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PHAN M€ DAU 

Diu l nay duqc thông qua theo Nghj quyt cüa Di hi dng c dông ti di hOi 

thuOng niên t chirc vào ngày 23 thang 04 näm 2021. 

I. DNH NGHIA CAC THUAT NGIY TRONG DIEU L 

Diu 1. Giãi thIch thut ngfr 

1. Trong Diu l nay, nhüng thut ngi duOi day duqc hiu nhu sau: 

"Vn diu 1" là tng giá trj mnh giá c phn dä ban hoc dã dixqc dang k mua 

khi thành 1p doanh nghip và theo quy djnh ti Diu 6 Diu l nay; 

"Vn có quyn biu quyt" là vn c ph&n, theo do ngiri si ht?u Co quyn biu 

quyt v nhüng vn d thuc thim quyn quy& djnh cüa Di hOi  dng c dông; 

"Lut Doanh nghip" là 1ut Doanh nghip s 59/2020/QH14 ducrc Qu& hi 

nuOc Cong  hàa xà hi chü nghia Vit Nam thông qua ngày 17 tháng 6 näm 2020; 

"Lut Chü'ng khoan" là 1ut Chirng khoán s 54/2019/QH14 dirge Quc hi 

niràc Cong hôa xà hti chü nghTa Vit Nam thông qua ngày 17 thang 6 nàm 2020; 

"Ngày thành 1p" là ngày Tng Cong ty dirge ctp Giy chrng nhn däng k 

doanh nghip (Giy chirng nhan  dng k kinh doanh và các gi&y t có giá trj tixcmg 

ducrng) 1n du; 

"Ngirôi diu hành doanh nghip" là Tng Giám dc, Phó Tng giám dc, K 

toán trirông; NG r 
, , •A . . . . . AN 

Ngiro'i quan ly doanh nghiçp la Chu tch HQ1 dong quan trl, thanh vien Hi RLNI. 
dng quãn trj, Tng Giám dc, Phó Tng giám dc, K toán trithng và các chrc danh EL 
khác do Hi dng quãn tri quy dnh; 

"Ngui có lien quan" là Ca nhân, to chire dixçc quy djnh ti Khoàn 23 Diêu 4 

Lut Doanh nghip, Khoãn 46 Diu 4 Lust Chirng khoán; 

"Tp doàn" là Tp doàn Cong nghip — Vin thông Quân dOi; 

"Tng Cong ty" là Tng Cong ty c phn Cong trinh Viettel; 

"Cong ty con" là các Cong ty c ph&n, Cong ty TNHH ma Tng Cong ty so hüu 

trên 50% vn diu l ho.e tng s e ph..n ph thông d phát hành cüa Cong ty do; 
A A p t A A A A A A 

Co dong la ca nhan, to chuc sa him it nhat mQt co phan cua Tong Cong ty; 

"Vit Nam" là nirOc Cong  hoà xa hi chü nghTa Vit Nam; 

"SO giao djch chü'ng khoán" là SO giao djch ehirng khoán Vit Nam và các cong 

ty con. 

2. Trong Diu 1 nay, các tham chiu tOi mt hoc mt s quy dnh hoc van bàn 

khác bao gm cá nhthig sira di hoic van bàn thay th. 

3. Các tiêu d (chtrcmg, diu cüa E)iu i nay) dirge sr ding nhm thun tien  cho 

vic hiu nOi  dung và khOng ánh huOng tOi ni dung cüa Diu l nay. 
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4. Các tir hoc thut ngi dà dirge djnh nghTa trong Lust  Doanh nghip (nu không 
mâu thuk vói chü th ho.c ngt cãnh) s có nghTa tixcYng tr trong Diu 1 nay. 

II. TEN, HINH THC, TRV sO, CIII NIIANH, VAN PHONG D3I DIN, 
THOI H3N HOT DQNG vA NGUOI I DIN THEO PHAP LUJT CUA 

TONG CONG TY 

Diu 2. Ten, hlnh thüc, trtl  s&, chi nhánh, van phông di din và thi hn hot 
dng cüa Tang C6ng ty 

1. Ten doanh nghip: Tang Cong ty c phn Cong trInh Viettel 

- Ten Tang Cong ty vit b.ng ti&ig Anh: Viettel Construction Joint Stock 
Corporation. 

- Ten Tang Cong ty vit tat: VIETFEL CONSTRUCTION 
2. Tang Cong ty là cong ty c6 phn có tir each pháp nhãn phi hcip voi pháp lust 

hin hành cUa Vit Nam. 

3. Tri s ding k eüa Tang Cong ty là: 

- Dja chi tri si chinh: So 01 Giang Van Minh, phi.rOng Kim M, qun Ba Dình, 
thãnh pM Ha Ni, Vit Nam. 

- Din thoai: 024.6275.1785 
- Fax: 024.6275.1783 
- E-mail: viettelxlct@viettel.com.vn  
- Website: www.congtrinhviettel.com.vn  
4. TOng Cong ty có th thành 1p chi nhánh và van phông dai  din  tai  các dja bàn 

kinh doanh d thire hin các m1ic tiêu hoat dng cña TOng Cong ty ph hqp vOi quyt 
djnh ciia Hi dOng quãn trj và trong phm vi 1ut pháp cho phép. 

Diu 3. Ngir&i di din theo pháp 1ut cüa TOng Cong ty 
* A A • . , 1. Tong Cong ty có 01 ngucii dai  diçn theo phap luat la Tong Giam doe. 

2. Quyn hn và nghia vii cüa nguri dai  din theo pháp lut: 

Nguri dai  din theo pháp lust là cá nhãn dai  din cho TOng Cong ty, th?c hin 
các quyn và nghia vi phát sinh tir giao djch cia TOng Cong ty, dai  din cho TOng Cong 
ty von tir each nguôi yeu cAu giái quy& vic dan s111, nguyen don, bj don, ngi.thi eó quyn 
lçii, nghia vi lien quan truàc Tr9ng tài, Tôa an và các quyn và nghTa vi khác theo quy 
djnh cüa pháp luQ.t. 

3. Ngirài dai  din theo pháp luât cUa doanh nghip phâi cit trCi a Vit Nam; truiing 
hçip xut cãnh khOi Vit Nam trên thI phãi uy quyn Mng van bàn cho cá nhân khác cit 
trü ti Vit Nam thc hin quyn va nghTa vi cña ngi.thi dai  din theo pháp 1ut cüa 
Tang Cong ty. Tnrông hçip nay, ngitài dai  din theo pháp 1u.t vn phãi chu trách nhim 
v vic thirc hin quyn và nghia vii dA üy quyn. 
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4. Trueing hqp ht thii hn üy quyn theo quy djnh ti khoãn 3 nêu trên ma ngtthi 
di din theo pháp 1ut chi.ra trô 1i Vit Nam va không üy quyn cho nguôi khác thI 
nguM duçic üy quyn vn tip tic thrc hin các quyn va nghTa vi cüa nguâi di din 
theo pháp 1ut cüa Tng Cong ty cho dn khi nguâi dai  din theo pháp 1u.t trâ 1i Vit 
Nam hoc cho dn khi Hi dng quãn trj quy& djnh cr ngiiài khác lam nguii dai  din 
theo pháp 1u.t cüa Tang Cong ty. 

5. Tniäng hçip ngui dai  din theo pháp 1ut yang mt ti Vit Nam qua 30 ngày 
ma không üy quyn cho nguài khác thirc hin các quyn Va nghia vi cüa nguäi di din 
theo pháp 1ut cüa Tang Cong ty hoAc cht, mt tIch, dang bj truy cü'u trách nhim hinh 
sr, bj t?m  giam, dang chap hành hInh ph.t th, dang chap hành bin pháp xr 1 hành 
chinh ti ca s& cai nghin b&t buOc, cc sâ giáo dc bat buc, bj hn ch hoc mt nAng 
1rc hàrih vi dan sr, có khO khän trong n14n thic, lam chü hành vi, bj TOa an cam dam 
nhim chirc vii, cam hành ngh hoc lam cong vic that djnh thi HQi dng quán trj cCr 
nguäi khác lam ngui di din theo pháp 1u.t cüa Tng Cong ty. 

Ill. MJC TIEU, PHM VI KJNH DOAMI VA HOJT BONG CUA TONG 
CONG TY 

Diu 4. Mijc tiêu hot dng cüa Tng Cong ty 

1. Ngành, ngh kinh doanh cUa Tang Cong ty: 

Ma nganh Ten ngành 
2391 San xuAt san phm chju lüa 
2392 San xuat 4t 1iu xay drng tr dat set 
2394 San xuAt xi vôi và thach cao 

2399 
San xuat san phâm tir chat khoang phi kim 1oi khác chua duçxc 
phân vào dâu 

2431 Due sAt, thép 
2511 San xuAt các caukien kim loi 
2591 Rèn, d.p, ép va can kim loi; luyn bt kim ba1 
2592 Gia cong ca khI; xCr 1 và tráng phU kim loai 
2620 San xuât má' vi tInh và thi& bj ngoai vi cUa may vi tInh 
2630 San xuat thiêt bj truyn thông 
2731 San xuât day cap, scii cap quang hQc 
2732 San xuât day, cap din và. din tü khác 
2733 San xuat thiêt bj day dn din cac loai 
3314 Sua chtta thMt bj din 
4311 Phád 

4312 Chuânbjmtbng 
(Trir hoat dQn rà. phá born mIn, no mm) 

4321 Lp dt h thông din 

4329 
Lap dt h thông xây dirng khác 
Chitiêt: 
- Thi cOng, lAp dt h thng phông cháy chtia cháy 



- Lp ctt h th6ng thit bj trong ngãnh xây drng và xây dirng dan 
dung nhu: Thang may, câu than tir dng, Các 1oi cira tr dng, 
H thông den chiêu sang, H thông hCit biji, H thông am thanh, H 
thông pin mt tthi, cong trinh din gió 

4330 Hoàn thin cong trinh xây dirng 

4390 (ChInh) 
Hot dng xây dirng chuyên dijing khác 
Chi tih: Xây thyng, 1p dt, sfra chfra, bão dirong co s& h tang 
vin thông 

4651 Ban buôn may vi tInh, thiêt bj ngoi vi và phâi mêm 
4652 Ban buôn thiêt bj và linh kin din tir, vin thông 

4659 
Ban buôn may moe, thiêt bj và ph%i thng may khác 
Chi tit: Kinh doanh ghixon tiên phong chay và chtta cháy 

4663 Ban buôn 4t 1iu, thiêt bj lap dt khác trong xây dijrng 

4752 
Ban lê d6 ngii kim, son, kinh và thi& bj 1.p dt khác trong xay 
dijrng trong các eira hang chuyên doanh 

4933 Vn tài hang hóa bang duâng bO 
6110 Hot dng vin thông eó day 
6120 Hot dng vin thông không day 

6190 
Hot dng vin thông khác 
Chi tiêt: Kiêm tra, kMm soát chat krcng mng và djch vi viên 
thông; 

6810 
6810. Kinh doanh Mt dung san, quyk si dng dAt thuOc  chü so 

hu, thu sO d%Ing hoc di thuê 
Chi tit: Kinh doanh Mt dng san 

7120 Kim tra va hãn tIch k thu.t 
9512 SOa ehita thiêt bj lien lac 
0510 KhaithácvãthugomthancOng 

Khai thác va thu gom than non 0520 
0710 Khaithácqungsàt 
0722 Khai thác qung kim loai khác không chUa sat 
0730 Khai thác qung kim loai quI him 
0810 Khai thác dá, cat, sOi, dAtsét 
0891 Khai thác khoang boa chat và khoáng phân bón 
0892 Khai thác và thu gom than him 
0893 Khai thác muôi 
1104 San xuAt d6 u6ng không cOn, nuOc khoáng 
2410 San xuAt s&t, thép, gang 
2395 San xuAt be tong và các san phm tO be tong, xi màng và thch cao 
2420 San xuAt kim loai màu và kim loai qu 
2432 DUe kim 1oi màu 
4101 XâydijrngnhadO 
4102 Xây dijrng nhà không d 0 
5012 Vn tài hang hóa yen bin và viên ducnig 
5022 V.n tãi hang hóa duông thu5' nOi  dja 
4211 Xây dijrng cong trInh thrOng sAt 
4212 Xây drng cong trinh thrOng bO 



5210 Kho bAi và km gi hang hóa 
(Tth kinli doanh bat dng san) 

5224 Bôcxphànghóa 
(Trir bôc xêp hang hóa tai  cãng hang khong) 

4221 Xây drng cong trInh din 

5229 
Hoat dng djch vi h trçi khác lien quan dn 4n tãi 
Dôi vài các ngành nghê kinh doanh có diêu kin, Doanh nghip 
chi kinh doanh khi có dii diêu kin theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

4222 Xây drng cong trinh cp, thoát nuUc 
4223 Xây dmg cong trinh viên thông, thông tin lien lac 
4229 Xây drng cong tr'mh cong Ich khãc 

4741 Ban lê may vi tInh, thit bj ngoi vi, ph.n mm và thi& bj vin 
thông trong các cira hang chuyên doanh 

4291 Xây d%rng cong trInh thüy 
4292 Xây drng cong trInh khai khoáng 
4742 Ban lê thiêt bj nghe thin trong các cra hang chuyên doanh 
4293 Xay drn cong trmnh ch bin, ch tao 

4759 
Ban lé dO din gia dng, giithng, tü, bàn, gh và d6 ni th&t trccng 
tr, den vã b den din, do dung gia dinh khác chua duçic phân vào 
dâu trong các cira hang chuyên doanh 

5820 Xut bàn phn mm 
4299 Xây drng cong trInh k5 thut dan dmg khác 
6201 J4ptrInhmáyvitInh 

4322 Lap dt h thông cp, thoát nuOc, h th6ng suii và diu hoà không 
khi 

7730 

Cho thuê may móc, thi& bj và d dung hitu hinh khác không kern 
nguâi diêu khin 
Clii tiêt: Cho thuê cong trinh, may moe, thit bj, ha tângvin 
thông, ha tang cong ngh thông tin, ha tang cci din, ha tang do thj 
thông minh, h tang khác 

6202 Ttr van may vi tInh và quãn trj h thng may vi tInh 
0990 Hoat dOng  djch vii h trçi khai khoáng khác 

6209 Hoat dng djch vi cong ngh thông tin và djch vij khác lien quan 
den may vi tInh 

6619 Hoat dng h trçl dch v'i tài chInh chixa ducic phãn vao dau (trr 
báo him và BHXH 

7110 

Hoat dng kin true và tu vn ky thut có lien quan 
Chi tiêt: 
- Tu vn quàn 1, khào sat, thit k& xay dmg, giám sat, 1p d an, 
quãnldràndautu 
- Tu vn thit k, tti vn giám sat, tu v&i thm djnh, tu vn kim tra 
kim djnh k5 th4t v phông cháy và chtta cháy. 
- Tu vn quân 1, tu v&n thit k& tir vn giám sat thi cong cong trInh 
din. 

