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QUY CHE NQI BQ yE QUAN TRJ 

TONG CONG TY CO PHAN CONG TR!NH VIETTEL 

Can thLuçt Chz-ng khoán ngày 26 tháng 11 nám 2019, 

Can th Lu2t Doanh nghip ngày 17 tháng 6 nám 2020; 

Can c& Nghj djnh s 155/2020/ND-CF ngày 31 tháng 12 nãm 2020 cia ChInh 

phi quy a'jnh chi tiEt thi hành m3t s diu cza Lut Chzng khoán; 

Can th Thông tu- s 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2020 cza B5 

trithng B3 Tài chInh hu'áng dJn mç5t sá diu ve quán trj cong ty áp dyng dOi vái cOng ty 

dgi chzng tgi Nghj djnh s 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa ChInh 

phi quy djnh chi tiit thi hành mç51 s diu cza Luçt Ching khoán, 

C'án cz- Diu l Tang Cong ty c phn Cong trInh Viettel; 

Can c& Nghj quylt Dqi hói dng c dOng s 14/NQ- VCC-DHDcD ngày 23 thOng 

04 nàm 2021. 

Hi dng quãn trj ban hânh Quy ch ni b v quãn frj Tng Cong ty c phAn 

Cong trmnh Viettel. Quy ch ni b v quán trj Tng Cong ty c ph.n Cong trình Vieftel 

bao gm các ni duig sau: 

Chtro'ngl 

QUY DiNII CHUNG 
• .,. . Dieu 1. Phm vi dieu chinh va doi trnyng ap dung 

1.1. Pham vi diu chinh 

Quy ch nay quy djnh, hiiàng dn các vAn d lien quan dn quân tr cong ty bao 

gm thttng ni dung chinh sau: 

a) Vai trà, quyn và nghia vi cüa Di hi dng c dong, Hi dng quãn tn, 

Tng Giám dc, Ban Kim soát; 

b) TrInh tir, thu tic hop Di hi dng c dong, Hi dng quã.n trj; 

c) D cCr, img c, bu, min thim và bai nhim thành viên HOi  dng quãn tn, 

Ban kim soát, Tng Giám doe; 

d) Các hot dng khác theo quy djnh ti Diu 1 Tng Cong ty và các quy djnh 

hin hành khác cUa pháp 1ut. 

1.2. Di tuçing áp ding 

Quy ch nay duçic áp ding cho các thãnh viên Hi dng quãn tr, Ban kim soát, 

Tng Giám dc vã nhftng nguii có lien quan. 

Diu 2. Giãi thIch thuãt ngfr 

Trong Quy ch nay, các tii ngü duâi day dixçic hiu nhu sau: 

(T 
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1. "Quán trj cong ty" là h thng các nguyen tc, bao gm: 

a) Dam bão co du quàn trj hqp l; 

b) Dam báo hiu qua hot dng cüa Hi dng quán trj, Ban Kim soát; 

c) Dam báo quyn lçii cüa c dong và nhüng ngui có lien quan; 

d) Dam bâo di xü cong b&ng giia các c dông; 

e) Cong khai minh bach mi hot dng cüa T6ng Cong ty. 

2. "Cs dông lan" là c dông duçc quy djnh t.i khoãn 18 Diêu 4 lut Chirng khoán 

näm 2019. 

3. "Ngui quail i doanh nghip" là Chü tjch Hi dng quán trj, thành viên HOi 

dng quàn tn, Tng Giám dc, Phó Tng giám dc, K toán trir0ng và các chirc danh 

khác do HOi  dng quán trj quy djnh. 

4. "NguOi diu hành doanh nghip" là Tng Giám dc, Phó Tng giám dc, K 

toán tn.rang. 

5. "Thành viên Hi dng quãn trj không diu hành" (sau dày goi là thành viên 

không diu hành) là thành viên Hi dng quãn trj không dng thii gii vj trI nguii diêu 

hành theo quy djnh ti Diu 1 Tng Cong ty và Quy ch nay. 

6. "Ngtthi phii trách quân trj Cong ty" là ngirai do Hi dng quán trj b nhim dé 

h trV Cong tác quãn trj Cong ty, thrc hin trách nhim, quyn hn theo quy chê nay. GCOF 

;OPH. 
7. "Ngixi CO lien quan" là cá nhân, t chirc duçic quy djnh ti Khoán 23 Diu 4 NG T 

Lut Doanh nghip, Khoán 46 Diu 4 Lust Cht'ing khoán. IETT 

Chiro'ng II
.1 

JJAJ HQI BONG CO BONG 

Biêu 3. Vai trô, quyn và nghia vi cüa Bi hi dông cô dông 

1. Di hi dng c dong gm tht Ca c dông CO quyn biu quyt, là Ca quan quyt 

djnh cao nhAt cüa T6ng Cong ty. Di hi dng c dong hçp thuang niên môi näm mt 

l.n. Ngoài cuc hp thuang nien, Di hi dng c dong cO th hop bt thuông. 

2. Di hi dng có quyn và nghia vi,i sau: 

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

b) Quy& djnh loi c phn và thng s c phAn cOa trng 1oi ducc quyn chào 

ban; quy& djnh mirc c tire h&ng näm cOa tirng loi cô phân; 

c) Bu, min nhiem, bãi nhim thành viên HOi  dng quãn trj, Kim soát viên; 

d) Quyt djnh d.0 tu hotc ban so tài san có giá tn tir 35% tng giá trj tài san trâ 

len &rçlc ghi trong báo cáo tài chInh gAn nhât cüa T6ng Cong ty; 
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d) Quyt djnh sCra di, b sung Diu l Tong Cong ty; 

e) Thông qua báo cáo tãi chinh hang näm dä duçc kim toán; 

g) Quy& djnh mua 'a trên 10% tng s6 c phn dã ban cüa mi loai; 

h) Xem xét, xr l vi phm cüa thành viên Hi dng quãn trj, Kim soát viên gay 

thit hi cho T6ng Cong ty vã c dlông Tng Cong ty; 

i) Quy& djnh t chic lai, giái th Tng Cong ty; 

k) Quyt djnh ngân sách hotc ting mIrc thu lao, thu&ng và igi Ich khac cho Hi 

dng quán trj, Ban kim soát; 

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

kim soát; 

m) Phé duyêt danh sách cong ty kim toán dc lip; quyêt djnh cong ty kim toán 

dc Ip th?c hin kim tra ho?t dng cüa Tng Cong ty, bäi min kim toán viên dc 

1p khi xét thy cn thi&; 

n) K hoch kinh doanh h&ng näm cüa Tng Cong ty; 

o) Thông qua báo cáo cüa Hi dng quân trj v quail trj và kt qua hot dng cüa 

HOi dng quân tn và trng thành vién HOi  dng quán trj; 

p) Thông qua báo cáo cña Ban kim soát ye kêt qua kinh doanh cüa Tng Cong 

ty, kt qua hot dng cüa Hi dng quán trj, Tng Giám dôc; 

q) Thông qua báo cáo tii dánh giá kt qua hot dng cüa Ban kim soát vâ Kim 

soát vién; 

r) Quyn và nghia vi khác theo quy djnh pháp lut Va Diu l nay. 

Diêu 4. TrInh ti1, thu tIIc hp Di hi dông c dông thông qua nghj quyt 
• , .A A . . . A A bang hinh thuc bieu quyet ti cuQc hçp Di hçi dong co dong 

1. Thm quyn triu t?Ip  Jig! Iz3i di3ng cJ dông 

1.1. Hi dng quãn trj triu tp hp Di hi ding c dông thuông niên và bat 

thuong. Di hi dng c dông phãi hp thuOng niên trong thi htn bn (04) thang k tir 

ngày k& thUc näm tài chinh. Hi dng quán trj quy& djnh gia hn hop Di hi dng c 

dOng trong trithng hçp c&n thit, nhimg không qua 06 tháng, k tr ngày kt thüc nãm tài 

chInh. HOi  dng quán trj phãi triu tp hp Di hi dng c dOng bt thixmg trong các 

tri.rông hcTp sau: 

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

b. S hrng thành viên Hi dng quãn trj, Ban kim soát cOn 1a It hon s hrqng 

thânh viên ti thiu theo quy djnh cüa phãp lut; 

GTY 
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c. Theo yeu cu cüa c dông hoc nhóm c dong quy djnh ti Diu 11.4 Diu 1 

Tng Cong ty; 

d. Theo yêu c.0 cüa Ban kim soát; 

e. Tnxng hcip khác theo quy dnh cüa pháp 1ut và Diu 1 nay. 

1.2. Hôi dng quàn tn phái triêu tp h9p Di hi dng c dông trong thOi hn 30 

ngày k tr ngày xáy ra trumg hcip quy djnh ti Khoàn 1.1 .b Diu nay hoc nhtn di.rçic 

yêu cu triu tp h9p quy djnh ti Khoãn 1.1.c và Khoãn 1.l,d Diu nay. Trixông hccp 

Hôi dng quãn tn không triu ttp h9p Di hi dng c dong theo quy djnh thI Chü tjch 

Hi dng quãn tn và các thành viên Hi dng quán tr phãi bi thix?mg thit hi phát 

sinh cho Tng Cong ty. 

1.3. Trueing hçp Hi dng quãn trj không triu tp h9p Di hi dng c dông theo 

quy djnh ti Khoãn 1.2 Diu nay thi trong thai h.n 30 ngày tip theo, Ban kim soát 

thay th Hi dng quán trj triu tp h9p Di hi ding c dông theo quy djnh cUa Luat 

Doanh nghip. TruOng hcip Ban kim soát không triu t.p h9p Di hi dong c dông 

theo quy djrih thi Ban kim soát phãi bi thi.rang thit hi phát sinh cho Tng Cong ty. 

1.4. Truang hçp Ban kim soát không triu tap  hçp Ei hi dng c dông theo 

quy djnh ti Khoân 1.3 Diu nay thi c dong hoc nhóm c dOng theo quy djnh ti Diu 

11.4 Diu 1 Tang Cong ty cO quyn di din Tng Cong ty triu tp hçp Di hi dng 

c dông. 

2. Lip dan!: sdch cJ dông có quyn dr hQp 

2.1. Trmnh ttr, thu tic cht danh sãch c dông thrc hin theo quy djnh cüa pháp 

luat v chirng khoán. Danh sách c dông Co quyn d hp Dai  hi dng c dông duqc 

1p không qua 10 ngày truOc ngày gui giy mai h9p Di hi dng c dông. 

2.2. Danh sách c dong có quyn dr hçp Di hi dng c dong phài có hç, ten, 

da chi lien lac,  quc tjch, s giy ta pháp 1 cUa cá nhân di vài c dông là cá nhân; 

ten, ma s doanh nghiêp hoc s giy ta pháp 1' cüa t chüc, dja chi tri sâ chInh di vâi 

c dông là t chirc; s lucmg c phAn trng loai, s và ngày dang k c dong cUa tung c 

dông. 

3. Thông Mo vd vic chat dan!: sdch cJ dông có quyJn tham d h9p Dcii Jzi 

dông cd dông 

3.1. Tng Cong ty phãi thông báo vic ch& danh sách c dong có quyk tham dr 

hçp Dai  hi dng c dOng, dng thai cong b thông tin v vic 1p danh sách c dông 

có quyn tham dr hQp Dai  hi dng c dông ti thiu 20 ngày truOc ngày däng k cuôi 

cUng. 
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3.2. C dông cO quyèn kim tra, tra ciru, trIch liic, sao chép ten và dja chi lien lac 

cüa c dông trong danh sách c dong có quyn dir h9p Di hOi  dng c dong; yêu cu 

süa di thông tin sai 1ch hoc b sung thông tin cn thi& v mInh trong danh sách c 

dông CO quyn dr hçp Ei hi dng c dong. Nguii quãn l Tng Cong ty phãi cung 

cp kjp th?i thông tin trong s dang k' c dông, süa di, b sung thông tin sai lch theo 

yêu cAu cUa c, dông; chju trách nhim bi thing thit hi phát sinh do không cung cp 

ho.c cung cip không kjp th?yi, không chinh xác thông tin s dang k c dông theo yêu 

cAu. 

