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PHAN MODAU 
Diu l nay duçic thông qua theo Nghj quyt cüa Thti hOi  dng c dong tai 

dai hOi thuing nien to chi.'rc vào ngày 22 tháng 04 näm 2022. 
I. D4NH NGHIA CAC THUAT NGCI TRONG DIEU L 
Diêu 1. Giãi thIch th4t ngU 
1. Trong Diu l nay, nhng thut ngii duOi day duqc hiu nhi.r sau: 
"Vn diu 1" là thng giá trj mnh giá c phn da ban hotc dA dtrçYc däng k 

mua khi thành 1p doanh nghip và theo quy djnh tai  Diêu 6 Diêu l nay; 

"Vn có quyn biu quyt" là vn c phn, theo dO ngu?i sâ httu cóquyn 
biu quyêt v nhUng van dê thuc thâm quyOn quyêt dnh cüa Dai hOi dong cô 
dong; 

"Lut Doanh nghip" là 1ut Doanh nghip s6 59/2020/QH14 duçic Quc 
hOi nixOc  Cong  hôa x hOi  chü nghia Vit Nam thông qua ngày 17 tháng 6 näm 
2020; 

"Lu4t Chung khoán" là lut .Cht'rng khoán s 54/2019/QHI4 dtrçic Quc 
hOi rniâc Cong hOa xA hi chü nghTa Vit Nam thông qua ngày 17 tháng 6 näm 
2020; 

"Ngày thành 1p" là ngày Tang Cong ty duçc cAp GiAy chirng nhn dang 
k doanh nghip (GiAy chirng nhn dang k' kinh doanh và các giây th cO giá trj 
tucmg &nmg) lan dâu; 

"Ngirô'i diu hành doanh nghip" là Tng Giám d6c, Phó Tng giám doe, 
Kê toán tmtYng; 

"Ngirô'i quãn 1 doanh nghip" là ChU tjch Hi dng quân trj, thành viên 
Hi dong quãn tn, Tong Giám dôc, Phó Tong giám doe, Kê toán trithng và các 
chirc danh khác do HOi  dông quãn trj quy djnh; 

"Ngtroi có lien quail" là cá nhân, th chi'rc dt.rcic quy djnh ti Khoán 23 Diu G TV 

4 Lut Doanh nghip, Khoãn 46 Diêu 4 Lut Chirng khoán; AN 

"Top doàn" là Tp doàn Cong nghip — Vin thông Quân dci; 

"Tng Cong ty" là Tng Cong ty c phAn Cong trInh Viettel; 

"Cong iy con" là eáe Cong ty c phAn, Cong ty TNHH ma Tng Cong ty sâ 
hüu trên 50% vOn diêu l hoc tong so co phân phô thông dã phát hành cüa 
Cong ty dO; 

"Ct dông" là eá than, t ehüe si hCiu It nhAt mOt  c ph&n cUa Tng Cong 
ty; 

"Vit Nam" là nuàc CQng hoá xà hOi  chü nghTa Vit Nam; 

"S& giao dlch  chfrng khoán" là Sâ giao djch chirng khoán Vit Narn và các 
cong ty con. 

2. Trong Diu l nay, các tham chiu tâi mOt  hotc  mOt  s quy dlnh  hoc van 
bàn khác bao gOm Ca nhtng sra di hoc van bàn thay the. 



3. Các tiêu d (chucmg, diu cüa Diu l nay) duçic sr dung nhm thun tin 
cho vic hiëu ni dung và không ãnh huo'ng tâi nOi  dung cüa Diêu I nay. 

4. Các ttr hoc thut ngU dà duçic djnh nghia trong Lut Doanh nghip (nu 
khOng mâu thuân vth chü the hoc ngcr cánh) s có nghia tuclng tr trong Dieu l 
nay. 

II. TEN, H!NH THtC, TRy sO, CIII NHANH, VAN PHONG DI 
DIN, THO1 H4N HO3T DQNG VA NGIIOI DiJ DIEN THEO PHAP 
LUST CUA TONG CONG TV 

Diu 2. Ten, hInh thá'c, try so', chi nhänh, van phOng c1i din và thOi hin 
hot dng cüa Tong Cong ty 

1. Ten doanh nghip: Tng Cong ty c phn Cong trinh Viettel 
- Ten Tong Cong ty viêt bang ting Anh: Viettel Construction Joint Stock 

Corporation. 
- Ten Tng Cong ty vi& tat: VIETTEL CONSTRUCTION 
2. Tong Cong ty là cong ty cô phân có tu each pháp nhân phü hçip vOi pháp 

lut hin hành cüa Vit Nam. 
3. Trii so' d.ng k cüa Tong COng ty là: 
- Dja chi trV so' chInh: St 01 Giang Van Minh, phi.ro'ng Kim M, qun Ba 

Dinh, thành phô Ha NOi,  Via Nam. 
- Dinthoai: 024.6275.1785 
- Fax: 024.6275.1783 
- E-mail: viettelxlct@viettel.com.vn  
- Website: www.congtrinhviettel.com.vn  
4. Tong Cong ty có the thành 1p chi nhánh Va van phông di din tai  các dja 

bàn kinh doanh dë thrc hin cac miic tiêu hot dng cüa Tong Cong ty phü hçp 
vài quyêt djnh cUa Hi dOng quán trj và trong phm vi lust pháp cho phép. 

Diu 3. Ngui di din theo pháp Iu@ cüa Tng COng ty 
1. Tn Cong ty có 01 nguii dai  din theo pháp 1ut là Tng Giám dôc. 
2. Quyên h?n  và nghia vii cüa nguo'i di din theo pháp lut: 
Nguo'i di din theo pháp lut là cá nhân dai  din cho Tong Cong ty, thirc 

hin các quyn và nghia vij phát sinh tr iao djch cüa lông Cong ty, dai  din 
cho Tong Cong ty vâi tu cách nguo'i yëu câu giãi quyêt vic dan sir, nguyen dan, 
bj dan, nguo'i có quyên lçii, nghI'a vi lien quan truo'c Tr9ng tài, TOa an và các 
quyên và nghia vy khác theo quy djnh cüa pháp lut. 

3. Ngixo'i di din theo pháp luQt cUa doanh nghip phái cu trü a Via Nam; 
trtthng hqp xut cãnh khOi Vit Nam tren thi phãi Uy quyên bang van bàn cho cá 
nhân khác cu trü tai  Vit Nam thirc hin quyên và nghTa vi cUa nguo'i di din 
theo pháp 1ut cüa Tong Cong ty. Tmo'ng hp nay, nguo'i di din theo pháp lut 
vn phài chiu trách thim ye vic thrc hin quyên và nghia vi d üy quyên. 

4. Truo'ng hçp hêt thiii hn üy quyên theo quy djnh ti khoãn 3 nêu trên ma 
ngui di din theo pháp 1ut chua tro' lai  Vit Nam và khOng üy quyên cho 
ngtro'i khác thI nguo'i duorc Uy quyn vn tiêp tic thrc hin các quyên và nghia 
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vv cUa ngtthi dai  din theo pháp 1ut cüa Tang Cong ty cho dn khi ngithi dai 
din theo pháp 1ut trâ lai  Vit Nam hoc cho den khi Hi dOng quán trj quyêt 
djnh ccr ngtri khác lam nguôi dai  dien theo pháp 1ut cüa Tong Cong ty. 

5. Trueing hçip nguii dai  din theo pháp lut vng mt tai  Vit Nam qua 30 
ngãy ma không üy quyên cho ngithi khác thc hin các quyen và nghia vi cüa 
ng.thi dai  din theo pháp 1ut cUa Tong Cong ty hoc chêt, mat tich, dang bj truy 
ciru trách nhim hInh sr, bj t?m  giam, dang chap hành hInh pht tü, dang chap 
hành bin pháp xü 1 hành chInh tai  c s& cai nghin bat buc, Ca sâ giáo diic 
bat buOc, bj han  che hoc mat näng Iirc hành vi dan sir, CO khO khän tron nh.n 
thüc, lam chü hành vi, bj Tôa an cam dam nhim chic vii, cam hành nghê hoc 
lam cong vic nhât djnh thI HOi  dông quãn trj ci:r ngtri khác lam ngi.ri dai  din 
theo pháp 1ut cüa lông Cong ty. 

III. MIJC TIEU, PHIM VI KINH DOANH VA HOíT BQNG CUA 
TONG CONG TY 

Diu 4. Mic tiêu hoyt dng cüa Tong Cong ty 
1. Ngành, ngh kinh doanh cüa Tng Cong ty: 

Ma ngänh Ten ngành 

2399 San xuAt san phm tr chAt khoang phi kim 1oi khác chira dirçrc phân vào dâu 

2431 Dtcst,thép 

2511 San xuAt các cAu kiên kim Ioai 

2591 Rèn, dp, ép và can kim Ioi; 1uyn bt kim Ioi 

2592 Gia cong co khl; xcr l' và tráng phi) kim Ioai 
2620 San xuAt may vi tInh và thit bj ngoi vi cüa may vi tinh 

2630 San xuAt thi& bj truyn thông 

2731 San xuAt day cap, sçli cap quang hçc 

2732 San xuAt day, cap din và din tcr khác 

2733 San xuAt thi& bi day dn din các Ioi 

3314 SCra cha thi& bj din 

4311 PhádO' 

4312 
ChuAn bj mt bAng 
(Trr hoat dng rà phá born mm, no mm) 

4321 LAp dt h th6ng din 

4329 

LAp dt h th6ng xAy dmg khác 
Chi tit: 
- Thi công, lAp dt h th6ng phOng chay cha chay 

- LAp dt h th6ng thit bj trong nganh xây drng vá xây dirng dan dung nhix: 
Thang may, cAu thang tr dng, Các 1oi eCra tr dng, H th6ng den chiêu 
sang, H th6ng hot bui, He thông am thanh, H thông pin mt tri, cong trInh 
din gió 

4330 Hoàn thin cong trInh xây dimg 

( 
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4390 

(ChInh) 

Hott dng xây dyng chuyên dyng khác 

Chi tit: Xây dyng, 1p sfra chfra, bão du&ng co sô hi tang vin 
thông 

4651 

Ban buôn may vi tInh, thit bj ngoi vi và phAn mm (tnr vic thy'c hin xu.t 
khâu, nhâp khâu, phan phôi dôi vOi các hang hOa thuOc  Danh myc hang hOa 
nhà dâu ni nuàc ngoái không duçc thirc hin quyên xuât khâu, quyên nhp 
khâu, quyên phân phôi theo quy djnh pháp 1ut) 

4652 

Ban buôn thit bi và linh kiin din tü, vin thông (trü vic thtrc hin xiit 
khâu, nhâp khâu, phân phôi dôi vOl các hang hOa thuc Danh myc hang hóa 
nhà dâu nt nuO.c ngoãi thông duçic thçrc hin quyên xuât khâu, quyên nh.p 
khâu, quyên phân phôi theo quy djnh pháp Iut) 

4659 

Ban buôn may mOe, thi& bj vã phy tCrng may khác 
Chi tiët: Kinh doanh phu'cing tin phOng chay và chO'a cháy (trü vic thy'c 
hin xuât khâu, nhp khâu, phân phôi dôi vOi các hang hóa thuc Danh myc 
hang hóa nhà dâu tu' nu'àc ngoãi không du'çic thtrc hin quyên xuât khâu, 
quyën nhp khâu, quyên phân phôi theo quy djnh phap 1 ut) 

4663 

Ban buôn 4t 1iu, thi& bi 1âpdtkháe trong xây drng (tth vic thyc hin 
xuât khâu, nhp khâu, phân phôi dôi vi các hang hOa thuc Danh myc hang 
hóa nhã dâu nt nuâc ngoai không dirge thyc hin quyn xuât khâu, quyên 
nhp khâu, quyên phân phôi theo quy dnh pháp 1ut) 

4752 

Ban lê d ng kim, son, kInh và thi& bj lap dt khác trong xây dyng trong 
cac ccra hang chuyên doanh (trI' vic thyc hin xuât khâu, nh.p khâu, phân 
phôi dôi vO.i các hang hOa th* Danh myc hang hOa nhã dau tu nu'O'c ngoai 
không dirge thtrc hin quyên xuât khâu, quyên nhp khâu, quyên phân phôi 
theo quy djnh pháp lut) 

4933 Vn tái hang hóa bang du'à'ng b 

6110 Hot dng vin thông có day 

6120 Hot dng vin thông không day 

6190 
Hotdngvinthôngkhác 
Chi tiét: Kiêm tra, kiêm soát chat lu'gng mng va djch vy vin thông; 

6810 

Kinh doanh Mt dng san, quyn sü dyng dt thuc chü sâ hQ'u, chU scr dyng 
hoäcdithuê 

Chi tit: kinh doanh bat dong san (trü' dAu tu xây dyng h tang nghia trang, 
nghia dja dë chuyên nhtrçing quyën sCr dyng dat gän lien vâi h tang) 

7120 

Kim tra vã phân tIch k5 thut (trr djch vy kim djnh (kim tra, thCr nghim) 
va cap Giây chcrng nhn cho cac phu'ong tin giao thông vn tâi (gôm h 
thông, tong thãnh, thiët bj, linh kin cüa phu'o'ng tin); dch vy kiëm djnh vã 
cap Giây chcrng nhn an toan k5 thut va bão v môi truO'ng dôi vâi các 
phisong tin, thiêt bj chuyên ding, container, thiêt bj dOng gOi hang nguy 
hiëm dung trong giao thông vn tãi; djch vy kiêm djnh và cap Giãy chü'ng 
nhn an toan k thut và bao v rnôi tru'ng dôi vO'i các phu'o'ng tin, thiët bj 
thàm dO, khai thac va 4n chuyên dâu khI trên biên; djch vy kiêm d!nh  k 
thut an toàn lao dng dôi vài cac may, thiêt bj có yêu câu nghiêm ngt ye an 
toãn lao dng dirge lap dt trén các phtrang tin giao thông 4n tãi va phuong 
tiên, thiët bj thäm dO, khai thac va vn chuyén dâu khI trên bién; dlch  vy 
däng kiém tàu ca) 

9512 SU'achCiathitbi lien lac 



7 

0510 Khai thác và thu gom than cCrng 

0520 Khai thác và thu gom than non 

0710 Khai thác qung st 

0722 Khai thác qung kim Ioi khác không chta st 

0810 Khai thác dá, cat, sOi, dt set 

0891 Khai thác khoáng hoá chit vã khoang phân bón 

0892 Khai thác vã thu gom than bun 

0893 Khai thác mui 

1104 San xut d u6ng khong cn, nixó'c khoáng 

2410 San xut sAt, thép, gang 

2395 San xut be tong va các sAn phm ttr be tOng, xi mang và thch cao 

2432 DCic kim !oai mAu 

4101 Xây ding nhA d 0' 

4102 XAy drng nhA khong d 

5012 Vn tAi hang hóa yen bin vA vin duung 

5022 Van tAi hang hOa disng thus' ni dja 

4211 XAy drng cOng trInh dung st 

4212 XAy dirng cOng trInh du'Ong bO 

5210 
Kho bài vA luu gitr hang hóa 

(Tth kinh doanh bt dng sAn) 

5224 
Bc xp hang hóa 

(Tr& b6c xp hang hOa ti cAng hang khong) 

4221 

XAy dirng cOng trinh din (Doanh nghip không cung cp hang hóa, dch vii 
thuc dc quyën Nha nu'ó'c, không hot dng thuo'ng mi theo Luat Din hrc 
2004 va Ngh djnh s 94/2017/ND-CP ye hang hOa, djch vv dc quyên NhA 
ntrOc) 

5229 

Hot dng djch vçi h tro' lien quan dn van  tAi (trü' Djch vy thit Ip, van 
hAnh, duy tn, bAo tnI báo hiu hang hAi, khu nuOc, ving nu'óc, luông hànghAi 
cong cong va tuyên hang hai; djch vy khAo sat khu nu'c, vüng nuO.c, luông 
hAng hAi cong cong va tuyên hang hAi phyc vy cong bô Thông bAo hAng hAi; 
djch vy khAo sat, xAy dirng vA phát hành hAi dO vüng nuóc, cAng biên, luOng 
hang hAi và tuyën hang hAi; xAy dy'ng VA phát hành tài lieu, An phArn an toan 
hang hAi; djch vy diêu tiët bAo dAm an toan hang hAl trong khu nuóc, vung 
nu'c vA luOng hang hAi cong cong; djch vy thông tin din tü' hang hAl) 

D6i vài các nganh ngh kinh doanh có diu kién, Doanh nghip chi kinh 
doanh khi cO dU diêu kin theo quy djnh cUa phAp luat 

4222 Xây dirng cong trInh cap, thoAt nu'ó'c 

4223 XAy dçrng cong trInh vin thông, thông tin lien 1ic 

4229 Xây drng cong trinh cong Ich khAc 

4741 

Ban iê may vi tInh, thit bj ngoi vi, phAn mrn vA thitbj vin thông trong 
cAc ccra hAng chuyén doanh (trü' vic thirc hin xuât khAu, nhp khAu, phân 
phOi dOi vâi các hang hóa thuc Danh myc hang hóa nhã dâu Ui nLrac ngoài 
khOng thrqc thijc hin quyên xuAt khAu, quyên nhp khâu, quyên phAn phôi 
theo quy djnh pháp luat) 

)NG r 
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4291 Xây dng cong trInh thüy 

4292 Xây dyng Cong trInh khai khoáng 

4293 Xây dirng cong trInh ch bin, chê tao 

Ban lê d din gia ding, giixng, tü, bàn, gh và d ni that tt.rang tçr, den và 
b den din, dO dtThg gia dinh khác chua thr9c phân vào dâu trong các ccra 
hang chuyên doanh (trt'r viêc thirc hin xuât khâu, nhp khâu, phân phôi dôi 
vOi các hang hóa thuc Danh imic hang hOa nhà dâu tu nu,O'c ngoài khong 
du9c thirc hin quyën xut khâu, quyên nh.p khâu, quyên phãn phôi theo quy 
djnh pháp 1utt) 

5820 Xu.t bàn phn mm 

4299 Xây drng cOng trInh k thu.t dan diing khác 

6201 Lp trinh may vi tInh 

4322 Lp dt h thong cap, thoát nt1oc, h thng sui và diu hoà không khI 

7730 

Cho thuê may moe, thit bj và d dung hüu hInh khác không kern ngi6i diu 
khiên

* 
Chi tiét: Cho thué cong trinh, may rnóc, thiêt bi, ha tang viCn thông, ha tang 
cong ngh thông tin, ha thng co din, ha tang do thj thông rninh. ha tang khác 

6202 Tu vn may vi tInh và quãn trl h thng may vi tInh 

0990 Hoat dng djch vi h trg khai khoáng kháe 

6209 
Hoat dng djeh vii cong ngh thông tin và djeh vii khác lien quan dn may vi 
tinh 

6619 
Hoat dng h trg dlch  vti tài chInh chua &rçYC phân vào dâu (trt1 bão him và 
BHXH) 

7110 

Hoat dng kin tróc và tu' vAn k thut CO lien quan 

Chi tit: 

- TLr vAn quãn l', khão sat, thit k& xây dçrng, giám sat, 1p d' an, quãn l' dtr 
ándâuttx 

- TLr vAn thi& k& tu vAn giám sat, tu vAn thAm djnh, Ui vAn kirn tra kim 
djnh k thut ye phông chay và chi'ra cháy. 

- TLr vAn quãn 1, tu vAn thi& k& tu' vAn giárn sat thi cong cOng trInh din. 