7710 Cho thuê xe cO dng cr 
7820 Cung img lao dung  tm thii 

- 
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7830 Cung üng và quãn l ngu6n lao dng 
8020 Djch vi h thông bào dam an toàn 
8129 V sinh Cong nghip vã các cong trInh chuyên bit 
9521 Si'ra chtta thiêt bj nhe nhin din tCr gia d%mg 
9522 Süa chta thit bj, do dung gia dinh 

3312 Süa chtia may mOe, thiét bj 
Chi tiêt: Bão dun, stra chta phuong tin phông cháy cha cháy 

4610 Di l, môi giOi, dâu giá hang hóa 
(Lo.i trr các hoat dng lien quan den Mu giá) 

7490 
Hot dng chuyên môn, khoa h9c Va Cong ngh khác chua duçic 
phân vào dâu 
Chi tiêt: Tu van chuyn giao cOng ngh phOng chay va chfta cháy 

3512 

Truyn tài va phân phi din 
Chitiêt: 
- Truyen tai, phan phoi va kmh doanh mua ban then nang. 
- Dâu tir h thông truyên tãi din, hrOi din. 

3511 

San xuât din 
Chitiêt: 
San xuât và. kinh doanh mua ban din nang (trr truyên tài và phãn 
phi din) 

8299 
Hoat dng djch vi h trç kinh doanh khác cOn 'a  chua ducic phân 
vao dâu 
Chi tiêt: Kinh doanh djch vti thuong mai  din tr 

2. Miic tiêu hot dng cüa Tng Cong ty: 

Tp trung hot dung vào linh vre vn hãnh khai thác và xây lap các cong trinh 
vin thông; áp ding cong ngh mâi, hin dai  vào qua trinh quãn l, vn hành, xng cthi 
thông tin và trong lTnh vrc thi công, nâng cao chat luccng san phm, djch v%i; kinh doanh 
hiu quA, t6i da hóa lçii nhun cho c dông; nâng cao môi trtxOng lam vic và thu nhp 
cho ngu1i lao dung, gop phn vao sir phát trin cUa Tp doàn và cAa Mt ntxâc. 

.. . . * Dieu 5. Phm vi kmh doanh va hot dQng cua Tong Cong ty 

Tng Cong ly dtrçic php tin hành hoat dQng kinh doanh theo cãc nganh ngh 
quy djnh ti Diu l nay dà dAng k, thông báo thay di nOi  dung dang k vOi cci quan 
dang k kinh doanh va dâ cong b trên Cng thông tin cThng k doanh nghip qu6c gia. 
D6i vài ngành ngh Mu tu kinh doanh CO diu kin, Tng Cong ty phãi dáp irng dü diu 
kin kith doanh theo quy djnh cüa Lu.t Mu tu, pháp lut chuyên ngành lien quan. 

1Y. VON DIEU L, CO PHAN 
. . .1 * A Dieu 6. Von dieu lç, co phan 

1. V6n diu l cüa Tng Cong ty là 717.818.280.000 dng. 

Bang cht: BAy trthn mutii bay t5' tam tram muO'i tAm triu hai trim tam muoi 
nghIn d6ng. 

753  
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Tng s vn diu lê cüa Tng Cong ty duqc chia thành 71.781.828 c ph.n vài 
mnh giá là 10.000 dng/c phn. 

2. Tng Cong ty có th thay di vn diu 1 khi dugc Di hi dng c dông thông 
qua và phU hçp vOi các quy djnh cüa pháp luat. 

3. Các c phn cüa Tng Cong ty vào ngày thông qua Diu 1 nay chi bao gm 

c phn ph thông. Các quyn va nghia viii cüa c dông nm gii c phn duqc quy dnh 

ti Diu 11, Diu 12 Diu l nay. 

4. Tng Cong ty co th phát hành các loi c phn tru dâi khác sau khi có sir chip 

thutn cUa Di hi dhng c dông và phii hçip vói các quy djIIh cüa pháp lut. 

5. C phn ph thông phãi &roc uu tiên chào ban cho các c dOng hin hthi theo 

t 1 tuong rng vói 1 sâ hu c phAn ph thông cüa h9 trong Tng Cong ty, tnt 

truông hçip Dii hi dng c dông quyt dnh khác. S c ph.n c dông không dang k3 
- . A • . . , mua het se do Hçi dong quan trl cua Tong Cong ty quyet dnh. H91 dong quan tn, co the 

phân phéi st c phn do cho c dong và ngiiOi khác vâi diu kin khOng thuan lqi hon 

so vOi nhüng diu kin dà chào ban cho cac c dông hin httu tnt tnrmg hcip Di hi 
dng c dông có chap thu.n khác. 

6. Tng COng ty có th mua c phn do chInh Tng Cong ty d phát hành theo 

nhitng each thirc dugc quy djnh trong Diu 1 nay và pháp luat hin hành. 

7. Tng Cong ty có th phát hành các loai chUng khoán khác khi dixcc Dai hi 

dng c dOng thông qua và phü hcTp vài quy dnh cüa pháp luat. 

Diu 7. Chthig nhn c phiu 

1. C dong cüa Tng Cong ty duçic cp chUng nh.n c phiu tuang ng vâi s 
c ph&n và 1oi c phn so hüu. 

2. C phiu là chüng clii do Tang Cong ty phát hành, bUt toán ghi s hoc dt lieu 

din tO xac nhn quyn sO hu mt hoc mt S6 c6 ph.n cUa T6ng Cong ty do. Co phiêu 

phãi có dy dU các ni dung theo quy dnh cUa lu.t Doanh nghip. 

3. Trong thOi htn 30 ngày k tO ngày np dy dO h6 s d nghj chuyn quyn sO 

hOu C6 phn theo quy dnh cUa T6ng Cong ty hoc trong thOi hn khác theo diu khoàn 

phát hãnh quy djnh, nguOi sO ItOu s6 c6 ph.n duçic cp chOng nhn c6 phiu. NguOi sO 

hOu c6 ph.n không phãi trã cho T6ng Cong ty chi phi in chOng nhn C6 phiu. 

4. TrirOng hçip C6 phiu bj mt, b hu hông hoc bi hOy hoi duOi hInh thOc khác 

thi c6 dông ducc T6ng Cong ty cp 1i c6 phiu theo d nghj cUa c6 dOng do. D nghj 
cOa c6 dông phai bao g6m eác ni dung sau day: 

a) Thông tin v c6 phiu dä b mat, bj hu hông hotc b hUy hoi duOi hinh thOc 
khác; 

b) Cam kt chju trách nhim v nhung tranh chip phát sinh tO vic cp li c6 
phiu mOi. 



10 

Diu 8. Chü'ng chi chfrng khomn khác 

Chüng chi trái phiu hoc ching chi chng khoán khác cüa Tng Cong ty ducic 
phât hành có ch k cüa nguäi di din theo pháp lust  và d.0 cia Tng Cong ty. 

Biu 9. Chuyn nhirçng c phn 

1. Tt cà các c ph.n dircic tr do chuyn nhuçing trü khi Diu l nay và pháp h*t 
cO quy djnh khác hoc các cam kt, thöa thun bang van bàn phü hcip vâi quy djnh pháp 
lust; c phiu niêm yt, dAng k giao djch trên S& giao djch chi'rng khoán ducic chuyn 
nhi.rçing theo các quy djnh cüa pháp 1ut v chrng khoán và thj trixtmg ching khoán. 

3. Tnxing hçip c dông là Ca nhãn ch& thI nguôi thra k theo di chüc hoc theo 
pháp lust  cUa c6 dông do tr& thânh c dông cüa T6ng Cong ty. 

4. Trizing hqp c dông là Ca nhân chat ma không có ngix&i thi'ra k, ngiri thira 
ké tr chi nhn thra k hoc b truát quyèn thra ké thi s6 c phn cüa c dông do dizçic 
giãi quy& theo quy djnh cüa pháp lut v dan sir. 

5. C dông cO quyn tng cho mt phn hoc toàn b c ph&n cUa mlnh ti Cong 
ty cho cá nhân, t chirc khác; sr ding c6 phn d trã nçi. Ca nhãn, t chüc duçic tng cho 
ho.c nhn trà nq b.ng c ph.n s tth thành c6 dông cüa Tng Cong ty. 

6. Ca nhãn, t chücnhn c ph.n trong các tnrông hçip quy djnh tai  Diu nay chi 
trâ thânh c dông cüa Tng Cong ty tfr th&i dim các thông tin cüa hç quy djnh ti khoãn 
2 Diu 122 ciia Luat Doanh nghip ducic ghi dÀy dü vao s däng k c dông. 

7. T&ig Cong ty phài dang k thay d6i c dông trong s6 dAng k) c dông theo 
yêu cÀu cüa c dông cO lien quan trong thii hn 24 gRi k tü khi nhn duqc yêu cÀu. 

v. ci CAU TO CHUC, QUAN 1Rj vA KIM SOAT 

Biu 10. Co cu t chfrc, quãn tij và kim soát 

Cci c.0 t chüc quãn l, quãn trj và kim soát cüa Tng Cong ty bao gm: 

1. Di hi dng c dông; 

2. Hi d6ng quán trj; 

3. Ban Kim soát; 

4. Tng Giám d6c. 

vi. CO BONG VA 04111(11 BONG CO BONG 

Biu 11. Quyn cüa c6 dông 

1. C dong là Ca than, t chüc s hu It nht mOt  c6 phn cüa Tng Cong ty, cO 
các quyn và nghia vii tucing rng theo s6 c phn và loi c phn ma hç s hu. C 
dông chi cMu trách nhim v nc va cac nghia viii tài san khác cija Tang COng ty trong 
ph.m vi s v6n dA gop vào Tng Cong ty. 

2. C dong ph6 thông cO cac quyn sau: 

F 
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a) Tham dr và phát bi&i trong các cuc h9p Dai  hi d6ng C6 dong và thrc hin 
quyn bik quyt trirc tip hoc thông qua nguñ di din theo üy quyn hoc hInh thi'rc 
khác do Diu 1 nay, pháp 1ut quy dinh. M6i c6 phAn ph6 thông có mt phMu bMu 
quyêt. 

A A . . . . A A b) Nhn co tuc vth muc theo quyet dinh  cua Di h9l dong co dong; 

c) Uli tiên mua c6 phn mâi tuang 1mg vói t5' 1 s& httu c6 phn ph6 thông cüa 
tmg c6 dông trong T6ng Cong ty; 

d) Tir do chuyn nhuçing C6 phn cUa mInh cho ngui khác, trii trix1ng hcip bj 
hn ch theo quy djnh cüa Diu 1 nay và quy djnh khác cüa pháp 1ut có lien quan; 

e) Xem xt, tra cu và trIch luc thông tin lien quan v ten và dja cM lien lac  trong 
danh sách c6 dông có quyn biu quyt; yeu CU slra d6i các thông tin không chmnh xác 
clia minh; 

f) Xem xét, tra clru, trIch 1ic hoc sao ehip Diu l T6ng Cong ty, biên ban h9p 
D.i hOi  d6ng c6 dông và nghj quyt Di hi d6ng c6 dông; 

g) Khi T6ng Cong ty giãi th hoc phá san, ducc nhn mt phn tài san con li 
tuclng 1mg vâi t' l so hl1u C6 phn ti T6ng Cong ty; 

h) Yêu cu T6ng Cong ty mua 'a  cô phAn c1a hç trong các truOng hcip quy djnh 
ti Diu 132 Lust Doanh nghip; 

i) Duçic d6i xlr blnh d.ng. M6i c6 phn cüa c1mg mt loai du to cho c6 dông sO 
httu cac quyen, nghia viii va lçn ich ngang nhau. Trueing hçip Tong Cong ty co các loai 
c6 phn uu di, CC quyn và nghia vi gan 1in vói các 1oi C6 phn uu dâi phãi ducc 
Dai hi d6ng c6 dông thông qua và cong bó dy dü cho c6 dong; 

j) Duçrc tiép cn dy dü thông tin djnh k5' và thông tin bt thuOng do T6ng Cong 
ty cong b6 theo quy djnh cüa pháp 14t; 

k) Duçic bâo v câc quyên, lçii Ich hcrp pháp cüa minh; d ngh dinh chi, hüy bO 
nghj quyt, quyt djnh cüa Di hi d6ng c6 dong, HOi d6ng quãn trj theo quy djnh cUa 
Lut Doanh nghip; 

1) Các quyèn khác theo quy djnh ci'ia pháp lut va Diu l nay. 

3. C6 dông, nhóm c6 dông sO hüu it riht 01% t6ng s6 c6 phn ph6 thông có 
quyn tir minh hoc nhân danh T6ng Cong ty khOi kin tráeh nhim cá nhân, trách nhim 
lien dOi dôi viM các thãnh viên HOi d6ng quãn tn, T6ng giám d6c d yêu CU hoàn Ira 

1çri Ich hoc b6i thuing thit hai  cho T6ng Cong ty ho.c ngtthi khác trong truOng hcirp 
ti khoãn 3.1 duói day. 

3.1. Các truOng hçip có quyn khOi kin: 

a) Vi phm tráeh nhim cüa nguOi quãn l Cong ty theo quy djnh ti Diu 165 
clia Lust  Doanh nghip; 

- 

CO 
NG 

• 1 
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b) Không thirc hin, thirc hin không dy dU, thrc hin không kp thôri hoc thijc 
hin trái vài quy dnh cUa pháp 1ut hoc Diu 1 nay, nghj quyt, quyt djnh cüa Hi 
dong quãn tij di vài quyn Va nghia vii ducic giao; 

c) Lm dung dja vj, chirc vi va sü ding thông tin, bI quyt, ca hi kinh doanh, 
tAi san khác cüa cong ty d tu 1ci hoc phic vii lçii Ich cüa t chüc, cá nhãn khác; 

d) Trixing hcip khác theo quy djnh ciia pháp 1ut. 

3.2. Trinh ttr, thu tiic khoi kin thrc hin theo quy djnh cüa pháp li4t v th tng 
dan sr. Chi phi khôi kin trong truO'ng hqp c dông, nhóm c dong khâi kiin nhãn danh 
Tang Cong ty dirçic tInh vào chi phi cua Tng COng ty, trir lrrn1ng hcip bj bác yêu cAu 
khoi kin. 