4. Thông báo triçu IIp Diii h3i ctông cJ dông 

4.1. Nguxi triu tp h9p Di hi dng c dong phài g1ri thông báo mi h9p den 

tht cã các c dông trong Danh sách c dông cO quyn dir h9p chm nht là 21 ngày truàc 

ngày khai mc cuc h9p Dai  hi dng c dong (tInh tir ngày ma thông báo duqc gcii 

hoc chuyn di mOt  cách hcp l). Thông báo mi h9p Di hOi  dng c dong duçic gi'ri 

cho tht ca các c dông bang phung thIrc d bâo dam dn &rçxc dja chi lien lao  cüa cô 

dông, dng thi cong b6 trén trang thông tin din ti'i cüa Tong Cong ty va Uy ban churng 

khoán Nhà nuOc, Sâ giao djch chfrng khoán ma T6ng Cong ty dang k9 giao djch hoc 

niêm yet. 

4.2. Chucmg trInh hçp Dai hOi dng c dông, cáo tài lieu lien quan den cáo van 

d sê thrcic biu quyt tai dai hOi duçc gui cho các C6 dông hoc/và dang trén trang thông 

tin din ti'r cüa T6ng Cong ty. Trong truông hqp tài 1iu không duçic gCri kern thông báo 

hop Dai hOi d6ng c6 dOng, thông báo miii hp phãi nêu rO dng dn dn toàn b tài 

lieu hçp d cáo c6 dOng có th tip can, bao g6m: 

a) Chixong trInh hop, các tài lieu si dung trong cuc hp và dir thão nghj quyêt 

d6i vci ttrng vn d trong chucing trinh hçp; 

b) Danh sách và thông tin chi tit cüa các irng viên trong trixOng hcrp bâu thành 

viên Hi d6ng quãn trj, thành viên Ban kim soát; 

c) Phiu biu quyt. 

5. CI: wong trinh, n3i dung cuf3c h9p I)zi Iijii dông cJ dông 

5.1. Ngui triu tp hp Dai  hi d6ng c6 dOng phái chuAn bj chng trinh, ni 

dung cuc hop. 

5.2. C6 dOng hoc nhOm C6 dong quy djnh tai  Diu 11.4 Diu 1 T6ng Cong ty 

có quyn kin nghj vn dE dua vào chrnng trInh hop Di hi d6ng c6 dông. Kin nghj 

phãi bang van bàn và &rcic gui dn T6ng Cong ty chm nht là 03 ngày lam vic trtràc 

ngày khai mac.  Kin nghj phãi bao g6m h va ten c6 dông, dja chi thi.r?ing trü, qu6c tjch, 

s6 The can cuâc cong dan, Giy chirng minh nhân dan, H chiu holic chüng th%rc Ca 

TONQ 
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nhân hçcp pháp khac di vâi c dong là Ca nhân; ten, ma s doanh nghip hoc s6 quyêt 

djnh thành ltp, dja chi tri sâ chinh di vOi c dong là t chirc; s krçmg và loi c phn 

c dông do nm gifl, và ni dung kin ngh dtxa vào chuong trinh hçp. 

5.3. TruOng hçip nguài triu tp hQp Di hi dng c dong tü ch6i kin nghj quy 

djnh ti khoán 5.2 Diu nay thi ch.m nht là 02 ngày lam vic truâc ngày khai me cuc 

hop Di hi ding c dông phài trã Rn bang van bàn và nêu rO 1 do. Nguôi triu tp hçp 

Di hi dng c dông chi diicic tr chi kin nghj nu thuc mt trong các tnrông hcip 

sau day: 

a) Kin ngh duçc gui dn không dung quy djnh ti khoãn 5.2 Diu nay. 

b) Vào thai dim kin nghj, c dông hoc nhóm c dong không nm giit dU tr 

5% c phn ph thông trâ len theo quy djnh ti Diu 11.4 Diêu l. 

c) Vn d kin nghj không thuc thm quyn quyt djnh cüa Dai  hi dng c 

dông. 

5.4. Nguii triu tap hp Di hOi  dng c dông phài chp nh.n và dua kin nghj 

quy djnh tai  khoãn 5.2 Diu nay vào dr kin chuong trInh và nOi  dung cuQe hçp, trir 

trung hcTp quy djnh tai  khoãn 5.3 Diu nay; kin nghj duqc chInh thirc b sung vào 

chuong trinh và nQi dung cuQc hp nu di.rcc Di hQi dng c dông chap thun. 

6. Vic üy quyn c/to ngzthi dji din h9p Diii J,3i dng C6 dông 

6.1. C dông, nguôi dai  diQn theo üy quyn cüa c dông là t ehirc Co th trirc 

tip tham dr hop, üy quyn bAng van bàn cho mQt hoc mQt s cá nhân, t chirc khác 

dr hçp hoc dir hp thông qua mQt trong cac hInh thirc quy djnh ti Diu 12.6 Diu l 

Tng Cong ty. 

6.2. ViQe üy quyn cho Ca nhân, t chirc dai  diQn dr hçp Dai  hQi dng c dông 

phãi 1p thành van ban. VAn bàn üy quyn duqc l.p theo quy dnh cUa pháp luat v dan 

sr và phái nêu rO ten cã nhan, t chirc duçic uy quyn và s hxçing c phn duçic üy 

quyn, nQi dung Uy quyn, phm vi Uy quyn, thai hn Uy quyn, ch k cüa ben üy 

quyn và ben duçic üy quyn. Ca nhân, t chirc ducic üy quyn dr hp Dai  hQi dng c 

dông phãi xut trinh vAn bàn üy quyn khi dAng k dir hp truóc khi vào phông hop. 

Truang hçip Uy quyn 1aj  thI ngu1i tham dir hçp phài xut trinh them vAn bàn üy quyn 

ban du cüa c dông, nguai di diQn theo üy quyn cUa c dông là t chire (nu truâc 

do chua dAng k vOi Tng Cong ty). 

7. C'dch thá'c dàng kj tham dy'Dgi h5i dông Co dông 

7.1. C dong cO th dang k tham dr hçp Dai  hQi dng c dông theo each thuc 

da ghi trong thông báo, bao gm mQt trong các hInh thuc sau: dAng k' trrc tip, g1i thu 

- 
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hoe thu din tir hoc hInh thirc khác cho Tng Cong ty trtrOc thi hn ghi trong thông 

báo mi hp Di hi cthng c dông. 

7.2. HOi  dông quân trj quyt djnh cách thüc dang k cii th, dam bão thuan  lqi 

nht cho các c dông trong vic dang k tham dr và thông báo dn các c6 dông khi 

thông báo triu tp hop. 

8. Diu kin tin hành 

8.1. Cuc hçp Dai  hi dng c dong duçxc tin hinh khi có s c dong dir hop di 

din trên 50% t6ng s6 c phn có quyn biu quy&. 

8.2. Trithng hçcp cuc hp 1n thu nht không dü diu kin tin hành theo quy 

djnh tai khoin 8.1 Diu nay thI thông báo m?i hop 1n thir hai phii duçc giri trong thii 

hn 30 ngiy k tir ngày dir djnh hop 1n thir nht. Cuc hop Dai  hi dng c dong lAn 

thir hai ducc tin hành khi có s c dông d1r hop d?i  din tir 33% tng s phiu biu 

quyêt trâ len. 

8.3. TruOng hçrp cuc hçp lAn thir hai không dü diu kin tin hành theo quy djnh 

ti khoin 8.2 Diu nay thi thông báo mi hop lAn thu ba phii duçic gui trong thii hn 

20 ngiy k tir ngiy dir djnh hop lAn thu hai. Cuc hop Dai  hi dng c dông lAn thur ba 

duqc tin hinh không phii thuc vào tng s6 phiu biu quyt cüa cãc cô dông dr hop. 

8.4. Theo d nghj cüa chü toa,  Di  hOi  dng c dông có quyn thay di chirnng 

trInh hop d gun kern theo thông báo mi hop. 

9. Ffinh thfrc thông qua nghj quylt cüa Dgi /,3i tang c dông 

Di hi dng c dong thông qua nghj quyt thuOc thAm quyn bAng hInh thüc 

biu quy& trrc tip ti cuc hop. V 

10. C'dch thfrc böphilu 

10.1. Khi tin hinh dang k9 c dong, Tng Cong ty se cp cho tfrng c dong hoc 

di din theo üy quyn có quyn biu the biu quy&, trên dO ghi s6 ding k, ten cüa c 

dông va s phiu biu quyt ma c dong do CO. Biu quyt ti di hi s tin hành bAng 

biu quyt tan thinh, không tin thinh vi không cO kin. 

10.2. Dai hOi dng c dong thio lun vl biêu quyêt theo tmg van d trong ni 

dung chuong trInh. Vic biu quyt thrçnc tin hinh bAng cich gio the biu quy& hoc 

bO phiu biu quy& vio thüng phiu tüy theo ni dung thy kin. Cich thic biu quyt 

s diruc quy djnh ci th và thông qua ti Quy ch urn vic cOa Di hi. 

10.3. C dong hoac ngu&i di.nçnc Uy quyn din hp dn sau khi cuc hp di khai 

mac vn thrçic ding k vi có quyn tham gia biu quyt ngay sau khi ding k; trong 

truông hop  nay, hiu linc cüa nhttng ni dung di duqc biu quy& truâc do không thay 

di. 

I 
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10.4. Vic bi&i quyt Mu thành viên Hi dng quãn tn và Ban Kim soát phài 

thrc hien theo phi.rang thirc bau don phieu, theo do moi co dong có tong so phieu bieu 

quyt tuang rng vói thng so cO phn si hitu than vài sO thãnh viên ducc Mu cüa Hi 

dOng quân frj hoc Ban kim soát và cO dong Co quyèn dOn ht hoc mt ph.n tOng sO 

phiu Mu cüa mInh cho mt hoc mt sO t'rng cr viên. 

11. Cdch thfrc kilm philu và Cong b6 kit qua kim philu 

SO phik, the biu quy& duçic kim dm theo thir tir: tan thành, không tan thành, 

không có kin vài tüng vn d. Vic cong bO kt qua kMm phik ducic thirc hin theo 

quy djnh tai  Quy ch lam vic ca Di hi. 

12. Dieu kin di nghj quyIt dwic thông qua 

12.1. Ngh quyt v ni dung sau dày duqc thông qua nu duçic sO cO dong dai 

din tir 65% tOng sO phi&i biu quyt tr& len cüa tt cã CO dOng du hp tan thãnh: 

a. Loi cO ph.n và tOng sO cO ph.n cüa tirng 1oi; 

b. Thay dOi ngành, ngh và linh vrc kinh doanh; 

c. Thay d6i ca cáu tO chCrc quàn 1' TOng Cong ty; 

d. Dir an d.0 tu hoc ban tài san có giá tn. tir 35% tOng giá frj tái san tth len duqc 

ghi trong báo cáo tài chinh gân nh&t cüa TOng Cong ty; 

e. TO chrc 1i, giãi th TOng Cong ty. 

12.2. Các ngh quyt khác duçc thông qua khi duçic sO cO dông th hftu trên 50% 

tOng sO phMu biu quyt cUa tAt cá cO dông dir hp tan thành, trü trixäng hcp quy djnh 

ti các khoãn 12.1 Diu nay. 

12.3. Các nghj quyt Dai  hi dOng cO dông ducic thông qua bang 100% tOng sO 

cO phn có quyn biu quyt là hçip pháp và cO hiu I%rc ngay cà khi trinh tir, thu tiic 

tniu t.p hop và thông qua nghj quyt dO vi ph?m quy djnh cüa Lust Doanh nghip và 

Diu 1 TOng Cong ty. 

12.4. Truàrng hçip Mu thành viên Hi dOng quãn fri và Ban kim soát, nguài trUng 

cir thành viên Hi dOng quàn fri hoc Kim soát vien duqc xác dinh theo sO phiu Mu 

tinh tr cao xuOng thAp, bt du t~ rng cir viên có sO phiu Mu cao nhAt cho dn khi dü 

sO thành viên quy djnh ti Diu 1 TOng Cong ty. Trung hçp Co t 02 ng cü vien fr 
len dt cüng sO phiu Mu nhu nhau cho thânh viên cuOi ciing cüa Hi dOng quãn tn hoc 

Ban kMm soát thi s tin hãnh Mu lai trong sO các rng cCr viên CO sO phiu Mu ngang 

nhau hoc lra chn theo tiêu chI quy djnh tai  quy ch Mu cir. 