7710 ChothuéxecOdngco 

7820 
Cung crng lao dng tarn  thO'i (trr djch vy du'a ngu'à'i lao dng di lam vic 0' 
nuOc ngoài theo hp dOng) 

7830 
Cung i'rng và quàn l ngun lao dng (trü' djch vy dim ngu'O'i lao dng di lam 
vic 0 nt.rOc ngoài theo hçp dOng) 

8020 Djch vi h th6ng báo dam an toàn 

8129 V sinh cOng nghip và các cOng trInh chuyên bit 

9521 St'ra chüa thi& bj nghe nhIn din tCr gia ding 

9522 Sü'a chcIa thit bj, d dUng gia dInh 

3312 
SCra chU'a may moe, thit bj 

Chi ti&: Bão du'Ong, sCia chQa phirong tin phOng cháy cha cháy 
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4610 

Di I, môi giâi, dAu giá hang hOa 

(Loi trr các hot dng 1in quan dn dAu giá vã trr vic thc hin xut khu, 
nhp khâu, phân phói doi vài các hang hóa thuc Danh miic hang hOa nhã 
dâu ttr nuàc ngoãi khâng dixqc thirc hin quyën xuât khãu, quyên nhp khâu, 
quyên phân phôi theo quy dinh pháp 1ut) 

7490 
Hoat dng chuyên môn, khoa h9c và cong ngh khác chtra dtrqc phân vo 
dãu 

Chi tit: Ttr vn chuyn giao cong ngh phOng chay vã chtia cháy 

3512 

Truyn tãi vA phân ph6i din 

Chiti&: 

- Tmyn tài, phân phói và kinh doanh mua ban din näng. 

- Du tu h thóng truyn tái din, Iuài din. 

3511 

San xut din 

Chitit: 

San xut vâ kinh doanh mua ban din nàng (trfr truyn tãi và phân phói din) 

8299 
Hot dng djch viii h trçi kinh doanh khác con Ii chua &rqc phân vào dâu 

Chi tit: Kinh doanh djch vi thucxng mi din tcr 

3600 Khai thác, xir I và cung cp nuâc 

3700 Thoát nuâc và xCr 11? nuâc thai 

3320 Lp dt may moe và thit bj cOng nghip 

2. Mc tiêu hott dOng cüa Tng Cong ty: 
Tp trung hot dng vào lTnh vrc vn hành khai thác và xây 1p các cong 

trInh vin thông; áp dtng cong ngh mài, hin dai  vào qua trinh quãn l, vn 
hành, irng ciru thông tin và trong 11th vrc thi công, nâng cao chat krçing san 
phâm, djch vv; kith doanh hiu qua, tOi da hóa lçii nhun cho cô dong; nâng cao 
môi tru&ng lam vic và thu nhp cho ngui lao dng, gop phân vào str phát triên 
cUa Tap doàn và cUa dat nuâc, 

Diêu 5. Phm vi kinh doanh và hot dng cüa Tng Cong ty 
Tng Cong ty di.nc phép tin hành hoat dng kinh doanh theo các ngành 

nghê quy djnh tai  Diêu 1 nay d ding k, thông báo thay dôi nOi  dung dàng k 
vâi ci quan däng k kinh doanh và da côn bô trên Cong thông tin dang k 
doanh nghip quôc gia. Doi vâi nganh nghê dâu tu kinh doanh có diêu kin, 
Tong Cong ty phài dáp 1rng dü diêu kin kinh doanh theo quy djnh cüa Lut dâu 
tu, pháp 1ut chuyOn ngành lien quan. 

IV. VON DIEU L, cO PHN 
Diu 6. Von diu I, ci phn 
1. V6n diu 1 cUa Tng Cong ty là 1.143.858.790.000 dng. 
Bang chct: MOt  nghIn  mOt  tram b6n much ba tç',  tam tram näm mtrcyi tam 

triu, bay tram chin muoi nghin dong. 
Tng s vn diu l cUa Tng Cong ty dtr?c chia thàth 114.385.879 c phAn 

vâi moth  giá là 10.000 dong/cO phãn. 

(TO 

cO j  

) 
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2. Tng Cong ty có th thay di vn diu 1 khi di.rccc Di hi dng c dông 
thông qua vá phii hçip vâi cac quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Cac Co phân cUa Tong COng ty vào ngày thông qua Diéu 1 nay chi bao 
gOm cO phân phô thOng. Các quyn vã nghTa vi eüa cO dong nàm gi CO phân 
duçic quy djnh t?i  Biêu 11, Diêu 12 Diêu 1 nay. 

4. Tong Cong ty có the phát hành các loai cô phân ixu di khác sau khi có sir 
chap thun cüa Di hOi  dông cô dOng và phü hçip vâi các quy djnh cUa pháp 1ut. 

5. Co phãn phô thông phãi duqc uu tiên chào ban cho các cô dOng hin hQ'u 
theo t 1 txmg irng vâi t 1sâ hru cô phân phô thông cüa h9 trong Tong Cong 
ty, tr& tru&ng hçip Dai hOi dong cô dông quyêt djnh khác. So cO phân cô dông 
không däng k mua hêt s do Hi don quãn trj cüa lông Cong ty quyêt djnh. 
Hi dông quãn trj có the phân phi so cô phân do cho co dông và ngu1i khác vOi 
diêu kin không thun ku hcm so vâi nhUng diêu kin dà chào ban cho các cô 
dông hin hu trir tnrng hop Dai hOi dong cô dong có chap thun khác. 

6. Tong Cong ty có th mua c phãn do chInh Tong Cong ty dA phát hành 
theo nhüng cách thirc duçuc quy djth trong Diéu l nay và pháp 1ut hin hành. 

7. Tôn Cong ty cO the phát bath các loai chng khoán khác khi duçuc Dai 
hOi dông cô dông thông qua và phü hop vOl quy djnh cUa pháp 1ut. 

Diu 7. Chfrng nhn c phiu 
1. C dông cüa Tn Cong ty duqc cp chrng than c phiu tu'ong rng vOi 

sO cô phân và loai cO phân sO hu. 
2. Co phiêu là ching chi do Tong Cong ty phát hánh, but toán ghi so hoc 

d 1iu din tir xac nhn quyên sO hUu mt hoc mOt so cô phân cOa lông Cong 
ty do. Co phiêu phài cO day dü cac nOi  dung theo quy djnh cüa lu.t Doanh 
nghip. 

3. Trong thi han  30 ngày kë ttr ngày np day dü ho so dê nghj chuyên 
quyên sO hu cô phân theo quy djnh cüa Tong Cong ty hoc trong thOi hn khác 
theo diu khoãn phát hành quy djnh, nguOi sO hu so cô phân duc cap chng 
nh.n cO phiêu. Ngtthi sO hu cO phân khOng phái trã cho Tong Cong ty chi phi 
in chirng nhn cô phiêu. 

4 Truang hop cô phiêu bi mat, bi hu hong hoäc bi huy hoai di.rcii hmh thuc 
khác thI Co dông dugc Tong COng ty cap lai  cO phiêu theo d nghj cüa cO dOng 
dO. De nghj cüa cô dông phãi bao gôm các nOi  dung sau day: 

a) Thông tin ye cô phiêu dà bj mat, bj his hông hoc bj hüy hoai duOi hInh 
thi'rckhác; 

b) Cam kêt chju trách nhim ye nhüng tranh chap phát sinh t vic cap 1a  cô 
phiêu mOi. 

Diu 8. Chu'ng chi chirng khoán khãc 
Chng chi trái phiu hoc ching chi chirng khoán khác cüa Tang Cong ty 

dtrqc phát hành CO ch k' cUa nguOi dai  din theo pháp !ut và dâu cüa Tong 
Cong ty. 

Diêu 9. Chuyn nhtrçng c6 phãn 

\oa; 

VG c 
OpH 

VG T 
ETT 

1- TP. 
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1. Tt Ca các ci phAn &rçlc tr do chuyn nhuqng tth khi Diu l nay và pháp 
1u4t CO quy djnh khác hoc các cam kêt, thOa thun bang van bàn phü hçip vOi 
quy djnh pháp 1ut; cô phiêu niêm yet, ding k giao djch trth S giao djch 
chrng khoán &rçic chuyên nhucing theo các quy djnh cUa pháp lut ye chi.'rng 
khoán và thj trtthng chi'rng khoán. 

2. Trung hqp co dông là Ca nhân chêt thi ngui thira k theo di chüc hoac 
theo pháp lust  cüa cO dông do trâ thành cô dong cüa Tong Cong ty. 

3. Trueing hçrp cO dOng là cá nhân chêt ma không có ngtri thira kê, ngi.thi 
thira kê tr chôi nl4n  thi'ra k hoc bj truât quyên thta ké thI so cô phân cüa cô 
dông do dtrcic giài quyêt theo quy djnh cüapháp lut ye dan sir. 

4. Co dông CO quyên tng cho mt phân hoc toàn bO cô phân cüa minh tai 
cong ty cho cá nhan, to chirc khác; si:r diing cô phân dê trã nq. Ca nhân, tO chirc 
duçc tng cho hoc nhn trã nçi bang cO phân së trâ thành cO dông cüa Tong 
Côngty. 

5. Ca nhân, tO chi'rc nhn cô phn trong các truOng hqp quy djnh tti Diêu 
nay chi trâ thành cô dông cUa lông COng ty tir thai diem cac thông tin ci1a h9 
quy djiih ti khoán 2 Diêu 122 cüa Li4t  Doanh nghip dtrcic ghi dày dü vào so 
dAng k' cô dông. 

6. Tong Cong ty phài däng k thay dOi cô dOng trong sO dàng k CO dong 
theo yêu cau cüa cô dông cO lien quan trong thai hn 24 gi kê tU khi nhn duc 
yêu cau. 

V. Cc% CAU TO CH1TC, QUAN TRI VA KIEM SOAT 
Biu 1O.Ca cu t chfrc, quail frj Va kim soát 
Cci cu t chrc quán l, quãn trj và kim soát cüa Tng Cong ty bao gm: 

1. Di hQi dng c dOng; 
2. HOi  dOng quãn trj; 
3. Ban Kiêm soát; 
4. Tong Giám doe. 

vi. cO BONG VA BiI HQI BONG cO BONG 
A . A A Bieu 11.Quyen cua co dong 

1. C dông là cá than, t chirc sâ httu It nht mOt  c6 phân cüa Tang Cong ty, 
cO các quyên và nghia viii tlxorng i'rng theo sO cô phân và loai CO phân ma h9 s 
haii. C dong chi chju trách nhim ye nq vã các nghia vi tài san khác cUa Tong 
Cong ty trong phm vi so von dâ gop vào lông Cong ty. 

2. Co dOng phô thông có các quyên sau: 
a) Tham dir và phát biu trong các cuc h9p Di hOi  dng c dong và thrc 

hin quyn biêu quyt trirc tip hoc thông qua ngi.thi di din theo üy quyên 
hoc hInh thirc khác do Diêu l nay, pháp lut quy djnh. MOi CO phân phô thông 
CO mt phiêu biêu quyêt. 

b) Nhn Co tirc vâi mrc theo quyêt djnh cüa Dai hOi dong co dOng; 
c) Uu tiên mua cô phân mâi tng rng vài t3' l s hu cô phân phô thông 

cüa tüng cô dOng trong Tong Cong ty; 

NG ry 

o. 

$1 
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d) Tr ,do chuyn nhuçmg c phn cüa mInh cho ngu?i khác, trir trumg hçip 
bj han  chê theo quy djnh cüa Diêu 1 nay va quy djnh khac cüa pháp 1ut có lien 
quan; 

e) Xem xét, tra ci.ru vá trIch 1iic thông tin lien quan v ten vá dja chi lien lac 
trong danh sách cô dong Co quyen biêu quyêt; yeu thu sa dôi các thông tin 
không chInh xác cüa mInh; 

Xem xét, tra cfru, trIch lic hoc sao chvp Diêu 1 Tong Cong ty, biên ban 
h9p Dai hOi dông cô dông và nghj quyêt Dai  hQi dOng Co dông; 

g) Khi Tong Cong ty giái the holtc  phá san, duçc nhn mOt  phân tài san cOn 
lai tumig irn vi t' l sâ hu cô phAn tai  Tong Cong ty; 

h) Yêu câu Tong Cong ty mua la Co phân cüa h9 trong the tru&ng hqp quy 
djnh tai  Diêu 132 Lut Doanh nghip; * 

i) Duçic dôi xr bmnh däng. Mi cô phân cüa cüng mt loai dêu t?o  eho Co 
dông sâ hQu cac quyên, nghTa viii vã lçi Ich ngang nhau. Trixmg hcTp lông Côn 
ty có cac loai cô phân uu dai, cac quyên và nghia vi gan lien vâi các loai cô 
phân i.ru dai phãi duçc Dai hOi dOng cô dông thông qua và cong bO day dü cho 
Co dông; 

j) Duçic tip cn dy dü thông tin djnh kS'  và thông tin bat thung do Tong 
Cong ty cong bo theo quy dnh cüa .pháp lut; 

k) Duçic bão v cac quyên, igi ich hçip pháp cüa minh; d nghj dInh chi, hüy 
bO nghj quyet, quyêt djnh cüa Dai  hQi dOng cô dông, HOi  dông quán trj theo quy 
djnh cüa Lut Doanh nghip; 

1) Các quyên khác theo quy djnh cüa pháp lut Va Diêu l nay. 
3. Co dong, nhóm Co dông so hu It nhât 01% tOng so cô phan phô thông có 

quyn tr minh hoc nhãn darih Tng Cong ty khOi kin trách nhim cá nhân, 
trách nhim lien dOi dOi vOi các thânh viên Hi dong quãn trj, lông giám doe dé 
yêu câu hoãn trã li Ich hoc bôi thung thit hai  cho Tong Cong ty hoc ngui 
khác trong tnthng hp tai  khoãn 3.1 duOi day. 

3.1. Các truO'ng hcip có quyn khOi kin: 
a) Vi phm trách nhim cUa nguOri quan l cong ty theo quy djnh tai  Diu 

165 cUa Lut Doanh nghip; 
b) Không thrc hin, thrc hin không day dü, thrc hin khOng kjp thOi hoc 

thirc hin trái vOi quy djnh cüa pháp 1ut hoc Diêu l nay, nghj quyet, quyet 
djnh cüa HQi dOng quãn trj dOi vOi quyen va nghia vii di.rc giao; 

c) Lam  ding dja vj, chte vii va scr ding thông tin, bi quyêt, cG hOi kinh 
doanh, tâi san khác cUa cong ty dê tu lqi hoc ph'iic vi lqi Ich cüa to chc, Ca 
nhân khác; 

d) lriring hqp khác theo quy djnh cüa pháp lust. 
3.2. TrInh tir, thU tvc  khOi kiin thirc hiên theo quy djnh cUa pháp 1ut v t6 

ting dan sir. Chi phi khOi kiin trong trung hp cO dOng, nhóm cO dOng khOi 
kin than danh Tong COng ty duc tInh vào chi phi cUa lông Cong ty, trr 
tnxng hçip bj bác yëu thu khOi kiin. 
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3.3. C dong, nhóm c dong theo quy djnh ti khoán 3 nay có quyn xem 
xët, tra cru, trich hic thông tin can thiêt theo quyêt djnh cUa Tàa an, TrQng tài 
truâc hoc trong qua trinh khâi kiin. 

4. C dong hoc nhóm c dông nm giU tr 5% tng s c phn ph thông 
trâ len có các quyôn sau: 

a) Xem xét, tra ciru, trIch 1ic s biên bàn và nghj quy&, quyt djnh cüa HOi 
dOng quãn trj, báo cáo tài chmnh gitta nam và hang nAm, báo cáo cüa Ban kiêm 
soát, hçp dông, giao djch phái thông qua Hi dong quãn trj và tài lieu khác, tth 
tài lieu lien quan den bI m,t thucing mai,  bI rnt kinh doanh cüa Tong Cong ty; 

b) Yêu cau triu tp hçp Dai hOi dOng cO dOng trong trtthng hçrp: 
(i) HOi  dOng quán trj vi pham nghiêm trçng quyên cüa cô dông, nghia vii 

cüa ngithi quãn 1 hoc ra quyêt djnh vuot qua thâm quyên duçic giao. Yêu câu 
triu tp hçp phâi bang van bàn và phái bao gOm các nOi  dung sau day: hç, ten, 
dja chi lien lac,  quôc tjch, so giây t pháp l cta cá nhãn dOi vOi cô dOng là cá 
nhân; ten, ma so doanh nghip ho.c so giây t pháp l cUa to chirc, dja chi tri sâ 
chInh dôi vâi cô dOng là to chcrc;. so lucing cO phãn vá thyi diem däng k co 
phân cüa trng cô dông, tong so cO phân cüa Ca nhóm cO dông và t' l sâ hthi 
trong tong so côphân cüa Tong Cong ty, can c và l' do yêu cãu triu t.p h9p 
Di hOi  dong cô dong. Kern theo yêu cáu triu t.p h9p phái có các tái lieu, 
ching c1r ye các vi phm cüa HOi  dông quãn trj, rnrc dO vi phm 
hoc ye quyêt dlnh  vuçlt qua thâm quyên; 

(ii) Theo quy djnh tai  Diêu 16.5 Diêu lnày; 
c) Yêu câu Ban kiêm soát kiêm tra trng van dê cli the lien quan den quãn 1, 

diêu hành hoat dng cUa Tong Cong ty khi xét thây can thiêt. Yêu câu phái bang 
van bàn và phãi bao gm các nOi  dung sau day: hp, ten, dja chi lien lc, quOc 
tjch, so giây tY pháp l cüa cá nhân dôi vâi cô dông là cá nhân; ten, ma sôdoanh 
nghip hoc so giây t pháp l cUa to chüc, dja chi tr s chInh dôi vOi cO dOng 
là tO chi'rc; so luçrng cO phân va thai diem dang k cO phân cUa tirn cOdOng, 
tang so c phân cüa cã nhóm c dOng và l s hüu trong tong sO cO phân cUa 
Tng Cong ty; vAn d can kiêm tra, muc dIch kiêm tra; 

d) Kin nghj vAn d &ra vào chuan trmnh h9p Di hOi  ding c dong. Kin 
nghj phãi bang van bàn và duçic gt'ri den Tong Cong ty ch.m nhât là 03 ngây 
lam vic trlxOc ngày khai mac.  Kin nghj phái bao gôm h9 và ten cO dông, dja 
chi thuing trü, quOc tjch, so The can cuOc cong dan, Giây chirn minh nhân 
dan, HO chiêu hoc chrng thi,rc cá nhan hp pháp khác dôi vài cO dong là cá 
nhân; ten, ma so doanh nghip hoc sO quyêt djnhthành !p, dja chi tr sè chInh 
dôi vâi cO dông là tO chc; sO luqng và loai cO phân cô dOng do nàm giü, và nOi 
dung kiên nghj dua vào chi.nmg trInh hçp; 

e) Các quyên khác theo quy djnh cüa pháp lut vá Diu 1 nay. 
5. CO dOne hoc nhóm cô dOng sâ hUu tr 10% tong so cO phân phô thông 

trô len có quyên d ci nguai vao HOi  dOng quàn trj, Ban kiêrn soát. Vic d cr 
nguai vào HOi  dOng quàn trj và Ban kiêm soát thuc hin nhu sau: 

" ONE 

cOc 
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a) Các c dOn ph thông hçp thành nhóm d d cCr ngui vào HOi  dng 
quán trj và Ban kiêm soát phãi thông báo ye vic hQp nhóm cho các cO dong dir 
hçp biêt trtxâc khi khai mac Dai hQi dông Co dOng; 

b) Can cir so hrcng thành viën Hi dông quãn trj và Ban kiêm soát, CO dOng 
hoc nhóm cô dông quy djnh tti khoãn nay duçic quyên dê cr mOt  hoc m,t sO 
ngithi theo quyét djnh cUa Dai hOi dông cô dông lam ing cir viên Hi dOng quán 
trj và Ban kiêrn soát. Truorng hçp so 1rng ci'r viên thrçc cô dông hoc nhóm CO 
dông dê cCr thâp hon so irng cü viên ma h9 thrçxc quyên de cir theo quyêt djnh 
cUa Dai hOi dOng Co dông thI so crng cr viên con lai  do Hi dong quãn trj, Ban 
kiêm soát và các cO dong khác dê cir. 

c) Các quyn khác theo quy djnh cUa pháp 1ut và Diêu 1 nay 
Diêu 12.Nghia vy cüa c dông 
C dông ph thông có các nghia vij sau: 
1. Thanh toán dü và dung thyi han  s6 c phAn dA cam k& mua. 
2. Không dtrçic rUt vOn d gop bang cô phân phô thông ra khôi Tong Cong ty 

duâi rni hInh thUc, trr trung hcip duc Tong Cong ty hoc ngui khác mua iai 
cO phãn. Trtr?,ng hqp cO cO dOng rUt mt phân hoc toân b von cô phân da gop 
trái vâi quy djnh tai  khoãn nay thI cô dông do va ngix?i cO lçii Ich lien quan 
trong Tong Cong ty phãi cUng lien dâi chju trách thim ye các khoàn nçi và 
nghia vi tài san khác cUa lông Cong ty trong pham vi giá trj cô phân dà bj rUt 
và các thit hai  xãy ra. 