3.3. C dông, nhóm c dông theo quy djnh tai  khoàn 3 nay có quyn xem xét, tra 
cru, trIch 1ic thông tin c.n thit theo quyt djnh cUa Tôa an, TrQng tài trixàc hoc trong 
qua trInh khri kin. 

4. C dong hoc nhOm c dông nm gitt tir 5% thng s c6 phn ph6 thông tth len 
có các quyên sau: 

a) Xem xét, tra cthi, trIch 1ic s6 biên bàn và nghj quy&, quyt djnh cüa Hi d6ng 
quãn trj, báo cáo tài chInh gita näm và hang nAm, báo cáo cUa Ban kim soát, hcp d6ng, 
giao djch phái thông qua Hi d6ng quãn tn và tài lieu khác, trr tãi lieu lien quan dn bI 
mt thrcing mi, bi mt kinh doanh cüa T6ng Cong ty; 

b) Yêu cu triu tp hpp Di hOi  d6ng c6 dông trong truông hcip: 

(i) Hi d6ng quân tr vi phm nghiêm tr9ng quyn ciia c dông, nghia vi cia 
ngui quãn l' hoc ra quyt djnh vuçit qua thm quyn ducic giao. Yêu cu triu tp h9p 
phái bang van bàn và phài bao g6m các ni dung sau day: h9, ten, dja chi lien lac,  quc 4 

tjch, s giAy ti pháp l' cUa Ca nhãn d& vâi có dOng là cá nhân; ten, m S6 doanh nghip 
hoc s6 gi.y t1 pháp 1 cüa t6 chrc, dja chi tri s& chInh d6i vài c6 dOng là t6 chc; s6 
luçing C6 phn và thai dMm dAng k c6 phAn cUa tirng c6 dông, t6ng s6 C6 phn cia cã 
nhóm C6 dông và l so hth.i trong t6ng s6 c6 phn cüa T6ng Cong ty, can cir và l do 
yêu c.0 triu tp h9p Di hi d6ng c6 dông. Kern theo yêu c.0 triu tp hQp phái cO các 
tài lieu, chi.Ing cir v eác vi phm cUa Hi d6ng quàn trj, müc d vi phm 
hoc v quyt dnh vizcYt qua thm quyên; 

(ii) Theo quy dnh ti Diu 16.5 Diu l nay; 

c) Yêu cu Ban kim soát kim tra tirng v.n dè ct th lien quan dn quãn l, diu 
hành hoat dng cUa T6ng Cong ty khi xét thy cAn thit. Yêu cAn phái bAng vAn bàn va 
phãi bao g8m các ni dung sau day: h9, ten, dja chi lien lac,  qu6c tjch, so giy ti pháp 
l' càa Ca nhân d6i vOi CO dông là cá nhAn; ten, mA sO doanh nghip hoc sO giy tO pháp 
l cüa tO chuc, da chi trii sO chinh d6i vói cO dOng là tO chcxc; sO lucing cO phAn và thai 
dim dAng k cO phAn cia tirng cO dong, tOng sO cO phAn cüa cã nhóm CO dông và t l 
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sâ hthi trong tng s c phn cüa T6ng Cong ty; vn d cn kim tra, mic dIch kim 
tra; 

d) Kin nghj vk dè dim vào chuong tr1nh hQp Dai  hi dng c dông. Kin nghj 
phãi bang vn ban và ducic gii dn Tng Cong ty chm nh&t là 03 ngày lam vic tnràc 
ngày khai mac.  Ki&i nghj phãi bao gm h và ten c dông, dja chi thuing trü, quóc tjch, 
s Th can cuàc cOng dan, Giy ch(xng minh nhân dan, H chiéu hoc chthig th%rc cá 
than hqp pháp ldiác d& vài c dông là cá nhân; ten, ma s6 doanh nghip hoc s6 quyt 
djnh thãnhlp, dja clii tri si chmnh d6i von c dông là th chrc; s hrcing và l°a  c phn 

c dông do nu*m giü, và ni dung kin nghj dim vào chuong trmflh hçp; 

e) Các quyn khác theo quy djnh cüa pháp lut và Diu l nay. 

5. C dông hoc nhOm c ctông sâ httu tr 10% tong sO cO phn ph6 thông tr& len 
có quyên d cir nguói vào Hi dong quãn tn, Ban kim soát. Vic dê cir nguYi vào H.i 
dOng quãn trj và Ban kim soát thirc hin nhu sau: 

a) Các cO dong phO thông hcip thành nhOm d dO cu nguà'i vào Hi dOng quãn tn 
và Ban kiOm soát phài thông báo ye vic h9p nhOm cho các cO dong dr h9p biêt trtràc 
khi khai mac Dai hi dOng cO dông; 

b) Can cCr sO luqng thành vien HOi  dOng quãn tn và Ban kiOm soát, cO ctOng hoc 
nhOrn cO dông quy djnh tai  khoãn nay di.rçic quyên dê cr mt hoc mOt so nguii theo 
quyêt djnh cUa Dai hOi dong cO dông lam rng cCr vien Hi dông quãntrj và Ban kiOrn 
soát. Tnrng hçip sO irng cir viên duçic cO dông hoc nhóm cO dOng dê cü thâp hon so 

1mg cir viên ma hQ ducic quyên dê cr theo quyêt djnh cüa Dai  hi dOng cO dong thI sO 
ing cr viên con 1a  do Hi dong quãn tn, Ban kiOm soát và các cO dong khác dê cr. 

c) Các quyOn khác theo quy djnh ciia pháp lut và DiOu l nay 

Biu 12. Nghia viI cüa cO dông 

CO dông phO thông có các nghTa vii sau: 

1. Thanh toán dü và dCing thai hn sO cO phn dâ cam kt mua. 

2. Không duçic rut vOn d gOp b&ng cO phk phO thông ra khôi TOng Cong ty duâi 
m9i hinh th(rc, trü trutmg hcip dixcc TOng Cong ty hoc nguOi khác mua lai  cO ph.n. 
Trung hp cO cO dông rut mt phn hoc toàn b vOn cO phn da gop trãi vOi quy djnh 

tai khoãn nay thI cO dong dO va nguai có li Ich lien quan frong TOng Cong ty phãi cung 
lien dâi chju trách thim vO các khoãn nq và nghia vi,i tâi san khác cüa TOng Cong ty 
trong phm vi giá tn cO phn d bj rut và các thit hai  xày ra. 

3. Tuân thu DiOu 1 TOng Cong ty và các quy ch ni b cüa TOng Cong ty. 

4. CMp hành quyt djnh cia Dai hOi dOng cO dông, Hi dOng quân tn. 

5. Bão mt các thông tin duçic cung cAp theo quy djnh tai  DiOu l và pháp lust; 
clii sr ding thông tin duqc cung cAp dO thrc hin và bào v quyOn và lçi Ich hcip pháp 
cUa minh; nghiem cAm phát tan hoc sao, gi'ri cho các tO chüc, cá nhãn khãc. 

6. Thani d cue,c hQp  Dai  hi dOng cO dông và thirc hin quyOn biOu quyOt thông 
qua các hmnh thirc ducic quy djnh tai  DiOu 1 nay. 
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7. Chju trách nhim Ca nhân khi than danh T6ng Cong ty duâi mci hinh thirc d 
thrc hin mt trong các hãnh vi sau day: 

a) Vi phm pháp lut; 

b) Tik hãnh kinh doanh va các giao djch khac d tu lcii hoc phiic vi lqi Ich cUa 
th chüc, cá nhân khác; 

c) Thanh toán các khoãn nçi chira dn han  trixâc các rüi ro tài chinh d6i vói Tng 
Cong ty. 

9. Hoàn thânh cac nghia vt khác theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hãnh và Diu 
l nay. 

Diu 13. Di hi ding c dông 

1. Di hOi  dng c dông g6m tht ca c6 dong có quyn biu quyt, là ccr quan quyt 
djnh cao nMt cüa Tng Cong ty. Dai  hi dng c dông h9p thuàng niên môi näm mt 
ln. Ngoài cuc h9p thuing niên, Dai  hi d6ng c dông có th hpp bAt thi.rng. Dja dim 
hp Dai  hi d6ng c dông thrcic xác djnh là nai chü t9a tham dr h9p và phái c trên lath 
th Vit Nain. 

2. Dai  hi dng c dông phài hp thurng niên trong thôi hn bn (04) tháng k 
tr ngày kt thic nàm tài chInh. Hi dng quãn trj quyt djnh gia han  h9p BHDCI) trong 
trixYng hçrp cn thit, nhung không qua 06 tháng, k tir ngày kt thüc näm tài chInh. 

3. TrtIrng hçp Báo cáo kim toán báo cáo tài chinh näm cia Tng Cong ty có 
các khoãn ngoi trtr trçng yu, kin kim toán trái ngi.rcrc hoc tr ch6i, Tng Cong ty 
phài mài dai  din th chüc kim toán dtrqc chAp thun thirc hin kim toán báo cáo tài 
chInh cüa Tang Cong ty d hpp Dai  hi ding c dong thuông niên và dai  din t chrc 
kim toán duqc chAp thun nêu trén có trách nhim thani dir h9p Dai  hi dng c dông 
thuàng niên cUa T6ng Cong ty. 

Biu 14. Quyn Va nghia vy cüa Di hi dng c dông 

1. Di hi d6ng c dông cO quyn và nghia vi sau: 

a) Thông qua djnh huOng phát trin cüa T6ng Cong ty; 

b) Quyt djnh 1°a  c phAn và tng s c6 phn cUa tCrng loai ducrc quyn chào 
ban; quyt djnh müc c tirc hang näm cUa tmg '°a  c6 phân; 

c) Bu, min nhim, bAi nhim thành viên Hi dng quãn tn, Kim soát viên; 

d) Quyt djnh du ti.r hoc ban s tài san có iá tn tr 35% thng giá trj tài san trô 
len ducic ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât cüa Tong Cong ty; 

d) Quyt djnh süa di, b sung Diu I T&ig Cong ty; 

e) Thông qua báo cáo tài chinh hang nAm d ducic kim toán; 

g) Quyt djnh mua 1a  trên 10% tng s6 c ph.n dâ ban cüa mi 1°a; 
h) Xem xét, xir 1' vi pham ci'ia thành viên Hi dàng quãn tn, Kim soát viên gay 

thit hai  cho T&ig Cong ty và c dông Tng Cong ty; 
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i) Quy& djnh t chCrc 1a,  giài th Tng Cong ty; 

k) Quyt djnh ngân sách hoc t6ng mirc thi lao, thithng và lçii Ich khác cho Hi 
dông quãn tn, Ban kim soát; 

1) Phê duyt Quy ch quán tn ni b; Quy eh hoat dng Hi d6ng quãn trt,  Ban 
kim soát; 

m) Phê duyt danh sách cong ty kim toán dc lip; quyt djnh cong ty kim toán 
dc 1p thc hin kim tra hot dng cUa Tng Cong ty, bäi mien kim toán vien ctc 
1p khi xét thây can thiêt; 

n) Ké ho,ch kinh doanh hang näm cña Tng Cong ty; 

o) Thông qua báo cáo ciia Hi dng quãn trj v quãn tn và kt qua hot dng cüa 
HOi ding quàn tn và tmg thành viên Hi dông quãn trj; 

p) Thông qua báo cáo cUa Ban kim soát v kt qua kinh doanh eüa T6ng Cong 
ty, kêt qua hot dng cüa Hi dông quãn frj, T6ng Giám doe; 

q) Thông qua báo cáo tir dánh giá két qua hot dng cüa Ban kim soát và. Kim 
soát viên; 

r) Quyn và nghia vi khác theo quy djnh pháp 1i4t và Diu l nay. 

2. Dai  hi dng c dông thirông niên thão Iun và thông qua các van d sau: 

a) Ké hoach kinh doanh hang näm cüa Tng Cong ty; 

b) Báo cáo tài chinh nm hang nAm dA di.rcic kiém toán; 

c) Báo cáo cüa HOi  dng quàn tn v quãn trj vã két qua hoat dng cia Hi dng 
quàn trj và tirng thành vien Hi dng quãn tn; 

d) Báo cáo ciia Ban kiém soát v kt qua kinh doanh cia T6ng Cong ty, kt qua 
hoat dng cüa Hi dng quàn tn,  Tng Giám d&; 

e) Báo cáo tir dánh giá két qua hoat dng cüa Ban kiém soát và Kiém soát viên; 

f) Mc c tue d6i vói mi c ph.n ciia tmg loi; 

g) Vn d khác thuOc  thm quyn cUa Dai  hi dng c dông. 

3. Tat cà các nghj quyt và các van d dâ duçic dua vào ch.rcmg trInh hp phái 
duqc dua ra tháo lun và biéu quyét ti cuOc hop Di hi d6ng c6 dông. 

Diu 15. Di din theo üy quyn 

1. C dông, ngun dai  din theo 1iy quyn cUa c dong là. t chirc có the tlVc tiép 
tharn dr hop, üy quyen Mng van bàn cho mt hoc mt s6 cá nhân, t ch(rc khác di,r hpp 
hoc dir hçp thông qua mOt  trong các hlnh thrc quy djnh ti Dieu 12.6 Dieu l nay. 

2. Vic ñy quyen cho Ca nhân, t chCrc di din dir hop Di hi dng c dông phãi 
l.p thanh van bàn. Van bàn üy quyn duçic 1p theo quy djnli cüa pháp Iut ye dan sr va 
phái nêu rO ten cá nhan, t chCic thrcic üy quyen và s6 lucng c phan duc üy quyn, nOi 
dung üy quyèn, phm vi üy quyèn, thôi hn üy quyen, chtt k cUa ben üy quyen và ben 
ducic üy quyèn. Ca nhàn, th chrc ducic üy quyèn dir hp Di hi dng c dong phâi xuAt 

TONE 

cOt' 
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trinh vn bàn üy quyn khi däng k dr hQp truàc khi vào phông hQp. Truông hçip üy 
quyn 1a  thI ngix?i tham dir hQp phai xut trinh them van ban üy quyn ban du cüa có 
dông, ngLthi dai  din theo Uy quyn cüa c dông là th chIrc (n&i trixc do chua dang k 
vài Tng Cong ty). 

3. Phiu biki quy& ciia nguôi ducc u' quyk dir h9p trong phm vi ducic u' 
quyn vn CO hiu 1irc trong các trithng hçp duài dày: 

a) Ngthi üy quyn dA cht, bj hn ch nang 1rc hành vi dan sij hoe bj mt nang 
1%rc hành vi dan sr; 

b) Nguôi i'iy quyn d hüy bO vic chi djnh üy quyn; 

c) NgtrOi üy quyn d hüy bO th.m quyn cüa nguiñ thrc hin vic üy quyn. 

d) Diu khoãn nay không áp ding trong trut1ng hqp Cong ty nhn duge thông 
báo v mt trong các sr kin trên truàc giâ khai mc cuc hcp Dai  hi dong c dông 
hoc truâc khi cuc hp ducic friu tp 'ai. 