13. Cdch thácphãn dói nghj quyit cüa Dgi h5i dng c6 dông 
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13.1. Trong th?ñ hn chin muai (90) ngày, k tr ngày nhn duçc bién bàn hp 

Dai hi dng c dong hoc biên bàn k& qua kim phiu 1&y kin c dông bang van 

bàn, c dông hoc nhóm c dong quy djnh tai Diu 11.4 Diu 1 Tng Cong ty có quyn 

yêu cu Tôa an hoc Trçng tài xem xét, hüy bó nghj quyt hoc mt phn ni dung nghj 

quyêt Di hi dng c dong trong cac trithng hçip sau day: 

a) TrInh tr và thu tic triu tp hop hoc lAy ' kin c dong bang van bàn và ra 

quy& djnh cüa Di hi dng c dông vi phm nghiem tr9ng quy djnh cüa Lust doanh 

nghip và Diu 1 nay, tth trithng hcip quy djnh tai  20.6 Diêu 1 T6ng Cong ty. 

b) NOi  dung nghj quyt vi phm phap 1ut hoc Diu 1 Tng Cong ty. 

13.2. Tnrmg hqp có c dong, nhóm c dong yêu cAu Tôa an hoc Trng tài hüy 

bó nghj quy& Dai  hi dng c dong theo quy djnh t?i  Diu nay, nghj quy& do vn cO 

hiu 1irc thi hành cho dn khi quyt djnh hüy bó nghj quy& dO cüa TOa an, Trng tài CO 

hiu krc, trr truong hçip áp dicing bin pháp khAn cAp tm thi theo quy& djnh cüa ci 

quan cO thAm quyn. 

14. Lip biên ban h9p Dcii 1z5i dng cJ ttông 

14.1. Cuôc hop Dai hôi dng c dong phãi di.rqc ghi biên bàn và có th ghi am 

hoc ghi và liru giü duài hInh thic din ti khác. Biên bàn phãi 1p bang tiêng Vit, CO 

th 1p them bang ting Anh và phãi bao gm các ni dung chü yu sau day: 

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

b) Thai gian và dja dim hp Di hi dng c dông; 

c) Chi.rong trInh va ni dung cuOc hop; 

d) H, ten thu ta và thu ks'; 

e) Tom tAt din bin cuOc hop và các kin phát biu tai  Di hi dng c dông 

v ttrng vAn d trong ni dung chuang trInh hop; 

S c dong và t6ng s phiu biu quy& cüa các c dông dir hop, phi 1iic danh 

sách däng k c dông, di din c dông dr hop vâi s6 c phan và s phiu bau tuclng 

trng; 

g) Tng s phiu bik quyt di vâi tirng vAn d biu quyët, trong do ghi rO 

phumg thüc biu quy&, tng s phiu hçrp 1, không hqp 1, tan thành, không tan thành 

và không cO kin; t 1 trnmg irng trên t6ng s6 phiu biu quyt cüa ci dong dir hop; 

h) Các vAn dè dä duqc thông qua và t' 1 phiu biu quyt thông qua tung ung; 

i) H, ten, chü k cüa chü t9a và thu k. 

Tru&ng hcip chü t9a, thu k ffr chi k biên bàn hp thI bién bàn nay có hiu 1irc 

nu duqc tAt ca thành viên khác cOa Hi ding quàn trj tham dir hp k' và cO day dü ni 
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dung theo quy djnh ti khoán nay. Biên bàn hçp ghi rO vic chü tça, thu k tr chi k 

biên bàn h9p. 

14.2. Biên bàn hçp Dti hi dng c dông phâi lam xong và thông qua truàc khi 

kt thüc cuc hçp. 

14.3. ChU tQa và thu k cuc h9p hoc ngu1i khác k ten trong biën bàn hp phãi 

lien dOi chju trách nhim v tInh trung thrc, chInh xác cüa ni dung biên bàn. 

14.4. Biên bàn 1p b&ng ting Vit và tiêng Anh có hiu 1irc pháp 1 nhu nhau. 

Trixô'ng hcip có sir khác nhau v ni dung giüa biên bàn b&ng ting Vit và b&ng ting 

Anh thi ni dung trong biên bàn bAng ting Vit duqc áp diing. 

14.5. Biên bàn hçp Di hi dng c dông, ph%i 1ic danh sách c dong däng k dir 

hçp, nghi quyt dã ducic thông qua và tài 1iu có lien quari gui kern theo thông báo mi 

hçp phái duçic liru gi ti trii su chInh cüa Tng Cong ty. 

15. Cong bó nghj quylt cüa Dcii h(3i &ng cJ dông 

Vic cong b nghj quyt cüa Dai  hi ding c dông thrc hin theo quy djnh cña 

pháp lust  v chrng khoán. 

Diu 5. TrInh tir, thu tic hçp Di hi dng c dông thông qua nghj quyt 

bAng hInh thtrc 1y kin bang van bàn 

1. Ngoi trir Di hi dng c dong ththng niên, các vn d thuc thm quyên cüa 

Di hi dng c dông du Co th dugc thông qua bAng hinh thirc biu quy& ti cuc h9p 

hoc ly kiin bAng van bàn theo quy djnh tai  Diêu nay. 

2. Trinh ttr, thu tic thu tic hçp Di hi dng c dông thông qua Nghi quy& bAng 

hinh thrc 1y kin bAng van bàn:
V c 

2.1. HOi  dng quân trj có quyn 1y ' kin c dong bAng van bàn d thông qua 0 Pj 

quy& dnh cüa Di hOi ding c dông khi xét thy cn thit vi lçii ich cüa Tng Cong ty. 

2,2. Hi dng quàn trj chun bj phiu 1y kin, dr thão ngh quyt Di hi dng 

c dông, các tài 1iu giãi trInh dr thão ngh quyt và giri dn tAt cã c dông có quyn 

biu quy& cham nhAt là 10 ngày truâc thai hn phâi gUi li phiu lAy kin. Vic 1p 

danh sách c dong gui phiu lAy kin thrc hin theo quy djnh ti khoãn 2 Diu 4 Quy 

ch nay. Yêu cu va each thüe gui phiu lAy ' kin và tài 1iu kern theo thrc hin theo 

quy djnh ti Khoàn 4 Diu 4 Quy eh nay. 

2.3. Phiu lAy ' kin phài có các ni dung chü yu sau day: 

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

b) MiriC dIch lAy kin; 
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c) Hç, ten, dja chi lien lac,  quóc tjch, s giy ti pháp 1 eüa c dông là Ca nhân; 

ten, ma s doanh nghip hoc s6 gi.y t pháp l ciia t chüc, dja chi tri,i sà chInh di vói 

c dông là th chüc hoc hQ, ten, dja chi lien lac,  qu6c tjch, s giy ti pháp l cüa cá nhân 

di vâi dai  din cüa c dong là th ch(xc; s lucing c phn ci'ia trng loai và s phMu biu 

quy& cüa c dông; 

d) Vn d cn ly ' kin d thông qua quyt djnh; 

e) Phucing an bik quyt bao gm tan thành, không tan thành và không có kin 

di vói tCrng van dê ly ki&i; 

f) Thài hn phãi gCri v Tng Cong ty phiu ly ki&i cIA ducic trà lôi; 

g) HQ, ten, chft k cUa Chü tjch Hi dng quàn tn. 

2.4.0 dong cO th gri phiu l&y kin cIA trã lôi dn Tng Cong ty bang hinh 

thixc giri thu, fax hoc thu din tfr theo quy ctjnh sau dày: 

a) Trueing hcip gfri thu, phiu ly kin cIA duçirc trà lôi phài có chft k cUa c 

dông là cá nhân, cia nguãri dai  din theo üy quyn hoc nguói di din theo pháp lut 

cüa c dông là t chrc. Phiu l.y kin gfti v Tng Cong ty phài ducirc dirng trong 

phong bI dan kin và không ai ducic quyn mô truâc khi kim phiu; 

b) Tnring hçip gri fax hoc thu din tr, phik ly kin gCni v T6ng Cong ty 

phãi duqc gift bI mt dn thai dim kim phik; 

c) Các phik ly ki&i gfri v Tang Cong ty sau thii hn cIA xác djnh ti ni dung 

phiu lAy kin hoc cIA bj mi trong trrn1ng hçip gfri thu và bj tit l trong trixng hcip 

gfti fax, thu din tft là không hcp 1. Phiu lAy kin không duçic gi'ri v &rqc coi là 

phiu không tham gia biu quyt. 

2.5. Hi d&ig quãn trj th chi'rc kim phiu và 1p biên bàn kim phiu duâi sir 

chirng kién, giám sat cüa Ban Kim soát hoc cüa c dong không nm gift chirc vi quãn 

l cong ty. Biên bàn kim phMu phái có các ni dung chi'i yu sau day: 

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

b) M%ic dIch và các vn dè cn lAy kin d thông qua ngh.j quy&; 

c) S c dông vOi tng s phiu biu quyt cIA tham gia biu quy&, trong do phãn 

bit s6 phik biu quyt hqp l va s biu quyt không hqp l và phucng thi'rc gfri phiu 

biu quy&, kern theo phi lic danh sách c dông tham gia biu quyt; 

d) T6ng s6 phik tan thành, không tan thành và không cO kin d61 vOi timg vn 

e) vk d cIA dixcic thông qua và t l biu quyt thông qua twing irng; 
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f) HQ, ten, chtt k3 cüa Chü tjch Hi dng quãn trj, nguYi giám sat kim phiu và 

nguii kim phiu. 

Các thãnh viên HOi  dMg quan trj, ngu&i giám sat kim phik và ngthi kim phik 

phãi lien dâi chju trách nhim v tInh trung thirc, chinh xãc cüa biên bàn kim phiu; 

lien dâi chju trách nhim v cac thit hi phát sinh tr các quyt djnh duçc thông qua do 

kim phiu không trung thrc, không chmnh xác. 

2.6. Biên bàn kim phiu va nghj quyt thirc hin cong b6 theo quy djnh cüa pháp 

lut v ch(rng khoán. 

2.7. Phiu 1y kin dà duçc trã ion, biên ban kim phiu, nghj quyt d duçc 

thông qua và tài 1iu có lien quan gri kern theo phiu 1y kin du phãi duçic liru git 

ti trii sâ chInh cüa Tng Cong ty. 

2.8. Nghj quy& ducic thông qua theo hmnh thCrc ly kin c6 dông bang van bàn 

phãi duçrc s6 c dong dai  din trên 50% tang s6 c pMn có quyn biu quyt tan thành. 

2.9. Nghj quyt duçic thông qua theo hInh thüc lAy kMn c dOng bang van bàn 

có giá trj nhu nghj quy& duçic thông qua ti cuc hQp Dai hOi dng c dông. 

Biu 6. Trinh tir, thu tuc h9p Bi hi dng c dông thông qua ngh quyt 

bang hInh thtrc hi nghj true tuyn hoc bang hlnh thirc hi nghi trijc tip kt hçnp 

vó'i triyc tuyn 

Trinh tir, thu tiic hQp Dai  hi dng c dông thông qua nghj quyt bang hInh thirc 

hGi nghj  tiVc  tuyn hoc bang hInh thrc hi nghj trirc tip k& hcip vài trrc tuyn thirc 

hin theo quy ch do Hi dng quãn trj xay dirng va trmnh Dai  hi dng Co dong thông 

qua truàc khi trin khai thrc hin. 

Chiro'ng III 

HQI BONG QUAN Tifi 

Diu 7. Vai trô, quyn và nghTa viii cüa Hôi dOng quãn trj, trách nhim cüa 

thành viên Hi dOng quãn trj 

1. Hôi dOng quãn trj là ca quan quãn i T6 ng Cong ty, có toàn quyn nhân danh 

TOng Cong ty d quyt djnh, thrc hin quyn và nghia vi cüa TOng Cong ty, trir các 

quyn và nghia vit thuOc thAm quyn cüa Di hi dOng cO dông. 