3. Tuân thU Diêu l Tong Cong ty và các quy chê nOi bO cüa Tong Cong ty. 
4. Chap hành quyêt djnh cUa Dai hOi dong cô dông, HOi  dOng quàn trj. 
5. Bão m.t các thông tin duçic cung cap theo quy djnh tai  Dieu l và pháp 

lust; chi si'r thing thông tin duqc cung cap dê thirc hin và bão v quyen và lçri 
Ich hçip pháp cUa mInh; nghiêm cam phát tan hoc sao, gUi cho các to chi'rc, cá 
nhân khác. 

6. Tham di cuOc  hQp  Dai  hi dng c dOng yà thirc hin quyn biu quy& 
thông qua các hInh thUc duçic quy djnh tai  Diêu l nay. 

7. Chju trách nhim cá nhãn khi nhân darih Tong Cong ty duói mçi hInh 
thUc dé thrc hin mOt  trong các hánh vi sau day: 

a) Vi pham pháp 1ut; 
b) Tiên hành kinh doanh và các giao djch khác de tu lqi hoc phic vii lçii Ich 

cUa to chUc, cá nhân khác; 
c) Thanh toán các khoàn no chi.ra den han truâc các rUi ro tài chInh dOi vi 

TOng COng ty. 
8. Hoan thành các nghia vi khác theo quy djnh cUa pháp 1u.t hin hành và 

Diêulnày. 

Diu 13.Di hi dng c dông 
1. Dai hOi dn c dôn gm tAt câ c dOng cO quyn biu quyt, là cci quan 

quyet djnh cao nhât cUa lông COng ty. Dai  hi dOng cO dOng hçp thuingnien 
mi näm mOt  lan. Ngoai cuOc hop thu?ing nien, Dai hOi dong cô dong có the hop 
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bAt thung. Dja dim hQp Dai hOi dng c dong dtrçc xác djnh là nai chü tQa 
tham dir hQp và phái i trên lânh thô Vit Nam. 

2. Ei hOi  dông cô dông phãi hQp thi.thng niên trong thñ hn bôn (04) tháng 
kê tir ngày két thüc nAm tài chInh. Hôi dong quãn trj quyêt djnh gia hn h9p 
DHDCD trong trtthng h9p can thiêt, nhi.rng khOng qua 06 tháng, kê t1r ngày két 
thüc nAm tài chInh. 

3. Trung hqp Báo cáo kiêm toán báo cáo tài chInh nàm cüa Tng Cong ty 
c các khoãn ngoti trr trpng yêu, kiên kiêm toán trái nguçc hoc tr chôi, 
TOng Cong ty phãi mi di din to chrc kiêm toán duqc chap thun thirc hin 
kiêm toán báo cáo tài chInh cüa Tong Cong ty dir h9p Di hOi  dOng cO dOng 
thung niên và di din to chrc kim toán duqc chAp thun nêu trên cO trách 
nhim tham dir hçp Di hOi  dông cô dong thirô'ng niên cUa lông Cong ty. 

Diu 14.Quyn và nghia vii cüa Di hi dông di dông 
1. Di hOi  dng c dong Co quyn và nghTa vii sau: 
a) Thông qua djnh huâng phat triên cUa Tong COng ty; 
b) Quyêt djnh loai cO phân và tong so cô phân cUa trng 1oi duqc quyen 

chào ban; quyêt djnh mxc cO tirc hang nàm cUa tirng 1oi cô phan; 
c) Bâu, mien nhim, bai nhiem thành viên HOi  dông quán tr, Kiêm soát 

viên; 
d) Quy& djnh du tu hoc ban s tài san có giá trj ti1 35% tOng giá trj tài san 

tth len dtrc ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât cUa Tong Cong ty; 
e) Quyêt djnh süa dôi, bO sung Diêu lé Tong Cong ty; 
f) Thông qua báo cáo tài chInh hang nam da duqc kiêm toán; 
g) Quyet djnh mua 1i trên 10% tOng sO cô phân dà ban cüa mOi loai; 
h) Xem xét, xr 1 vi phm cüa thành viên HOi  dông quãn trj, Kiêm soát viên 

gay thit hi cho Tong Cong ty và cô dOng Tong Cong ty; 
i) Quyêt djnh tO chc lai,  giãi the Tong Cong ty; 
j) Quyêt djnh ngân sách hoc tong mirc thu lao, thuâng và igi ich khác cho 

HOi dng quán trj, Ban kim soát; 
k) Phê duyt Quy chê quãn trj ni b; Quy chê hoat dng Hi dông quán trj, 

Ban kiem soát; 
1) Phê duyt danh sách cOng ty kiêm toán dOc  1p; quyêt djnh cong ty kiêm 

toán dOc  1p thirc hin kiêm tra ho?t dng cüa Tong Cong ty, bãi mien kiêm toán 
viên dOe  1p khi xét thây can thiêt; 

m) Kê hoach kinh doanh hang nAm cüa Tong Cong ty; 
n) Thông qua báo cáo cüa HOi  dong quãn trj ye quán trj và kêt qua hot dng 

cüa HOi  dng quân tr và trng thãnh viên HOi  dOng cjuan trj; 
o) Thông qua báo cáo cüa Ban kiêm soát ye két qua kinh doanh cüa Tong 

Cong ty, kêt qua hoat dOng cUa HOi  dOng quãn trj, lông Giám dOc; 
p) Thông qua báo cáo tr dánh giá kêt qua hoat dng cüa Ban kiêm soát và 

Kiêm soát viên; 
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q) Quyt djnh, thông qua các vn d thuOc  thm quyn cüa Hi dng quan trj 
trong trtrng hp tat cá các thành vin Hi dông quãn trj không có dü diêu kin 
biêu quyêt. 

r) Quyên và nghia vii khác theo quy djnh pháp 1ut và Diu 1 nay. 
2. Dai hOi dông cô dông thung niên tháo 1un và thông qua các vn d sau: 
a) Kê hoach kinh doanh hAng nAm cüa Tong Cong ty; 
b) Báo cáo tài chInh näm hAng nAm dA &rçic kiem toãn; 
c) Báo cáo cüa HOi  dông quán trj ye quán trj và kêt qua hoat dng cüa Hi 

dông quán trj và tirng thành viên Hi dong quãn trj; 
d) Báo cáo cUa Ban kiêm soát ye kêt qua kinh doanh cüa Tong Cong ty, k& 

qua hoat dng cüa HOi  dông quân trj, Tong Giám dOc; 
e) Báo cáo tr dánh giá két qua boat dng cUa Ban kiêm soát và Kiêm soát 

viên; 
f) Mirc c, tirc di vói mi c phn cüa trng loai; 
g) Van dé khác thuc thâm quyên cüa Dai  h)i dông cô dông. 
3. Tat Ca các nghj quyêt và các van dê dA duçic dua vào chucmg trInh h9p 

phái duçc dua ra thào lun và biêu quyêt tai  cuOc h9p Dii hOi  dông cô dOng. 

Diu 15.Di din theo üy quyn 
1. C dOng, nguYi dai  din theo Uy quyn cüa c dông là t chirc cO th trirc 

tiêp tham dr h9p, Uy quyên bang vAn bàn cho mOt  hoc  mOt  sO cá nhân, to chirc 
khác dr h9p hoc dir h9p thông qua mOt  trong các hInh thrc quy djnh tai  Diêu 
12.6 Diêu 1này. 

2. Vic üy quyên cho cá nhân, to chtrc dai  din dir h9p Dai hOi dOng cô dOng 
phái 1p thành vAn bàn. VAn bàn üy quyên duçxc 1p theo quy djnh cUa pháp lut 
ye dan sii và phái nêu rO ten Ca nhân, to chirc &rçlc üy quyên và so 1ung CO 
phn &rçic üy quyn, ni dung üy quyn, pham vi Uy quyên, thyi han  üy quyên, 
chUk cUa ben üy quyën và ben duqc üy quyen. Ca nhân, to chrc thrc üy 
quyên dir h9p Dai  hi dOng cO dông phãi xuat trInh vAn bàn üy quyên khi dang 
k dir hçp truâc khi vào phOng hQp. Trueing hçip üy quyên Lai  thi ngui tham du 
h9p phái xuât trInh them vAn bàn Uy quyên ban dan cüa cO dong, ngu?ii dai  din 
theo üy quyên cüa cô dông là tO chrc (nêu trixâc do chua dAng k9 vâi Tong 
Congty). 

3. Phieu bieu quyêt cUa ngithi duqc u' quyên dir h9p trong pham vi dtrc uS' 
quyên vn có hiu hrc trong cac tmng hqp di day: 

a) Ngui üy quyên dA chêt, bj han  chê nAng hrc hành vi dan sr hoc bj mat 
nAng 1rc hành vi dan six; 

b) Nguxi Uy quyên dA hüy bO vic chi djnh üy quyên; 
c) Ngithi üy quyên dA hüy bO thâm quyên cüa ngui thirc hin vic Uy 

quyên. 
d) Diêu khoán nay không ap diing trong tru&ng hçp Cong ty nhn duçc 

thông báo ye mt trong các sr kiin trên truàc gii khai mac  cuOc h9p Dai  hi 
dông cô dông ho.c truâc khi cuOc h9p duçic triu tp lai. 

Diu 16.Triêu tp hp Dai hi dlng c doug 
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1. Hi dông quãn trj triu tp hQp Dai  hi dông cô dông thu?mg niên vâ bat 
thir&ng. 

2. HOi  dông quân tn phâi triu tp hQp Dai  hi dng c dông b.t thuing 
trong các tnrng hçp sau: 

a) Hi dông quãn trj xét thây can thi& vi lçii Ich cüa Tong Cong ty; 
b) So h.rng thành viên Hi dOng quán trj, Ban kiêm soát cOn 1i It hn sO 

luqng thânh viên tôi thiêu theo quy djnh cUa pháp 1ut; 
c) Theo yêu cäu cUa CO dong hoc nhóm Co dông quy djnh t.i Diu 11.4 

Diêu 1 nay; 
d) Theo yêu cãu cüa Ban kiêm soát; 
e) Tmng hçip khác theo quy djnh cüa pháp 1u.t và Diêu 1 nay. 
3. Hi dông quân trj phãi triu tp h9p Di hOi  dông Co dông trong thi h?n 

30 ngày kê tCr ngày xãy ra trueing hçip quy djnh tai  diem b khoãn 2 Diêu nay 
hoc nhân thrçc yOu câu triu tp h9p quy djnh ti diem c và diOm d khoán 2 
DiOu nay. Trirmg hçip HOi  dông quãn tn không triu tp hQp Dti hOi  dông cô 
dOng theo quy djnh thI Chü tjch HOi  dông quán trj và cac thành viên Hi dong 
quãn trj phãi bôi thu?mg thit hi phát sinh cho lông Cong ty. 

4. Trung hçp HOi  dông quãn trj không triu tp h9p Dti hOi  dông cO dông 
theo quy djnh tai  khoàn 3 DiOu nay thl trong thii h?n  30 ngày tiêp theo, Ban 
kiOm soát thay the Hi dông quãn trj triu tp h9p Dai hOi dong cô dOng theo 
quy djnh cüa Lut nay. Trtring hcip Ban kiêm soát không triu tp h9p Di hOi 
dông Co dông theo quy djnh thI Ban kiOm soát phãi bôi thung thit hai  phát 
sinhcholôngCôngty. 

5. Tnring hcp Ban kiêm soát khOng triu tp h9p Di hOi  dông cô dông theo 
quy djnh ti khoãn 2 Diu nay thI c dông hoc nhóm cô dong theo quy djnh ti 
DiOu 11.4 DiOu 1 nay có quyen dai  din Tong Cong ty triu tp h9p Di hOi 
dong cô dông. 

6. Ngix&i triu tp hp Di hi d6ng c dông phãi thiic hin cac cong vic 
sau day: 

a)Chuân bj danh sách cô dông dü diOu kiin tham gia và biOu quyet ti Dti 
hOi dông cô dông. Danh sách cO dông CO quyên dir hçp Dai  hi dông cô dOng 
duc 1p không qua 10 ngày truOc ngày i giây mi h9p Dai hOi dOng cô dOng; 
Tong Cong ty phãi cong bO thông tin vO vic Ip  danh sách CO dong cO quyên 
tham dr hQp Dti hi dông cô dông tOi thiOu 20 ngày tri.róc ngày dàng k cuôi 
cüng; 

b) Chuân bj chuang trInh, nQi dung dai hOi. 
TmO'ng hqp nguii triu tp h9p DHDCD tr ch6i kin nghj quy djnh Diu 

11.4.d DiOu 1 nay thI chm nhât là 02 ngày lam vic truàc ngày khai mac CUOC 
hQp DI-IDCD phài trã iOn bang van bàn và neu rO 1 do. NgxOni triu tp h9p 
DHDCD chi duçic tr chôi kiên nghj nêu thuc mOt  trong CáC tnrOnng hçp sau 
day: 

(i) Kin nghi duçc gri dn khOng diing quy djnh tai  Diu 11.4.d Diu 1 
nay; 
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(ii) Vào thii dim kin nghj, e dông hoäc nhóm c dong khong nm giit 
dU tr 5% CO phân pho thông trâ lêntheo quy djnh ti Diêu 11.4 Diêu le nay; 

(iii) Van dê kiên nghj không thuc thám. quyên quyêt djnh cüa DHDCD; 
c) Chuân b tài 1iu cho dai  hi; 
d) Dir thào nghj quyêt Dai  hi dông cô dông theo nOi  dung dr kin cUa cuOc 

hop; 
e) Xác djnh thai gian và dja dim th chrc di hGi; 
f Thông báo và gii thông báo hp Dai hOi dông cô dông cho tat ca các cô 

dOng Co quyên dir hop. 

Thông báo mi hop Dai hOi dng c6 dông duçic gui cho tt cà các c dong 
bang phi.rcing thrc d bão dam d6n duçic dja chi lien lc cüa cô dOng, dông thai 
cong bô tren trang thông tin din t1r cüa Tong COng ty và Uy ban chi:rng khoán 
Nhà nuâc, Sâ giao djch chung khoán ma lông Cong ty däng k giao djch hoc 
niêm t, Ngi triu tp hp Di hOi  dôn cô dOng phãi gui thông báo mi hop 
den tat cã các cO dông trong Danh sách cô dông có quyn dir hp chm nhât là 
21 ngày truOc ngày khai mc cuc hop Dai hOi dông cô dOng (tInh tr ngày ma 
thông bao duc gin hoàc chuyên di môt each hop lê) Chixong trinh hop Dai hôi 
dông cô dOng, các tài 1iu lien quan den các van dê sê duc biêu quyêt tai dai 
hi diic g1ri cho các cO dông hoc/và dang trên trang thông tin din t1r cüa Tong 
Cong ty. Trong trung hop tài lieu không dtrc gui kern thông báo hop Di hOi 
dông cô dông, thông báo rni hop phãi neu rO dung dn den toàn b tài lieu 
hop dê các CO dông co the tiêp c.n, bao gôm: 

(i) Chung trinh hop, các tài 1iu si~ diing trong cuc hp và dij thäo nghj 
quyêt dôi vâi tfrng van dê trong chtrng trInh hop; 

(ii) Danh sách và thông tin chi tiêt cüa các lrng viën trong tru6'ng hcip bâu 
thành viên llOi dông quán trj, thành viên Ban kiêm soát; 

(iii) Phiêu biêu quyêt. VG C 
g) Các cong vic khác phc vii di hi. 
7. Chi phi triu tp và tiên hành hp Dai hOi dong cO dông theo quy djnh tii NG 

các khoãn 3, 4 và 5 Diêu nay s duqc Tong Cong ty hoàn lai. ETTI 

Diu 17.Thirc hin quyn dir hp Di hi dng c dông V/-i 
 -  ip 

1. C dong, ngu1i di din theo üy quyn cUa c dong là th chuc cO th tlVc 
tiêp tham dr hop, üy quyên bang van bàn cho mOt  hoc mt so cá nhân, to chuc 
khác di hop hoc dir hop thông qua mt trong các hInh thuc quy djnh ti khoãn 
3 Diêu nay. 

2. Vic üy quyên cho Ca nhân, to chuc di din dij hop Di hi dOng CO dOng 
phãi 1p  thành van bàn. Van bàn üy quyen dtrqc 1p theo quy djnh cUa pháp 1ut 
ye dan sij và phãi neu rO ten cá than, tO chuc ducic üy quyen Va so lung Co 
phân &rqc üy quyen. Ca nhân, to chuc duqc üy quyen dir hop Dai hOi dông cô 
dông phái xuât trInh van bàn üy quyên khi däng k dr hop tnrâc khi vào phOng 
hop. 

3. Co dOng duc coi là tham dr va bieu quyêt ti cuc hp Di hi dông CO 
dông trong trithng hçip sau day: 

'I 
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a) Tham dij và biu quy& trirc tip ti cuOc hçp; 
b) Uy quyên cho cá nhân, to chirc khác tham dr và biêu quyët tai  cuc h9p; 
c) Tham dir và biêu quyêt thông qua hOi  nghi tnjc tuyn, bO phiu din ti 

hoc hInh thtrc din tir khác; 
d) Gri phiêu biêu quyêt den cuOc  h9p thông qua gt'ri thu, fax, thu din tir; 
e) Tham dir vã biêu quyêt thông qua hInh thi'rc h9p kt hçrp mOt  hoc  mOt  so 

các hInh thrc nêu trên. 

Diu 18.Các diu kin tin hành hçp Di hi dng Co dông 
1 Cuôc hop Dai hôi dông cô dông duçic tiën hanh khi co SO cô dOng du hop 

dti din trên 50% tong so cô phân Co quyên biêu quyêt. 
2. Trixäng hçip cuc h9p lan thir nhât không dü diêu kin tiën hành theo quy 

djnh tai  khoãn 1 Dieu nay thI thông báo mi h9p lan thtr hai phãi duçic giri tron 
thai han 30 ngay k tu ngay du dinh hop lan thu nhât Cuôc hop Dai hôi dông cô 
dông lan thi.r hai duçvc tiên hành khi có so co dông dir h9p di dien tü 33% tOng 
so phiêu biêu quyêt trâ len. 

3. Trueing hqp cuOc h9p lan thtr hai khOng dü diêu kin tiên hành theo quy 
djnh tai  khoán 2 Diêu nay thI thông báo mi hQp lan thir ba phãi ducc gt'ri tron 
thai han 20 ngay ké tu ngay du dinh hop lan thu hai Cuôc hop Dai hôi dong cO 
dOng lan thir ba dixcic tiên hãnh không phv thuOc  vào tOng so phiêu biëu quyêt 
cüa các cô dong dir hçp. 

4. Chi Co Di hOi  dong CO dong mâi Co quyên quyêt djnh thay dOi chuong 
trinh h9p dâ duçic gri kern theo thông báo m&i h9p. 

Diu 19.Th thü'c tin hành hçp Va biu quyt ti cuc h9p flti hi dông Co 
dông 

1. Truàc khi khai mc cuc h9p, Tng Cong ty phãi tin hành thu tvcdang 
k c dong và phãi thrc hin vic dthg k cho den khi các cô dOng CO quyen dj 
hçp Co mt däng k hêt. 