Diu 16. Triu tp hçp Di hi dng c dông 

1. Hi d6ng quãn tr triu tp hp Di hOi  dng c dong thumg niên và bt 
thuông. 

2. Hi dng quãn trj phãi triu tp hp D.i hi d6ng c dông bt thuäng trong 
các tnr1ng hcip sau: 

a) Hi d6ng quãn tn xét thy cn thit vi lçi Ich cüa Tng Cong ty; 

b) S lucing thành viên Hi d6ng quàn tn,  Ban kim soát con 'aj  It hun s6 hxqng 
thành vien ti thiu theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

c) Theo yeu c.0 cüa c dong hoc nhóm c dông quy djnh ti Diu 11.4 Di&i 1 CON 

nay;
G 

d) Theo yêu cu cüa Ban kim soat; ETTI 

e) Tnräng hqp khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu 1 nay. 

3. Hi d6ng quân trj phãi tniu tp h9p Bai  hi d6ng c dông trong thñ hn 30 
ngày k tir ngày xày ra tnrâng hqp quy djnh tai  dim b khoãn 2 Diu nay hoc nhn 
ducc yeu cu triu tp hçp quy djnh ti dMm c và dim d khoãn 2 Diu nay. TruOng hcip 
Hi dng quãn trj không triu tp hp Di hi dng c dông theo quy djnh thi Chü tjch 
Hi dbng quãn trj và các thành viên Hi dng quán tn phãi bi thuing thit hai  phát 
sinh cho Tng Cong ty. 

4. Trtimg hqp Hi dng quán trj không triu tp hop Dai  hi d6ng c dông theo 
quy djnh tai  khoãn 3 Diu nay thI trong th?i hn 30 ngày tip theo, Ban kim soát thay 
th Hi d6ng quãn tn triu t.p hçp Dai  hi d6ng c6 dông theo quy djnh cüa Lut nay. 
Trtthng hçxp Ban kim soát không tniu tp hp Dai  hi dng c dong theo quy djnh thI 
Ban kim soát phãi bi thuOng thit hai  phát sinh cho Tng Cong ty. 
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5. Tnràrng hçp Ban kim soát không triu tp hQp Dai  hi dng c dông theo quy 
djnh ti khoãn 2 Diu nay thl c dong hoc nhóm c dông theo quy djnh ti Diu 11.4 
Dièu l nay có quyn di din Tng Cong ty triu tp hcp E)i hi ding c dông. 

6. Nguäi triu tp hQp Dai  hi d6ng c dông phài th%rc hin các Cong vic sau 
day: 

a) Chun bj danh sách c dông dü diu kin tham gia và biu quyt tai Dai hi 
dng c dông. Danh sách c dông Co quyn dr hçp Di hi dng c dông duçc 1p 
không qua 10 ngày truóc ngay gui giy mon hQp Di hi dng c dông; Tng Cong ty 
phãi cong b thông tin v vic l.p danh sách CI dông cO quyn tham d hp Di hi 
dng c dông t6i thiu 20 ngày truOc ngày dàng k cu6i cIng; 

b) Chuk bj chuang trmnh, nOi  dung  dai  hi. 

Tnring hcip nguii triu tap  hQp DHDCD tr cMi kMn nghj quy djnh Diu 11.4.d 
Diu 1 nay thi chm nht là 02 ngày lam vic truâc ngày khai mac  cuc hçp DHDCE) 
phâi trà l&i bang vn bàn và nêu rO l do. Ngu&i triu tp hop DHDCD chi di.rcic tr chM 
kin nghj nu thuc mt trong các trithng hcip sau day: 

i) Kin ngh duçc gui dn không dng quy djnh tai  Diu 11.4.d Diu l nay; 

ii) Vào thi dim kién nghj, c dông hoc nhOm c dông không nm gi dü tir 
5% c phn ph6 thông trâ len theo quy djnh ti Diu 11.4 Diu i nay; 

iii) Vn d kik nghj không thuc thin quyn quyt djnh cia DHDCD; 

c) Chun bj tài lieu cho dai  hi; 

d) D%r thâo nghj quyét Dai  hi dng c ctông theo ni dung dr kik cüa cuôc hop; 

e) Xác djnh thai gian và dja dim th chrc dai  hi; 

f) Thông báo và gui thông báo hçp Dai  hi dng C6 dong cho tAt ca các c6 dông TY 

cO quyn dr hop. N 

Thông báo mOn hp Dai  hi d6ng c6 dông ducc gui cho tAt ca các c6 dông bang
INN 

phKYng thüc d báo dam dn duçxc dja chi lien lac  cüa c6 dong, d6ng thOni cong b6 trên 
trang thông tin din tCr cUa T6ng Cong ty và Uy ban chüng khoán Nba nuàc, Sâ giao 
djch ch(mg khoán ma T6ng Cong ty dâng k giao djch hoac  niêm yet. NguOni triu tp 
hp Dai  hi d6ng có dông phài gui thông báo mM hçp dn tAt ca các c6 dông trong Danh 
sách c6 dông cO quyn dr hp chm nhAt là 21 ngày truàc ngày khai mac  cuc hp Dai 
hOi d6ng c6 dông (tInh tir ngay ma thông báo duqc gui hoc chuyn di mt each hop  l). 
Chucing trinh hp Dai  hi d6ng C6 dông, các tài lieu lien quan den cáe vn d s duqc 
bieu quyét tai dai  hi dtrcic gui cho cac C6 dông hoc/và dng trên trang thông tin din 
tu cüa T6ng Cong ty. Trong tnrOnng hop tài lieu không ducic gui kern thông báo hp Dai 
hi d6ng c6 dông, thông báo mM hçp phài nêu rO duOnng din den toàn hO tài lieu hp de 
các c6 dông có the tiep can, bao g6m: 
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i) Chuong trInh hop, cac tài 1iu sir ding trong cuOc h9p và d%r thão nghj quyt 
di vâi timg vn d trong chucing trmnh h9p; 

ii) Danh sách và thông tin clii tiát cUa các üng viên trong tnrông hcp b.0 thành 
viên HOi  d6ng quãn tn, thành viên Ban kim soát; 

iii) Phiu biu quyt. 

g) Các Cong vic khác phic vi di hi. 

7. Chi phi triu tp va tin hành hp Di hi dng c dông theo quy djnh ti các 
khoãn 3, 4 và 5 Diu nay s duqc Tng Cong ty hoàn 'a• 

Diu 17. Thirc hin quyn dir hçp Di hi dng c dông 

1. C dông, nguii dai  din theo üy quyn cüa c dông là th chirc có th trirc tip 
tham dir hpp, üy quyn bang van bàn cho mOt  hoc mt s6 cá nhân, th chic khác d%r hp 
hoc dir hop thông qua mt trong các hInh thirc quy djnh ti khoàn 3 Diu nay. 

2. Vic üy quyn cho cá nhân, t chrc di din dir hop Dai  hi dng c dông phãi 
1pthãnh van bàn. Van bàn üy quyn dugc 1p  theo quy djnh cüa pháp lut v dan si,r và 
phäi neu rô ten cá nhãn, t chrc ducc üy quyn và s krcing c6 phn ducic iiy quyn. Ca 
nhàn, th chüc ducic Uy quyn d hp Dai  hi d6ng c dông phãi xut trinh van bàn üy 
quyn khi däng k di,r hop truOc khi vào phông hop. 

3. C dông ducrc coi là tham dir và biu quyt t4i cuc hop Dai hOi dng C6 dong 
trong truOrng hcip sau day: 

a) Tham dr và biki quyét trirc tip tai  cuOc hop; 

b) Uy quyn cho cá nhân, t6 chüc khác tham dir và biu quyt t4i cuc hop; 

c) Tham dr và biu quyt thông qua hi ngh trirc tuyn, bO phiu din ti hoc 
hinh thirc din tCr khác; 

d) Giri phiu biu quyt dn cuc hop thông qua gUi thu, fax, thu din t1r; 

e) Tham dir va biu quyét thông qua hInh thirc hp kt hçip mt hoc mt so các 
hmnh thüc nêu trên. 

Diu 18. Cic diu kiin tin hành hçp Di hi d6ng c6 dông 

1. Cuc hop Dai hOi d6ng c6 dông ducic tin hành khi có s6 c6 dông d%r hp di 
din trên 50% t6ng s6 c6 ph.n có quyn biu quyt. 

2. Trueing hqp cuc hop 1n thi'r nht không dU diu kin tik hành theo quy djnh 
ti khoãn 1 Dièu nay thi thông báo môi hop lan thu hai phái ducic gUi trong thai hn 30 
ngày k ttr ngày d%r djnh hp ian thu nht. Cuc hop Dai  hi d6ng c6 dOng 1.n thir hai 
ducic tik hành khi có s6 c6 dOng dr hop di din tr 33% t6ng s6 phiu biu quyt tr& 
len. 

3. Trurng hcip cuc hp lan thu hai khOng dU diu kiin  ti&i hành theo quy djnh 
ti khoãn 2 Diu nay thI thông báo mai hp Ian thx ba phài ducic gUi trong thai hn 20 
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ngày k tr ngày dr djnh hQp 1n thu hai. Cuc hQp Dai  hi dng c dông thn thu ha 

duçic tin hành không phi thuc vào tng s phiu biu quyt cUa cáe cô dong dr hçp. 

4. Chi có Di hi dng c dông mcci có quyn quy& dnh thay di chuang trInh 

hçp dâ dugc gui kern theo thông báo môi hçp. 

• .L • .X . . . Dieu 19. The thtrc hen hanh h9p va bieu quyet t1 cuQc hQp Di hQl dong co dong 

1. Truâc khi khai mac  cuc h9p, Tng Cong ty phãi tin hành thu tiic clang k c 

dông và phâi thrc hin vic clang k cho dn khi các c dông có quyn dir hçp có mt 

clang k hat. 

2. Vic bu chü tQa, thu k)2 va ban kim phiu duçirc quy dnh nhu sau: 

a) ChU tjch Hi dng quân trj lam chü tQa ho.c Uy quyn cho thành viên Hi 

d6ng quán trj khác lam chü tça cuc hp Dai  hi dng c dông do Hti dng quãn frj 

triu tsp. Truông hcp Chu tjch v.ng mt hotc tarn  thôi mt khã näng lam vic thI các 

thành viên Hi dng quán trj con lal  bu mt nguOi trong s hQ lam chU t9a cuOc  hp 

theo nguyen tc da so. Trung hcip không bu dt.rçic nguOi lam chü tQa, Trueing Ban 

kim soát diu hành d Dai  hi dng CO dông bu chü ta cuc h9p trong so nhung ngui 

d hçp và ngiii có phiu bAu cao nht lam chU ta cuOc hop; 

b) Trir trixmg hcp quy djnh tai  dim a khoãn nay, ngu1i k ten triu t.p hp Dai 

hi dOng cO cong diu hành d Di hi dOng cO cong bAu chU ta cuc hp Va nguôi có 

sO phiu bu cao nMt lam chü t9a cuc hop; 

c) Chü tça cu mt hoc mt sO nguôi lam thu k cuc hçp; 

d) Dai hOi dOng CO cong bu rnt hotc mt sO ng±i vao ban kim phiu theo d 

nghj cüa chU ta cuc hop. 

3. Chuang trInh vã ni dung cuc hp phâi duge Dai  hi dOng cO dong thông qua 

trong phiên khai mac.  Chuong trInh phãi xác djnh thñ gian dOi vói trng v.n d trong 

nOi dung chuong trInh hop. 

4. ChU t9a dai  hi có th tin hành các hoat dng cn thit d diu khin cuc hop 

Dai hi dOng cO dOng mt each có tr.t tir, ding theo chixong trinh da dirge thông qua và 

phãn ánh dirge mong muOn cüa da sO ngui dr hop. 

5. Di hi dOng CO dông thão lun và biu quyt theo ttirng vn d trong ni dung 

ehucmg trinh. Vic biu quyt dugc tin hành bAng biu quyt tan thành, không tan thành 

và không Co kin. Kt qua kim phiu dugc chü tça cong bO ngay truâc khi b mac 

cuc hop. 

6. CO dOng hotc dai  din dirge üy quyn dn sau khi cuOc hçp da khai mac  v.n 

dirge clang k va cO quyn tham gia biu quyt ngay sau khi clang k; trong truO'ng hcip 

nay, hiêu 1%rc cüa nhung ni dung da ducic biu quy& truOc do không thay dOi. 

7. Ngithi triu tp hop hoc chü tça cuOc hp Dai  hi dOng cO cong có quyên sau 

day: 

"TOt' 
C 

cO 

I 
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a) Yêu cAu tht cá ngui dr hop chu sr kim tra hotc các bin pháp an ninh hcip 

pháp, hcip 1 kháe; 

b) Yêu cu ca quan cO thAm quyn duy trI trat tir cuic hop; tTir1C xut nhCng 

nguYi không tuân thu quyn diu hãnh cüa chü tça, c gay ri tr.t tsr, ngàn can tin 

trin bmnh thuing cUa cuc hp hoc không tuân thu các yêu câu ye kiêm tra an ninh ra 

khOi cuc hp Di hi dng cèi dong. 

8. Chu tça có quyn hoàn cuc hop Di hQi dng c dông d có du s ngi dàng 

k dr hp ti da không qua 03 ngày lam vic k tr ngày cuc hp dir djnh khai mc và 

chi duçic hoàn cuc hp hoc thay di dja dim hpp trong truOng hçp sau day: 

a) Da dim hp không có di ch ngi thun tin cho tht cã ngui dr hop; 

b) Phixcmg tin thông tin ti da dim hop không bào dam cho c dOng dir hop 
tham gia, thão 1un và biu quyt; 

c) Co ngui dr hop can trâ, gay ri trt ti, cO nguy ca lam cho cuc hop không 

ducic tin hành mt each cong bAng và hcip pháp. 

9. Tnrng hop chü toa hoàn hoc tm dmg hp Di hi dong c dông trái vài 

quy dirih tai khoãn 8 Diu nay, Dai  hi dng c dông bu mt ngu1i khác trong s nhüng 

nguôi dir hop d thay th chü t9a diu hành cuOc hop cho dn lüc kt thüc; tat cã nghj 

quy& &rcYc thông qua ti cuc hop ãá du có hiu lirc thi hành. 

10. Vic áp diing cong ngh thông tin hin di d c dông Co th tham dr và phát 

biu y"  kin ti cuc hp Di hi dng c dông thông qua hop trirc tuyn, bO phiu din 

tir hoc hinh thire din tCr khac thrc hin theo quy djnh tai  Quy ch ni bO v quãn trj 

Tng Cong ty. 