2. Hi ding quàn trj Co nhitng quyn hn và nghia viii sau: 

a) Quy& djnh chin luqc, k hoach phát trin trung hn và k hoach kinh doanh 

hang nàm cUa TOng Cong ty; 

b) Kin nghj ioai cO phân và tOng sO cO phAn ducic quyn chào bàn cüa tirng loi; 
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c) Quyt djnh ban c phn chua ban trong phm vi s c ph.n &rcic quyên châo 

ban cüa tirng l°ai; quyt djnh huy dng them vn theo hinh thirc khác; 

d) Quyt djnh giá ban c phn vã trái phiu cüa Tng Cong ty; 

e) Quyt djnh mua li c ph&n theo quy djnh ti khoãn 1 và khoán 2 Diu 133 

cüa L4t Doanh nghip; 

f) Quyt djnh Mu tu hoc ban s tài san co giá trj di.rOi 35% tng giá trj tài san 

trâ len dixqc ghi trong báo cáo tài chInh g&n nht cüa Tng Cong ty; 

g) Quyt djnh giái phap phát trin thj trt1ong, tip thj và cong ngh; 

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

giá trj tü 35% tng giá tij tâi san tth len ducic ghi trong báo cáo tài chInh g&n nh&t cüa 

Tng Cong ty hoc mt giá trj khác theo nghj quyt phân cp th&m quyn cüa HOi  dong 

quán trj tay trng thai k' và hqp dng, giao djch thuc thm quyn quyt djnh cüa Di 

hi dng c dOng theo quy djnh ti dim d khoán 2 Diu 138, khoãn 1 và khoán 3 Diu 

167 cüa Lust Doanh nghip; 

i) Bu, min nhiêm, bâi nhim Chü tich Hi dng quãn tn; b nhim, min nhim, 

k kt hçip dng, ch.m dit hç'p dng di vOi Tng giám dc, các PhO Tng Giám dôc, 

K toán tnrâng va nguäi quàn 1 quan trQng khác theo Ngh quy& cüa HOi  dng quán 

tr t'rng thyi ks'; quyt djnh tin krong, thu lao, thuâng và 1i Ich khác cüa nhüng ngixäi 

quãn l do; ci ngui di din theo üy quyn tham gia Hi dng thành viên hoc Di hOi 

dng c dong a cong ty khác, quyt djnh mirc thu lao và quyn igi khác cüa nhng nguôi 

do; 

j) Giám sat, chi d?o  Tng giám dc va ngixi quãn l khác trong diu hành cong 

vic kinh doanh h&ng ngày cüa Tng Cong ty; 

k) Quyt dinh cc cu t chirc, các quy ch quán l ni b cüa Tong Cong ty thuc 

thm quyn theo ngh quyt cüa Hi dng quãn trj tuy tang thai ks', quyt djnh thà.nh 

1p cong ty con, chi nhánh, van phông dai  din và vic gop vn, mua c ph.n cüa doanh 

nghip khac; 

1) Duyt chrnmg trInh, ni dung tài lieu phiic yin  hçp Di hi dng c dong, triu 

tap hop Dai hOi  dng c dông hoc 1y kin d Di hOi  dng c dOng thông qua nghj 

quyêt; 

m) Trinh báo cáo tâi chinh hAng näm len Di hi dng cô dông; 

n) Kin nghj muc c tirc duçic trá; quyt djnh thai hn và thu tinic  trâ c tirc hoc 

xü l 1 phát sinh trong qua trInh kinh doanh; 

o) Kin nghj vic t chüc li, giái th Tng Cong ty; yêu c&u phá san Tng Cong 

ty; 

2 
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p) Phân cp cho Tng Giám dc thrc hin các nhim vz diu hành trong ph?m 

vi quyn hn cüa Hi dng quãn tn; 

q) Chju trách nhim tnrâc c dông v hoat dng cUa T6ng Cong ty; 

r) D6i xCr binh dng di vâi tt cà C6 dong và ton trQng lçri Ich cüa ngu&i Co quyên 

lcii lien quan dn T6ng Cong ty; 

s) Dam bào hoat dng cüa cong ty tuãn thu các quy djrih cüa pháp lut, Diu 1 

và quy djnh ni b cia T6ng Cong ty; 

t) Xây drng Quy ch hoat dng cüa Hi d6ng quãn trj trInh Di hi d6ng c6 dông 

thông qua và cong b6 trên trang thông tin din tü ci'ia T6ng Cong ty; 

u) Giám sat và ngän ngira xung dt lçi Ich cM các thành viên Hi d6ng quãn trj, 

thãnh viên Ban kim soát, T6ng giám d6c và nguYi quãn l khác, bao g6m vic sir ding 

tài san T6ng Cong ty sai miic dIch và 1m diving các giao djch vâi ben lien quan; 

v) Xây drng Quy ch ni b v quàn fri cong ty và trinh Dai  hi d6ng c6 dông 

thông qua; 

w) B6 nhim Nguôi phi trách quãn tn cOng ty; 

x) T6 chüc dào tao, tp huk v quãn trj cong ty và các k5 nang cn thi& cho 

thãnh viên Hii d6ng quàn trj, T6ng giám d6c và ngixi quãn 1 khác cüa T6ng Cong ty; 

y) Báo cáo hoat dng cUa Hi d6ng quãn fri ti Dai  hi d6ng c6 dông theo quy 

djnh ti Diu 280 Nghj djnh 155/2020/ND-CP và các van ban si'ra d6i, b6 sung, thay th 

nêucO. TON( 

z) Quyn và nghTa vii khác theo quy djnh cM Lust  Doanh nghip, Li4t  ChMg cO 
khoán, quy djnh khác cM pháp 1ut và Diu i nay. 

Diu 8. D cfr, frng cfr, bu, min nhim và bäi nhim thành viên Hi dng 

quãn trj 

1. Nhim k' và s6 luçing thãnh viên Hôi d6ng quàn tn 

a) s6 hiçmg thành viên Hi d6ng quãn tn có tr 3 dn 11 thành viên. S6 hrcing ciii 

th thành viên Hi d6ng quãn trj tirng nhim k5' do Dai  hi d6ng c6 dông quyt djnh. 

b) Nhim k' cM thành viên Hi d6ng quãn tn không qua nam (05) nam và có th 

duçic bu lai  vài s6 nhim kS'  không  h?n  ch.  MOt  Ca nhân chi duçic bu lam thãnh viên 

dc 1p Hi d6ng quãn tn cüa T6ng Cong ty không qua 02 nhim k5' lien tic. Trithng 

hçip tht cã thãnh vien Hi d6ng quãn tn cMg kt thüc nhim k' thi các thành viên dO 

tip tic là thânh viên Hi d6ng quân tn cho dn khi cO thành viên mài diiçc bu thay 

th và tip quãn cong vic. 

2. Ca c.u, tiêu chun và. diu kin ciia thành viên HQi d6ng quân trj 
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a) C cu thành viên Hi dng quàn trj: Tng s thành viên Hi dng quân trj 

không diu hành phãi chim It nht mt phn ha (1/3) t6ng s thành viên Hi dng quán 

trj. C cu thành viên Hi dng quàn trj thic hin theo quy djnh pháp 1ut. Tng Cong 

ty han  ch t& da thành viên HOi  dng quãn trj kiêm nhim chrc danh diu hành cüa 

Tng Cong ty d dam bào tInh dc 1p cüa Hi ding quãn trj. 

b) Tiêu chuAn, diu kin cUa thành viên Hi dng quân trj: 

i. Không thuOc di tuclng quy djnh tai  khoãn 2 Diu 17 cüa Lust Doanh nghip. 

ii. Co trInh d chuyên môn, kinh nghim trong quân tn kinh doanh hoc trong 

linh vrc, ngành, ngh kinh doanh cüa Tng Cong ty va không nht thit phãi là c dông 

cüa Tng Cong ty. 

iii. Thành viên Hi dng quãn trj không duqc là ngu?ñ có quan h gia dInh cüa 

Tng giám dc và ngui quàn 1 khác cüa Tng Cong ty; cüa ngu1i quãn 1, ngui có 

thm quyn b nhim ngtri quãn 1 cong ty mc. 

iv. Chü tjch Hi dng quãn trj không drcic kiêm nhim chlrc danh Tóng giám d6c 

cüa Tng Cong ty. 

v. Thành viën Hi dng quãn trj cUa Tong Cong ty chi dirçc dông thai là thành 

viên Hi dng quãn trj tai  ti da 05 cong ty khác. 

3. Dà clr, 1mg dr thành viên Hi dng quãn trj 

3.1. HOi  dng quàn trj thông báo cho các c dông yE s krcrng thành viên dir kin 

duçic bAu, b sung vào Hôi dng quãn trj; dng thi thông báo các diêu kiin,  tiêu chuân 

phãi dáp 1mg 46i vài các chIme danh thrçxc bu dE các c6 dong dE CIm, 1mg elm. 

3.2. Các c dong nm gii c phn ph6 thông Co quyEn gp s quyEn biEu quyEt 

dE dE cli cãc 1mg vién Hi dng quãn trj. C dông hoc nhóm c dông nm gilt t1m 10% 

dEn dtrci 20% dixçcc dE dr ti da mOt  (01) 1mg viên; tIm 20% dEn di.râi 30% duqc dE cli 

ti da hai (02) 1mg viên; tIm 30% dEn duri 40% dixqc dE cli ti da ba (03) 1mg viên; tIm 

40% dEn duài 50% thrçmc dE cli ti da bn (04) 1mg viên; tIm 50% dEn duOi 60% diicic dE 

cli ti da näm (05) 1mg viên; tIm 60% dEn duói 70% duçie dE cli tM da sáu (06) 1mg viên; 

tIm 70% dEn drni 80% dixcic dE cli ti da bay (07) 1mg viên; và tIm 80% dEn duâi 90% 

tng s c phn cO quyEn biEu quyEt &mcic dE cli ti da tam (08) thành viên. 

3.3. Trung hcmp s6 krcmg 1mg viên Hi dng quàn trj thông qua dE cli và 1mg cli 

vn không dlm s luçmng cAn thiEt, Hi dng quãn trj throng nhim có thE giài thiu them 

1mg cli viên d Dai  hQi dng c dong thông qua. 

4. Cách thlmc bAu thành viên Hi dng quãn trj 

Vic biEu quyEt bAu thành viên HOi  dng quán trj &rçmc thmc hin theo phuong 

thlmc bAu dn phiEu, theo do mi c dông có thng s phiEu biEu quyEt ti.rcmg 1mg vài 
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t6ng s6 c6 phn si hthi nhân vâi s thành viên duçic Mu cüa HOi  dng quãn trj và c 

dông có quyn dn ht hoc mOt  phn thng s phiéu Mu cüa mInh cho mt hoc mOt  S6 

1mg dr viên. NguOi trüng dr thãnh vien Hi d6ng quãn tn duçic xác djnh theo s6 phiu 

b.0 tInh tir cao xu6ng tMp, bat d.0 ttr 1mg cli viên có s6 phik Mu cao nMt cho dn khi 

dli s6 thãnh viên quy dnh tai Diu 1 nay. Trtthng hçrp cO tlr 02 1mg cli vin tth len dat 

cüng s6 phiu Mu nhir nhau cho thAnh viên cu6i cling cüa Hi dng quãn fri thI s tiên 

hãnh Mu 1aj  trong s6 các 1mg cli viên CO s6 phi&i Mu ngang nhau hoc 1ira chn theo 

tiêu chI quy djnh tai  quy ch Mu cli. 

5. Các truôrng hçip min nhim, bAi nhim va b6 sung thành vién Hi d6ng quãn 

trj 

5.1. Dai hOi dng C6 dong min nhim thành viên Hi d6ng quãn trj trong truing 

hçp sau day: 

a) Không cO dli tiêu chuk và di6u kiin theo quy djnh tai  Quy ch nay và Diêu 1 
T6ng Cong ty. 

b) CO dan tlr chlrc vâ duqc cMp thun. 

5.2. Dai hOi d6ng C6 dong bi nhim thành viên Hi d6ng quail tnj trong tru?Yng 

hçvp thành viên Hi d6ng quãn tn không tham gia các hoat dng elm Hi d6ng quãn frj 

trong 06 tháng lien tiic, trli trucng hcvp Mt khá kháng. 

5.3. Khi xét tMy cn thit, Dai  hi d6ng c6 dông quy& djnh thay th thãnh vien 

Hi d6ng quãn tn; min nhim, bAi thim thành viên HOi  d6ng quãn trj ngoai truong 

hcip quy djnh tai  khoãn 5.1 và khoán 5.2 Diu nay. 

5.4. Hi d6ng quãn trj phãi triu tp hp Dai hOi d6ng c6 dong d Mu b6 sung 

thãnh viên Hi d6ng quãn fri trong thxrng hçrp sau day: .NH 

a) S6 thành vien HOi  d6ng quãn trl bj giãm qua mt pMn ba so vâi s6 quy djnh 

tai Diu l T6ng Cong ty. Trueing hçp nay, HOi  d6ng quin tn phãi triu tp hop Dai hOi 
d6ng C6 dông trong thM han  60 ngày k tli ngày s6 thãnh vien bi giãm qua mt pMn ba. 

b) Trr tru?ing hçrp quy djnh tai  dim a nêu trên, Dai hOi d6ng C6 dong bâu thành 

viên mth thay th thành viên Hi d6ng quãn trj d bj min nhim, bài nhim tai  cuc 
hp gân nhât. 