2. Viëc bâu chU tça, thu k vâ ban kiem phiêu duçic quy djnh nhu sau: 
a) Chü tjch HOi  dOng quãn tn lam chU t9a hoc üy quyên cho thành viên HOi 

dông quân trj khác lam chü t9a cuOc hçp Dai hOi dông cO dông do Hi dông 
quán trj triu tp. Tru?mg hcp Chü tjch yAng mt hoc tam  thai mat khá nAng 
lam vic thI các thành viên HOi  dOn quãn trj cOn lai  bâu mt ngui trong so h9 
lam thu t9a cuQc h9p theo nuyên tAc da so. Trumg hçp không bâu duqcngui 
lam chü t9a, TruOng Ban kiêm soát diêu hành dé Dai hOi dông Co dong bâu chü 
t9a cuc hp trong sO nhtng ngui dir hQp và ngu?iii cO phiêu bâu cao nhat lam 
chü tQa cuOc  hQp; 

b) Trir trung hqp quy djnh tai  diem a khoãn nay, ngui k ten triu tp hçp 
D.i hi dong cO dOng diêu hành d Dai hOi dong cO dOng bâu chü t9a cuOc hp 
và nguñ có sO phiêu bâu cao thAt lam chü tça cuOc  hçp; 

c) Chü tpa cCr mOt  hoc  mOt  sO nguYi lam thu k cuOc  h9p; 
d) Dai hOi dOng cô dOng bâu mt hoc mOt  sO ngu1i vào ban kiêm phiêu 

theo dê nghj cUa chü toa cuOc  hQp. 

NO Ty 
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3. Chuang trInh va nOi  dung  cuOc  h9p phái duçc Dai  hQi dng c dong 
thông qua trong phiên khai mac.  Chuing trInh phãi xác djnh th?yi gian dôi vói 
trng van dé trong ni dung chung trInh h9p. 

4. ChU tQa d?.i hOi Co the tiên hành các hoat dQng can thiêt dê dieu khiên 
cuc hQp Dai hOi dong cô dông mt each có trt tir, dung theo chung trinh d 
duçic thông qua vâ phán ánh duçic mong muon cUa da sO nguYi dr hQp. 

5. Di hOi  dOng cô dông thão 1un va biêu quyêt theo trng van dê trong ni 
dung chucing trInh. Vic biêu quyêt duçic tiên hành bang biêu quyët tan thành, 
không tan thânh và không có ' kiên. Kêt qua kiêm phiêu duçic chü tça cong bô 
ngay truâc khi be mac  cuOc hQp. 

6. Co dOng hoc dai  din duc üy quyên den sau khi cuOc  h9p d khai mac 
van duqc däng k và cO quyên tham gia biêu quyêt ngay sau khi däng 
k; trong tr.rng hcip nay, hiu 1rc cüa nhUng nOi  dung da duçic biêu quyêt tnróc 
dókhôngthaydoi. 

?• Nguii triu tp hçp hoc chU t9a cuOc  h9p  Dai hOi dong cô dông có 
quyên sau day: 

a) Yêu câu tat ca ngtr?ii dir hçp chju sir kiêm tra hoc các bin pháp an ninh 
hcip pháp, hcip 1 khác; 

b) Yêu câu ca quan có thâm quyên duy trI trt tir cuc hçp; tric xuat nhiThg 
ngui không tuân thU quyên diêu hành cUa chU t9a, cO gay rôi trt tçr, ngàn can 
tin trin bInh thuing cUa cuOc h9p hoc khOng tuän thu các yêu câu ye kiêm tra 
an ninh ra khOi cuc h9p Dai hOi dông cô dong. 

8. ChU t9a có quyên hoan cuOc h9p  Dai  hi dong co dong da có dU so nguYi 
dàng k dir hp tôi da không qua 03 ngày lam vic ké tir ngày cuOc h9p dix djnh 
khai mac  và chi duçic hoän cuOc hQp hoc thay doi dja diem hQp trong tnr?Yng 
hçipsaudây: 

a) Dja diem h9p không eó dU ch nôi thun tin cho tat cá ngui dr h9p; 
b) Phung tin thông tin tai  dja diem h9p không báo dam cho cô dOng dr 

h9p tham gia, thão 1un và biêu quyet; 
c) Co ngu1i dr hQp can trâ, gay rôi trt tr, có nguy co lam cho cuc hQp 

không dtrçic tin bath mt each cOng bang và hcrp pháp. 
9. Trung hcip chU tQa hoan hoc tam  dirng h9p Dai  hi dOng cô dông trái 

vâi quy djnh tai  khoãn 8 DiOu nay, Dai hOi dong cô dong bâu mOt  ngui khác 
trong so nhüng ngithi dir hp dê thay the chU t9a dieu hành cuc h9p cho den 
lUc kêt thUc; tat câ nghj quyêt duqc thông qua tai  cuQc h9p dO deu cO hiu lirc thi 
hãnh. 

10. Vice  áp ding cong ngh thông tin hin dai  d c dOng có th tham dr và 
phát biu kin tai cuOc h9p  Dai hOi dong CO dOng thông qua h9p tryc tuyen, bô 
phieu din tU hoc hInh thirc din tCr khac thirc hin theo quy djnh tai  Quy chë 
nOi b ye quãn trj TOng Cong ty. 

Diu 20.Thông qua quyt djnh cüa Dai  hi dông c dông 
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1. Các van dé thuOc thm quyn cüa Di hOi  dng c dong có th duc 
thông qua bang hInh thirc biêu quyêt ti cuOc hQp hoc lay 9 kin bang van bàn 
theo quy djnh tai  Diêu 21 Diêu lnày. 

2. Triryng hçip thông qua quyêt djnh bang hInh thirc biêu quyêt tai  cuc h9p 
2.1. Nghj quy& v ni dung sau dày duqc thông qua nu duc s c dông 

di din tr 65% tong so phiêu biêu quyêt trâ len cüa tat ca cO dong tham d%r và 
biêu quyêt tai cuOc hQp tan thành: 

a) Loii c phn và tng s c phn cüa trng loai; 
b) Thay dôi ngành, nghe và lTnh vrc kinh doanh; 
c) Thay dOi ca cau to cht'rc quãn 19 Cong ty; 
d) Dr an dâu tu hoc bàn tài san có giá trj tr 35% tong giá trj tài san trâ len 

duçic ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât cüa Tong Cong ty; 
e) To chCrc 1i, giái the Tong Cong ty. 
2.2. Các nghj quyt duçic thông qua khi duçc s c dông sâ hu trên 50% 

tong so phiêu biêu quyêt cUa tat cá cO dong tham dr và biêu quyêt ti cuc h9p 
tan thành, trr trithng hcip quy djnh tai  các khoãn 2.1 và khoãn 3 Diêu nay. 

3. Vic biu quyt bu thành viên HOi  dng quàn trj và Ban Kim soát phãi 
thirc hin theo phucmg thirc bâu d6n phiu, theo do mi cO dông cO tong so 
phiêu biêu quyêt tt.rcing üng vâi tong so cô phân si hUu nhân vâi so thãnh viên 
&rçxc bâu cia HOi  dông quãn trl hoc Ban kiêm soát và cô dOng CO quyên don 
hêt hoc môt phân tong sO phiêu bàn cüa mInh cho mt hoäc mOt  so rng Cu 
viên. NguOi tráng cir thânh viên HOi  dOng quán trj hoc Kiêm soát viên duçic 
xác djnh theo sO phiêu bâu tInh tr cao xuông thâp, bat dâu tir rng cr viên cO so 
phiêu bâu cao nhât cho den khi dü sO thành viên quy djnh ti Diéu 1 nay. 
Trutmg hçip cO tr 02 ung cü viên trâ ten dt ci1ng sO phiêu bâu nhix nhau cho 
thành vien cuOi cüng cüa Hi dOng quãn trj hoc Ban kiêm soát thI s tiên hành 
bâu li trong sO các i'rng cir viên có so phiêu bâu ngang nhau hoc hra ch9n theo 
tiêu chI quy dlnh  ti quy chê bâu ci:r. 

4. Trithn hçp thông qua nhj quyêt duâi hInh thirc lay 9 kiên bang van bàn 
thi nghi quyêt Dai hôi dOng cô dOng ducic thông qua nêu diroc sO cô dOng so 
hihi trên 50% tong sO phiêu biêu quyêt cüa tat ca cô dOng cO quyên biêu quyêt 
tan thành. 

5. Nghj quyêt Di hQi dông cO dOng có hiu 1rc kê tr ngày duc thông qua 
hoc tü thii diem có hiu lrc ghi tai  ngh quyêt dO. 

6. Các ngh quyêt Dai hOi dOng cO dOng dt.rçc thông qua bang 100% tOng so 
cO phàn CO quyên biêu quyêt là hcip pháp và có hiu lirc ngay Ca khi trInh tr, thu 
tic triu tp h9p và thông qua nghj quyêt dO vi phm quy djnh cUa Lut Doanh 
nghipvaDieu1nay. 

7. Nghj quyet Di hOi  dOng CO dong phài duçic thông báo den cô dong cO 
quyen dir h9p Di hOi  dOng cô dong trong thi hn 15 ngày kê tr ngày thông 
qua; tri±n hqp lông Cong ty cO trang thông tin din tcr, vic gui nghj quyêt có 
the thay the bang vic däng tãi len trang thông tin din tU cUa TOng Cong ty. 

fri 
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i vleuhl. inam quyen va the thtrc lay y kien Co dong bang van ban de thong 
qua quyêt djnh cüa Di hi dng c dông 

TMm quyên và th thirc lAy kin c dOng bang van bàn d thông qua quyt 
dnh cüa Di hOi  dông cô dông di.rçic thirc hien theo quy djnh sau dày: 

1. Hi dng quán trj có quyn lAy kin c6 dong bang van bàn d thông qua 
quyêt djnh cüa Dai  hi dông cô dông khi xét thây can thiêt vi lçvi Ich cüa Tong 
COngty. 

2. HOi  dông quãn tn chuân bj phiêu lay kin, dir thão nghj quyt Dai hOi 
dong Co dOng, các tài lieu giãi trInh dr thâo nghj quyêt và g1ri den tat Ca cô dông 
cóquyên biêu quyêt chm nhât là 10 ngày trtthc thai htn phài gui 'a  phiêu lay 
kiên. Viec 1p  danh sách Co dOng gi'ri phiêu lay kiên thirc hien theo quy djnh 
tai Diêu 16.6.a Diêu lé nay. Yêu câu và cách thrc giri phiêu lay kiên và tài lieu 
kern theo thrc hien theo quy djnh tai  Diêu 16.6.fDiêu le nay. 

3. Phiêu lay ' kiên phài Co các nOi  dung chü yeu sau day: 
a) Ten, dja chi tri s& chInh, ma so doanh nghip; 
b)MiicdIchlâykien; 
c) HQ, ten, dja chi lien lac,  quôc tjch, so giây tOr pháp l cUa cô dông là cá 

nhan; ten, ma so doanh nghip hoc so giây t pháp 1 cUa to chirc, dja chi trii sâ 
chInh dOi vâi cO dOng là tO chirc hoc hQ, ten, dja chi lien lac, quOc tjch, so giây 
t pháp l cüa Ca nhân dOi vOi dai  din cüa cô dOng là to chirc; so lucing cô phân 
cüa trng loai và so phieu biêu quyêt cüa cô dong; 

d) Van dê can lay kiên dê thông qua quyOt djnh; 
e) Phi.rcirng an biêu quyêt bao gôm tan thành, không tan thành và không CO 

kiên dOi vâi trng van dé lay kiên; — 
f) Thyi han  phãi gi'ri ye Tong Cong typhiêu lay kiên cia du,çic trâ là'i; 
g) HQ, ten, ch k cUa Chü tjch H0i  dOng quãn trj. G cO 
4. Co dOng co the gui phiêu lay ' kiên ciA trâ lai den Tong Cong ty bang 

hInh thuc gi:ri this, fax hoc thu dien tu theo quy dnh sau dày: 
a) Truang hçip gt'ri this, phiêu lay kiên ciA duçic trA läi phái CO chtr k cüa 

cO dOng là cá nhán, cüa nguai dai  dien theo üy quyën hoc nguai dai  dien theo 
pháp lut cüa CO dong là to chuc. Phiêu lay ' kiên gui ye Tong Cong ty phãi 
duçic dirng trong phong bI dan kin và không ai duc quyên mi tnthc khi kiêm 
phiêu; 

b) Truang hqp gui fax hoc thu dien tCr, phiêu lay ' kiên gui ye cong ty phái 
du?c giu bI mt den thai diem kiêm phiêu; 

c) Các phiêu lay kiên gui ye Tong COng ty sau thai han  ciA xác djnh tai n0i 
dung phiu lAy kiên hoc ciA bj ma trong trisang hqp gri this vàbj tiet 10 trong 
truang hp gui fax, thu dien tu là khOng hqp ie.  Phiéu lay kien khong duc 
gui ye dtrçic coi là phiu không tham gia biêu quyêt. 

5. Hi dOng quàn trj to chuc kiêm phiêu và 1p bien bàn kiêm phieu duai sir 
chüng kien, giam sat cüa Ban kiêm soát hoc cüa cô dOng không nAm giu chuc 
vi quàn l cong ty. Biên bàn kiêm phiêu phãi bao gôm các n0i  dung chü yêu sau 
day: 
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a) Ten, dja chi ti-çi so chInh, ma s doanh nhip; 
b) Miic dich và các van dê can lay kién de thông qua nghj quy&; 
c) So cô dong vOi tong so phiêu biëu quyêt d tham gia bieu quy&, trong do 

phân bit so phiêu biêu 9uyêt hçp l và s phiu biu quyt không hcTp lê và 
ph.rcing thrc gui phiêu biêu quyêt, kern theo phi lc danh sách cô dông tham gia 
biêu quyêt; 

d)Tong so phieu tan thành, không tan thành và không cO kiên dôi vOi ti~ng 
van dê; 

e) VAn d d duçc thông qua và t l biu quyt thông qua tung 1rng; 
f) H, ten, chil k cUa ChU tjch HQi dong quãn trj, ngixOi giám sat kiêm 

phiêu và ngui kiêm phiêu. 
Các thành viên HOi  dng quán trj, nguOi kim phiu và nguOi giám sat kim 

phieu phäi lien dOi chju trách nhim ye tInh trung thirc, chInh xác cüa biên bàn 
kiêm phiêu; lien dOi chju trách nhim ye các thit hai  phát sinh tr các quyêt djnh 
dirçic thông qua do kiêm phiêu không trung thrc, không chInh xác. 

6. Biên bàn kim phiu và nghj quy& phãi duoc gri dn các c 
dông trong thyi han  15 ngày ke tir ngày két thüc kiêm phiêu. Trueing hçip Tong 
Cong ty cO trang thông tin din tcr, vic gcri biên bàn kiêm phiêu và nghj quyêt 
có the thay the bang vic dàng tãi len trang thông tin din tO cüa lông Cong ty. 

7. Phiêu lay kiên dà duc trã lOi, biên bàn kiêm phiêu, nghj quyêt dA thrcic 
thông qua và tài lieu cO lien quan gcri kern theo phiêu lay ' kiên duc km giCt tai 
tn1 sO chinh cUa Tong Cong ty. 

8. Nghj quyêt duçrc thông qua theo hInh thOc lay kien Co dông bang van 
bàn có giá trj nhi.r nghj quyêt duqc thông qua tai  cuc hop Dai  hi dông cO dông. 

Diu 22.Biên bàn hçp Di hi dng Co dông 
1. Các cuOc  hop  HOi  dng quãn trj phài duçic ghi biên bàn và CO th ghi am, 

ghi và km giCt duOi hInh thOc din tO khác. Biên bàn phài ip  bang tieng Vit Va 
có th 1p  them b&ng ting anh, baa gm các nOi  dung chO yeu sau day: 

a) Ten, dja chi trV sO chInh, ma so doanh nghip; 
b) Thai gian và dja diem hop Dai hOi dOng cO dông; 
c) Chi.rng trinh hop  và  nOi  dung  cuOc hop; 
d) H, ten chü ta và thu k; 
e) Tom tat din biên cuOc  hçp va các kiên phát bieu tai Dai hi dong cô 

dOng Ye tOng van dê trong ni dung chung trmnh hop; 
f) S cO dông vâ thng so phiu biu quyêt cüa cac cO dOng dr hop, phii liic 

danh sách d.ng k cô dOng, dai  din cô dOng dr hop vOi so cô phân và so phieu 
bautucingCrn; 

g) Tong so phiêu biêu quyêt dôi vOi tOng van dê biêu quyet, trong dO ghi rO 
phuing thOc bieu quyet, tong so phieu hp l, khOng hqp l, tan thành, không 
tan thành vâ không cO kin; t' l tucing Ong trên tOng so phieu bieu quyêt cUa 
cdOngdrhop; 

h) Các van dê dâ dixçc thông qua và t lê phieu bieu quyêt thông qua wang 
Ong; 

GTY 

AN 

RINk 
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i) Ch k cüa chü tQa và thu k. 
Tru&ng hçip chü t9a, ngi.räi ghi biên bàn t1r chi k biên bàn hQp nhtmg neu 

duvc tat ca thành viên khác cüa HOi  dong quàn trj tham dir va dông thông qua 
biên bàn h9p k va Co day dü ni dung theo quy djnh ti khoàn nay thI biên bàn 
nay có hiu 1irc. Biên bàn h9p ghi rO vic chU tQa, nguàri ghi biên bàn tr chôi k 
biên bàn hop. 

2. Biên bàn hpp Dii hOi  dng c dong phãi lam xong và thông qua truâc khi 
két thüc cuc hçp. 

3. ChU t9a và thu k cuOc hçp hoc nguii khác k ten trong biên bàn h9p 
phái lien dâi chju trãch thim ye tInh trung thirc, chInh xác cüa ni dung biên 
bàn. 

4. Biên bàn 1p bang tiêng Vit và tiêng Anh Co hiu 1rc pháp 1 nhu nhau. 
Trtxng hçip có sir khác nhau ye nOi  dung giUa biên bàn bang tiéng Vit và bang 
tiêng Anh thI nOi  dung trong biên bàn bang tiêng Vit duc áp diing. 

5. Biên bàn h9p D?i  hi dong cô dông phãi dixc gi:ri den tat Ca cô 
dông trong thi hin 15 ngày k tr ngày kêt thüc cuôc h9p; viêc gri biên bàn 
kiêm phiêu cO the thay the bang vic dang tãi len trang thông tin din ti:r cüa 
lông Cong ty. 

6. Biên bàn h9p Di hi dông cô dong, nghj quyêt dà duqc thông qua vâ tài 
lieu có lien quan gi kern theo thông báo mi h9p phãi duqc km giCr tii try s 
chInh cüa lông Cong ty. 

Biu 23.Yêu cu hüy bô quyt dlnh  cüa Bi hi dng c dông 
Trong thii hn chin mucyi (90) ngày, k tr ngày nhn dugc biên bàn hQp Di 

hOi dOng cô dong hoc biên bàn kêt qua kiem phiëu lay kiên cô dông bang van 
bàn, cô dông hoc nhOm cô dông quy djnh t?i  Diêu 11.4 Diêu lê nay cO quyen 
yêu câu Tôa an hoc 1r9ng tài xern xét, hüy bO nghj quyêt hoc mOt  phân  nOi 
dung nghj quyêt D.i hi dông cô dông trong các tru&ng hp sau day: 

1. Trmnh tir và thU tVc  triu tp hçp hoc lAy ' kin c dông b&ng van bàn và 
ra quyêt djnh cUa Dti hi dông cô dông vi pham nghiêm trQng quy djnh cUa 
Lut doanh nghip và Diêu 1 nay, trü tru?mg hcip quy djnh ti Diêu 20.6 Diêu 1 
nay. 