Diu 20. Thông qua quyt dinh cüa Di hii dng c dông 

1. Các vn d thuc thm quyn cüa Di hi dng c dong cO th dixcirc thông qua 
bAng hinh thirc biu quy& ti cuOc hçp hoic ly kin bAng van bàn theo quy djnh tai 
Diu 21 Diu l nay. 

2. Truong hop thông qua quyt dnh bAng hinh thrc biu quyt ti cuc hp 

2.1. Nghj quyt v ni dung sau day ducc thông qua nu dizcic s c dông di 
din tir 65% tng s6 phiu biu quyt trâ len cUa tht cà c dông dir hop tan thành: 

a. Lod c phn và tang s c phAn cUa tirng 1oi; 

b. Thay di ngành, ngh và lTnh virc kinh doanh; 

c. Thay di ca cu t chrc quãn 1 cong ty; 

d. Dis an du tu hotc bàn tài san có giá trj tir 35% tng giá trj tài san ira len &rqc 
ghi trong báo cáo tài chInh gn nht cüa Tng Cong ty; 

e. T chirc li, giãi th Tng Cong ty. 

0 PH, 
G TI 
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2.2. Các nghj quyt khác duqc thông qua khi ducic s c dông s& hüu trên 50% 

thng s phMu biu quyt cüa tt cã c dông dr h9p tan thành, trr tnr1ng hcip quy djnh 
ti các khoãn 2.1 và khoãn 3 Diu nay. 

3. Vic biu quyt bu thành viên Hi dng quãn fri và Ban Kim soát phãi thc 
hin theo phixcmg thirc Mu dn phiu, theo do mi c dông cO Mng s6 phMu biu quyt 
tuong irng vài tng s6 c phn sâ htu nhn vOi s6 thãnh viên dixcic Mu cia HOi  dng 
quãn trj ho.c Ban kMm soát và c6 dông có quyn d6n h& hoc mt phn tng s6 phMu 
Mu cia mInh cho mt ho.c mt s mg cr viên. Nginii trüng cü thành viên Hi d6ng 
quàn trj hoc Kim soát viên dtrçic xác dinh  theo s phik Mu tInh tir cao xu6ng thp, 
Mt du tr i'rng cr viên có s6 phiu Mu cao nht cho dn khi dü s6 thành viên quy djnh 
ti DiMi l nay. Trixng hcip cO tr 02 ring c viên trâ len dt cüng s phiu Mu nhu nhau 
cho thành viên cui ci'ing cüa Hi dng quãn trj hoc Ban kim soát thi s tin hânh Mu 
lai trong s6 các ing cr viên cO s phiu bAu ngang nhau hoc 1ra ch9n theo tiêu chI quy 
djnh tai  quy ch Mu cii 

4. Trtxmg hcp thông qua nghj quyt duói hmnh th(rc l&y kin bang van ban thI 
nghj quy& Di hi d6ng c6 dông duçc thông qua nk ducic st c dông s& hO'u trên 50% 

thng so phik bik quyt cña t&t cã cO dông cO quyn biu quyt tan thành. 

5. Nghj quyét f)i hi dOng cO dông cO hiu 1rc k tr ngày ducc thông qua hoc 
tr thai dMm Co hiu lrc ghi ti ngh quyt do. 

6. Các ngh quyt Di hi dng cO dông dixcic thông qua bang 100% tOng sO cO 
ph.n có quyn bik quyt là hçip pháp va Co hiu lirc ngay Ca khi trinh tir, thU tiic triu 
tp hpp và thông qua ngh quyt dO vi phm quy djnh cUa Lut Doanh nghip và Diàu 
l nay. 

7. Nghj quyt Dti hOi  d6ng cO dông phài duçic thông báo dn cO dông CO quyn 
dr h9p Di hôi dOng cO dông trong thai hn 15 ngày k tr ngày thông qua; truông hcip 
TOng Cong ty có trang thông tin din ti, vic gUi nghj quyt Co th thay th b.ng vic 
dang tãi len trang thông tin din tU cUa TOng Cong ty. 

Diu 21. Thm quyn và th thfrc 1y ki&i cO dông bng van ban d thông qua 
quyt dinh cüa Di hi dOng c dông 

TMm quyn va th thUc lAy kin CO dông bang van bin d thông qua quyt djnh 
cUa Di hi dOng cO dông ducic thirc hin theo quy djnh sau day: 

1. Hi dOng quiri trj cO quyn lAy kiOn cO dông bAng van bàn d thông qua 
quyt djnh cUa Dai  hi dOng CO dông khi xét thAy cAn thit vi lqi Ich cUa TOng Cong ty. 

• • , • . . 2. Hoi dong quan tn chuan b phieu lay y hen, dr thão nghj quyet D.i hQ1 dong 
cO dong, các tài lieu giài trinh dr thão nghj quy& và gUi dn tAt ca cO dong có quyn 
biu quyt chm nhAt là 10 ngày truâc thai hn phãi gUi lai  phiu lAy kin. Vic 1p 
danh sách cO dông gUi phiu lAy kin thrc hin theo quy djnh ti Diu 16.6.a Diu I 
nay. Yêu cAn và cách thixc gUi phiu lAy ' kin và tài lieu kern theo th%rc hiên theo quy 
djnh ti Diu 16.6.fDiu l nay. 

'Cry 
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3. Phiu lAy kin phài có các n0i dung chü yu sau day: 

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

b) Mic dIch lAy kin; 

c) HQ, ten, dja chi lien lc, qu6c tjch, s gi&y ti pháp l cüa c dông là cá nhân; 
ten, mA s doanh nghip hoAc s giAy ta phap ly cua t chuc, dia chi trii sa chinh di vrn 
co dong là to chuc hoc hQ, ten, da chi lien lac,  quoc tch, so giay ti pháp ly cua ca nhan 
d6i vói dai  diOn cüa c6 dông là t chüc; s hrcing c phn cüa tirng loai và s phiu biu 
quyet cua co dong; 

d) VAn d cAn lAy kin d thông qua quyt djnh; 

e) Phuang an bik quyt bao g6m tan thành, không tan thành và không có kin 
d6i vâi trng vAn d lAy kin; 

f) Thii hn phài gui v Tng Cong ty phiu lAy ki&i dA duçic ira lan; 

g) HQ, ten, chft k cüa Chü tjch H0i  d6ng quàn trj. 

4. C dông có th giri phiu lAy kin dA trá lói dn Tng Cong ty bang hinh 
thi'rc gui thu, fax hoc thu din tr theo quy djnh sau day: 

a) Tnthng hqp gui thu, phMu lAy ' kin da duçc trã l?i phAi có chft k cüa c 
dông là cá nhân, cüa nguani dai  din theo üy quyn hoc nguani dai  din theo pháp 1ut 
cüa c dông là t chrc. Phiu lAy kin gui v Tng Cong ty phãi duçic dmg trong 
phong bI dan kIn và không ai dirge quyn ma tn.ràc khi kim phiu; 

b) Trirôrng hgp g1ri fax hoc thu din tü, phiu lAy ' kin gri v cong ty phâi dirge 
gift bi mt dn th&i dim kim phiu; 

c) Câc phiu lAy kin gui v Tng Cong ty sau thi h.n dA xác djnh ti n0i  dung 
phiu lAy ' kin hoc dA bj ma trong twang hçip gui thu và bj tit 10 trong twang hgp 
gui fax, thu din tCr là không hcrp l. Phiu lAy ' kin khOng dirge gui v duçic coi là 
phik không tham gia biu quyt. 

5. Hi d6ng quán tn th chirc kim phiu và 1p biên bàn kim phiu duOi sr ching 
kin, giám sat cia Ban kim soát hoc cüa c dông không n&n gift chi'rc vi quãn l cong 
ty. Biên bàn kim phiu phãi bao gm cac n0i  dung chU yu sau day: 

a) Ten, dja chi tri si chmnh, mA s6 doanh nghip; 

b) Mic dIch và các vAn d cAn lAy ' kién d thông qua nghj quyt; 

c) S c dông vói tng s phiu biu quyét dA tham gia bik quyt, trong do phân 
bit s phik biu quy& hçip l và s phiu biu quyt không hcip 1 và phucmg thüc gui 
phi&i biu quyt, kèm theo ph%1 lic danh sách c dông tham gia bik quy&; 

d) T6ng s phMu tan thành, không tan thành và không cO ' kién d6i vâi tang vAn 

e) VAn d dA ducyc thông qua và t)) l biu quyt thông qua tuong ing; 
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1) FTc, ten, chft k cüa Chü tjch Hi dng quàn trj, ngix&i giám sat kim phiu Va 
nguôi kim phiu. 

Các thành viên Hi dng quàn trj, ngi.thi kim phiu và nguäi giám sat kim 

phiu phài lien dOi chju trách nhim v tInh trung thrc, chInh xác cüa biên bàn kim 

phiu; lien dOi chju trách nhim v cac thit hi phát sinh tr các quyt djnh duqc thông 

qua do kim phiu không trung thrc, không chinh xãc. 

6. Biên bàn kim phiu và nghj quyt phài di.rcc gri dn các c dong trong thyi 

hn 15 ngày k tr ngày kt thUc kim phiu. Tnring hçip Tng Cong ty có trang thông 

tin din tir, vic gui biên bàn kim phiu và nghj quyt có th thay th bAng vic däng 

tài len trang thông tin din tir cüa Tng Cong ty. 

7. Phiu 1y kin dà duçic trà loi, biên bàn kim phiu, nghj quyt dà ducxc thông 

qua và tài 1iu có lien quan giri kern theo phiu 1y kin di.rcic km giu ti trii sO chInh 

cüa Tng Cong ty. 

8. Nghj quyt duçic thông qua theo hinh thrc 1y kin C6 dông bAng van bàn có 

giá trj nhu nghj quyt duqc thông qua ti cuc hop Di hi d6ng c6 dông. 

Diu 22. Biên bàn hp Di hi dng c dông 

1. Cuc hop Dai  hi d6ng c6 dOng phài duçic ghi biên bàn và có th ghi am hoc 

ghi và km giti dtrOi hlnh thuc din tr khác. Biên bàn phãi duçic 1p bAng ting Vit, có 

th 1p them bAng ting Anh và có các ni dung chñ yu sau day: 

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

b) ThOi gian và dja dim hop Di hi d6ng c6 dông; 

c) Chuang trInh hçp va ni dung cuc hop; 

d) H, ten chü t9a và thu k; 

e) Tom tt din bin cuc hop và các kin phát biu ti Di hi d6ng C6 dong 

v tmg vAn d trong ni dung chixcmg trinh hop; 

f) S6 c6 dông và t6ng s6 phiu biu quyt cüa các C6 dông dir hçp, phi 1iic danh 

sách dang k c6 dông, di din c6 dông dir hop vOi s6 c6 phn va s6 phiu bAu tucYng 

lrng; 

g) T6ng s6 phiu biu quyt d6i vOi trng vAn d biu quyt, trong do ghi rO 

phuang thi'xc biu quyt, t6ng s6 phiu hcTp l, không hop 1, tan thành, không tan thành 

và không có kin; t' l tucing img trên t6ng s6 phiu biu quyt cUa c6 dông dir hop; 

h) Các vAn d da duqc thông qua và tr 1 phiu biu quyt thông qua tuclng irng; 

i) Chu k cUa chü tça và thu ky". 

Truông hop thu tQa, thu k t'~ ch6i k biên bàn hop thi biên bàn nay có hiu lirc 

nu djrqc tAt cà thành viên khác cüa Hi d6ng quãn trt tham dr hp k và cO d.y dü ni 
dung theo quy djnh t.i khoàn nay. Biên bàn hp ghi rO vic chü t9a, thu k tr ch6i k 
biên bàn hop. 
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2. Biên bàn hop Dai hOi dng c dông phài lam xong và thông qua trtrOc khi kt 
thüc cuc hQp. 

3. Chü t9a và thu k cuc h9p hoc nguôi khác k) ten trong biên bàn hQp phài 
lien dói chju trách nhim v tinh trung thrc, chinh xác cüa ni dung biên bàn. 

4. Biên bàn 1.p bang ting Vit va ting Anh CO hiu lrc pháp l) nhw nhau. 
Trueing hçp cO sr kliác nliau v ni dung gifla biên bàn bang ti&ig Vit Va bang ti&ig 
Anh thI ni dung trong biên bàn bang ting Vit ducic áp diving. 

5. Biên bàn hQp Di hi d6ng c dong phãi &rcic gri dn tt cã c dông trong thôi 
han 15 ngay k tr ngày kt thüc cuc hçp; vic gui biên bàn kim phiu có th thay th 
bang vic dang tãi len trang thông tin din tCr cüa T6ng Cong ty. 

6. Biên bàn hQp Dai  hi d6ng c dông, nghj quyt d duçic thông qua và tài 1iu 
cO lien quan gi'ri kern theo thông báo mM h9p phài duqc luu git tai  trii so chinh cUa 
Tng Cong ty. 

f)iu 23. Yêu cu hüy bö quyt djnh cüa Di hi dng c dông 

Trong thai hn chin muai (90) ngày, k tir ngày nhn ducic biên bàn h9p Dai  hi 
d6ng c dông hoc biên bàn kt qua kim phiu lAy ' kin c dông bAng van bàn, c 
dông hoc thOrn c dông quy djnh tai  Diu 11.4 DMu l nay cO quyn yêu cAn TOa an 
hoc Tr9ng tài xem xét, hüy bO nghj quyt hoc mt phAn ni dung nghj quyt Dai  hi 
dng c dông trong các truang hgp sau dày: 

1. Trinh tr va thu t1c triu tp h9p hoc lAy kin c dong bAng van bàn và ra 
quyt djnh cüa Dai  hi dng c dông vi pham nghiêm trçng quy dlnh  cUa Lut doanh 
nghip và Diu l nay, trr truOng hcip quy djnh tai  Diki 20.6 DMu l nay. 

2. Ni dung nghj quy& vi phm pháp lut hoc Diu 1 nay. 

TnxOng hçp cO c dông, nhóm c6 dong yêu cAu Tôa an hoc Trong tài hUy bO 
nghj quyt Dai hOi dng c dông theo quy djnh ti Diu nay, nghj quyt do vAn có hiu 
lrc thi hành cho dn khi quyt djnh hüy bO nghj quyt do cUa Tôa an, TrQng tài cO hiu 
lrc, trr truYng hçip áp dung bin pháp khAn cAp tm th?i theo quyt djnh cüa ca quan 
Co thm quyn. 