6. Thông báo v Mu, min nhim, bAi nhim thãnh viên Hi d6ng quãn tnj 

6.1. Trtthng hqp dã xác djnh duçic 1mg cli viên Hi d6ng quãn tn,  Tóng Cong ty 

phãi cong bó thông tin lien quan dn các 1mg cü viên t6i thiu 10 ngày trwc ngày khai 

mac hop  Dai  hi d6ng c6 dông trên trang thông tin din tlr clia Tóng Cong ty d c6 dong 

cO th tim hiu v các 1mg cli viên nay trtràc khi bO phiu. 1Tng cli viên Hi d6ng quãn 

tn phãi có cam kt Mng vAn ban v tInh trung th%rc, chInh xác cüa các thông tin cá nhân 

9 
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dirçic cong b vâ phãi cam két thrc hin nhim vi mt each trung thrc, cAn tr9ng và vi 

lcii Ich cao nMt cüa Tng Cong ty néu ducic b.0 lam thành viên Hi dng quàn trj. 

Thông tin lion quan dn üng viOn Hi ding quân tn duçic cong b bao gm các ni dung 

ti thiéu sau day: 

a) H ten, ngày, thang, nàm sinh; 

b) TrInh d chuyOn môn; 

c) Qua trhih cong tác; 

d) Các chrc danh quãn 1 khác (bao g6m Ca ehi're danh Hi 16ng quân trj cüa 

cong ty khác); 

e) Các lçii Ich có liOn quan tâi Tng Cong ty và các ben có lien quan cüa Tang 

Cong ty (nu có); 

f) HQ, tOn cüa c6 dông hoc nhóm c dông d cü (mg viên do (néu co); 

6.2. Vic bAn, min nhim, bài nhim thành viOn Hi d6ng quãn tn phãi dixçc 

thông bâo trOn trang thông tin din t(m cüa T&ig cong ty, Si giao djch ch(mng khoán, Uy 

ban chi'mg khoán Nhà nimâc trong vOng 24h ké tir khi xãy ra sr kin theo quy djnh cia 

pháp lust  eWing khoán. 

7. BAn, bai nhim, min nhim Chü tjch Hi d6ng quán tn 

7.1. ChU tjch Hi d6ng quãn tn do Hôi d6ng quãn trj bAn, min nhim, bi nhim 

trong s6 các thành viOn Hôi dng quãn tn. 

7.2. Chü tjch H*i dng quãn trj di.rqc bAn trong cuOc hQp dAn tiên cüa Hi dong 

quãn trj trong thôi hn 07 ngày lam vic ké t'r ngày kt thüc bAu c(m Hi d6ng quãn tn 

do. CuOc hçp nay do thãnh vien cO s phiéu bAu cao nh&t ho.c t' l phiéu bAu eao nhAt 

triu tp và chü trI. Trtthng hcip có nhiu hcmn mt thành viên cO s6 phiéu bAn hoc t 1 

phiu bAn cao thAt va ngang nhau thi các thãnh viên bAn theo nguyen tAc da s6 dé chpn 

01 ngithi trong s6 h9 triu tp h9p Hi d6ng quán tn. 

7.3 Bài nhim, min nhim Chü tjch Hi dng quãn trj: Trumg hcxp Chü tjch Hi 

d6ng quãn trj có don xin ttr ch(mc, Trong thôi h?n  10 ngày k ttr ngày nhn ducic don cüa 

Chü tjch HOi  d6ng quãn trj, Hi d6ng quãn fri phái th eh(xe hçp dé xem xét quyt djnh 

va tin hành thu tiic min nhim, bAi nhim vã. bAu Chü tjch HOi  dng quãn trj mài theo 

quy djnh. 

Diu 9. Thñ lao và li ich khac cüa thành viên Hi dng quän trj 

1. T&ig Cong ty có quyk trà thu lao, thuâng cho thành viên Hi d6ng quãn trj 

theo kt qua va hiu qua kinh doanh. 
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2. Thãnh viên Hi dng quãn tn di.rçic hithng thu lao Cong vic và thuông. Thu 

lao cong vic duçic tinh theo s ngày cong cn thiét hoàn thành nhim viii cüa thành viên 

HOi dng quãn tn và müc thi lao mi ngày. Hi dng quãn tn dr tInh müc thU lao eho 

tirng thành vien theo nguyen tâc nMt tn. 'Thng mirc thU lao và thuông cüa Hi dng 

quãn tn do Di hi dng c dông quyt djnh ti cuc h9p thithng niên. 

3. Thành viên Hi d6ng quàn tn. duqc thanh toán chi phi n, ô, di 1a  và chi phi hop 

l khác khi thi,rc hin nhim vii &rçic giao. 

4. ThU lao cUa tUng thành viên Hi d6ng quãn trj duçic tInh vào chi phi kinh doanh 

cUa Tng Cong ty theo quy djnh cUa pháp lust  v thud thu nhp doanh nghip, dirçc th 

hin thãnh mic riêng trong báo cáo tài chInh hang näm cUa Tng Cong ty và phãi báo 

cáo Dai  hi dng c dông ti cuôc hQp thuông niên. 

Diu 10. Trinh tij và thU tyc t chfrc h9p Hi dng quãn trj 

1. Hi dng quãn tn h9p It nhAt mi qu mt l.n và có th h9p bt thumg. 

2. Các trlxng hop phâi triu t.p hQp Hi d6ng quãn tn bt thuàng: 

2.1. ChU tjch HOi  dng quãn tn triu tp h9p Hi dng quãn tn trong các truäng 

hop sau day: 

a) Co d nghj cUa Ban kim soát. 

b) Co d nghj cUa T6ng giám d6c hoc It nht 03 nguài quãn l khác. 

c) Co d nghj cUa It nMt 02 thành viên Hi dng quãn trj. 

2.2. ChU tjch Hi dng quàn tr phai triu tp hQp Hi d6ng quãn trj trong thii 

hn bay (07) ngày lam vic, k tt ngay nhn ducic d ng nêu ti khoãn 2.1 nêu trên. 

Tnxmg hop không triu tp h9p theo d nghj thi ChU tjch Hi d6ng quãn tn phãi chju 

trách nhim v nhftng thit hai  xày ra di vOi Tng Cong ty; ngi.räi d nghj cO quyn 

thay th ChU tjch Hi dng quãn tn triu tp hQp HOi  dng quãn tn. 

3. Thông báo hop Hi dng quãn tn 

3.1. ChU tjch Hi d6ng quãn tr hoc ngirñ triu tp h9p Hi dng quàn trj phãi 

gUi thông báo mài h9p chm nMt là 03 ngày lam vic truâc ngày h9p. Thông báo mài 

h9p phái xác djnh cy th thai gian và dja dim hpp, chining trmnh, các vn d thào lun 

và quyt djnh. Kern theo thông báo môi h9p phài có tài lieu sU dmg tai  cuc h9p va 

.L . phieu bieu quyet cua thanh vien. 

3.2. Thông báo mai hQp Hi dng quãn tn cO th gini bang gi.y môi, din thoi, 

fax, phuong tin din tU và báo dam dn &rcic dja chi lien 13c cUa tUng thành viên H.i 

d6ng quãn tn ducic däng k tai  Tang Cong ty. 

4. Quyn dir h9p Hi dng quân tn cUa thành viên Ban kim soát 
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Chü tjch Hi dng quàn trj hoc ngui triu tap giri thông báo mi hçp và các tài 

1iu kern theo dn các Kim soát viên nhu di vâi các thành viên HOi  dong quàn tn. 

Kim soát vién có quyn dr cac cuc hp HOi  dng quãn trj; có quyn thão luan nhung 

không duqc biu quyk 

5. Diu kin t chüc hop  Hi dong quãn trj 

Cuc hp HOi  dng quàn trj duçic tin hành khi có tir ba phAn tu tng s thành 

viên trâ len dir hop. Trithng hcp cuc hp di.rçc triu tap theo quy djnh ti khoãn nay 

không dü s thành viên dir hop theo quy djnh thI duçic triu tap ln thiTr hai trong thi 

hn 07 ngày k ttr ngày dir djnh hp 1n thu nht. Truông hqp nay, cuc hp dusc tin 

hành nu Co hon mt nüa s thành viên Hi dng quàn trj d hop. 

6. Cách thrc biu quy& 

Thành viên Hi dng quãn trj thrqc coi là tham dir và biêu quyêt ti cuc 

hp trong tnr?mg hçp sau day: 

6.1. Tham dr và biu quyt trIc tip t?i  cuc hp 

6.2. Uy quyn cho ngi.thi khác dn dr hop và biu quy& theo quy djnh ti khoàn 

8Diunày. 

6.3. Tham d và biu quyt thông qua hi nghj trrc tuyn, bO phiu din tCr hoc 

hinh thirc diên tCr khác. 

6.4. Gi:ri phiu biu quy& dn cuc hçp thông qua thu, fax, tim din tü. 

6.5. Tham dr và biu quyt thông qua hInh thiTrc hçp k& hçip mt hoc rnt s 

các hInh thirc nêu trên. 4 

7. Cách thirc thông qua nghj quy& cüa HOi  dng quãn trj COtq 

Nghj quyt, quyt djnh cUa Hi dng quàn trj duçic thông qua nu duqc cia s6 TRj 

thành viên dij hop tan thành; tru?mg hcip s phiu ngang nhau thI quyt djnh cui cüng rTEL 

thuc v phIa có kin cüa Chü tjch Hi dng quãn trj. • rp. 

8. Vic üy quyn cho ngtxi khác dr hp cüa thành viên Hi dng quàn trj 

Thành viên phãi tham dr dÀy clii các cuc hop Hi dng quân trj. Thành viên 

di.rçic iiy quyn cho ngi.rxi khác dir hop  và biu quyt nu di.rçyc cia s6 thành viên Hi 

dng quân trj chip thuan. 

9. Lap  biên bàn hçp Hi dong quãn trj 

Cãc cuc hop  Hi dng quãn trj phãi duqc ghi biên bàn và có th ghi am, ghi và 

kru gi diiâi hInh thuc din tu khác. Biên ban phãi lap bAng ting Vit và CO th lap 

them bAng ting nuàc ngoài, bao grn các ni dung chii yu sau day: 

9.1. Ten, dja chi tri s& chInh, ma s doanh nghip. 
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9.2. Thñ gian, dja dim h9p. 

9.3. Mic dIch, chucing trInh và ni dung h9p. 

9.4. Hç, ten trng thành viên dr hQp hoc ngu1i ducic üy quyn dr hp và cách 

thrc dir h9p; h, ten các thành viên không dr h9p và l do. 

9.5. Vk d duccc thâo lun và biu quyt ti cuOc h9p. 

9.6. Tom t.t phát biu kin cüa tirng thành viên d%r hp theo trmnh t%r din bin 

cüa cuc hQp. 

9.7. Kt qua bMu quy& trong do ghi rô nhng thành viên tan thành, không tan 

thành va không cO kin. 

9.8. Vn d dà ducic thông qua và t l biu quyt thông qua tuong (mg. 

9.9. H, ten, ch k chü tQa và nguài ghi biên bàn, tnt tru1ng hcip quy djnh ti 

khoãn 10 Diu nay. 

10. Trtthng hçrp chü t9a vàJhoc thu k tir ch6i k biên bàn h9p HOi  dng quãn 

trj nhung nu duçic tht ca thành viên khác cUa Hi ding quàn trj tham dir h9p k và cO 

dÀy dU ni dung theo quy djnh tr khoãn 9.1 dn 9.8 Diu nay thi biên bàn nay có hiu 

lire. 

11. Biên bàn 1p bang ting Vit va bang ting nuUc ngoài có hiu 1rc pháp l 

nhu nhau. Tnxng hqp có sr khác nhau v ni dung giüa biên bàn bang ting Vit và 

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

12. Thông báo nghi quy&, quy& djnh cüa Hi dng quãn trj 

Vic cong b nghj quyt, quy& djnh cüa Hi d6ng quãn tn thrc hin theo quy 

djnh ca Diu 1 Tng cong ty, Lut doanh nghip, Lut ching khoán và các van bàn 

pháp lut lien quan. 