2. NOi  dung nghj quyêt vi phm pháp 1ut hoc Diêu 1 nay. 
Trueing hçip có c dông, nhóm c dông yeu cAu TOa an hoc Tr9ng tái hUy 

bO nghj quyet Dii hOi  dong cô dong theo quy djnh ti Diêu nay, nghj quyêt dO 
vn cO hiu hgtC thi hành cho den khi quyêt djnh hUy bO nghj quyêt do cUa TOa 
an, Trçng tài cO hiu hrc, trt'r trurng hçip áp dung bin pháp khãn cap tarn  thii 
theo quyêt djnh cUa co quan có tham quyên. 

VII. HQI BONG QUAN TRI 
Biu 24.Ung cfr, d cfr thành viên Hi dông quail trj 
1. Trung hqp da xác dlnh  duc img ccr yiên Hi dng quàn tr, Tng Cong 

ty phài cong bô thông tin lien quan den các 1rng cU yiên tOi thiêu 10 ngày trtxOc 
ngày khai mac  hQp  Dai hOi dOng cô dông trén trang thông tin din tcr cUa Tong 

L*IJ 



25 

Cong ty d c dôn có th tim hiu v các 1rng cl'r viên nay trixâc khi bO phiu. 
ifng c1r vien Hi dong quãn trj phái có cam kêt bang van ban ye tInh trung thirc, 
chInh xác cUa các thông tin cá nhân duçic cong bô vã phãi cam kêt thirc hin 
nhim vii mOt  cách trung thrc, can trong và vi 1i ich cao nhât cUa Tong Cong ty 
nêu dtrçic bau lam thành viên HOi  dông quãn trj. Thông tin lien quan den irng 
viën HOi  dOng quän trj duçic cong bô bao gôm các nOi  dung tôi thiêu sau day: 

a) HQ ten, ngày, tháng, nàm sinh; 
b) Trinh d chuyên mOn; 
c) Qua trInh cong tác; 
d) Các chi:rc danh quân l khác (bao gOm Ca chrc danh HOi  dOng quãn trj cüa 

cong ty khác); 
e) Các 1i ich có lien quan tâi Tong Cong ty và các ben có lien quan cUa 

Tong Cong ty (nêu cO); 
f) HQ, ten cüa cO dong hoc nhóm cO dông dê cü 1rng vien do (nêu có); 
2. Các cô dOng näm giü Co phân phô thông cô quyen gOp  so quyên biêu 

quyêt dê dé Cu CC rng viên HOi  dông quãn trj. CO dOng hoc nhóm cO dOng 
näm giü tr 10% den duOi 20% &rçic dê cu tOi da mOt  (01) irng vien; tr 20% den 
duâi 30% duc de c1r tOi da hai (02) irng viên; tü 30% den duOi 40%du?c de cir 
tôi da ba (03) rng viên; tr 40% den dtrâi 50% duçrc  dê ci'r tôi da bOn (04) irng 
viên; tU 50% den duâi 60% duçic de cü tôi da näm (05) ung viên; tt'r 60% den 
duói 70% duçic dê cir tOi da sáu (06) irng viên; tr 70% den duâi80% ducic dê ci'r 
tôi da bay (07) irng viên; và tu 80% den duOi 90% tong so cô phân có quyên 
biêu quyêt dixçic de ci~ tôi da tam (08) thành viên. 

3. Tntung hçip so luçing 1rng vith HOi  dOng quán trj thông qua dé ct'r Va i1ng 
ccr vk khOng dü sO luçin cAn thiêt, HOi  dOng quãn trj ducing thim cO the giài 
thiu them rng cü viên dê Di hOi  dOng cô dOng thông qua. 

4. Thành vien HOi  dOng quãn trj phãi dáp irng các tieu chuan và diêu kin 
theo quy djnh t,i khoãn 1 Diêu 155 Lut Doanh nghip, Diêu 275 Nghj djnh 
1 55/2020/ND-CP yà Diêu l nay. Thanh viên HDQT dOc  1p phãi dáp irng các 
diêu kiin quy djnh ti Khoãn 2Dieu 155 Lut Doanh nghip và Quy ché nOi bO 
ye quãn trj Tong Cong ty cO phân Cong trInh Viettel. 

Diu 25.Thành phAn và nhim kr cüa thành viên HOi  dông quãn trj 

1. Hi dtng quán trj có tr 03 dn 11 thành viên. S6 lucmgcit th thanh vien 
HOi dOng quãn trj tung nhim k' do Di hOi  dong cO dong quyêt djnh. 

2. Nhim k' cUa thành vien HOi  dông quán trj khOng qua näm (05) nAm va 
CO the duc bâu li vâi so nhim k' không hn che. MOt  ca nhân chi duqc bâu 
lam thành viên dOc  1p  HOi  dOng quân trj cUa Tong Cong ty không uá 02 nhim 
k lien tic. Tnring hçrp tat cã thành vien HOi  dong quán trj cUng kët thüc nhim 
kS' thI cac thành vien do tiêp tiic là thành viên HOi  dong quãn trj cho den khi CO 
thãnh viên mi duçic bâu thay the và tiep quân cong yic. 

3. Ca câu thành vien HOi  dOng quán trj nhu sau: 
Tng s6 thành viên HOi  dng quãn trj không diu hãnh phái chim It nhAt 

mOt phân ba (1/3) tOng so thãnh vien HOi  dông quãn trj và dam bão t' l sO 
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thành viên Hi dng quán trj dOc  1p tuân thu quy dnh di Va! Cong ty niêm yet. 
Ca câu thành vien HOi  dong quãn trj th%rc hin theo quy djnh pháp lut. Tong 
Cong ty han  chê tOi da thânh viên Hi dong quãn trj kiém nhim chc danh diêu 
hành cüa Tong Cong ty de dam bào tInh dc 1p cüa HOi  dông quãn trj. 

4. Thành viên HOi  dng quãn trj không con tu each thãnh viên HOi  dng 
quãn tr trong trx&ig hçp bj Dai  hi dông cO dong min nhim, bài nhim, thay 
the theo quy djnh tai  Diêu 160 Lust Doanh nghip. 

5. Vic bô nhim thành viên HOi  dong quãn trj phãi duqc cong bô thông tin 
theo các quy djnh cüa pháp 1ut ye cOng bô thông tin trén thi trt.rrng chng 
khoán. 

6. Thành viên Hi dong quàn trj có the không phãi là cô dông cüa lông 
Cong ty. 

7. Thành vien HOi  dong quãn trj cüa mOt  cong ty dai  chüng chi duçc dông 
thOi là thành viên HOi  dong quãn tn tai  tôi da 05 cong ty khác. 

Diu 26.Quyn hn và nghia vi cüa Hi dng quãn trl 
1. Hi dng quán trj là ca quan quãn 1 Tng Cong ty, CO toàn quyên nhân 

danh Tng Cong ty d quy& djnh, thirc hin quyên và nghTa vi cUa Tong Cong 
ty, trr CáC quyên và nghia vi thuOc  thâm quyOn cüa Dai hOi dông cô dong. 

2. HQi dOng quán trj có nhn quyên h,n và nghTa vii sau: 
a) Quyt djnh chin luqc, kê hoch phát triên trung han và kê hoach kinh 

doanh hang nàm cüa TOng Cong ty; 
b) Kien nghj loai cô phân và tong so cô phân duqc quyên chào ban cüa tirng 

loai; 
c) Quyt djnh ban c phn chua ban trong phm vi s6 c phn duçc quyn 

chào ban cüa ti~ng loai; quyêt djnh huy dng them vOn theo hInh thirc khác; 
d) Quyêt djnh giá ban cO phân và trái phiêu cüa Tong Cong ty; 
e) Quyet djnh mua 'a  CO phân theo quy djnh tai  khoán 1 và khoán 2 Diêu 

133 cüa Lut Doanh nghip; 
f) Quyêt djnh dâu tu hoc ban so tài san có giá trj duài 35% tong giá trj tài 

san trâ len dt.rc ghi trong báo cáo tài chinh gân nhât cUa Tong Cong ty; 
g) Quyet djnh giái pháp phát triên thj truang, tiêp thj và cOng ngh; 
h) Thông qua hqp dông mua, ban, vay, cho vay và hçp dông, giao djch khác 

có giá trj tir 35% tOng giá trj tài san tra len duçic ghi trong báo cáo tài chInh gân 
that cUa Tong Cong ty hoc mt giá tn khác theo nghj quyêt phân cap thâm 
quyên cüa HOi  dông quàn trj tuy ti~ng thai k' và hçip dong, giao djch thuc thâm 
quyên quyêt djnh cüa Dai hOi dOng cô dong theo quy djnh tai  diem d khoán 2 
Diêu 138, khoân 1 và khoán 3 Diu 167 cüa Luat Doanh nghip; 

i) Bâu, min nhim, bài nhim Chü tjch HOi  dOng quàn tn;  bO nhim, mien 
nhim, k kêt hçp dOng, châm dirt hçip dong dôi vài Tong giám dOc, cac Phó 
TOnS Giám dOc, Kê toán truâng và nguai quán 1 quan trQng khác theo Nghj 
quyêt cUa Hi dOng quàn frj trng thai ks'; quyêt djnh tiên luang, thU lao, thix&ng 
và 1i Ich khác cUa nhUng nguai quán 1 do; cU ngithi dai  din theo Uy quyên 
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tham gia HOi  dông thành viên hoc Dai hOi dng cô dong a cong ty khác, quyêt 
djnh mirc thu lao và quyn li khác cüa nhng nguai do; 

j) Giám sat, chi dao  Tong giám dôc vã ngi.thi quán 1 khác trong diêu hãnh 
Cong VtC kinh doanh hang ngày cüa Tong COng ty; 

k) Quyêt djnh c cau tO chc, các quy ché quán l ni bO cUa Tong Cong ty 
thuOc thâm quyn theo nghj quyt cUa HOi dOng quán trj tüy trng th?ii ks', quy& 
djnh thành 1p cong ty con, chi nhánh, van phàng dai  din và vic gop von, mua 
cO phãn cüa doanh nghip khác; 

1) Duyt chi.rung trInh, nOi  dung tài 1iu phic vi Dai hOi dOng cO dông, 
triu tp h9p Dai hOi dOng cô dông hoc lay kith dê Di hOi  dong cô dOng 
thông qua nghj quyêt; 

m) TrInh báo cáo tài chInh hang näm lênDai hOi  dOng cO dOng; 
n) Kiên nghj mi'rc cô tirc dtrçic trã; quy& djnh th?ñ han  vâ thu t1c trã cô trc 

hoc xi:r 1 1 phát sinh trong qua trInh kinh doanh; 
o) Kiên nghj vic to chirc lai  giâi the cOng ty; yêu câu phá san Tong COng 

ty; 
p) Phân cp cho Ttng Giám d6c thirc hin các nhiêm viii diu hàth trong 

phm vi quyên han  cUa Hi dông quán trj; 
q) Chju trách nhim truOc cô dOng v hoat dOng cüa Tong Cong ty; 
r) DOi xx bInh däng dôi vâi tat cã cO dOng vã tOn tr9ng 1i Ich cüa nguäi cO 

quyên lqi lien quan den Tong COnS ty; 
s) Dam báo hoat dng cüa Tong Cong ty tuân thU các quy djnh cUa pháp 

lut, Diêu 1 và quy djnh nOi bO cUa Tong Côn ty; 
t) Xây drng Quy chê hoat dng cUa HOi  dông quãn trj trInh Dai  hi dông cô 

dong thông qua và cOng bô trên trang thông tin din ti:r cUa Tong Cong t'; 
u) Giám sat và ngan ngira xung dt lcii Ich cUa các thành viën HOi  dong quán 

tr, thãnh viên Ban kiêm soát, Tong giám dôc và nguai quán 1 khác, bao gOm 
vic sCr dung tãi san TOng COng ty sai mvc  dIch và lm diing CáC giao djch vOi 
ben lien quan; 

v) Xây dirng Quy chê ni b ye quãn trj cOng ty vá trmnh Dai hOi dOng cO 
dOng thông qua; 

w) Bô nhim Ngui phii trách quan trj cong ty; 
x) TO chirc dào tao,  tp huân ye quán trj cong ty và các k näng can thiêt cho 

thành viên llOi dông quán trj, Tong giám dOc và. ngui quán 1' khác cUa TOng 
Cong ty; 

y) Báo cáo hoat dng cUa Hi dng quán trj tai  Di  hOi  dng cO dông theo 
quy djnh tai  Diêu 280 Nghj djnh 155/2020/ND-CP và các van ban si~a dOi, hO 
sung, thay the nêu có. 

z) Quyên và nghTa v,i khác theo quy djnh cUa Luât Doanh nghip, Lut 
Chirng khoán, quy djnh khác cUa pháp lut và Diêu l nay. 

Diu 27.Thà lao, thuöng và 19i ich khác ella thành viên Hi dng quail tr! 
1. Tng Cong ty có quyn trá thu lao, thuang cho thânh viên HOi  dng quán 

trj theo kêt qua vá. hiu qua kinh doanh. 
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2. Thânh viên Hi dng quan trj duçic huong th lao cong vic và thuâng. 
Thu lao cong vic duçrc tInh theo sO ngày cong can thiêt hoàn thành nhim vi 
cüa thành viên Hi dông quân trj và mrc thu lao mi ngày. HOi  dông quãn trj dir 
tinh mrc thu lao cho trng thành viên theo nguyen tac nhât trI. Tong mtrc thu lao 
và thu&ig cUa Hi dông quãn tn do Di hi dông cô dông quyêt djnh ti cuOc 
hQp thung niên. 

3. Thành vien HOi  dOng quãn tn dirçic thanh toán chi phi n, ô, di tai và chi 
phi hcip 1 khác khi thrc hin nhim vi &rçlc giao. 

4. Thu lao cüa timg thành viên HOi  dông quán trj duoc tinh vào chi phi kinh 
doanh cüa TOng Cong ty theo quy djnh cüa pháp lut ye thuê thu nhp doanh 
nghip, duçic the hin thành mc rieng tron báo cáo tài chInh hang näm cüa 
Tong Cong ty và phãi báo cáo Di hi dong cô dong ti cuc hop thung niên. 

Diu 28.Chü tich  Hi dng quail üj 
1. Chü tch Hi dng quân trj do Hi dng quán trl b,u, min nhim, bi 

nhim trong so các thành vien HOi  dong quán trj. 
2. ChU tjch Hi dông quán trj không dtrc kiêm Tong giám dOe. 
3. Chü tjch HOi  dông quãn tn có quyên và nghTa vi sau day: 
a) Lp chuong trInh, kê hoach ho?t dng cüa Hi dông quãn trj; 
b) Chuân bj chucing trmnh, nOi  dung, tài lieu phvc vi cuOc  hQp; triu tap,  chü 

tn và lam chü t9a cuc hçp HOi  dOng quán trj; 
c) To chirc vic thông qua nghj quyêt, quyêt djnh cUa HOi  dông quãn trj; 
d) Giám sat qua trInh to chirc thirc hin các nghj quyêt, quyêt dnh cüa HOi 

dông quán trj; 
e) Chü toa cuOc h9p Dai  hi dng c dOng; 
f) Quyen và nghia vv khác theo quy djnh cüa pháp lut. 
4. Tnuing hçip Chü tjch Hi dng quãn trj có &m tr chirc hoc bj mien 

nhim, bãi thim, Hi dong quãn tn phái bâu ngtthi thay the trong thri hn 10 
ngày ke ti'r ngày nhn don tü ch(ic hoc bj mien nhim, bai nhim. 

5. Trueing hcp Chü tjch HOi  dOng quãn tr vng mt hoc khOng the thirc 
hin ducic thim vi cüa mInh thI phái üy quyên bang van ban cho mt thành 
viên khác thirc hin quyên và nghia vij cüa ChÜ tjch HOi  dOng quán trj theo 
nguyen tac quy dlnh tai Dieu l Tng Cong ty. Tnthng hçip khOng có nguôi 
ducic üy quyên hoc Chü tjch Hi dông quán trj chêt, mat tich, bi tm giam, 
dang chap hânh hInh pht tu, dang chap hành bin ,pháp xü l hành chInh tai Ca 

si cai nhin bat buOc,  co S giáo diic bat buc, trOn khôi ncyi cu tnü, bi hn ché 
hoc mat näng 1irc hành vi dan sir, có khó kh.n trong nhn thüc, lam chü hành 
vi, bj TOa an cam dam nhim chüc vi, cam hành nghê hoc lam cong vic nhât 
djnh thI các thãnh yin con lai  bâu  mOt  ngui trong so các thành yiën gi chi'rc 
Chü tjch Hi dông quán trj theo nguyen the da so thành viên cOn lai  tan thành 
cho den khi có quyêt djnh mOi cUa HOi  dOng quán trj. 

6. Khi xét thây can thiêt, HOi  dong quãn trj quyêt djnh bO thim thu k 
TOng COng ty. Thu k Tong COng ty CO quyen và nghia vii sau day: 
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a) H trçi th chirc triu tp hQp Dai hOi dng c dông, Hi dng quân trj; ghi 
chép các biên ban h9p; 

b) Ho trçi thành vien Hi dOng quãn trj trong vic thrc hin quyên vâ nghia 
vii duqc giao; 

c) H trq Hi dong quãn trj trong ap ding và thrc hin nguyen tàc quãn trj 
côngty; 

d) H tr Tong Cong ty trong xay di,rng quan h cô dOng va bão v quyên, 
lqi ich hcrp pháp cUa co dông; vic tuan thu nghia vi cung cap thông tin, Cong 
khai hOa thông tin và thu ttc hành chmnh; 

Diu 29.Cuc hçp cüa Hi dông quail trj 
1. Chü tjch HOi  dng quân trj duqc bAu trong cuOc  hQp d.0 tiên cüa HOi 

dông quán trj trong thii han  07 ngày lam vic kê tir ngày kêt thüc bâu cir Hi 
dông quãn trj do. CuOc  hQp nay do thành viên có so phiêu bâu cao nhât hoc t' 
1 phiêu bâu cao nhât triu tp và chU tn. Trtrmg hcp Co nhiéu han mt thành 
viên có so phieu bâu hoc t l phieu bau cao nhât Va ngang nhau thI các thành 
viên bãu theo nguyen tàc da so e ch9n 01 ngui trong sO h triu tp h9p Hi 
dôngquântrj. 

2. Hi dông quán trj h9p it nhât mi qu mt lan và có the hQp bat thixông. 
3. ChU tjch Hi dOng quãn trj triu tp hçp HOi  dong quân trj trong các 

trtthng hçp sau day: 
a) CO dê nghj cüa Ban kiêm soát hoc thành viên dOc  1p  HOi  dông quãn trj; 
b) Co dé nghj cüa Tong giám dôc hoc It nhât 03 ngtthi quán l khác; 
c) Co dé nghj cUa it nhât 02 thành viên HOi  dOng quãn trj; 
d) Tnithng hçp khác theo quy djIIh pháp 1ut. 
4. Dê nghj quy djnh tai  khoãn 3 Dieu nay phãi duçic 1p thãnh van bàn, trong 

dO nêu rO muc dIch, van dê can thào 1un vâ quyêt djnh thuOc  thâm quyên cüa 
HOi dng quãn trj. 

5. Chü tjch HOi  dong quãn trj phâi triu tp h9p HOi  dong quàn trj trong th?yi 
hn bay (07) ngày lam vic, kê tur ngày nhn duçic dê nghj nêu tai  khoán 3 Diêu 
nay. Tru&ng hçrp không triu tp h9p theo dê nghj thI Chü tjch Hi dông quàn trj 
phái chju trách nhim ye nhQng thit hai  xãy ra dOi vài Tong Cong ty; ngtthi de 
nghj cO quyn thay the Chü tjch HOi  dOng quãn trj trieu tp hQp HOi  dOng quân 
trj. 

