dng quãn trj hoc tài 1iu 

khác do cong ty phát hãnh, duçic cung cAp cho Ban kim soát cüng thai dim và phucing 

thrc nhu cung cAp vài thành viên Hi dng quãn trj. 

Ngoài các thông tin báo cáo djnh ks', Ban kim soát &rçlc quyn yeu cu Hi ctng 

quãn trj cung thông tin, tái 1iu v cOng tác quãn 1, diu hành và hot dung kinh 

doanh cUa Tng COng ty. 

7.2. Phi hçip hott dng giUa Ban kirn soát vã Tng Giám dOc: 

Tng Giárn dc và nguài diu hành khác thirc hin cung cAp thông tin theo djnh 

k' các cong vic theo quy djnh cUa Tng Cong ty. 
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Ngoài cáo thông tin báo cáo theo djnh ks', theo yeu cAu cüa thành viên Ban kim 
soát, T6ng Giám d6 vã ngtri diu hành khác thirc hin báo cáo trirc tip hoc cung cap 
các thông tin, báo cáo có lien quan dn Cong vic ma thành vién Ban kim soát thrc 

phân cOng thirc hin. 

Trixng hgp phát hin rüi ro Co th ãnh hi.thng lan dn uy tin hoc hot dng kinh 

doanh cüa Tng Cong ty, Tng Giám dc và nguai diu hãnh khác cn báo cáo ngay 
cho Ban kim soát 

Tng Giám dc Va Ngixi diu hãnh khác CO trách nhirn to rni diu kin thun 
lçii d Ban kim soát dixçic tip cn thông tin, báo cáo trong khoáng th&i gian nhanh nhit. 
Cáo van ban báo cáo cüa Tng Giám dc trInh Hi ding quãn tr phãi duçic gui dn 
thành viên Ban kim soát cüng thai thai dim và theo phung thirc nhu gui dn thành 

viên Hi dng quán trj. 

7.3. Ph6i hy'p hot dng gitta Tng Giám d& và Hi dng quán trj: 

Hi dng quãn trj duçc quyn yêu cu Tang Giám dc và các do'n vi báo cáo thixc 
hin vic cung cp thông tin, chap hành ch d báo cáo nhm thirc hin chirc näng quãn 

trj, kim soát theo quy djnh ti Diu l, quy djnh ni b cüa Tng Cong ty, phü hcip vài 
quy djnh cüa pháp 1u.t. Cáo thông tin, s lieu báo cáo, cung cAp cho Hi dng quán trj 

phãi dam bão tInh trung thirc, khách quan, kjp thai, dy dU, phán ánh diling tInh hInh 
hot dng cüa Tng Cong ty, phü hp vâi yeu CU quãn trj Va quy djnh pháp 1ut. 

Tng Giám d& có trách nhim thit 1p và duy tn th%rc hin ch d thông tin báo 
cáo di vài Hi dng quán tr; bao gm Ca cách thirc güi/nhn thông tin, báo cáo dam 

bão an toàn, bão mt theo quy djnh cUa Hi dng quán trj. 

Diêu 18. Dánh giá hot dQng di vcri thanh viên Hi dông quãn trl,  Ban Kiêm 
soát, Tng Giám ctc Va các ngu'Oi diu hành khác 

Hang näm, can cir vào chirc näng, nhirn vii thrc phân cOng, Hi dng quãn trj t 
chüc dánh giá m1rc d hoàn thành cüa trng thành viên Hi dng quãn trj, Tang Giám 

dc và cáo nguai diu hânh khác cUa Tng Cong ty. 

Truâng Ban Kim soát th chuc dánh giá muc dO hoàn thánh nhim vi,i phân cong 

cüa tung Kirn soát viên. 

Tiêu chI dánh giá hoat dng và xp 1oti dánh giá theo quy djnh cña Tang Cong ty 
trong tung thai ks'. 

Diu 19. Xw 1 vi phim ye quãn trj cong ty 

Thành viên HOi  dng quán trj, Kim soát viên, Tng Giám dc và nhüng nguai 
diu hành khác khi thixc hin nhim vii ma có hành vi vi phtm pháp luat vã quy djnh 
cüa Tng Cong ty thI tñy theo muc dO vi pham sê bj xu 1 k lust, xu pht vi phm hành 
chInh hoc truy cuu trách nhim hInh sir theo quy djnh cüa Tng Cong ty và cña pháp 
1ut. Nu nhing hành vi vi phm gay thit hai  dn 1i Ich cüa Tang Cong ty, li Ich cUa 
c dOng thI phái bi thuang thit hii theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
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Diu 20. Cong bI thông tin 

1. Tng Cong ty phãi Cong b dy dü, chInh xác và kjp thai thông tin djnh k' va 
bt thu&ng theo quy djnh cüa pháp 1ut chCrng khoán v cong b thông tin cho c dông 
và cong chüng dAu tu. Ttng Cong ty phãi cong b dy dü, chInh xác và kjp thii cac 
thông tin khác nu các thông tin do cO khã näng ãnh hung dn giá chrng khoán và ânh 
hithng dn quyt djnh cüa c dông và nhà du tu. 

2. Cách thirc Cong b thông tin dugc thrc hin theo quy djnh cUa phãp 1ut nh&m 
dam bão c dOng và cong chüng d.0 tu duçc tip cn mOt  cách Cong bang. Ngôn ngü 
trong cong b thông tin cn rO rang, d hiu và trãnh gay hMu lAm cho c dông và Cong 
chüng dAu tu. 

3. Ngui di din theo pháp 1ut hoc nguii dugc ñy quyn cong b thông tin cüa 
Tng Cong ty cO trách nhim sau: 

a) Cong b6 các thông tin cüa Tng Cong ty vOi cong chiing dAu tu theo quy djnh 
cña pháp 1ut và Quy ch Cong b thông tin cüa Tng Cong ty. 

b) Cong khai ten, s din thoi lam vic d c dông cO th d dãng lien h. 

Diu 21. B sung, sü'a dôi Quy ch 

Vic sfra di, b sung Quy ch nay phãi duçic Di hi dng c dOng xem xét, quyt 
djnh. 

Trong tm6ng h9p có nhüng quy djnh cüa pháp 1ut cO lien quan dn hot dng cüa 
Tng Cong ty chu'a duçic d cp trong Quy ch nay hoc trong truäng hçip CO nhtng quy 
djnh mri cüa pháp 1ut khác vOi nh€ng diu khoãn trong Quy ch nay thI nhüng quy 
djnh cüa pháp 1u.t do dixcing nhiên duçic áp diing và diu chinh hoit dng cüa Tng 

Cong ty. 

Diu 22. Ngày hiu hrc 

Quy ch nOi  b v quãn trj Tng Cong ty c phAn Cong trinh Viettel bao gm 22 
Diu và có hiu hrc thi hành k tr ngay 22 tháng 04 näm 2022 ti Ha Ni./7 
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