VII. 1101 BONG QUAN TilT 

Biu 24. lJ'ng cfr, d cfr thành viên Hi dng quän tij 

1. Truang hçip d xác djnh duçic üng cir viên Hi dng quàn trj, Tng Cong ty 
phài Cong b thông tin lien quan dn các (xng cCr viên t& thiu 10 ngày truOc ngày khai 

mac h9p  Dai  hi d6ng c dông tren trang thông tin dien  tO cüa Tng Cong ty d c dông 
có th tim hiu v các img CO viên nay truOc khi bO phMu. tTng cO viên Hi dng quãn 
tij phãi có cam kt bang vAn bàn v tInh trung thc, chinh xac cUa các thông tin cã nhân 
ducic cong b6 và phài cam kt thrc hin thim vi mt cách trung thrc, cAn tr9ng và vi 
igi Ich cao nhAt cUa Tng Cong ty nu &rçrc bAn lam thành viên Hi d6ng quán trj. 
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Thông tin lien quan dn ing viên Hi ding quãn trj chrqc Cong b bao gôm các ni dung 

t6i thiu sau day: 

a) HQ ten, ngày, thang, näm sinh; 

b) TrIrih d chuyên môn; 

c) Qua trinh Cong tác; 

d) Các ehüc danh quãn 1 khác (bao gm cà chirc danh Hi dng quãn trj cUa 

cong ty khác); 

e) Các lqi Ich có lien quan tâi Tng Cong ty và các ben có lien quan cüa Tng 

Cong ty (nk co); 

f) H, ten cUa c dOng hoc nhóm c dong d cü üng viên do nu có); 

2. Các c dông ntm giü c phn ph thông có quyn gp s quyn biu quyêt dê 

d cir các rng viên Hi dng quãn trj. C dông hotc nhóm c dông nm giü tlr 10% dn 

duâi 20% drqc d cr ti da mt (01) 1rng viên; tü 20% dan di.rói 30% thicc d cr ti da 

hai (02) irng viên; ti1r 30% dan di.rài 40% di.xçic d cü ti da ha (03) rng viên; tlr 40% dn 

dtrOi 50% dirge d cr ti da bn (04) irng viên; tr 50% dan dual 60% dirge d cir ti da 

näm (05) rng viên; ffi 60% dan dual 70% dirge d cü thi da sáu (06) i.rng vien; tlr 70% 

dn dual 80% dirge d eir thi da bay (07) trng viên; và tlr 80% dan dual 90% tang s e 

phn CO quyan biau quyat dirge da ci:r thi da tam (08) thành viên. 

3. Trixing hap s luqng üng viên Hi dong quãn trj thông qua dê cü và üng cir 

vn không dü s lucmg cn thiat, Hi dng quân tr throng nhim có tha giài thiu them 

irng cü viên da Di hi dng c dông thông qua. 

4. Thành viên Hi dng quãn trj phãi dáp 1rng các tiêu chutn và diéu kin theo 

quy djnh ti khoán 1 Diau 155 Lutt Doanh nghip, Eiau 275 Nghj dnh 155/2020/NED- 

CP và Diau l nay.
. . Dieu 25. Thanh phan va nhiçm ky cua thanh vien Hçi dong quan frj 

1. Hi dtng quãn trj có tlir 03 dn 11 thành viên. S krcmg ci tha thành viên Hi 
A . 

dong quan trl tirng nhiçm ky do Di hQl dong co dong quyet dnh. 
• .A 2. Nhiem ky cua thanh vien Hçi dong quan trl khong qua nam (05) nam va co the 

dirge bu lai vai s nhim k' không h.n cha. Mt Ca nhân chi dugc bu lam thành viên 

dc 1p Hi dng quán tr cüa Tng COng ty không qua 02 nhim k' lien tVc.  Trung 

hap tht ca thành viên HOi  dng quãn trj cüng k& thüc thim k' thI các thành viên do 

tiap tiic là thành viên Hi ding quãn trj cho dan khi có thành viên mài dugc bu thay 

tha và tiap quãn cong vie. 

3. Co cu thành viên Hi dng quãn trj nhu sau: 

Tng s thành viên Hi dng quãn trj khOng di&u hành phãi chiam It nht mt 

phn ba (1/3) thng sa thành viên Hi dng quail trj. Co cu thành viên Hi dng quàn 
trj thirc hin theo quy djnh pháp 1ut. Tng Cong ty hn ehê ti da thành viên HOi  dng 
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quãn tn kiêm nhim chirc danh diu hành cüa Tang Cong ty d dam bão tInh dc 1p 
cUa Hi d6ng quàn tn. 

4. Thành viên HOi  dng quàn trj không con tu cách thành viên Hi d6ng quân trj 
trong tnrYng hçip bj Di hOi  d6ng c dông min nhim, bi nhim, thay th theo quy 
djnh ti Diu 160 Lut Doanh nghip. 

5. Vic b nhim thãnh vien Hi dng quãn tn phâi ducic cong b thông tin theo 
các quy djnh cüa pháp lust  v cong b thông tin trên thj trixmg chng khoán. 

6. Thành viên Hi dng quàn tn co th không phài là c6 dông cia T6ng Cong ty. 

7. Thành viên Hi d6ng quãn tn cüa mt cong ty dai  chng clii duqc d6ng thi là 
thành viên Hi dng quãn trj ti t6i da 05 cOng ty khác. 

Diu 26. Quyn hn và nghia vi cüa H)i dng quail fri 

1. Hi ding quãn trj là co quan quãn I T6ng Cong ty, có toàn quyn than danh 
Tong Cong ty de quyet dinh,  thi,rc hien quyen va nghia vi cua Tong Cong ty, tru cac 
quyn và nghTa vt thuc th.m quyn cüa Dai  hi dng c dông. 

2. HOi  d6ng quãn trj cO nhttng quyn hn và nghia vi,1 sau: 

a) Quyt djnh chin luc, k hoch phát trin trung h.n vã k hoach kinh doanh 
hang nam cua Tong Cong ty; 

b) KMn nghj loi c phn và t6ng s c ph.n ducc quyn chào ban cüa tirng loi; 

c) Quyt djnh ban c phn chua ban trong phm vi s6 c6 phn duve quyn chào 
ban cüa ffing loai; quyt djnh huy dng them vn theo hinh th(xc khác; 

d) Quyt djnh giá ban c6 phn va trái phMu cüa Tng Cong ty; 

e) Quyt djnh mua la  c pMn theo quy djnh ti khoãn 1 và khoãn 2 Diu 133 
cüa Lust Doanh nghip; 

f) Quyt djnh du ti.r hoc ban s6 tài san cO giá tn duOi 35% t6ng giá tnj tài san 
tth len dxqc ghi trong báo cáo tài chInh gAn nMt cña Tng Cong ty; 

g) Quyt djnh giãi pháp phát trin thi tnu&ng, tip thj và cong ngh; 

h) Thông qua hçip dng mua, ban, vay, cho vay và hqp dng, giao djch khác Co 
giá fri tr 35% t6ng giá tnj tài san tri len &rqc ghi trong báo cáo tài chInh gn thAt cüa 
Tng Cong ty hoc mt giá tnj khác theo nghj quyt phan cAp thAm quyk cUa Hi dng 
quàn trj thy trng thii k' va hçip d6ng, giao djch thuc thm quyn quy& djnh cUa Di 
hi dng C6 dong theo quy djnh ti dim d khoãn 2 Diu 138, khoãn 1 và khoãn 3 Diu 
167 cüa Lu.t Doanh nghip; 

i) Bu, min thim, bi nhim Chü tjch Hi d6ng quãn trj; b6 thim, min nhim, 
k kt hcip d6ng, chm dt'it hçrp d6ng d6i vâi T6ng giam d6c, các PhO T6ng Giám d6c, 
K toán truâng và nguoi quã.n 1i' quan trQng khác theo Ngh.j quyt cüa Hi d6ng quán 
trj trng thii ks'; quy6t djnh tin hrcmg, thu lao, thu&ng va lqi Ich khác cüa nhung ngui 
quãn l do; cir ngixOi d.i din theo Uy quyn tham gia Hi d8ng thành viên hoc Di hi 
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dng c dông a cong ty khac, quyt djn.h müc thu lao và quyn lqi khác cüa nhng nguôi 

do; 

j) Giám sat, chi dao  Tng giám dc và nguai quãn 1' khãc trong diu hành cong 

vic kinh doanh hAng ngày cüa Tng Cong ty; 

k) Quyt djnh Ca cAu t chirc, các quy ch quãn 1 ni b cUa Tang Cong ty thuOc 

thm quyn theo nghj quyt cüa Hi dng quãn tr tiiy timg thii ks', quyt djnh thành 

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

nghip khác; 

I) Duyt chuong trinh, ni dung tài 1iu phic vii hcp Dai hOi d6ng c dông, triu 

$p hop Dai hôi dng c dong ho.c 1y kin d Dai  hi dng c dong thông qua nghj 

quyêt; 

m) TrInh báo cáo tài chInh hAng näm len Dai  hi dng c dông; 

n) Kin nghj müc c tic duqc trà; quy& djnh thyi han  và thu tiic trá c tüc hoc 

xü 1' 1 phát sinh trong qua trinh kinli doanh; 

o) Kin nghj vic t chirc 1a,  giãi th cong ty; yêu cAu pha san Tang Cong ty; 

p) Phân cp cho Tng Giám d6c thrc hin các nhim v diu hành trong phm 

vi quyn han  cüa Hi dng quãn trj; 

q) Chju trách nhim truâc c dông v hoat dng cüa Tng Cong ty; 

r) Di xi binh dng di vOi tt cà c dOng và ton tr9ng lçii Ich cüa ngui Co quyên 

lcii lien quan dn Tng Cong ty; 

s) Dam bão hoat dng cüa Tng Cong ty tuân thu các quy djnh cüa pháp 1ut, 

Diu l và quy djnh ni b cüa Tng Cong ty; 

t) Xây drng Quy ch boat dng cUa Hi dng quàn tr trInh Dai hOi dng c dOng 

thông qua và cOng b6 trên trang thông tin din tü cUa Tng Cong ty; 

u) Giám sat và ngàn ngira xung dt lqi Ich cüa các thành viên Hi dng quàn trj, 

thành viên Ban kim soát, Tng giám dc và ngithi quán l khác, bao gm vic sü ding 

tãi san Tng Cong ty sai miic dIch và lam diing các giao djch vài ben lien quan; 

v) Xây drng Quy ch ni b v quân trl cong ty va trinh Dai  hi dng c dong 

thông qua; 

w) B nhim NgiiOi phi trách quàn trj cong ty; 

x) T chirc dào tao, tp hun v quàn trj cOng ty và các k5 näng cn thit cho 

thành viên Hi dng quán trj, Ttng giám dc và nguai quãn l khác cüa Tang Cong ty; 

y) Báo cáo hoat dng cua Hi dng quãn trj tai Dai hi dng c dOng theo quy 
djnh tai  Diu 280 Nghj djnh 1 55/2020/ND-CP và các van bàn süa di, bô sung, thay the 

nêucO. 

z) Quyn và nghTa viii khác theo quy djnh cüa Lust  Doanh nghip, Lust Chirng 
khoán, quy dnh khác cüa pháp 1ut và Diu 1 nay. 

ONG,  

cO 
CON 
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Diu 27. Thu lao, thir&ng vâ lçi Ich khác cüa thành viên Hi ding quãn Ui 

1. T6ng Cong ty có quyn trâ. thu lao, thuông cho thành viên Hi dng quãn trj 
theo két qua. và hiu qua kinh doanh. 

2. Thành viên Hi dng quãn tij duçic huâng thi lao cong vic và thu&ng. Thu 
lao cOng vic duçic tInh theo s ngay cong cn thiét hoân thành nhim vi ciia thành viên 
Hi dng quãn tn và mic thi lao mi ngày. Hi d6ng quãn trj dr tInh müc thi lao cho 
tirng thành viên theo nguyen tc nMt tn. T6ng mirc thi lao và thuông cUa Hi dng 
quân trj do Di hQi dóng c dông quyt ctjnh tai  cuc h9p thuông nien. 

3. Thành viên Hi d6ng quãn trj ducic thanh toán clii phi n, &, di li và chi 
phi hçip l khác khi thrc hin nhim viii duçc giao. 

4. Thu lao cüa tirng thành viên Hi dng quàn tn duc tInh vào clii phi kinh doanh 
cüa Tng Cong ty theo quy djnh cüa pháp lut v thu thu nhp doanh nghip, duqc th 
hin thành miic riêng trong báo cáo tài chInh hang näm cüa Tang COng ty và phãi báo 
cáo Di hi dng c dOng ti cuc h9p thi.räng niên. 

Diu 28. Chü tich  Hi ding quail tn 
1. Chü tjch Hi d6ng quãn tn do Hi dng quàn tn Mu, min thim, bAi nhim 

trong s các thành viên Hi dng quãn fri. 

2. Chü tjch HOi  d6ng qun tn không ducic kiêm T6ng giám d6c. 

3. Chü tjch HOi  dng quán tn có quyn vá nghTa vi sau day: 

a) Lp chuung trinh, ké hoach hot dng cUa Hi dng quãn trj; 

b) Chu.n bj chuang tnInh, ni dung, tài lieu phiic vi cuc hop; triu tap, chü tn 
và lam chü t9a cuc hQp Hi dng quãn tn; 

A. . h . , . A c) To chuc viçc thong qua ngh quyet, quyet dinh  cua H91 cong quãn tn; 

d) Giám sat qua trInh t ch(xc thirc hin các nghj quyt, quyt djnh cUa Hi d6ng 
quãntrj; 

e) Chü tQa cuQc h9p Dai  hi d6ng c dong; 

I) Quyn va. nghTa vti khác theo quy djnh cüa pháp 14t. 

4. Truàng hcip Chü tjch HOi  dng quãn tij Co dcrn ttr chirc ho.c bj min nhim, 
bai nhim, Hi dng quãn tn phãi Mu nguài thay th trong thii hn 10 ngày ké tr ngày 
nhn clan ffi chi'rc hoc bj min nhim, bai nhim. 

5. Trueing hçip ChU tjch HOi  dn quãn trj v&ig m.t hoc không the thrc hin 
ducic nhim vi.i cüa mmnh thi phâi üy quyên bng vn bàn cho mt thành viên khác thirc 
hin quyen và nghia vi cua Chu tjch Hi cong quãn frj theo nguyen tAc quy djnh ti 
Diêu 1 Tng Cong ty. Truôrng hcip không cO ngubi cluqc uy quyèn hoc Chü tjch Hi 
dng quán trj chêt, mat tIch, bi tm giam, clang chap hành hinh pht tU, clang chap hành 
bin pháp xü l hành chInh ti cci si cai nghin bat buc, ca s& giáo dic bat buc, trôn 
khOi noi cu trü, bj hn ché hoc mat nang lrc hânh vi dan sr, có khO khän trong nhn 
thic, lam chu hành vi, bj TOa an cam dam nhim chirc vu, cam hành ngh hoc lam 
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cong vic nhAt djnh thi các thanh vien con 1i bu mt nguOi trong s6 các thành viên gift 
ch(ic Chü tjch Hi dông quan trj theo nguyen tc da so thãnh vien cOn 1i tan thành cho 
dn khi co quy& djnh mói cüa Hi dông quãn trj. 