6. Chü tjch HQi dng quân trj hoc nguii triu tp hçp Hi dng quân trj 
phài gCri thông báo m?ii h9p chm that là 03 ngày lam vic truOc ngày h9p. 
Thông báo mOi hçp phái xác djnh c the thyi gian và dja diem h9p, chuang 
trinh, các van dê thào 1un và quyêt djnh. Kern theo thông báo mi h9p phãi Co 
tài 1iu sir diing tai cuOc hçp va phiêu biêu quyêt cüa thành viên. 

Thông báo m?i hçp HOi  dng quãn trj có th gui bang giy mài, din thoai, 
fax, phtrang tin din tu và báo dam den duc dja chi lien lac  cüa timg thành 
vien HOi  dong quãn tn duçc dang k tai  Tong Cong ty. 

7. Chü tjch Hi dng quán trj hoc ngui triu tp gui thông báo mäi hQp Va 
các tài 1iu kern theo den các Kiern soát vien nhu dôi vói các thành viên HOi 

Iv, 
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dôn quán trj. Kim soát viên có quyên dr các cuOc h9p Hi dng quãn tn; có 
quyên thão lun nhimg không duçic biêu quyêt. 

8. CuOc  h9p  HOi  dông quãn trj duçic tiên hành khi có tCr ba phn tu tng s 
thânh viên tth len dir h9p. Truting hçp cuOc hQp duçc triu tp theo quy djnh ti 
khoãn nay không dü so thành vien dir h9p theo quy djnh thI dtrçc triu ttp lan 
thir hai trong thi hn 07 ngày kê tr ngày d? djnh hQp lan thir nhât. Tnr?mg hcip 
nay, cuOc hQp dixçic tiên hành neu có han mOt  mra so thành viên HOi  dông quãn 
trj dir hQp. 

9. Thành vien Hi dông quân tn dtrcc coi là tham dr và biêu quyêt ti cuOc 
hp trong tr1xvng hçip sau day: 

a) Tham dir và biêu quyêt trrc tip tai cuOc hop; 
b) Uy quyên cho nguii khác den dr hçp và biêu quyêt theo quy djnh tai 

khoãn 11 Diôu nay; 
c) Tham dr Va bieu quyet thông qua hOi  nghj tr,rc tuyên, bô phiêu din tir 

hoc hInh thüc din t11 khác; 
d) Gri phiêu biôu quyêt den cuc hçp thông qua thix, fax, thu dien ti:r; 
e) Tham dr và biêu quyêt thông qua hmnh thirc hop  kêt hçp mOt  hoc mt so 

các hInh thrc nêu trên. 
10. Trtr&ng hp giri phiêu biêu quyêt den cuOc hop thông quathu, phiêu biêu 

quyêt phái drng trong phong bi dan kin và phái duqc chuyên den Chü tjch HOi 
dông quàn trj chm nhât là 01 gii trixâc khi khai mac. Phiêu bieu quyêt chi duçic 
m trtxâc si,r chirng kiên cüa tat ca nhftng ngui di,r hop. 

11. Thành viên phái tham d day dU các cuc hçp HOi  dong quãn trj.Thành 
vith duçic üy quyen cho nguñ khác dir hçp vá biêu quyêt nëu duçc da sO thành 
viên HOi  dông quãn tn chap thun. 

12. Nghj quyêt, quyêt djnh cüa Hi dông quán trj duçic thông qua nêu duçic da 
so thành viên dr hçp tan thành; tnr6ng hcip sO phiêu ngang nhau thi quyêt djnh 
cuôi cüng thuOc ye phIa có kiên cüa ChU tjch Hi dOng quàn trj. 

Diu 30.Biên bàn hçp Hi dng quãn trj 
1. Các cuc hop HOi  dng quán tn phãi duçic ghi biên bàn và có th ghi am, 

ghi và km gift duOi hInh thrc din tir khác. Biên bàn phãi 1p bang tiêng Vit và 
có the 1p them bang tiêng nuOc ngoài, bao gOm các nOi  dung chü yêu sau dày: 

a) Ten, dja chi tri sâ chInh, ma s doanh nghip; 
b) Thi gian, dja diem hop; 
c) Mc dIch, chuang trInh và ni dung hop; 
d)Hç, ten trng thãnh viên dir hop ho.c nguäi duc uy quyCn dçr hcp Va cách 

thic dr hop;  h, ten các thành viên khong dx hop và l do; 
e) Van dê duçic thäo lun va biêu quyêt ti cuOc  hop; 
f) Tom tat phát biêu kiên cUa tcrng thành viên dr hp theo trinh tr din 

biên cüa cuOc  hop; 
g) Kêt qua biêu quyet trong dO ghi rO nhftng thanh viên tan thành, không tan 

thành và không có kien; 
h) Van d d dirçic thông qua và t l bieu quyêt thông qua tuang 1rng; 

roNG C 

CO'p 
ONG7 



31 

i) HQ, ten, ch k chU tQa va ngtri ghi biên bàn, trir tnthng hçip quy djnh ti 
khoàn 2 Diêu nay. 

2. Trueing hçip chü tQa, ngu1i ghi biën bàn tr chi k biên bàn hQp nhtrng 
neu duçic tat cá thành viên khác cUa Hi dông quàn trj tham dix va dong thông 
qua biên bàn h9p k và có dày dü nOi  dung theo quy djnh tti các diem a, b, c, d, 
d, e, g va h khoãn 1 Diêu nay thI biên bàn nay có hiu 1irc. Biên bàn hçp ghi rO 
vic chü tQa, ngixii ghi biên bàn tr chôi k biên bàn h9p. Ngir?i k biên bàn hp 
chju trách nhim lien dâi ye tInh chInh xác và trung thirc cüa ni dung biên bàn 
h9p Hi dông quãn trj. Chü t9a, ngu?yi ghi biên bàn chju trách nhiêm Ca nhân ye 
thit hi xày ra dOi vâi doanh nghip do tr chôi k biên bàn hçp theo quy djnh 
cüa Diêu 1 và pháp lut có lien quan. 

3. ChU tça, ngu1i ghi biên bàn và nhtng ngtrôi k9 ten trong biên bàn phài 
chju trách nhim ye tInh trung thirc và chInh xác cüa nOi  dung biên bàn h9p HOi 
dông quán trj. 

4. Biên bàn h9p HOi  dông quãn trj và tài 1iu sü ding trong cuOc hçp phãi 
duc luu giü ti trii s& chmnh cüa Tong Cong ty. 

5. Biên bàn 1p bang tiêng Vit và bang tiêng nuOc ngoài có hiu 1rc pháp 1 
nhi.r nhau. Tru&ng hçip Co sir khác nhau ye nOi  dung gita biên bàn bang tiêng 
Vit và bang tiêng nuàc ngoài thI nOi  dung trong bith bàn bang tiêng Vit di.rçc 
áp ding. 

Diêu 31.Ngu*i phij trách quäntrj cong ty 
1. Hi dng quàn trj b nhim It nhAt 01 ngui phii trách quãn trj cong ty d 

h trçl cong tác quàn trj cong ty tai  doanh nghip. Ngui phii trách quân trjcông 
ty cO the kiêm nhim lam Thu k cong ty theo quy djnh ti khoàn 6 Diêu 28 
Diêu 1 nay. 

2. Nguii phii trách uàn trj cong ty khong ducic dong thii lam vic cho to 
chtrc kiem toán duçic chap thun dang thirc hin kiem toán các báo cáo tài chInh 
cüaTongCOngty. 

3. Ngtthi phii trách quàn trj cong ty có quyên và nghia vi sau: 
a) Tu van Hi dong quán trj trong vic to chirc h9p Di hi dong cô dông 

theo quy djnh và các cong vic lien quan gifla Tong Cong ty và cô dong; 
b) Chuân bj các cuOc h9p Hi dong quãn trj, Ban kiêm soát và Di hi dOng 

cô dông theo yeu câu cUa HOi  dông quàn trj hoc Ban kiêm soát; 
c) Tu van ye thu tiic cüa các cuOc h9p; 
d)Tham dr các cuOc  hpp; 
e) Tu van thu tic 1p các nghj quyet cUa HOi  dOng quãn tr pliii hqp vol quy 

djnh cüa pháp lust; 
f) Cung cap cáe thông tin tài chInh, biên bàn hp Hi dOng quân trj và các 

thông tin khác cho thành vien HOi  dng quàn trj và thành viên Ban kiêm soát; 
g) Giám sat yà báo cáo HOi  dng quàn trj ye hoat dng cong bô thông tin cüa 

Tong Cong ty; 
h) Là dâu môi lien lac yOj các ben có quyên lqi lien quan; 
i) Bão mt thông tin theo các quy djnh cUa pháp lu.t; 
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j) Các quyn và nghia vii khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
VIII. TONG GIAM oOc VA NGUUI DIEU HANH KHAC 
Diu 32.T1 chá'c b may quãn 1 
H thong quán 1 cüa Tng Cong ty phãi dam báo b may quán 1 chju trách 

nhim tnrâc HOi  dông quãn trj va chju sir giám sat, chi dao  cüa  HOi  dong qun 
trj trong côngvic kinh doanh hang ngày cüa lông Cong ty. Tong Cong ty có 
lông Giám doe, the Phó lông Giám dOc, Kê toán tru&ng. Vic bô nhim mien 
nhirn, bai nhim các chirc danh nêu tren phâi duçic thông qua bang nghj quyêt 
HOi dông quãn trj. 

Diu 33.Ngtrôi diu hành Tong Cong ty 
1. Theo d nghj cUa Tng Giám dc và duçxc sir chip thun cüa HOi  dong 

quãn tn, Tong Cong ty duc tuyên diving ntthi diêu hành khác vâi so hrng và 
tiêu chuân phü hp vOi c câu và quy che quãn 1 cüa Tong Cong ty do Hi 
dOng quãn trj quy djnh. Ngui diêu hành doanh nghi phãi CO trách nhim m.n 
can dê h trçY Tong Cong ty dat  duc các mIc tiêu dê ra trong hoat dng và to 
chirc. 

2. lông Giám doe dtrçic trã lircing và thix&ng. Tiên h.rcmg vã thu&ng cüa 
Tong Giám doe do Hi dOng quän trj quyêt djnh. 

3. lien lucing cUa ngui diêu hành duc tInh vào chi phi kinh doanh cUa 
Tong Cong ty theo quy djnh cüa phip lut ye thuê thu thp doanh nghip, duc 
the hin thành miie riêng trong báo cáo tài chinh hang nam cüa lông Cong ty và 
phãi báo cáo Dai  hi dong cO dOng tai cuOc h9p thung niên. 

Diêu 34.B nhim, min nhim, nhim vti và quyn hn cüa Tng Giám 
dôc 

1. Hi dng quán trj b nhim mOt  thành vith HOi  dng quãn trj hoc thuê 
mOt ngithi kháe lam Tong Giám dOe. Tong Giám doe phái dáp irng các tiêu 
chuân, diêu kin sau day: 

a) KhOng thue dOi tuçing quy djnh tai  khoãn 2 Diêu 17 cüa Lut Doanh 
nghip; 

b)KhOng dtrqc là ngui eó quan h gia dInh cUa ngtri quãn l Tong Cong 
ty, Kiêm soát viên cüa Tong Cong ty và Tp doàn; ngri dai  din phân von nhà 
nuOe tai  Tp doàn, ngui dai  din phn vOn cüa Tp doàn t?i  Tong Cong ty; 

c) CO trInh dO ehuyên môn, kinh nghim trong quán trj kinh doanh cüa Tong 
COngty. 

2. lông giám doe là ngui diu hânh cong vic kinh doanh hang ngày cüa 
lông Cong ty; chju sir giám sat eUa HOi  dong quãn trj; chju trách nhim truâc 
HOi dOng quàn trj và truâc pháp 1ut ye vic thirc hin quyên, nghTa vii duc 
giao. 

Nhim k' cUa Tng Giám d& khOng qua nam (05) närn Va có th du?c b 
nhim 1a  vOi sO nhim k' khOng han  chê. 

3. Tng Giám d6c Co các quyn và nghia v1i 
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a) Quyêt djnh các van d liênquan den cOng vic kinh doanh hang ngày cüa 
Tong Cong ty ma khOng thuc thâm quyên cüa Hi dOng quân trj; 

b) To chüc thirc hien các nghj quyêt, quyêt djnh cüa HOi  dng quãn trj; 
c) To chrc thirc hin ké hoach kinh doanh và. phucing an dâu tu cüa lông 

COngty; 
d) Kiên nghj phixung an ca cu th chüc, quy ch quãn 1 ni bO cUa Tng 

Cong ty; 
e) Bô nhim, min nhim, bai thim các chirc danh quân 1 trong Tng 

Cong ty, tth cac chi'rc danh thuOc thâm quyên cüa Hi dông quãn trj; 
1) Quyêt djnh tiên krang và 1i Ich khác dôi vOi ngui lao dng trong Tong 

Cong ty, kê Ca ngui quán 1 thuOc thâm quyên bô thim cüa Tong Giám dOc; 
g) Tuyên dicing lao dng; 
h) Kiên nghj phixong an trã cô tcrc hoc xi:r l 16 trong kinh doanh; 
i) Quyên và nghTa vi khác theo quy djnh cüa pháp 1u.t, Diêu l nay và nghj 

quyêt, quyêt djnh cüa HOi  dOng quãn trl. 
4. Tong Giám doe phãi diêu hành cOng vic kinh doanh hang ngày cüa Tong 

Cong ty theo dung quy djnh cUa pháp lut, Diëu 1 lông Cong ty, hçp dông lao 
dng k vâi lông Cong ty va nghj quyêt, quyêt djnh cUa Hi dong quãn trj. 
Trung hqp diêu hành trái vOi quy djnh nay ma gay thit hi cho Tôn Cong ty 
thI lông Giárn dOe phãi chju trách nhim truâc pháp lut và phãi bôi thtrng 
thit hai  cho lông Cong ty. 

5. Hi dOng quán trj có the rnin nhim Tong Giám dOe khi da so thânh viên 
Hi dOng quãn trj có quyên biêu quyët d%r hQp tan thành và bô nhim Tong 
Giám dOe mOi thay the. 

IX. BAN KIEM SOAT 
Diu 35.Ung cfr, d cfr thãnh viên Ban kiêm soát 
1. Vic 1rng cr, d ci'r thành viên Ban kim soát duçc thire hin tuong tigT quy 

djnh ti khoãn 2 Diêu 24 Dieu l nay. 
2. Trtr?mg hcip sO lixcing các i'rng viên Ban kiêm soát thong qua dé cir và irng 

cir khOng dü sO krng can thiêt, Ban kiêm soát duong nhim có the dê cr them 
irng vien hoc tO chic dê cr theo Co chê quy djnh ti Quy chê nOi bO ye quántrj 
Tong Cong ty. Co chê Ban Kiêm soát duong nhirn dê ccr irng viên Ban Kiêrn 
soát phãi dixçic cOng bO rO rang truOc khi Dai  hi dOng CO dOng biêu quyêt bâu 
thânh viën Ban kiem soát theo quy djnh cUa phap 1ut. 

Diu 36.Thành phn Ban kim soát 
1. S krng Kim soát viên cüa T6ng Cong ty tcr 03 dn 05 Kim soát viên. 

SO krng ciii the thânh viên Ban kiëm soat tirng nhim k' do Di hQi dOng cO 
dOng quyêt djnh. Nhim k' cüa Kiêm soat viên không qua näm (05) nam vá có 
the duçic bu 'a  vâi s nhim k' khOng han  chê. 

2. Kim soát viên phâi dáp üng cac tieu chun vã diu kiin theo quy djnh tai 
Diêu 169 Lut Doanh nghip vàkhOng thuOc  các trithng hçp sau: 

a) Lam vic trong b phn kê toán, tài chInh cüa lOng COng ty; 
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b) Là thành viên hay nhân viên cüa Cong ty kim toán dc 1p thirc hin 
kiêm toán các báo cáo tài chInh cüa Tong Cong ty trong ba (03) näm lien tnràc 
do. 

3. Di hOi  dng c dông min nhim Kim soát viên trong các trung hçp 
sau: 

a) Không cOn dU tiêu chuân và dieu kin lam thành viên Ban Kiêm soát theo 
quy djnh ti khoãn 2 Diêu nay; 

b) Co &in tr chirc và duçic chap thun; 
4. Di hGi  dông cô dOng bài nhim Kiêm soát viên trong các trueing hçip sau: 
a) Không hoàn thành nhim vii, cong vic dtrçic phán công; 
b) Không thrc hin quyên và nghTa vi cüa mInh trong 06 tháng lien tçic, trcr 

tru?mg hçp bat khã kháng; 
c) Vi phm nhiêu Ian, vi phm nghiêm tr9ng nghra vi cUa Kiêrn soát viên 

theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip và Dieu l nay; 
d) Trtthng hçp khác theo nghj quyêt Di hi dong cô dông. 
5. Trtr&ng Ban kiêm soát do Ban kiêm soát bâu trong so các Kiêm soát viên; 

vic bâu, min nhim, bai nhim theo nguyen tAc da so. Ban kiêm soát phai có 
hcin mOt  nra sO Kiem soát viên thtrng tri:i tai  Via Nam. Truing Ban kiêm soát 
phãi Co bang tot nghip dai  bce trâ len thuOc ma trong các chuyên ngành kinh 
tê, tài chInh, kê toán, kiêm toán, 1u.t, quán trj kinh doanh hoc chuyên ngành có 
lien quan den hot dng kinh doanh cUa Tong Cong ty. 

6. Quyên Va nghia vii cUa Truâng Ban kiêm soát: 
a) Triu t.p cuOc hQp Ban kiêm soát; 
b) Yêu câu Hi dong quán trj, Tong giám dOe và ngui diêu hành khác cung 

cap các thông tin lien quan dê báo cáo Ban kiem soát; 
c) Lp và k báo cáo cüa Ban kiêrn soát sau khi da tham kháo kiên cUa HOi 

dông quán trj dê trinh Dti hOi  dôngcO dOng. 
d) Quyen và nghTa vi khác theo Quy chê to chirc và hot dng cüa Ban 

Kiêm soát. 
7. Tn.thng hçp Kiêm soát vien có cüng thri diem kêt thc nhim kS'  ma 

Kiêm soát viên nhim k' rnâi chira &rçic bâu thI Kiêm soát viên dA het thim k' 
vn tiêp tic thrc hin quyên và nghia v,i cho den khi Kiem soát vien nhim k5' 
m9i ducic bâu và nhmn nhim vii. 

Diu 37.Quyn Va nghia vy ella Ban kim soát 
Ban kim soát Co các quyn và nghia viii sau: 
1. Ban kim soát thirc hin giám sat HOi dng quãn trj, Tng Giám de trong 

vic quán l và dieu hânh Tong Cong ty. 
2. Kiêm tra tInh hçip l, hçp pháp, tInh trung thrc Va mc d can 

trQng trong quán li', diêu hãnh hot dng kinh doanh; tInh h thong, nhât quán 
và phll hçip cüa cong tác ké toán, thông ké và 1p báo cáo tài chInh. 

3. Thâm djnh tInh day dü, hp pháp và trung thrc ella báo cáo tInh hInh kinh 
doanh, báo cáo tài chInh hang näm và 06 tháng dlla Tong Cong ty, báo cáo dánh 
giá cong tác quãn 1 ella HOi  dông quãn trj Va trInh báo cáo thâm djnh tai cuOc 
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hQp Dai hOi dng c dông thung niên. Rà soát hçip dng, giao dlch  vOi nguii 
co lien quan thuOc  thâm quyên phê duyt cUa Hi dông quãn trl hoc Dai hOi 
dong CO dông và dua ra khuyên nghj v hçip dong, giao dch can có phe duyt 
cUa Hi dông quãn trj hoc Dai  hi dông cô dông. 

4. Rà soát, kiêm tra Va dánh giá hiu hc và hiu qua cüa h thông kiem soát 
ni b, kiêm toãnnOi hO,  quân l rüi ro và cãnh báo sm cüa lông Cong ty. 