13. Thm quyn và th thirc, trInh tr, thu tiic ly kik thành viên Hi d6ng quàn 

trj b&ng van bàn thirc hin theo quy djnh cüa pháp lut Co lien quan và duqc quy djnh 

ci th tai  Quy ch t chirc và hoat dng cUa HOi  dng quàn trj. 

1iu 11. Lira chQn, b nhim, min nhim NgLr?ri phy trách quãn trl cong ty 

1. Tiêu chun cüa Nguii phy trách quãn tnj cong ty 

1.1. Nguñ phy trách quãn trj Cong ty cña Tng Cong ty phãi là nguii có hiu 

bit v pháp lut, không ducic dng thôri lam vic cho th chre kim toán ducc chip thun 

dang thirc hin kim toan các báo cáo tài chmnh cia T6ng cong ty. 

1.2. Ngui phi trách quãn trj cong ty cüa Tng Cong ty Co th kiêm nhim lam 

Thu k Tng Cong ty. 

2. Vic b nhim Ngithi phii trách quãn frj cong ty 
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Hi dng quãn tij b thim It nht 01 ngithi phi trách quãn trj cong ty d h trcl 

cong tác quán trj cong ty ti doanh nghip. 

3. Các truàng hqp min nhim Ngui phi trách quãn trj cong ty 

3.1. Không con dü tiêu chun và diu kin lam Ngui phii trách quãn trj cong ty 

theo quy dnh t?i  Khoân 1 Diu nay. 

3.2. Khong hoàn thành thim vi, cong vic dixcic phân cong. 

3.3. Co dan tü chirc và ducic chip thuan. 

4. Thông báo b nhim, min nhim nguOi phii trách quàn tn cOng ty 

Vic b nhim, min nhim Ngi.thi phi trách quàn trj cOng ty phãi diicic thông 

báo theo quy djnh cüa Diu 1 Tng cOng ty, Luat  doanh nghip và Luat  ching khoán. 

5. Quyn va nghia vii cüa Ngixii phi trách quãn trj cOng ty 

5.1. Tu vein Hi dng quãn trj trong vic t chüc hçp Di hi dng c dOng theo 

quy djnh và các cong vic lien quan giüa Tng COng ty và c dông; 

5.2. Chuein bj cac cuOc hpp Hi dng quãn trj, Ban kim soát và Di hOi  dng c 

dOng theo yêu cu cüa Hi dng quân trj hoac Ban kim soát; 

5.3. Tr van v thu tiic cUa các cuc hop; 

5.4. Tham dr các cuc hop; 

5.5. Tu vein thU tUc  1p cac nghj quyt cUa Hi dng quàn trj phU hçip vói quy 

di.nh cUa pháp luat; 

5.6. Cung ceip các thông tin tài chinh, biên bàn hp Hi dng quãn tn và các thông 

tin khác cho thành viên Hi dng quàn tr và thành viên Ban kim soát; 

5.7. Giám sat và báo cáo Hi dng quàn tn v hot dng cong b thông tin cUa C 

TngCôngty; 

5.8. Là deiu mi lien lc vOi các ben có quyn igi lien quan; 

5.9. Báo mat  thông tin theo các quy djnh cUa pháp luat; 

5.10. Các quyn và nghia V%l khác theo quy dnh cUa pháp luat. 

Chtroiig IV 

BAN KIEM SOAT 

Diu 12. Val trO, quyn Va ngha vii cüa Ban kim soát, trách nhim ella 

thänh viên Ban kim soát 

1. Ban kim soát cO các quyn và nghia vi sau: 

3 
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1.1. Ban kim soát thrc hin giám sat Hi dng quãn trj, Tng giám dc trong 

vic quãn lj' và diu hành T6ng Cong ly. 

1.2. Kim tra tinh hçcp 1, hçip pháp, tInh trung thrc vâ müc d c.n 

tr9ng trong quãn 1, diu hành hot dng kinh doanh; tInh h th6ng, tht quán vâ phü 

hqp cüa cong tác k toán, th6ng kê vã 1p báo cáo tâ.i chInh. 

1.3. Thâm djnh tInh My dü, hqp pháp và trung th%rc cüa báo cáo tmnh hInh kinh 

doanh, báo cáo tài chinh h.ng näm và 06 tháng cüa TMg Cong ty, báo cáo dánh giá 

cong tác quân 1' cUa Hi dng quãn tn và tnmnh báo cáo th.m djnh ti cuOc h9p Dai  hQi 

dng c dông thu?mg niên. Rã soát hçip dng, giao djch vci ngui cO lien quan thuc 

th.m quyn phe duyt cUa Hi dng quãn trj ho.c Di hi dMg c dông và dua ra 

khuyn ngh v hçip dng, giao djch cn Co phé duyt cüa Hi dng quãn tn hoc Dai 

hi dng c6 dông. 

1.4. Râ soát, kim tra vâ. dánh giá hiu 1rc và hiu qua cüa h thóng kim soát 

nii bO,  kim toán ni b, quãn 1 rôi ro và cánh báo sam cüa Tng Cong ty. 

1.5. Xem xét s6 k toán, ghi chép ké toán vã tài 1iu khác cüa Tng Cong ty, cong 

vic quãn 1, diu hành hot dng cüa Tang Cong ty khi xét th.y c.n thi& hoc theo 

nghj quy& Dai hOi dng c6 dông hoc theo yêu cu cia c dong hoc nhóm c dong 

quy djnh tai  Diu 11.4 Diu 1 T6ng Cong ty. 

1.6. Khi có yêu cu cfia c6 dOng hoc thOrn c dong quy djnh ti Diu 11.4 Diu 

1 Tng Cong ty, Ban kim soát thic hin kim tra trong thai hn 07 ngày lam vic k 

tr ngày nhn duçcc yêu cu. Trong th&i h?n  15 ngà.y k ttr ngãy kt thüc kim tra, Ban 

kim soát phãi báo cáo v nhüng vn dè ducic yeu c&u kim tra dn Hi ding quân trj 

và c dong hoc nhórn c dong CO yêu cu. Vic kim tra cüa Ban kim soát quy djnh 

tai khoán nay không duçc can tth hoat dng binh thurng ciia HOi  ding quân tn, không 

gay gián don diu hành hoat dng kinh doanh cüa T&ig Cong ty. 

1.7. Kin ngh Hi ding quãn trj hoc Di hi dng c6 dong bin pháp si'ra d6i, 

b6 sung, cãi tin ca c&u t chrc quãn 1', giám sat vã diu hành hoat dng kinh doanh 

cUa T6ng Cong ty. 

1.8. Khi phát hin CO thành vien Hi dng quãn ttj, Tng giám d6c vi phrn quy 

djnh tai  Diu 165 cüa Lut Doanh nghip phãi thông báo ngay bang van ban cho HOi 

dng quan trj, yêu cu nguii CO hành vi vi phm chm dirt hành vi vi phm va CO gia.i 

pháp khc phic hu qua. 

1.9. Tham d%r và tham gia thão 1un tai  các cuc h9p Di hOi  &ng ci dong, Hi 

dng quãn trj và các cuOc h9p khác cUa T6ng Cong ty. 
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1.10. Sr dmg tu vn dc lap, bO phn kim toán ni b cUa Tang Cong ty d 

th%rc hin nhim vi dxcic giao. 

1.11. Ban kim soát có th tham kháo kin cia Hi dng quãn tn truâc khi trInh 

báo cáo, kt 1un và kin nghj len Di hi dng c dong. 

1.12. D xuAt, kin nghj Dai  hi dng c dông phê duyt danh sách th chi'rc kim 

toán duqc chp thun th%rc hin kim toán Báo cáo tài chmnh cUa cong ty; quyt djnh t 
chirc kim toán dugc chip thun thire hin kim tra hoat dng cüa Tng Cong ty, bi 

min kim toán viên dixçic chp th4n khi xét th.y cn thit. 

1.13. Chju trách nhim tnràc c dông v hot dng giám sat cüa minh. 

1.14. Giám sat tInh hlnh tài chinh cña Tng Cong ty, vic tuãn thiX pháp lust  trong 

hoat dng cüa thành viên Hi d6ng quãn trj, Tng giam d6c, ngu&i quãn l' khác. 

1.15. Dam bào pMi hcip hot dng vâi Hi dng quãn trj, T6ng giám d6c va C6 

dông. 

1.16. Trtthng hçp phát hin hành vi vi phm pháp lut hoc vi phm Diu 1 T6ng 

Cong ty cüa thành viên HOi  d6ng quân tn, T6ng giám d6c Va nguà'i diu hành khác cUa 

T6ng Cong ty, Ban kim soát phài thông báo b.ng vAn bàn cho Hi d6ng quãn tn trong 

thñ hn 48 gRi, yêu cu ngu?ii có hành vi vi phm ch.m dfrt vi phm và CO giái pháp 

khc phic hu qua. 

1.17. Xây drng Quy ch hoat dng cña Ban kim soát và trmnh Dai  hi d6ng c6 

dông thông qua. 

1.18. Báo cáo ti Di hi d6ng c6 dông theo quy djnh ti Diu 290 Nghj djnh 

155/2020/ND-CP và các vAn bAn süa d6i, b6 sung hoc thay thá (nk co). 

1.19. Co quyn tip cn h6 sa, tài 1iu cUa T6ng Cong ty luu gitt tai  tnii sei chinh, 

chi nhánh và dja dMm khác; có quyn dn dja dim lam vic cüa nguii quAn 1 và thAn 

viên cUa T6ng Cong ty trong giô lAm vic. 

1.20. Co quyn yeu cu Hi d6ng quàn tn, thAnh viên Hi dbng quAn tr, T6ng 

giAm d6c va nguâi quAn 1 khác cung cp d.y dü, chmnh xác, kjp thii thông tin, tài 1iu 

v cong tác quAn l, diu hành và hot dng kinh doanh cüa T6ng Cong ty. 

1.21. Quyn và nghia vi khác theo quy djnh cüa pháp 1ut, Diu l nA.y và nghj 

quy& D?.i  hi d6ng c6 dOng. 

2. Trách thim cüa Kim soát viên 

2.1. TuAn thu dáng pháp 1u.t, Diu l T6ng Cong ty, nghj quyt Dai  hi dông C6 

dông và do durc ngh nghip tnong thrc hin quyn và nghia vi duqc giao. 

- 
04; 

COIVC 

2. 
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2.2. Th%rc hin quyn va nghia vi dtrcxc giao mt cách trung thrc, cn tr9ng, t& 

that nhim bão dam lçii Ich hcip pháp ti da cUa T&ig Cong ty. 

2.3. Trung thành vài lçii Ich cüa Tng Cong ty và c dông; không 1m diing dja 

vj, chüc vi1 và sir diving thông tin, bI quyt, co hi kinh doanh, tài san khác cUa Tng 

Cong ty d tu lci hoc phic vu lçii Ich cüa th chic, cá nhân khác. 

2.4. NghTa vi khác theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip và Diu 1 Tng Cong 

ty. 

2.5. Trung hqp vi pham quy djnh ti các khoãn 2.1 dn 2.4 Diu nay ma gay 

thit hi cho Tng Cong ty hoc nguôi khác thI Kim soát viên phãi chu trách thim 

Ca nhãn hoc lien dôi b6i thuông thit hi do. Thu nh.p và li Ich khác ma Kim soát 

viên có ducic do vi phm phài hoàn trâ. cho Tng Cong ty. 

2.6. Tnxing hqp phát hin cO Kim soát viên vi phm trong thrc hin quyn và 

nghTa vii duçc giao thi phài thông báo bang van bàn dn Ban kim soát; yêu câu nguài 

cO hành vi vi phm chm dirt hành vi vi phm và khc phic hu qua. 

Diu 13. Nhim k5', s hrqng, thành phn, co cu thành viên Ban kim soát 

1. Nhim ks', s6 luçing, thành pMn, co cAu thành viên Ban Kim soát 

1.1. s6 hrcmg Kim soát viên cüa Tng Cong ty tr 03 dn 05 Kim soát viên. S 

luqng cii th thành viên Ban kim soát trng nhim k' do Di hOi  d6ng c dong quyt 

djnh. Nhim k' cüa Kim soát viên không qua uam (05) näm và có th dtxcic Mu ii vâi 

s nhim k5' không hn ch. 

1.2. Ban kim soát bao gm mt Tnrâng ban và các Kim soát viên. Tru&ng Ban 

kim soát do Ban kim soát Mu trong s các Kim soát viên. 