6. Khi xét thAy cn thit, H.i dng quãn fri quy& djnh b nhim thu k Tng 
Cong ty. Thu k Tng Cong ty cO quyên và ngliia vi sau day: 

a) H trq t chi'rc triu tp h9p Di hi dng c dông, Hi d6ng qun tn; ghi chép 
các biên bàn hçp; 

b) H trçi thành viên Hi dng quãn tn trong vic th%rc hin quyn và nghia vi 
ducic giao; 

c) H trçl Hi d6ng quãn trj trong ap ding và thrc hin nguyen tc quãn tn cong 
ty; 

d) H trçi Tng Cong ty trong xay drng quan h c dông và bão v quyn, lcii Ich 
hçp pháp cüa có dông; vic tuân thu nghia vi cung cap thông tin, cong khai hOa thông 
tin và thU tiic hành chiInh; 

Diu 29. Cue hçp cüa Ht?i dng quail tj 

1. ChU tjch HQi dng qu.ãn tn ducc bu trong cuc hçp du tiên cUa Hi d6ng 
quàn trj trong thii hn 07 ngày lam vic k tft ngày kt thUc Mu cCr Hi dng quãn fri 
do. Cuc h9p nay do thành viên cO s6 phiu Mu cao nhát hoc t l phiu bAu cao nMt 
triu tp và chU tn. Truarng hqp có nhiu han mt thành viên CO s6 phiu Mu hoc t' 1 
phik Mu cao nhât và ngang nhau thi các thành viên Mu theo nguyen tAc da s d ch9n 
01 ngui trong so hQ triu tp hp Hi dng quãn trj. 

2. Hi d6ng quân trj hQp It nMt m6i qu' mOt  Mn và cO th hp Mt thuông. 

3. ChU tjch Hi dOng quãn fri triu tp hQp Hi dOng quãn frj trong các trtthng 
hçip sau dày: 

a) Co d nghj cia Ban kim soát hoc thành viên dc 1p HOi  dOng quán trj; 

b) CO d ngh cUa TOng giám dOc hoc It nMt 03 ngi.thi quãn l khác; 

c) Co dè nghj cUa It nhAt 02 thành viên Hi dOng quàn trj; 

d) Trueing hçip khác theo quy djnh pháp lut. 

4. D nghj quy dinh  ti khoãn 3 Diu nay phãi ducic 1pthành vAn bàn, trong dO 
nêu rO miic dIch, vk d cn thão lun và quy& djnh thuc thm quyn cUa Hôi dOng 
quãn tij. 

5. ChU tjch Hi dOng quãii frj phái triu tp hp Hi d6ng quin tnj trong thOi hn 
bay (07) ngay lam vic, k tft ngà.y nhn dixqc d nghj nêu ti khoãn 3 Diu nay. Trung 
hçip không triu tp hQp theo d ngh thI ChU tjch Hi dOng quàn tn phài chiu tnách 
thim v nhftng thit h,i xãy ra dOi vài TOng Cong ty; nguoi d nghj có quyn thay th 
ChU tch Hi d6ng quãii frj triu tp hp Hi dOng quàn tn. 

6. ChU tjch HOi  dOng quán trj hoc nguäi triu tp h9p Hi dOng quãn tnj phãi gUi 
thông báo mi h9p chm nMt là 03 ngày lam vic truàc ngày h9p. Thông báo miii hpp 
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phài xác dnh ci th thii gian và dja dim hQp, chuong trinh, các vAn d thâo lun và 
quy& djnh. Kern theo thông báo mài hp phài có tài lieu sir drng ti cuôc hp và phieu 
biu quy& cüa thành viên. 

Thông báo môi hçp Hi d6ng quãn trj Co th gri b&ng giAy m?yi, din tho.i, fax, 
phuong tin din tr và bão dam den ducic da clii lien lc ciia trng thãnh viên Hi d6ng 
quãn trj duçic dAng k ti T6ng Cong ty. 

7. Chü tjch Hi dng quàn trj hoc ngithi triu tp gi'ri thông báo mài hp và các 
tài lieu kern theo den các Kim soát viên nhu di voi eác thành viên HOi  d6ng quãn frj. 
Kiem soát vien có quyn dr cac cuc hp Hi d6ng quãn tn; có quyn thão lun nhung 
không ducc bieu quyt. 

8. Cuc hp Hi dng quãn trj ducic tien hành khi có tr ba ph.n tu thng s6 thânh 
viên trô len dir hop. Trung hcip cuc hp dixqc triu tp theo quy dnh ti khoãn nay 
không dü s thành viên dir hop theo quy djnh thi ducic triu tp iAn thu hai trong thói 
hn 07 ngày ke tir ngày dir djnh hp iAn th(x nhAt. Trueing hcip nay, cuOc hp ducxc tiên 
hành neu cO han mt nra s6 thãnh viên Hi d6ng quãn trj dir hop. 

9. Thành viên Hi d6ng quãn tn ducic coi là tham dr và bieu quyt ti cuc 
hop trong trLr1ng hcip sau day: 

a) Tham dr và bieu quyet trrc tiep ti cuc hop; 

b) Uy quyn cho nguô'i khác den dr hp va bieu quyet theo quy djnh ti khoãn 
11 Diunày; 

c) Tham dr và bieu quyet thông qua hOi  nghj tnirc tuyn, hO phieu din tr hoc 
hinh thrc din tir khãc; 

d) Gui phieu bieu quyet den cuOc hp thông qua thu, fax, thu din ti:r; 

e) Tham dir và bieu quyét thông qua hInh thüc h9p ket hcirp mt hoc rnt s các 
hinh thi'rc nêu trên. 

10. Truàng hçrp gCri phieu bieu quyet dn cuc hop thông qua thu, phieu bieu 
quyet phài dirng trong phong bi dan kIn va phái duçxc chuyen den Chü tjch HOi  dng 
quãn trj chm nhAt là 01 gi1 truàc khi khai mac. Phiu bieu quyt clii duçic mi truàc sr 
chthig kien cüa tAt cà nhtthg nguäi dr hop. 

11. Thành viên phài than-i dir dy dü các cuc hop Hi dng quàn trj. Thành viên 
duqc üy quyn cho ngtrOi khác dir hop va bieu quyet neu duçic da s6 thành viên Hi 
d6ng quãn tn chAp thun. 

12. Nghj quyet, quyet djnh c1ia Hi dng quãn tn ducic thông qua neu ducic da s 
thành viên dir hp tan thanh; tnrOng hqp s phiu ngang nhau thi quyt djnh cui cing 
thuc v phia có kien cUa Chü tjch Hi dng quãn tij. 

Diu 30. Biên ban hçp Hi dng quãn tn 
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1. Các cuc hp Hi dng quãn trj phái dircic ghi biên bàn và có the ghi am, ghi 
và km git duOi hInh thirc din tü khác. Biên bàn phài 1p bang tiêng Vit và có th Itp 
them bang tiêng mrOc ngoài, bao gôm các ni dung chü yêu sau day: 

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

b) Thñ gian, dja dim hop; 

c) Mic dIch, chucmg trinh và nii dung hop; 

d) H, ten tmg thành viên dir hçp hoc ngui duçic üy quyn dir hp và each thirc 
dir hop; hç, ten các thành viên không dir hçp và 1' do; 

d) V.n d dirge thào 1un và biu quy& ti cuc hop; 

e) Tom t&t phát biu kin cüa tlmg thành viên dr hp theo trinh tr din bin 
cüa cu'c hop; 

g) Kt qua biu quyt trong dO ghi rO nhftng thành vien tan thành, không tan thành 
và không cO kiên; 

h) Vn d d dirge thông qua và t' 1 biu quyt thông qua tt.rGng rng; 

i) H, ten, ch k chU tça và nguôi ghi biên bàn, trr trithng hcrp quy djnh ti 
khoãn 2 Diêu nay. 

2. Trirông hyp chü tça, ngirôi ghi biên bàn t chi k biên bàn hçp nhung nu 
diroc tat cá thành viên khac cüa Hi dông quãn trj tham dr hçp k và cO day dü ni dung 
theo quy djnh ti các diem a, b, c, d, d, e, g và h khoàn 1 Diêu nay thI biên bàn nay cO 
hiêu 1irc. 

3. ChU tça, nguii ghi biên bàn và nhCtng ngir?i k ten trong biên bàn phài chju 
trách nhim v tInh trung thirc và chInh xác cüa ni dung biên bàn hp HOi  dong quân 
trj. 

4. Biên bàn hp Hi dng quàn trj và tài 1iu si diing trong cuc hp phài dirge 
h.ru giü tai  trii s& chInh cüa Tong Cong ty. 

5. Biên bàn 1p b&ng ting Vitvà b&ng ting nuOc ngoài có hiu 1rc pháp 1 nhtr 
nhau. Tru?mg hcrp có sir khác nhau ye ni dung giüa biên bàn bang tiêng Vit và bang 
tiêng nirOc ngoài thI ni dung trong biên bàn bang tiêng Vit dirçrc áp drng. 

Diu 31. Ngrôi phii trách quãn trj cong ty 

1. Hi dng quãn trj b thim It nht 01 nguài phi trách quàn trj cong ty d h 

trg cong tác quàn tr cong ty ti doanh nghip. NgixOi phi trách quãn trj cong ty cO th 

kiêm nhim lam Thi.r k' cOng ty theo quy djnh tai  khoàn 6 Diu 28 Diu 1 nay. 

2. NgtrOi phii trách quàn trj cOng ty không dirge dng thri lam vic cho t chirc 

kim toán ducic ehp thun dang thrc hiên kim toán các báo cáo tài chInh cUa Tng 

Côngty. 

3. Ngiräi phi trách quán trj cOng ty có quyn và nghia vi sau: 

a) Tir vn Hi dng quán tr trong vice  t chire hop Di hi dng c dông theo 
quy djnh và các cong vic lien quan giUa Tng Cong ty va c dong; 
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b) Chun bj các cuc hQp Hi d6ng quãn trj, Ban kim soát và Di hi dng ci 
dông theo yêu cu cia Hi d6ng quãn tn ho.c Ban kMm soát; 

c) Tu vn v thi tl?c cüa các cuc h9p; 

d) Tham dir các cuc h9p; 

d) Tu vk thU tic l.p các nghj quyt cUa Hi dng quãn tn phU hçip vài quy djnh 
cUa pháp 1ut; 

e) Cung cp các thông tin tài chinh, biên bàn h9p Hi dng quán tn và các thông 
tin khác cho thãnh viên Hi ding quãn trj và thành viên Ban kim soát; 

g) Giám sat và báo cáo HOi  d6ng quãn trj v hot dng cong b thông tin cUa 
Tng Cong ty; 

h) Là du m6i lien 
lac 

vOi các ben có quyn 1i 1in quan; 

i) Báo mt thông tin theo các quy djnh cUa pháp 1ut; 

k) Các quyn va nghia vi  khác theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

VIII. TONG GIAM DOc VA NGIJI DIEU IlANu KHAC 

Diu 32. T ch(rc b may quãn 1' 

H th6ng quãn 1 cUa Tng Cong ty phãi dam bâo bO may quán 1 chju trách 
nhim tnrOc Hi dng quán trj và chju sr giám sat, chi do cUa Hii d6ng quãn tn trong 
cong vic kinh doanh hang ngày cUa T6ng Cong ty. Tng Cong ty có Tang Giám d6c, 
các Phó Tng Giám dc, K toán truâng. Vic b6 thim min nhim, bài nhim các 
chirc danh nêu trên phãi duqc thông qua bang ngh quyt Hi dng quãn trj. 

.A S..) • Dieu 33. Ngmn dieu hanh Tong Cong ty 

1. Theo d nghj cUa T6ng Giám dc và di.rçic sir chip thu4n cUa Hi dng quãn 
trj, T6ng Cong ty duqc tuyn dng ngui diu hãnh khác vOi s 1ung và tiêu chun phU 
hqp vài c cu và quy ch quán 1 cUa Tng Cong ty do Hi d6ng quãn trj quy djnh. 
Nguäi dik hành doanh nghip phài có trách nhim mk can d h trç Tng Cong ty dt 
duçic các mc tiêu d ra trong hoat dng và t chCrc. 

2. Tng Giám d& duçc trá hrang và thuông. Tin lucmg và thu&ng cUa Tng 
Giám d6c do HQi dng quán trj quyêt djnh. 

3. Tik luong ca nguài diu hành duçic tinh vào chi phi kinh doanh cUa Tng 
Cong ty theo quy djnh cUa pháp 1ut v thus thu nhp doanh nghip, ducic th hin thành 
mi?c rieng trong báo cáo tài chInh hang nAm cUa T6ng Cong ty và phái báo cáo Di hOi 
c1ng c dông ti cuc h9p thung niên. 

Diu 34. Bö nhim, min nhim, nhim vy và quyn hn cüa Tang Giám doe 
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1. Hi dng quãn frj b nhim mt thãnh viên Hi dng quãn trj hoc thuê me,t 
ngixôi khác lam Tng Giám dc. Tng Giám d6c phâi dáp irng các tiêu chun, diu kin 
sau dày: 

a) Không thuOc  d6i tirqng quy djnh ti khoãn 2 Diu 17 cüa Lut Doanh nghip; 

b) Không di.rçic là nguài có quan h gia d'mh cüa ngi.rôi quãn l Tng Cong ty, 
Kim soát vien cüa Tng COng ty va Tp doàn; nguñ dai  din phn vtn nhà ni.rOc ti 
Tp doàn, nguM di din phn vn cUa Tp doàn tai  Tng Cong t'; 

c) Co trinh d chuyên môn, kinh nghim trong quãn frj kinh doanh cia Tng 
Cong ty. 

2. Tng giam d6c là ngui diu hành cong vic kinh doanh hang ngày cüa Tng 
Cong ty; chu sr giám sat cüa HOi  d6ng quãn tn; chju trách nhim tnràc Hi ding quãn 
trj và truic pháp lut v vic thrc hin quyn, nghia v11 duçic giao. 

Nhim kr cüa T6ng Giám dc không qua näm (05) nàm và có th duqc b nhim 
1i vói s6 thim kS'  không hn ch. 