5. Xem xét so kê toán, ghi chép kê toán và tâi 1iu khác cUa lông Cong ty, 
cong vic quãn l, diêu bath hoat dng cUa Tong Cong ty khi xét thây can thiêt 
hoc theo nghj quyêt Di hOi  dông cO dông hoc theo yêu câu cüa cô dong hoc 
nhóm cô dong quy djnh tai  Diêu 1L4 Diêu 1 nAy. 

6. Khi Co yêU can cüa cô dông hoc nhóm cô dOng quy djnh tai  Diêu 11.4 
Dieu 1 nay, Ban kiêm soAt thrc hin kiêm tra trong thii h?n  07 ngAy lam vic 
ké tr ngAy nhn duqc yeu câu. Trong thcii hn 15 ngày kê tir ngAy kêt thüc kiêm 
tra, Ban kiêm soát phAi báo cáo ye nhU'ng van dê duçcyêu cãu kiêm tra den HOi 
dông quAn trj va cô dông hoc nhOm cô dong CO yêu cAu. Vic kiêm tra cüa Ban 
kiêm soát quy dnh tai  khoAn nAy khOng dtrqc cAn trâ hoat dng binh thumg cüa 
HOi dông quAn trj, không gay gián doan diêu hAnh hot dng kinh doanh cUa 
TOngCongty. 

7 Kiên nghi Hôi dOng quan tn hoäc Dat hOi dong cO dông biên phap sua 
dôi, bô sung, cAi tien co câu to chrc quAn l, giám sat và diêu hAnh hoat dng 
kinh doanh cUa Tong Cong ty. 

8, Khi phát hin cO thAnh viên HOi  dông quAn trj, Tong giám dOe vi phm 
quy djnh tai  Diêu 165 cüa Lut Doanh nghip phAi thông báo ngay bang van bAn 
cho HOi  dong quAn tn, yeu cau nguäi cO hành vi vi phm châm dUt hAnh vi vi 
phm vA CO giAi pháp khäc phic hu quA. 

9. Tham dr vA tham gia thAo lun tai  các cuOc hop Di hOi  dOng cô dong, 
HOi dông quAn trj vA các cuOc  h9p khác cüa lông COng ty. 

10. S: ding tu vn dOe  1p, bO phn kiêm toán nOi bO cüa Tong Cong ty dê 
thire hin nhim viii duc giao. INH 

11. Ban kiêm soát cO the tham khAo ' kith cUa HOi  dOng quAn trj truâc khi 
trInh báo cáo, kêt 1un vA kiên nghj len Dai hOi dOng cO dOng. 

12. Dé xuât, kiên nghj Di hOi  dOng cô dông phê duyt danh sáeh tO chic 
kiêm toán duçve chap thun thrc hin kiêm toán Báo cáo tài chInh cUa lông 
Cong ty; quyêt djnh to chirc kiêm toán duqc chap thuan thirc hin kiêm tra hot 
dOng cüa Tong Cong ty, bAi min kiêm toán viên duc chap thun khi xét thây 
can thiêt. 

13. Chju trách nhim truàc cO dong ye hot dng giám sat cüa mInh. 
14. Giám sat tInh hinh tAi chInh cüa lông Cong ty, vic tuân thU pháp lut 

trong hoat dng cUa thanh vien HOi  dOng quAn trj, Tong giám doe, ngui quAn l 
khác. 

15. DAm bAo phi hçip hoat dng vâi HOi  dng quAn trj, Tng giám dc va c 
dông. 
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16. Tmng hcip phát hin hành vi vi phtm pháp lut hoc vi pham Diu l 
Tong Cong ty cUa thành viên Hi dông quàn trj, Tong giám doe và ngithi diêu 
hành khác cUa Tong Cong ty, Ban kiêm soát phâi thông báo bang van ban cho 
HOi dông quãn trj trong thi han  48 gi, yu câu ngui cO hânh vi vi pham châm 
dirt vi pham va co giài pháp khàc phic hu qua. 

17. Xây dirng Quy ché boat dng cUa Ban kim soát và trInh Dai  hi dong cô 
dông thông qua. 

18. Báo cáo tai Dai hOi dông Co dOng theo quy djnh tai  Diu 290 Nghj djnh 
1 55/2020/ND-CP và cac vAn bàn sra dôi, bO suns hoac thay the (neu ca). 

19. Co quyên tiêp cn ho so, tài 1iu cUa lông Cong ty liru gi tai  trii s 
chinh, chi nhánh và dja diem khác; cO quyên den dja diem lam vic cüa ngi 
quân 1 và nhân viên cüa Tong Cong ty trong gi lam vic. 

20. Co quyên yeu câu HOi  dOng quãn trj, thãnh viên Hi dông quAn trj, Tong 
Giám doe va ngui quán l khác cung cap day dü, ehInh xác, kjp thi thông tin, 
tài lieu ye cong tác quán l', dieu hành và hoat dng kinh doanh cUa Tong Cong 
ty. 

21. Quyen và nghia vi khác theo quy djnh cUa pháp lut, Diêu 1 nay và nghj 
quyët Dai hOi  dong cO dong. 

Diu 38.CuQc hçp cüa Ban kim soát 
1. Ban kim soát phãi hQp It nht 02 lAn trong mt nAm, s luqng thành viên 

tham dir h9p It nhât là hai phân ba(2/3) sO thành viên Ban kiêm soát. Biên bàn 
hçp Ban kiêm soát diiçic 1p chi tiêt và rO rang. Nguñ ghi biên bàn và các thành 
viên Ban kiêm soát tham dir hQp phài k ten vào biên bàn cuOc  hQp. Các biên 
ban hp cUa Ban kiem soát phãi duçc 1uu giU nhAm xác djnh trách nhim cüa 
trng thành viên Ban kiêm soát. 

2. Ban kiêm soát CO quyên yeu cAu thành viên Hi dông quãn trj, Tong giárn 
doc và dai  din tO chirc kiêm toán dixçic chap thun tham dir và trã li các van âê 
can dixçic lam rO. 

Diu 39.Tin hro'ng, thu lao, thtr&ng và lç'i Ich khác cüa Kiêm soát viên. 
1. Kim soát viên duçc trá tin luong, thu lao, thiiông và igi Ich khác theo 

quyêt djnh cüa Dai hOi dOng co dong. Dai hOi dong cO dOng quyêt djnh tong 
mrc tiên hang, thu lao, thuông, lqi Ich khác và ngân sách hoat dng hang nAm 
cüa Ban kiem soát. 

2. Kiêm soát viên duçic thanh toán chi phi An, ô, di 1a,  chi phi sü diing djch 
vit tu van dc 1p vâi mc hçip 1. lông mi1c thu Lao vá chi phi nay khOng vi.rçYt 
qua tOng ngân sch hoat dng hAng nAm cüa Ban kiêm soát dA dtrçc Dai  hQi 
dOng cô dong chap thun, trcr trithng hçp Dai hOi dong CO dOng cO quyêt dlnh 
khác. 

3. lien hang và chi phi hoat dng cüa Ban kiêm soát duqc tInh vào chi phi 
kinh doanh cüa lông Cong ty theo quy dnh cüa pháp 1ut ye thuê thu nhp 
doanh nghip, quy djnh khác cüa pháp 1ut có lien quan và phãi duc 1p thành 
mic rieng trong báo cáo tài chInh hang nAm cüa lông Cong ty. 
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X. TRACH NHIM CUA THANH VIEN HO! BONG QUAN TR4, 
KIM SOAT VIEN, TONG GIAM BOC VA NGtfUI BIEU HANH KilAc 

Diu 40.Trách nhim cn trQng 
Thành vin HOi  dng quãn trj, Kim soát viên, Tng Giám doe và ngix?i 

diêu hành khác Co trách nhim thirc hin các thim vi cüa mInh, kë Ca nhctng 
nhim v11 vâi tu cách thành vien các tiêu ban cUa Hi dng quân trj, môt each 
trung thrc, can tr9ng vi 1çi Ich cüa lông COng ty. 

Biu 41.Trách nhim trung thirc và tránh các xung dt v quyn lçn 
1. Thành vien HOi  dng quán trj, thành viên Ban kiEm soát, Tng Giám dc 

và ngi.rñ quãn 1 khác phãi cong khai các lçii Ich có lien quan theo quy djnh cüa 
Iu.t Doanh nghip và các van bàn pháp 1ut lien quan. 

2. Thành viên HOi  dông quãn trj, thành vien Ban kiem soát, Tong Giám doe 
và ngu?ii quán 1 khác và nhng nguYi Co lien quan cüa các thãnh viên nay chi 
dixçic si:r dung nhftng thông tin có dtrçic nhä chirc vt cUa mInh dé phiie vi lçii Ich 
eüa Tong Cong ty. 

3. Thành viên Hi dông quán trj, thành viên Ban kiêm soát, Tong giám dôc 
va ngi.thi quãn 1 khác cO nghTa vi thông báo bang van bàn cho HOi  dông quãn 
tr, Ban kiêm soát ye các giao djch gifla Tong Cong ty, cOng ty COfl, Cong ty 
khác do Tong Cong ty näm quyen kiêm soát trên 50% tr len von diêu 1 vói 
chInh dôi tuçng do hoc vOi nh€tng nguii có lien quan cUa dôi tung do theo 
quy djnh cüa pháp 1ut. DOi vài các giao djch nêu trên do Di hi dông cô dong 
hoc HQi dông quàn trj chap thun, Tong Cong ty phài thirc hin cOng bO thông 
tin ye cac ngh quyêt nay theo quy djnh cüa pháp lut ching khoán ye cong bO 
thông tin. 

4. Thành viên HOi  dOng quãn trj không thxçic biêu quyet dOi vài giao djch 
mang lai  1çi ich cho thành viên do hoc nuYi cO lien quan cüa thành vien dO 
theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip và Diêu 1 nay. 

5. Thành viên Hi dông quân trj, thânh viên Ban kiêm soát, lông giám dOc, 
ngu?i quàn 1 khác và nhüng nguii có lien quan cüa the dôi tuçing nay khOng 
duçic sr drng hoc tiêt l cho nguvi khác các thông tin ni bô âê thrc hin các 
giao djch có lien quan. 

Biu 42.Trách nhim v thit hi và bôi thurô'ng 
1. Thành viên HOi  dng quán trj, thành viên Ban kiEm soat, Tong Giám de 

và ngu1i dieu hành khác vi phm nghia vii, trách nhim trung thrc và can tr9ng, 
khOng hoãn thành nghTa v cüa mirth phài chju trách nhim ye nhUng thit hai 
do hãnh vi vi phm cüa mInh gay ra ke Ca sau khi d bj min nhim, bAi nhim. 

2. lông Cong ty bOi thithng cho nhng ngui d, dang hoc có the trô thành 
mOt ben lien quan trong các vi khiêu ni, kiin,  khâi to (bao gOm các vir vic dan 
sir, hành chinh và khOng phãi là cae vv kiin do Tong Cong ty là ngtthi khâi 
kin) nêu ngixi do da hoc dang là thành viên HOi  dOng quän trj, thành vien 
Ban Kiêm soát, Tong Giám doe, ngtthi diêu hành khác, nhân viên hoc di din 
duqc Tong Cong ty üy quyên hoe dang thrc hin nhim vv theo üy quyên cüa 
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Tang Cong ty, hánh dng trung thirc, cn trQng vi 1çi ich cüa Tng Cong ty trên 
c si tuan thu 1ut pháp và không cô bang chüng xác nhn rang ngui do d vi 
phm trách nhim cUa minh. 

Diu 43.Công khai các Içi Ich lien quan 
1. Tng Cong ty phái tp hcp vâ cp nht danh sách nhüng ngi.ri có lien 

quan cüa cong ty theo quy djnh tai  khoán 23 Diêu 4 cüa Lut Doanh nghip và 
các hqp dông, giao djch tuong ing cüa hQ vâi TOng Cong ty; 

2. Thânh viên HOi  dOng quãn tn, Kiêm soát viên, Tong giám dOc và ngui 
quãn 1 khác cUa Tong Cong ty phãi k khai ye các li Ich lien quan cüa mInh, 
baogOm: 

a) Ten, ma so doanh nghip, dja chi trii s chInh, ngành, nghê kinh doanh 
cUa doanh nghip ma hQ lam thu hoc s& hihi phân vOn gop hoc cô phân; t)' 1 
và th?yi diem lam chü, so hthi phân von gop hoc CO phân do; 

b) Ten, mA sO doanh nghip, dja chi tri sO chInh, ngAnh, nghê kinh doanh 
cUa doanh nghip mA nhng ngi.rOi có lien quan cUa h9 lAm chü, cüng sO hcru 
hoc sO hth.i riêng phân vOn gop hoc cO phãn trén 10% von diêu l; 

3. Vic kê khai quy djnh tai  khoAn 2 Dieu nAy phAi dixçic th%rc 
hin trong thOi han  07 ngAy lAm vic kê tü ngAy phát sinh 1i Ich lien quan; vic 
sOa dôi, bô sung phAi duc thông báo vOi cong ty trong thOi han  07 ngAy lAm 
vic k tr ngAy có sua dOi, bô sung tucing ung; 

4. Vic li.ru giU, cOng khai, xem xét, trich briC, sao chép danh sách nguOi cO 
lien quan vA lçi Ich CO lien quan dtrc kê khai quy dinh tai khoAn 1 vA khoAn 2 
Diêu nAy duçc thirc hin nhtr sau: 

a) Tong Cong ty phAi thông báo danh sách nguOi cO lien quan và lçii Ich có 
lien quan cho Dai hOi dOng cô dông tai  cuc h9p thuOng niên; 

b) Danh sách nguOi CO lien quan vA lçi Ich CO lien quan &rçlc liru gi tai  trii 
sO chinh cUa Tong Cong ty; truOng hqp can thiêt cO the luu giu mOt  phân hoc 
toAn bO nOi dung danh sách nOi trën tai  các chi nhánh cüa Tong Cong ty; 

c) CO dOng, dai  din theo üy quyên cCta cO dOng, thành viên HOi  dOng quAn 
trj, Ban kiêm soát, Tong Giám dOc vA nguOi quAn I khác Co quyên xem xét, 
trich lic vA sao chép mOt  phân hoc toAn bO ni dung kê khai; 

d) Tong Cong ty phAi tao  diêu kiin d nhUng nguOi quy djnh tai  diem c 
khoAn nay tiep can,  xem xét, trIch 1ic, sao chép danh sách nguOi có lien quan và 
lqi Ich có lien quan mOt  each nhanh nhât, thun 1çi nhAt; khOng thrqc ngan cAn, 
gAy khó khAn dOi vOi h9 trong thrc hin quyen nay. 

5. Thành vien Hi dông quAn tn,  Tong GiAm doe nhân danh cá nhAn hoc 
nhAn danh nguOi khác dê thrc hin cOng vic duOi mi hinh thuc trong pham vi 
cong vic kinh doanh cüa TOng COng ty deu phAi giAi trInh bAn chat, ni dung 
cüa cong vic do truOc Hi dOng quAn trj, Ban kiem soát vA chi duçic thiic hin 
khi dixçic da so thành vien cOn 1a  cüa  HOi  dOng quAn trj chAp thun; nêu thirc 
hinmà khOng khai bAo hoc khOng duçic sr chAp thun cüa Hi dông quAn trj 
thI tat cA thu nhp CO duc tr hoat dng do thuOc ye TOng Cong ty. 
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XI. CHAP THUN HQP BONG, GIAO D!CH GWA CONG TY 
vOi NGUI cO LIEN QUAN 

Biu 44.Châp thun hçrp dng, giao djch giü'a Tong Cong ty vó'i nguo*i  cO 
lien quan 

1. Dii hOi  dng c dông hoc HOi  dng quán trj chAp thun hcip dng, giao 
djch gifla Tong COng ty vi ngtthi có lien quan sau day: 

a) Co dông, ngithi dai  din theo iiy quyen cüa cô dOng là to chic s hüu trên 
10% tOng so cô phãn phô thông cUa Tong Cong ty và ngri có lien quan cüa h9; 

b) Thành viên HOi  dOng quãn trj, Tong giám dôc và nguäi Co lien quan cüa 

c) Doanh nghip ma thành viên HOi  dng quãn trj, Kim soát viên, Tng 
giám doe và ngu1i quân 1 khác cüa Tong Cong ty phãi kê khai theo quy djnh 
tai khoãn 2 Diêu 43 cUa Diêu 1 nay. 

2. HOi  dông quãn trj chap thun các hcip dong, giao djch theo quy djnh 
khoán 1 Diëu nay và Co giá trj nhO hn 35% tong giá trj tài san cüa Tong Cong 
ty ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât. Tnthng hp nay, ngui dai  din Tong 
Cong ty k hçip dOn, giao djch phái thông báo cho thành vien HOi  dOng quân 
trj, Kiêm soát vien ye các dôi tung CO lien quan dOi vOi hp dong, giao djch do 
và gt'ri kern theo dr tháo hçp dOng hoc ni dung chU yeu cüa giao djch. Hôi 
dông quãn trj quyêt djnh vic chAp thun hçip dOng, giao djch trong thi hn 15 
ngày kê tr ngày nhn duorc thông báo; thành viên HOi  dông quãn tr có lçii Ich 
lien quan den các ben trong hçp dOng, giao djch không có quyên biêu quyêt. 

3. Dai hOi dong cO dông chap thun hcp dOng, giao djch sau day: 
a) Hçirp dông, giao djch khác ngoài hçp dong, giao djch quy djnh tai  khoãn 2 

Diêunày; 
b) Hp dong, giao djch vay, cho vay, ban tài san có giá trj Ian hn 10% tOng 

giá trj tài san cUa Tong Cong ty ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât gifla cong 
ty và cô dong sa hthi tx 51% tong sO CO phân cO quyên biêu quyêt trâ len hoc 
nguYi Co lien quan cüa cô dong do. 

4. Trung hçip chap thun hçip dOng, giao djch theo quy djnh tai  khoãn 3 
Diêu nay, ngix&i dai  din Tong Cong ty khqp dOng, giao djch phãi thông báo 
cho HOi  dong quãn trj và Kiém soát viên ye dôi tuqng CO lien quan dôi vâi hçip 
dOng, giao djch dO và gui kern theo di thão hcip dOng hoc thông báo ni dung 
chü yeu cüa giao djch. HOi  dong quãn trj trInh dir thão hçip dong, giao djch hotc 
gial trinh ye nôi dung chu yeu cua hip dOng, giao dich tal cuôc h9p Dai hôi 
dong CO dOng hoc lay kiên cO dOng bàngvàn bàn. Truang hp nay, cô dOng 
cO li Ich lien quan den các ben trong hp dong, giao djch không CO quyên biêu 
quyêt; hçip dong, giao djch duçc chap thun theo quy djnh ti khoân 2 và khoãn 
4 Diêu 20 cUa Diêu l. 

5. Hçip dOng, giao djch bj vO hiu theo quyét djnh cüa TOa an và xi'r 1 theo 
quy djnh cüa pháp lut khi duçic k kêt khOng dung vài quy djnh tai  Diêu nay; 
ngtr?i k kêt hçip dOng, giao djch, cô dong, thành viên Hi dOng quán trj hoc 
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Tng iám dc có lien quan phãi lien dâi bi thung thit hi phát sinh, hoán trã 
cho Tôn Cong ty khoãn Ici thu dtrçic tr vic thirc hin hçip dông, giao djch dO. 

6. Tong Cong ty phái cong khai hp dông, giao djch có lien quan theo quy 
djnh cüa pháp 1utt có lien quan. 

7. Ngoãi các quy djnh tai  Dieu nay, khi Tong Cong ty thirc hin các giao 
djch vâi cô dOng, ngtthi quãn l Tng Cong ty Va ngui có lien quan cüa các dôi 
tuqng nay phãi tuân thu các quy djnh khác có lien quan cüa pháp lut. 