2. Tiêu chu.n và diu kin cüa Kim soát viên 

2.1. Không thuc di tuçing theo quy djnh ti khoãn 2 Diu 17 cUa Lu3t  Doanh 

nghip; 

2.2. Ducic dào to mOt  trong các chuyên ngãnh v kinh th, tài chinh, k toán, kim 

toán, lut, quãn trj kinh doanh hoc chuyên ngành phü hcp vói hoat dng kinh doanh 

cüa Tng Cong ty; 

2.3. Không phãi là nguñ CO quan h gia dInh ca thãnh viên Hi d6ng quàn trj, 

T*ng giám d6c và nguèi quãn 1 khác; 

2.4. KhOng phài là nguii quãn l' T&ig Cong ty; không nMt thit phài là c6 dông 

ho.c nguM lao dng cüa Tng Cong ty; 

1 
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2.5. Không duçc là ngu&i Co quan h gia dInh cüa ngithi quãii 1 doanh nghip 

cUa T.p doàn Cong nghip — Vin thông Quãn di ("Tsp  doàn"); ngui dai  din phn 

vn nha nuàc ti T.p doàn, ngu&i di din phn vn ca Tp doàn tai  T6ng Cong ty; 

2.6. Không thuOc các tnring hçp sau: 

a) Lam vic trong b phn ké toán, tài chInh cüa Tng Cong ty. 

b) Là thành viên hay nhãn viên cüa th chrc kim toán duçc chip thun thirc hin 

kim toán cac báo cáo tài chInh ci'ia T6ng Cong ty trong 03 näm 1in truc do. 

3. EM c, (mg cü thãnh viên Ban kim soát 

3.1. Các c dông nm gitt c ph.n pM thông có quyn gp s quyn biu quyt 

d d c(m các (mng viên Kim soát viên. c6 dông hoc nhóm c dông n.m gi ttr 10% dn 

duài 20% duçic d cü t6i da mt (01) (xng viên; t(m 20% dn duOi 30% ducic d c(m t6i da 

hai (02) (mng viên; tir 30% dn di.râi 40% duçic d c(m t6i da ba (03) (mg viên; tir 40% dn 

dtrOi 50% ducc d c(m t6i da b6n (04) üng viên; tir 50% dn dirâi 60% ducic d cü ti da 

näm (05) (mg viên; tir 60% dn duài 70% ducic d cü thi da sáu (06) (mg viên; t(m 70% 

dn duâi 80% duçirc d c(m t6i da bay (07) (mng viên; và tr 80% dn duài 90% tng so cô 

phn có quyn biki quyt duçmc d c(m t6i da tam (08) thành viên. 

3.2. Trumng hçp s luçmg i'mng viên Kim soát viên thông qua d c(m và (mg cü 

vn không dü s lucing cn thit, Ban kim soát duong nhim có th giOi thiu them (mg 

c(m vien. Vic Ban Kim soát gioi thiu them (mg c(m viên phãi dixccc cong M rô rang 

tnrâc khi Dai hOi dng c dông biu quy& Mu thãnh viên Ban kim soát theo quy djnh 

cüa pháp 1ut. 

4. Cách thüc Mu Kim soát viên 

Vic biu quyt Mu Kim soát vien duçmc thirc hin theo phircing th(mc Mu d6n 

phiu, theo do mi c dông cO tng s phiu bik quyt tlnmg (mg vài thng s c ph.n 

so httu nhãn vói s6 thành viên ducmc b,u cüa Ban Kim soát Va c dong cO quyn don 

ht hoc mt pMn t6ng s phik Mu cüa minh cho mt hoc mt s6 (mng cO viên. NguOi 

tr(ing cü Kim soát viên ducic xác djnh theo s phiu Mu tInh tO cao xung thp, bat 

dtu tO (mg c(m viên cO S6 phMu Mu cao nhAt cho dn khi dO s6 thành viên quy djnh ti 

Diu l nay. Thirng hçip có tO 02 (mg cO viên trO len d.t cmg s6 phiu Mu nhu nhau 

cho thành viên cu6i cng cOa Ban kim soát thI se tik hành Mu 1,i trong S6 the (mg cCm 

vien cO so phieu bau ngang nhau hoc 1ra ch9n theo tieu chi quy dinh  tu quy che bau 

cii 

5. Các trithng hqp min nhim, bAi nhim thãnh viên Ban Kim soát 

5.1. Di hOi  d6ng C6 dông min nhim Kim soát viên trong tru1ng hçrp sau day: 

2— 
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a) Không con d tiêu chu.n và diu kin lam Kim soát viên theo quy djnh tai 

Khoãn 2 Diu nay; 

b) Co don tr chirc va ducic chAp thun; 

5.2. Di hi dbng e dông bAi nhim Kim soát viên trong tnxing hqp sau day: 

a) Không hoàn thành nhim vii, cong vic duçic phan công; 

b) KhOng th%rc hin quyn va nghia vi cüa minh trong 06 tháng lien tiic, trü 

trix1ng hçip bAt khã khang; 

c) Vi phm nhiu Ian, vi phm nghiêm tr9ng nghTa vi cUa Kim soát viên theo 

quy djnh cüa Lust  Doanh nghip, Diu l Tng Cong ty và Quy ché nay; 

d) Trixông hcrp khác theo nghj quy& Dai  hi dng c dông. 

6. Thông báo v bâu, min thim, bâi nhim thành viên Ban Kim soát 

Vic bu, b nhim, min nhim, bâi thim thành viên Ban kim soát T6ng Cong 

ty phãi di.rcc thông báo theo quy djnh ci:ia Diu l Tng cong ty, Lut doanh nghip Va 

Lust ching khoán. 

7. Tin 1ixmg và quyn lcii khác cüa thành viên Ban kim soát 

7.1. Kim soát vien duçc trã tin lucmg, thi lao, thuông và lçii Ich khác theo quyt 

djnh cüa Dai  hi dng c dOng. Di hOi  d6ng c dông quyt djnh tng mcxc tin krcmg, 

thU lao, thi.rông, lcii Ich khác và ngãn sách hot dng hang nm cUa Ban kim soát. 

7.2. Kim soát viên duçic thanh toán clii phi n, &, di 1a,  clii phi sU d%ing djch vi 

tu vn dc 1p vOi mUc hçirp l. Tng mirc thU lao và clii phi nay không vuvt qua tng 

ngân sách hot dng hang nm cUa Ban kMm soát dà duçic Dai hOi dng c dông chAp NGC 

thun, trtr trutmg hqp Di hi dng c dông CO quyt djnh khác. )NG 

7.3. Tin hrcmg và clii phi hoat dng cUa Ban kim soát ducc tInh vào clii phi I  I El 

kinh doanh cUa Tong Cong ty theo quy dnh cUa pháp lut v thud thu nhp doanh 

nghip, quy djnh khác cUa pháp lut cO lien quan và phài dizçic 1p thành miic 

riêng trong báo cáo tài chInh h.ng nàm cña TOng Cong ty. 

Chiro'ng V 

TONG GIAM DOC 

Iiu 14. Vai trO, trách nhim, quyn và nghia v cüa TOng Giám dOc 

1. TOng Giám dOe là ngui diu hành cong vic kinh doanh hang ngày cUa TOng 

Cong ty; chju sir giám sat cUa Hi dOng quàn trj; chju trách nhim truOc Hi dOng quãn 

tij và tnrâc pháp lut v vic thrc hin quyn, nghTa vi ducc giao. 

2. TOng Giám dOc cO các quyn và nghia vii sau: 
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2.1. Quyt djiih các vn d lien quan dn cong vic kinh doanh hang ngày cUa 

Tng Cong ty ma không thuc thm quyn cüa Hi dng quãn tn; 

2.2. T chrc thrc hin các nghj quyt, quyt djnh cüa HQi dng quãn frj; 

2.3. T chc thrc hin k hoch kinh doanh và phuong an dan tu cüa Tng Cong 

ty; 

2.4. Kin ngh phucing an co can t6 chic, quy ch quãn 1 ni b cüa Tang Cong 

ty; 

2.5. B nhim, min nhim, bAi nhim các chic danh quàn l trong Tang Cong 

ty, trir các chüc darih thuc th.m quyn cüa HOi  d6ng quân trj; 

2.6. Quyt djnh tik krong va li Ich khác d& vOi nguôi lao dng trong Tng 

Cong ty, k cà nguài quàn l' thuc thm quyn b nhim cüa T6ng Giám dc; 

2.7. Tuyn dimg lao dng; 

2.8. Kin nghj phuong an trá c tCrc hoc xtr 1 l trong kinh doanh; 

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

quyt djnh cüa Hi d6ng quãn trj. 

Diu 15. Ba nhim, min nhim, k' hçrp dang, chm düt hqp dng di vó'i 

Tang Giám d6c 

1. Nhim kS',  tiêu chuan và diu kiin cUa Tang Giám d6c 

1.1. Nhim kS'  cüa Tang Giám dac không qua nm (05) näm và có th duqc ba 

thim li vOi s6 nhim kS'  không hn ch. 

1.2. Tang Giám dac phài dáp irng các tiêu chun, diu kin sau day: 

a) Không thuc d6i tung quy dnh ti khoãn 2 Diu 17 cüa Lust  Doanh nghip; 

b) Không &rVc là nguôi có quan h gia dInh cüa ngui quân l T6ng Cong ty, 

Kim soát viên cüa Tang Cong ty và Tp doân; ngui di din phn v6n nhà nuâc ti 

Tp doàn, ngui di din phan van cUa Tp doàn ti Tang Cong ty; 

c) Co trinh d chuyên môn, kinh nghim trong quân tr kinh doanh cUa T6ng 

Cong ty. 

2. Ba nhim, k hqp d6ng lao dng vOi T6ng Giám d6c 

Hi d6ng quãn trj ba thim mt thành viên HOi  d6ng quãn lii hoc thuê mt 

ngu?ñ khác lam Tang Giám dóc. 

3. Min nhim, bâi nhim Tang Giám d6c 

Hi dang quãn trj có th min nhim, bài nhim Tang Giám dac khi da sa thành 

vien Hi dng quán tn cO quyn biu quyt d%r hçp tan thãnh và ba nhim Tang Giám 

d6c mOi thay th. 

)NG P 
HAN 
rRiNI- 
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4. Thông báo b nhiêm, min nhim, k hçip dng, chm dirt hçp dng di vâi 

Tng Giám dc 

Vice bu, b nhiêm, min nhiêm, bài thim Tng Giám dc Tng Cong ty phãi 

duçic thông báo trên trang thông tin din ti cUa Tng Cong ty, Sâ giao djch chng khoán, 

Uy Ban chüng khoán Nhà nuOc trong vông 24h kê tr khi xày ra sr kin theo quy djnh 

cüa pháp 1ut chirng khoán. 

5. Tin h.rang và igi Ich khác cüa Tng Giám dc 

5.1. Tng giám dc duçic trà lwing và thung. Tin lucmg và thithng cUa Tng 

Giám dc do HOi  dng quàn tr quyt dnh 

5.2. Tin hrcing cüa Tng Giám dc ducirc tInh vào chi phi kinh doanh cüa Tng 

Cong ty theo quy djnh cüa pháp 1ut v thug thu nhp doanh nghip, dirçc th hien thành 

muc riêng trong báo cáo tài chInh h&ng nàm cüa Tng Cong ty và phài báo cáo Di hOi 

dng c dông ti cuc h9p thiing niên. 

Chtro'ng VI 

CAC HOiST BONG KHAC 

Biu 16. Phi hç'p hot ding gifra Hi dng quãn trl,  Ban kiém soát và Tong 

Giám dc 

1. Thu tuc, trInh tu triéu tap, thông báo mi hçp, ghi biên bàn, thông báo kt qua 

hQp giQa Hi dng quãn trj, Ban kim soát và Tng Giám dc. 

1.1. Chü tjch Hi dng quãn tr hoc nguñ triu tp h9p Hi dng quãn trj phái 

giri thông báo miii hQp và các tài 1iu kern theo dn các Kim soát viên nhu dii vOi các 

thành viên HOi  dng quàn trj. 

Kim soát viën có quyn du các cuc hçp Hi dng quàn trj, có quyn thão luan 

nhung không duqc biu quyt. 

1.2. Khi thy cn thit, ChU tjch Hi dng quãn tn hoc ngu?ii triu tp hçp Hi 

dng quàn tn có th rnài Ban Tng Giám dc hotc Ngisii diu hành khác có lien quan 

tham di cuc hçp Hi dng quàn tn. 

