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

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

cüa Hi dôg quãn trl  

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

Can c1r Lut Doanh nghip nàm 2020; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k biên bàn h9p. 

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

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

quyt b&ng hInh thtrc hi nghj trirc tuyn. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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