XII. QUVEN DIEU TRA SO SACH VA HO S TONG CONG TV 
Diu 45.Quyên diu tra s sách và h so' 
1. C dong ph thông có quyn tra ciru s sách và h so, cii th nhu sau: 
a) Co dông phô thông có quyn xem xét, tra cihi và trIch liic thông tin ye ten 

Va dja chi lien lc trong danh sách c dông CO quyên biêu quyêt; yêu câu süa dôi 
thông tin không chInh xác cüa mInh; xem xét, tra cCru, trIch liic hoc sao chiip 
Diêu 1 Tong Cong ty, bi8n bàn h9p Di hOi  dông cO dông va nghj quyêt Di hOi 
dôngcodong; 

b) Co dOng hoc nhOm cô dông s hUu tir 05% tong so cô phân phô thông trâ 
len hoc Co quyên xem xét, tra cu, trich 1ic so bien bàn và nghj quyêt, quyêt 
djnh cüa HOi  dong quán tr, báo cáo tài chInh gicta näm và hang näm, báo cáo 
cUa Ban kiêm soát, hçp dOng, giao djch phãi thông qua HOi  dOng quãn trj và tài 
lieu khác, trr tài lieu lien quan den bI mt thuong mi, bI mt kinh doanh cüa 
TôngCOngty. 

2. Tru&ng hcip dai  din duçic uy quyên cüa CO dOng và nhOm cO dông yêu 
câu tra cru so sách và ho so thi phâi kern theo giây üy quyen cUa CO dong và 
nhóm cô dOng ma nglxäi do di din hotc bàn sao cong chirng cüa giây üy quyên 
nay. 

3. Thành viên HOi  dOng quân trj, thành viên Ban Kiêrn soát, Tong Giám doe 
và ngu?ñ diêu hành khác có quyên kiêm tra so däng k cô dông cUa Tong Cong 
ty, danh sách cO dOng, so sách và ho so khác cüa Tong Cong ty vi nhüng miic 
dIch lien quan tth chirc vi cUa minh vâi diêu kin các thông tin nay phãi dtrc 
bào rnt. 

4. Tng Cong ty phái km Diu l nay và nhUng bàn sua di b6 sung Diu ie, 
Giây chCrng nhan däng k doanh nghip, các quy chê, cac tài Iiu chimg minh 
quyên s hUu tài san, nghj quyet Dai hOi dông cO dOng và Hi dông quãn trj, 
bien bàn hp Di hOi  dOng cô dông và HOi  dong quán trj, các báo cáo cüa HOi 
dông quãn trj, cac báo cáo cUa Ban kim soát, báo cáo tài chInh nAm, so sách ké 
toán và các tài 1iu khác theo quy djnh cUa pháp lust  ti tri si chInh hoc mOt 

khá vâi diêu kin là các cô dong và Co quan dang k kinh doanh ducic 
thông báo ye dja diem kru trtt các tài lieu nay. 

5. Dje 1 Tong Cong ty phái ducic cOng bO trên trang thông tin din t1r cUa 
Tong COng ty. 

XIII. CONG NHAN VIEN VA CONG DOAN 
Diêu 46.Công nhân vien và cong doàn 
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* 1. Tng Giám d6c phâi 1p k hoach d HOi  dng quãn trj thôn qua các vn 
d lien quan den vic tuyên dung, cho ngu?ii lao dng nghi vic, tiên 1ung, bão 
hiêm xâ hi, phüc lqi, khen thuông và k Iut dôi v6i nguii lao dng và nguii 
diêu hành doanh nghip. 

2. lông Giám doe phãi 1p kê hoach dé Hi dông quãn trj thông qua các van 
dé lien quan den quan h cüa lông Cong ty vth eáctô ehirc cOng doàn theo các 
chuân mirc, thông l và chinh sách quãn l tot nhât, nhUng thông l và chInh 
sách quy djnh tai  Diêu 1 nay, cac quy chê cüa Tong Cong ty và quy djnh pháp 
lut hin hành. 

XIV. PHAN PHOI WI NHUiN 
Diu 47.Phân phi lç'i nhun 
1. Di hi dng c dOng quyt djnh m'c chi trà c tirc va hinh thi.rc chi trã 

cô ttc hang nãm tr li nhun &rc gi iai  cüa Tong Cong ty. 
2. Co tirc trã cho cO phân phO thông duçic xác djnh can cir vào so li nhun 

rong dA thi.rc hiên va khoan ehi tra CO tue duoc trich tu nguOn lai nhuân gi lai 
cüa lông Cong ty. Tong Cong ty co phân chi duc trá cô tc cüa CO phán phô 
thông khi Co dü các diêu kin sau day: 

a) lông Cong ty dà hoàn thành nghia vii thue và các nghia v11 tài chmnh khác 
theo quy djnh cüa pháp lut; 

b) Dä trIch 1p các qu cUa TOng Cong ty theo quy djnh và bü däp lô truOc
C 

dO theo quy djnh cüa pháp 1ut; 
c) Ngay sau khi trã hêt sO cô t1rc, lông COng ty vn báo dam thanh toán dü 

the khoân nq va nghTa vii tài san khác den han. 
3. CO tc cO the thrc chi trâ bang tiên mat,  bang cO phan cüa Tong Cong ty. 

Nêu chi trã bang tiên mt thI phài &rçc thrc hin bang Dong Vit Nam và theo 
cac phuong thirc thanh toán theo quy djnh cUa pháp 1u.t. 

* 4. lông Cong ty không thanh toán lài cho khoán tiên trá cO trc hay khoãn 
tiên chi trà lien quan tâi mOt loai CO phiêu. 

5. Hi dông quãn trj cO the kiên nghj Dai  hi dOng cô dông thông qua vic 
thanh toán toàn b hoc mOt  phân CO tirc bang cô phiêu và HOi  dOng quãn tn là 
co quan thirc thi quyêt djnh nay. 

6. Trung hp Co tic hay nhng khoân tiên khác lien quan tâi mOt  loai cO 
phiêu duçic chi trã bang tiên mat,  Tong Cong ty phãi chi trâ bang tiên dong Vit 
Nam. Vic chi trã CO the th%rc hin trrc tiep hoc thông qua các ngân hang trën 
co sO các thông tin chi tiêt ye tài khoãn ngãn hang do cô dOng cung cap. ThrOng 
hqp Tong Cong ty dä chuyên khoán theo dUng các thông tin chi tiet ye ngân 
hang do cô dOng cung cap ma cO dông do khOng nhn duc tiên, lông Cong ty 
khOng phãi chju trách nhim ye khoän tiên lông Cong ty dA chuyên cho CO dOng 
nay. Vic thanh toán cO trc dôi vOi các cô phiêu niem yet/dang k giao djch tai 
SO giao djch ch(rng khoán cO the dixçc lien hành theo quy djnh cUa pháp lut ye 
chi.'xngkhoán. 

7. Can c't'r Lut Doanh nghip, Lut Chrng khoán, HOi  dOng quãn trj thOng 
qua nghj quyet xác djnh mOt  ngay Cu the dê chôt danh sách cô dOng. Can cir 
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theo ngày do, nhng nguäi clang k vâi tu cách c dông hoc nguñ sâ hUu các 
chirng khoán khác duçvc quyên nhn Co trc bang tiên mt hoc cO phiêu, nhn 
thông báo hoc tài 1iu khác. 

8. Các van dê khác lien quan dn phân phôi lçii nhun duçic thirc hin theo 
quy djnh cüa pháp lust. 

XV. TAI KIIOAN NGAN HANG, NAM TAI CH!NH VA cHE DQ 
KE TOAN 

Diu 48.Tài khoãn ngân hang 
1. Tng Cong ty ma tài khoãn tai  các ngân hang Vit Nam hoc ti các ngân 

hang nuâc ngoái duçc phép hott dng tai  Via Nam. 
2. Theo sr chap thun truOc cüa c quan CO thâm quyên, trong truang hp 

can thiêt, Tong Cong ty có the ma tâi khoán ngân hang a nuàc ngoài theo các 
quy djnh cUa pháp 1u.t. 

3. Tong Cong ty tiên hành tat ca các khoãn thanh toán và giao djch kê toán 
thông qua các tài khoân tiên Via Nam hoc ngoai t ti các ngân hang ma Tong 
Cong ty ma tài khoãn. 

Diu 49.Näm tài chinh 
Nãm tài chmnh cüa Tng Cong ty bat du tr ngày du tiën cüa tháng 01 hang 

n.m vàkêt thüc vào ngày thir 31 cüa tháng 12. Näm tài chInh dâu tiên bat dâu tr - 
ngày cap Giây chi'mg nhn clang k' doanh nghip và ket thüc vào ngày thir 31 ON 

cüa tháng 12 ngay sau ngày cap Giây chixng nhn clang k doanh nghip do. 
Diu 5O.Ch d  k toán VIE1 
1. Ch dO k toán T6ng Cong ty s ding là Ch dO K toán Vit Nam 

(VAS), ché dO kê toán doanh nghip ho.c chê dO kê toán dc thu &rqc Co quan 
cO thâm quyên ban hành khác duçic BO Tài chInh chap thun. 

2. Tong Cong ty tO chirc thjc hin cong tác kê toán, thông kê theo quy djnh 
pháp lut. Vic to chirc bO may ké toán, ghi chép kê toán, 1p  và trInh bay baa 
cáo tài chInh cüa Cong ty phái tuàn thi'i theo Lut Kê toán, Chuân mrc Kê toán 
và ché d Kê toán doanh nghip hin hành. 

3. TOng Cong ty 1p so sách ké toán bang tiêng Via và km giü ho so kê toán 
theo quy djnh pháp lut ye e toán và pháp lut lien quan. Nhthig ho so nay phái 
chInh xác, cp nht, có h thông và phài dU dê chirng minh và giãi trInh các giao 
dch cüa Tong Cong ty. 

4. TOng Cong ty sir diing don vj tien t trong kê toán là cong Via Nam. 
Trithng hçip lông Cong ty có các nghip vii kinh tê phát sinh chü yeu bang mOt 
1oti ngoi t thI ducic tir ch9n ngoi t do lam don vi tien t trong kê toán, chju 
trách thim ye lira ch9n do truâc pháp luat và thông báo cho co quan quãn 1)' 
thuê trrc tiêp. 

XVI. BAO CÁO THUNG NIEN, BAO CÁO TA! CH!NH VA 
TRACH NHIM CONG BO THÔNG TIN 

Diu 51.Báo cáo tãi chInh näm, ban niên và qu 

)V' 
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1. Tng Cong ty phái 14p  báo cáo tài chInh närn và báo cáo tài chInh näm 
phãi dixc kiêm toán theo quy dnh cüa pháp 1ut. lông Cong ty cong bO báo cáo 
tái chInh näm d duçic kiêm toán theo quy djnh cüa pháp 1ut ye cong bothong 
tin trên thj trung chrng khoán và np cho co quan nhá nixâc có thâm quyen. 

2. Báo cáo tài chInh nàm phái bao gôm day dü các báo cáo, phii 1ic, thuyêt 
minh theo quy djnh pháp 1ut ye kê toán doanh nghip. Báo cáo tài chIrth näm 
phãi phàn anh mOt  cách trung th%rc và khách quan tInh hInh hoat dng cUa Tong 
COngty. 

3. Tong Cong ty phâi 1p và cong bO các báo cáo tài chInh ban niên d soát 
xét và báo cáo tài chInh qu theo quy djnh pháp 1ut ye cong bô thông tin trên 
thj tr1.rng chüng khoán và np cho ca quan nhà ni.râc có thâm quyên theo quy 
djnh. 

Diêu 52.Báo cáo thu'ông lien 
Tng Cong ty phãi 1p và cong b Báo cáo thuing niên theo các quy dnh 

cUa pháp 1ut ye chng khoán vá thj trithng chng khoán. 

XVII. KIEM TOAN TONG CONG TY 
Diu 53.Kim toán 
1. Di hi dng c dông thung niên chi djnh mt Cong ty kim toán dOc 

1p hoc thông qua danh sách các Cong ty kiêm toán dOc  Ip và üy quyen cho 
Hi dong quãn trj quyêt djnh 1ira ch9n mt trong so các dan vj nay tiên hânh 
kiêm toán báo cáo tài chInh cüa Tong Cong ty cho näm tài chInh tiêp theo dra 
trên nhng dieu khoán và dieu kin thOa thu.n vâi Hi dOng quán trj. 

2. Báo cáo kiêm toán dixc dInh kern báo cáo tài chInh nAm cUa Tong Cong 
ty. 

3. Kiêm toán viên dôc l.p thrc hin vic kiêm toán báo cáo tài chinh cüa — 
lng Cong ty duçic tharn dr các cuOc  h9p Dai hOi  dong cO dOng và duçc qu'en 
nhn các thông báo va các thông tin khác lien quan den cuOc hçp Di hOi  dOng 
codOng và duçic phát biëu kiên tai  di hi ye các van dê có lien quan den vic 
kiêm toán báo cáo tài chmnh cüa Tong Cong ty. 

XVIII. DAU CUA TONG CONG TY 
Diu 54.Du cüa Tang Cong ty 
1. Hi dng quãn trj quy& djnh 1oi du, s6 lucing, hmnh thi'rc và nOidun 

dâu cüa Tong Cong ty. Tong Giám dôc Tong Cong ty quyêt djnh loai dâu, sO 
1ung, hInh thüc và nOi  dung dâu cUa chi nhánh, van phOng dai  din cUa Tong 
COng ty (neu có). 

2. Hi dông quán trj, Tong Giám doe s dvng  và quãn 1 dâu theo quy djnh 
nOi bQ cüa Tong Cong ty. 

XIX. GIAI THE VA THANH L 
Diu 55.Giãi th 
1. Tng Cong ty cO th bj giâi th trong nhttng truxng hçip sau: 

/ 
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a) K& thiic thai han  hoat dng cüa Tng Cong ty ma không cO quy& djnh 
gia han; 

b) Giãi the trixâc thài han  theo quyt djnh cüa Dai hOi dng c dông; 
c) Bj thu hôi Giây chiirng nhan däng k doanh nghip, trr trung hcp Lut 

Quãn l thuê Co quy djnh khác; 
d) Các tru&ng hqp khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
2. Viec giáithê Tong Cong ty truàc thôi han  (kê Ca thai han  dA gia han)  do 

Di hi dông cô dông quyêt djnh, Hi dong quãn trj thirc hin. Quyet djnh giâi 
the nay phãi duc thông báo hoc phãi &rqc chap thun bâi ca quan có thâm 
quyên (neu bat buc) theo quy djnh. 

Diu 56.Thanh 1 
1. Sau khi có quyt djnh giãi th Tang Cong ty, Hi dng quãn trj phãi thành 

1p Ban thanh l gOm ba (03) thãnh vien. Hai (02) thành viên do Dai hOi dong Co 
dongchi djnh và mOt  (01) thãnh viên do Hi dong quãn trj chi djnh ttr mOt  Cong 
ty kiem toán dOe  1p. Ban thanh l chuân b cac quy chê hoat dng cüa minh. 
Các thãnh vien eüa Ban thanh 1' có the duc lira ch9n trong sO nhân viên cUa 
Tong COng ty hoc chuyen gia dOe 1p. Tat Ca CC chi phi lien quan den thanh 1 
duçc Tong COng ty uu tiên thanh toán truâc các khoän nq khác cUa Tong Cong 
ty. 

2. Ban thanh l eO trách nhim báo cáo cho Ccy quan dang k kinh doanh v 
ngày thânh 1p và ngãy bat dâu hoat dng. Kê tü' thai diem do, Ban thanh l thay 
mt Tong Cong ty trong tat cã các cong vic lien quan den thanh i Tong Cong 
ty truâc Tàa an và các co quan hành chInh. 

3. Tiên thu ducc tr vic thanh l duçc thanh toán theo thi:r tr sau: 
a) Các chi phi thanh l; 
b) Các khoãn nçi hwng, trçl cap thôi vic, bão hiêm xâ hOi  vã các quyën lçi 

khác cüa ngi.r?ii lao dOng theo thôa uâc lao dng tp the vã hçp dOng lao dOng dã 
k kêt; 

c) Nçi thuê; 
d) Các khoãn n khác cüa Tong COng ty; 
e) Phân cOn lai sau khi d thanh toán tat ca các khoán n tr miic (a) den (d) 

trén day duçic chia cho các cO dong. Các cO phan i.ru dAi duçic iiu tiên thanh toán 
triràc. 

XX. GIAI QUYET TRANH CHAP NQI BQ 
Diu 57.Giãi quyt tranh chap ni bO 
1. Trung hp phát sinh tranh chp, khiu nai  lien quan tOi hoat dng cüa 

Tong Cong ty, quyên và nghTa vii cüa các CO dông theo quy djnh tai  Lut Doanh 
nghip, Diêu 1 nay, các quy djnh pháp lust  khác hoc thôa thun gi&a: 

a) Co dOng vâi Tong Cong ty; 
b) CO dOng vOi Hi dông quãn trj, Ban kiém soát, Tong Giám dOe hay ngui 

diêu hành khác; 
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Các ben lien quan c gang giâi quyt tranh ch.p do thông qua thixo'ng hxcmg 
và hoà giãi. Tth trtring hçip tranh chap lien quan tài Hi dong quãn trj hoAc ChU 
tjch Hi dong quãn trj, Chü tjch HGi  dong quân trj chü trI vic giãi quyêt tranh 
chap và yêu câu tl'rng ben trInh bay các thông tin lien quan den tranh chap trong 
vOng 30 ngày lam vic kê tr ngày tranh chap phát sinh. Trithng hçrp tranh chap 
lien quan tOi HOi  dông quàn trj hay ChU tjch HOi  dOng quãn trj, bat ci'r ben nào 
cQng cO the yêu câu Ban Kiêm soát chi djnh rnt chuyên gia dOc  1p lam trung 
gian hôa giâi cho qua trInh giài quyêt tranh chap. 

2. Tru?ing hçp không dt duçic .quyt djnh hoá giãi trong vOng sáu (06) tuân 
t1r khi bat dâu qua trInh hoà giài hoc neu quyêt djnh cUa trung gian hoà giài 
không duçxc các ben chap nh.n, mOt  ben có the &ra tranh chap do ra Tr9ng tài 
hoc TOa an có thâm quyên. 

3. Các ben tr chju chi phi có lien quan tài thU t1ic thi.nrng lung và hoà giãi. 
Vic thanh toán cac chi phi cUa TOa an duçic thirc hin theo phán quyêt cUa Tôa 
an. 

XXI. BO SUNG VA S1A DO! DIEU L 
A A A Dieu 58.Dieu Ic Tong Cong ty 

1. Vic si'ra di, b6 sung Diu l nay phãi dixçic Di hOi  dng c dông xem 
xét, quyêt djnh. 

2. Trong tnthng hp cO nhng quy djnh cUa pháp 1ut cO lien quan den hot 
dOng cUa Tong Cong ty chixa duc dê cp trong bàn Diêu l nay hoc trong 
trumg hçp có nhUng quy djnh mài cUa pháp luat khác vài nhttng diêu khoàn 
trong Diêu l nay thI nhQng quy djnh cUa pháp lust dO ducing nhiên ducYc áp 
diing và diêu chinh hot dng cUa Tong Cong ty. 

XXII. NGAY HIEU LVC 
Diu 59.Ngày hiu 1ic 
1. Bàn diu l nay gm 59 diu &rc Dai hOi dng c dOng Tng Cong ty c 

phân Cong trinh Viettel nhât trI thông qua ngày 22 tháng 04 näm 2022 ti Ha 
Ni và cUng chap thun hiu lrc toàn vAn cUa Diêu l nay. 

2. Diêu l nay là duy nhât và chInh thic cUa TOng Cong ty. 
3. Các bàn sao hoc trich 1ic Diêu l Tong COng ty cO giá trj khi có ch k2 

cUa ChU tjch HOi  dông quán trj, TOng Giám dOc hoc tOi thiêu mt phân hai 
(1/2) tong so thãnh viên HGi  dOng quän trj. 

HQ, ten, chfl k cüa ii  ' theo pháp Iut cüa Tong COng ty.!.. 
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