1.3. Thu tic, trInh tr triu t.p, thông báo mi hçp, ghi bien bàn duçic thirc hin 

theo quy djnh cüa Quy ch nay. 

1.4. Ti các phiên hçp dinh ki, dt xut cüa Ban diu hành, nguäi chü trI can cr 

ni dung cuc hçp Co th quyt djnh mi Chü tjch, thành vien Hi dng quãn trj, Truâng 

Ban kirn soát, Thành viên Ban kim soát ci1ng tharn dr hçp và dong gop ' kin (nêu 

co). Ni dung cuc h9p phãi 1p thành biên bàn và gui v Hi dng quàn trj, Ban kirn 

soát d báo cáo. 
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2. Thông báo nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng quãn tn cho Ban kim soát 

Hi dng quãn tn có trách nhim gri biên bàn hp Hi dng qun tn hoc ngh 

quyt, quy& djnh cüa Hi d6ng quãn tn tO'i các Kim soát viên trong thiM hn mtrii (10) 

ngày k t1r ngày k& thüc cuc hop. 
A I 7 A 3. Thong bao ngh quyet, quyet dnh cua HQ1 dong quan tq cho Tong (ham doe 

Ngh quy&, quyt djnh cüa HOi  dng quãn trj sau khi dixcic ban hãnh phãi ducxc 

gui dn cho Ting Giám dc eng thôri dim và theo phuang thCrc nhu di vâi thành viên 

Hi d6ng quãn tn. 

4. Các truông hcip Tng Giám d6c và Ban kim soát d nghj triu tp hp Hi 

dng quan fri và. nhting v.n d cn xin kin Hi dng quàn trj 

4.1. Chü tjch Hi dng quán trj phài triu t.p hp Hi d6ng quãn trj, không thxçic 

tn hoân nu không có 1 do chInh dáng, khi mt trong s6 các d6i tixcnig dixâi day dà nghj 

bang van bàn tdnh bay mic dIch cuc hp và các vk d cn thão 1un: 

a) Tng Giám d6c hoc It nht 03 nguri diu hành khac; 

b) Ban kim soát; 

4.2. Các cuc hp Hi dng quàn tij nêu tai  khoãn 4.1 Diu nay phái duçc tin 

hành trong thôi han  bay (07) ngày sau khi có d xut hop. Truông hçip Chü tjch Hi 

dng quàn tn không chAp nhn triu tp hp theo d nghi thI Chü tjch hi dng quãn trj 

phãi ehju trách thim v nhthg thit h.i xày ra d6i vói Tng Cong ty; nhfng ngithi dà 

nghj th chirc cuc hp duçc d cp dn a khoãn 4.1 Diu nay có th tir mInh triu tp 

hop Hi dng quãn trj. 

5. Báo cáo cüa Tng Giám d6c vâi Hi dng quán trj v vic thrc hin nhim vi 

và quyn han  ducic giao 

5.1. Tng Giám d6c chju trách nhim truOc Hi dng quãn trj và Dai  hi dng c 

dong v vic thrc hin thim viii va quyn han  ducic giao và phãi báo cáo các c quan 

nay djnh k5' theo quy djnh và khi duçic yêu cu. 

5.2. Tang Giám d6c phâi báo cáo trong các cuOc hpp Hi dóng quãn trj ye các 

vAn d sau: các quyt djnh trong qua tnInh san xuAt kinh doanh, tmnh hInh tài chInh, du 

tu, hoat dng quãn trj Tang Cong ty theo quy djnh tai  Nghj quyt Phàn cAp thAm quyn 

cüa Hi dng quãn trj; Các vAn d ãnh huâng trQng yu dn kt qua hoat dng cüa Tng 

Cong ty, c dong và thj truàng, cac rüi ro có th ã.nh htrông lan dn uy tin hoc hoat 

dng kinh doanh cüa Tng Cong ty, hoc the si,r vic xét thAy cAn thi& khác 

5.3. Tang Giám d6c phái giái trinh v sx thua l, kern hiu qua t'rng thai k' va 

k hoach khc phic truOc HOi  dng quàn fri. 

4; 

I- 
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5.4. Ngoai các thông tin báo cáo dinh kS',  theo cAu cüa HOi  dng quãn trj, Tng 

Giám dc và ngu1i diu hành khac phãi báo cáo trirc tip hoc cung cp thông tin, báo 

cáo trong khoáng thii gian nhanh nht theo yêu cu. 

6. Kim dim vic thrc hin nghj quyt và các vn d üy quyn khác cüa Hi 

dng quãn trj d6i vài Tng Giám dc 

Tang Giám dc chiu trách nhim v vic thirc hin nghj quy& Hi dtng quãn trj 

và các v.n d ducic Hi dng quàn trj phân cp dng th&i co trách thim báo cáo các 

ni dung cia thirc hin hotc chi.ra thrc hin cUng nhu kt qua vic thrc hin khi Hi dng 

quán trj yêu câu. 

7. PMi hcip hoat dng kim soát, diu hành, giám sat gita các thành viên Hi 

dng quàn trj, các thành viên Ban Kim soát va Tng Giám d6c theo các nhim v ciii 

th cüa các thành viên nêu trên 

7.1. Phi hqp hot dng gita Hi dng quán trj và Ban Kim soát: 

HOi dng quãn trj dam bão r&ng tht cã tài 1iu, thông tin v nOi  dung h9p, tài 1iu 

1iu, biên bàn hçp, nghi quyt hQp cUa Di hi dng c dong, Hi dng quán tn; các báo 

cáo cüa Ttng giám dc và nguñ diu hành khác trInh Hi dng quàn trj hoc tài 1iu 

khác do cong ty phát hành, duic cung cp cho Ban kim soát cüng thñ dim và phuang 

thirc nhu cung cAp vâi thành viên Hi dng quàn trj. 

Ngoài các thông tin báo cáo djnh ks', Ban kim soát duçxc quyn yêu câu Hi 

dng quàn tr cung cAp thông tin, tài 1iu v cong tác quãn 1, diu hành và hot dng 

kinh doanh cüa Ttng Cong ty. 

7.2. Phi hcip hoat dng giüa Ban kim soát và Tng Giám dôc: 

Tng Giám d& và ngu1i diu hành khác thirc hin cung cAp thông tin theo djnh 

k' các cOng vic theo quy djnh cüa Tng Cong ty. 

Ngoài các thông tin báo cáo theo dnh ks', theo yêu cu cUa thãnh vi8n Ban kiêm 

soát, Tng Giám dc và ng1xi diu hành khác thirc hin Mo cáo trxc tiêp hoc cung cap 

các thông tin, báo cáo có lien quan dn cong vic ma thành viên Ban kim soát di.rqc 

phân cOng thirc hin. 

Tnrông hcip phát hin rüi ro Co th ành htthng Ian dn uy tin hoc hot dng kinh 

doanh cüa Tng Cong ty, Tang Giám déc và ngui diu hành khác c.n báo cáo ngay 

cho Ban kim soát 

Tng Giám dc và Nguii diu hành khác cO trách nhim t?o  mçi diëu kin thun 

igi d Ban kim soát duxçc tip can thông tin, báo cáo trong khoáng thii gian nhanh nhAt. 

Các van bàn báo cáo cüa Tng Giám dc trinh Hi dng quán trj phài ducic gui dn 

TONG 
CO' 

CONG 
\VET 

- 1 
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thânh viên Ban kim soát cUng thii thai dim và theo phuung thirc nhu g1i dn thành 

viên Hi dng quãn trj. 

8.3. Phi hcip hoat dng gifla Tng Giám dc và Hi dng quán trj: 

HOi dng quãn tr dtrçic quyn yêu cu Tng Giám dc và các dan vj báo cáo thirc 

hin vic cung cp thông tin, chip bath ch d báo cáo nh&m thrc hin chirc näng quàn 

iii, kim soát theo quy djnh ti Diu 1, quy djnh ni b cüa Tng Cong ty, phü hcip vó'i 

quy djnh cüa pháp Iut. Các thông tin, s 1iu báo cáo, cung ctp cho Hi dng quãn trj 

phãi dam bão tIth trung thirc, kliách quan, kp thai, dy dü, phãn ánh dung tmnh hmnh 

hoat dong cUa Tng Cong ty, phü hap vói yeu cu quán tn và quy dnh pháp 1utt. 

Tng Giám &c có trách nhim thit l.p và duy tn thirc hin ch d thông tin báo 

cáo di vOi Hi dng quán trj bao gm cã each thirc güi/nh.n thông tin, báo cáo dam 

báo an toàn, bão mt theo quy dnh cüa Hi dng quãn tr. 

Diu 17. Dánh giá hoat dng di vó'i thành viên Hi dng quãn trj, Ban Kim 

soát, Tng Giám dc và các ngirôi diu hành khác 

Hang näm, can ci vão chüc näng, nhiêm vi duçic phân công, Hi dng quãn tr 

t chrc dánh giá mrc d hoãn thành cüa trng thãnh vi6n Hi dng quán tn, Tng Giám 

dc và cac ngithi diu hành khác cüa Tng Cong ty. 

Tniâng Ban Kim soát t chirc dánh giá m'rc d hoãn thãnh nhim vii phân cong 

cUa ffing Kim soát viên. 

Tiêu chI dánh giá hot dng va xp 1oi dánh giá theo quy djnh cUa Tang Cong 

ty trong trng thai kS'. 

Diu 18. Xü 1 vi pham v quail tn cong ty 

Thành viên HOi  dng quãn trl, Kim soát viên, Tng Giám doe và nhtng nguai 

diu hành khác khi thirc hin nhim vii ma cO hãnh vi vi phm pháp 1ut và quy djnh 

cUa Tng Cong ty thI tuy theo mrc d vi phm së bj xi 1 k' 1ut, xr phtt vi phm hành 

chInh hoc truy ciru trách nhim hmnh sr theo quy djnh cüa Tng Cong ty và cüa pháp 

1ut. Nu nhüng hãnh vi vi phm gay thit hi dn lçii Ich cüa Tng Cong ty, lçii Ich cüa 

c dông thI phái bi thu&ng tbit hi theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

Dieu 19. Cong bo thong tin 

1. Tng Cong ty phái cong b dÀy dü, chInh xác và kjp thai thông tin djnh k' và 

bAt thi±ng theo quy djnh cüa pháp 1ut chirng khoán v cong b thông tin cho c dong 

và cong chüng dÀu tix. Tng Cong ty phãi cong b dÀy dü, chInh xác và kjp thai các 

thông tin khác nêu các thông tin do có khà näng ánh htr&ng dn giá chirng khoán và ãnh 

huing dn quyt djnh cüa c dông và nhà dâu tu. 
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2. Cách thüc cong b6 thông tin duçic thrc hin theo quy dnh cüa pháp 1ut nhm 

dam bão c dông và cOng chüng dAu tu duqc tip cn mt cách cOng bang. Ngôn ngit 

trong cOng b6 thông tin cn rO rang, d hiu và tránh gay hiu 1m cho c dông và cOng 

chiing du tu. 

3. Nguôri di din theo pháp 1ut hoc ngu?i duqc üy quyn cong b thông tin 

cUa T6ng Cong ty co trách nhim sau: 

a) Cong bó các thông tin cüa cong ty vài cong chüng du tu theo quy djnh cUa 

pháp 1ut và Quy ch cong b6 thông tin cUa T&1g Cong ty. 

b) Cong khai ten, s6 din thoai lam vic d c dông CO th d dàng lien h. 

Biu 20. B sung, sfra Mi Quy ch 

1. Vic sia di, b sung Quy ch nay phãi duçxc Dai  hi dng c dong xem xét, 

quyêt dinh. 

2. Trong tru?Yng hçip cO nhting quy djnh cüa pháp lu.t CO lien quan dn hoat dng 

cüa Ting Cong ty chua duqc d c.p trong Quy ch nay hoc trong tnxng hçp co nhitng 

quy djnh mài cUa pháp 1ut khác vOi nhftng diu khoân trong Quy ch nay thI nhthig 

quy djnh cüa pháp 1ut dO ducmg nhiên duçic áp dung và diu chinh hoat dng cüa Tng 

Cong ty. 

Biu 21. Ngay hiu 1c 

Quy ch ni b v quãn trj T6ng Cong ty c phAn Cong trInh Viettel bao gm 21 

Diu và có hiu 1irc thi hành k tr ngày 23 tháng 04 näm 2021/ 

TM. HQI BONG QUAN TRJ 
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