3. Tang Giám d6c có các quyn và. nghia vi sau: 

a) Quyt djnh các vn d lien quan dn cong vic kinh doanh hang ngày cila Tang 
Cong ty ma không thuc thm quyn cüa HOi  dng quân tn; 

b) T chi'rc thrc hin các ngh quy&, quyt djnh cüa Hi d6ng quãn tn; 

c) T6 chirc thirc hin k hoach kinh doanh và phucing an d.0 tir cüa Tng Cong 
ty; 

d) Kin nghj phucing an c cu t6 chirc, quy eh quãn 1 ni b cüa T6ng Cong 
ty; 

d) B nhim, min nhim, bi nhim cáe chüc danh quàn l trong Tng Cong ty, 
tth các chi'rc danh thuc th.m quyn cüa Hi d6ng quãn tn; 

e) Quyt djnh tin krong va lcii Ich khác d6i vâi nguYi lao dng trong Tng Cong 
ty, k cá ngithi quãn l' thuc thin quyn b nhim cüa T6ng Giám d6c; 

g) Tuyn d%Ing lao dng; 

h) Kin ngh phumg an trã c6 trc hoc xir l l trong kinh doanh; 

i) Quyn và nghia v khác theo quy djnh cüa pháp lust, Diu l nay và nghj quyt, 
quyt djnh cUa Hi dng quãn tnj. 

4. Tng Giám d6c phài diu hành cong vic kinh doanh h.ng ngày cUa Tang 
Cong ty theo ding quy djnh cüa pháp lust, Diu l Tng Cong ty, hcip d6ng lao dng k 
vâi T6ng Cong ty và nghj quy&, quyt dijnh cüa Hi dng quân trj. Trixông hcip diu 
hành trái vói quy djnh nay ma gay thit hai  cho Tng Cong ty thI Tng Giám d& phãi 
chu trách nhim truOc pháp lut và phãi b6i thithng thit hi cho Tng Cong ty. 
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5. Hi dng quãn tn có th min nhim Tng Giám dc khi da s thành viên Hi 

dng quân trj có quyn biu quyt dir hçp tan thành và b nhim Tng Giám dc môi 

thay th. 

IX. BAN KIEM SOAT 

Diu 35. Ing cfr, d cfr thành viên Ban kim soát 

1. Vic ng cü, d cir thành viên Ban kim soát duçc thrc hin tixcing tr quy djnh 

ti khoãn 2 Diu 24 Diu 1 nay. 

2. Trithng hçTp s krcTng các 1rng vien Ban kim soát thông qua d Cu V (mg cü 

không dü s hrcmg cn thit, Ban kim soát duang nhim có th d c(m them üng viên 
hoc t ch(mc d c(m theo Ca ch quy djnh ti Quy ch ni b v quân trj Tng Cong ty. 

Ca ch& Ban Kim soát di.rang nhim d cCr (mng viên Ban Kim soát phài ducic cong b 

rO rang trtràc khi Di hi ding c dong biu quyt bu thành viên Ban kim soát theo 

quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 36. Thành phn Ban kim soát 

1. S hrcnig Kim soát viên cüa Tng Cong ty tir 03 dn 05 Kim soát viên. So 

luçmng ci th thành viên Ban kim soát tung nhim k' do Dai  hi dng c dOng quyêt 

dnh. Nhim kS'  cUa Kim soát vien khOng qua näm (05) nàm va có th &rçlc bu 1i vOi 

s6 nhim ki không hn ch. 

2. Kim soát viên phãi dáp (mg các tiêu chu.n và diu kin theo quy djnh ti Diêu 

169 Lust Doanh nghip và không thuc các trt.rông hçip sau: 

a) Lam vic trong b ph.n k toán, tài chInh cUa Tng Cong ty; 

b) Là thành viên hay nhân viên cUa Cong ty kim toán dc l.p thc hin kim 

toán các báo cáo tài chInh cUa Tng Cong ty trong ba (03) nàm uk truOc do. 

3. Di hi dbng c dOng mik nhim Kim soát viên trong các trumng hqp sau: 

a) Không con dü tiêu chun và diu kin lam thành viên Ban Kim soát theo quy 

djnh ti khoán 2 Diu nay; 

b) Co don t(m ch(mc và ducxc chip thu.n; 

4. Di hi dng c dong bài nhim Kim soát viên trong các tritung hçip sau: 

a) KhOng hoàn thành nhim vu, cOng vic duqc phân công; 

b) Không thrc hin quyk và nghTa vi cUa mInh trong 06 tháng lien tiic, trr 

truOng hçip bt kM kháng; 

c) Vi phm nhik 1n, vi phm nghiem trçng nghTa vii cUa Kim soát viên theo 

quy djnh cUa Lut Doanh nghip và Diu 1 nay; 

d) Trueing hcip khác theo ngh quy& Di hi dkg c dOng. 

5. Tnr&ig Ban kim soát do Ban kim soát bu trong s các Kim soát viên; vic 
bu, mik nhim, Mi thim theo nguyen the da s. Ban kim soát phãi có han mt n(ca 
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s Kim soát viên thisng trü ti Vit Nam. Truâng Ban kim soát phái có bang tot 
nghip dai  hQc trâ len thuc mt trong các chuyên ngành kinh t& tài chInh, ké toán, 
kim toán, lut, quãn trj kinh doanh hoc chuyên ngãnh có lien quan dn hoat dng kinh 
doanh cüa Tang Cong ty. 

6. Quyn và nghTa vi cüa Trixông Ban kim soát: 

a) Triu tp cuc hp Ban kim soát; 

b) Yêu cu Hi d6ng quãn trj, Tng giám 16c và ngu?i diu hành khác cung cp 
các thông tin lien quan d báo cáo Ban kim soát; 

c) Lp vã k báo cáo cUa Ban kim soát sau khi dâ tham kháo kin eüa Hi 
d6ng quãn trj d trinh Dai  hi dng C6 dông. 

d) Quyn và nghia vi khác theo Quy ch t6 chirc và hot dng ciia Ban Kim 
soát. 

7. Trithng hçip Kim soát viên Co c11ng thôi dim kt thüc nhim k5' ma Kim 
soát viên nhim k' mài chua thrçic bu thi Kim soát viên dA ht thim k' vn tip tic 
thrc hin quyn va nghTa vi cho dn khi Kim soát viên nhim k' mài duçirc b.0 và 
nhn nhim v. 

Diu 37. Quyn và nghia vi cüa Ban kim soát 

Ban kim soát CO the quyn va nghia vi sau: 

1. Ban kim soát thc hin giám sat Hi d6ng quãn tn, T6ng Giám d6c trong vic 
quãn l và diu hãnh T6ng Cong ty. 

2. Kim tra tmnh hcip 1, hçp pháp, tInh trung th%re và mirc d cn tr9ng trong quàn 
l', diu hành hoat dng kinh doanh; tmnh h th6ng, nMt quán và phü hcrp cüa cong tác 
k toán, th6ng ke và 1p báo cáo tài chinh. 

3. Thm djnh tInh cty dü, hcip pháp và trung thrc cüa báo cáo tInh Mnh kinh 
doanh, báo cáo tài chInh hang näm và 06 tháng cüa T6ng Cong ty, báo cáo dánh giá 
Cong tác quán l' cüa Hi d6ng quán trj và trinh báo cáo thm ctjnh ti cuc h9p Dai  hi 
d6ng c6 dông thu6ng nien. R.à soát hcip d6ng, giao djch vOi nguM cO lien quan thuc 
thm quyn phê duyt cüa Hi d6ng quãn tn hoe Dai  hi d6ng C6 dông và dim ra 
khuyn nghj v hçip d6ng, giao djch c.n Co phé duyt eüa Hi d6ng quán fri hoc Dai 

hi d6ng c6 dông. 

4. Rà soát, kim tra và dánh giá hiu lirc và hiu qua cüa h th6ng kim soát ni 
b, kim toan nOi bO, quán l rüi ro và cânh báo sôm cüa T6ng Cong ty. 

5. Xem xét s6 k toán, ghi chép k toán và tài lieu khác cüa T6ng Cong ty, cong 
vic quãn 1, diu hành hoat dng cüa T6ng Cong ty khi xét thAy cn thit hoc theo 
ngh quyt Di hi d6ng c6 dong hoc theo yêu cu cüa c6 dông hoc thOrn C6 dông 
quy dinh ti Diu 11.4 Diu 1 nay. 
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6. Khi có yêu cu cüa C6 dông hoc nhóm c6 dong quy djnh ti Diu 11.4 Diu 
1 nay, Ban kim soát thrc hin kim tra trong thôi hn 07 ngãy lam vic k ttr ngày 
nhn duqc yêu c,u. Trong thii hn 15 ngày k ttr ngày kt thüc kim tra, Ban kim soát 
phài bàn cáo v nhttng vn d &rcxc yeu cu kMm Ira dn Hi d6ng quán tn và c6 dông 
hoc thOrn c6 dông Co yêU cu. Vic kim tra cia Ban kim soát quy djnh t,i khoãn nay 
không &rçic can trô hoat dng binh thing cUa HOi  d6ng quán trj, không gay gián don 
diu hành hot dng kinh doanh cüa T6ng Cong ty. 

7. Kin nghj Hi d6ng quãn trj ho.c D.i hi d6ng C6 dông bin pháp sa cl6i, b6 
sung, cai tin ca cu t6 chirc quàn l, giám sat và diu hành hoat dQng kinh doanh cia 
T6ng Cong ty. 

8. Khi phát hin có thành viên HOi  d6ng quàn trj, T6ng giám d6c vi phm quy 
djnh ti Diu 165 cüa L4t Doanh nghip phài thông báo ngay bang van bàn cho Hi 
d6ng quân tn, yêu cu nguôi CO hãnh vi vi pham chm drt hành vi vi phm va có giãi 
pháp khc phiic hu qua. 

9. Tham d%r và tham gia thào lun tai  các cuOc h9p Dai  hi d6ng C6 dông, Hi 

d6ng quàn trj và các cuOc hop khác cM T6ng Cong ty. 

10. Sr dung tu vk dc lap, bO phn kim toán ni b cUa T6ng Cong ty d thirc 
hin thirn vi duçic giao. 

11. Ban kim soát Co th tham khão kin cM Hi d6ng qu.ãn trj tnnc khi trinh 
báo cáo, kt lun và kin nghj len Dai  hi d6ng c6 dông. 

12. D xut, kin nghj Dai  hi d6ng c6 dông phê duyt danh sách t6 chüc kim 
toán duçic ch5p thi4n thrc hin kim toán Báo cáo tài chmnh cUa T6ng Cong ty; quyt 
djnh t6 chüc kim toán duçic cMp thun thirc hin kim tra hoat dng cüa T6ng Cong 
ty, bai min kim toán vien &rcic chp thun khi xét thy cn thi&. 

13. Chiu  trách nhim truàc c6 dông v hoat dng giám sat cUa minh. 

14. Giám sat tmnh hinh tài chmnh cüa T6ng Cong ty, vic tuân thu pháp 1u.t trong 
hoat dng cM thành vien Hi d6ng quãn trj, T6ng giám d6c, ngixôi quãn l' khac. 

15. Dam bàn ph6i hçip hoat dng vOi HOi  d6ng quán trj, T6ng giám d6c và C6 

dông. 

16. Truarng hcip phát hin hành vi vi pham pháp 1u.t hoc vi pham Diu 1 T6ng 
Cong ty cM thãnh viên HOi  d6ng quàn trj, T6ng giám d6c và ngui diu hành khác cUa 
T6ng Cong ty, Ban kim soát phâi thông báo b&ng van bàn cho Hi d6ng quân trj trong 
thii hn 48 gki, yeu cu nguii có hành vi vi pharn chm dit vi phm và cO giãi pháp 
khc phic hu qua. 

17. Xây drng Quy ch hoat dng cüa Ban kMm soát Va trinh Dai hOi d6ng c6 
dOng thông qua. 
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18. Báo cáo tai  Ei  hOi  dng c dong theo quy djnh tai  Diu 290 Nghj djnh 
155/2020/ND-CP và các vAn bàn sra di, b sung hoc thay th (nu co). 

19. Co quyn tip cn h6 sa, tãi lieu cUa Tng Cong ty hru gift ti trii so chinh, 
chi nhánh Va dja dim khác; CO quyn dn dja dim lam vic cUa nguOi quãn 1 và nhân 
viên cüa Tang Cong ty trong gR lam vic. 

20. Co quyn yêu cu HOi  d6ng quãn trj, thành viên Hi dng quãn trj, T6ng 
Giám dc va nguOi quàn 1 khác cung c&p d.y dü, chinh xác, kjp thOi thông tin, tài 1iu 
v cong tác qu.àn l', diu hành va hoat dng kinh doanh cUa Tng Cong ty. 

21. Quyn và nghTa vi khác theo quy dnh cüa pháp 1ut, Diu l nay và nghj 
quyt Di hOi  d6ng c dông. 

Biu 38. Cuc hçp cüa Ban kim soát 

1. Ban kim soát phài hop  It nht 02 I.n trong mt nrn, s6 hrgng thành viên tham 

di,r hp it nh,t là hai ph.n ha (2/3) s6 thành viên Ban kMm soát. Biên bàn hp Ban kim 
soát duçic 1p chi tit và rO rang. NguiM ghi biên bàn và các thành viên Ban kim soát 
tham dr hpp phãi k ten vào biên bàn cuOc hop. Các biên bàn hçp cüa Ban kim soát 
phài &rcic liru gift nhtñn xac djnh trách thim cüa tmg thành viên Ban kim soát. 

2. Ban kim soát cO quyn yeu cu thành viên Hi dng quân trj, Tng giám dc 
và di din t chirc kMm toán duçxc chip thu3n tham dr và trã l&i các vn d c.n duqc 

làmrO. 

Biu 39. Tin hrmig, thu lao, ththng và içi Ich khác cüa Kim soit viên. 

1. Kim soát viên duqc trà tin luGng, thU lao, thuOng và 1i ich khác theo quyt 
djnh cUa Di hOi  d6ng c dong. Ei hi d6ng c dong quyt djnh tng mi'rc tin hang, 
thU lao, thuOng, igi Ich khác và ngân sách hot dng h&ng nm cUa Ban kim soát. 

2. Kim soát viên ducrc thanh toán chi phi An, ô, di li, chi phI sU dwig djch vi ti.r 
vn dOe  1p vOi m(re hcip l. T6ng mrc thU lao và chi phi nay không vizclt qua Mng ngãn 
sách hot dng hang nAm cUa Ban kim soát da dirçic Di hQi dng c dông chip thun, 
trr truông hqp Di hOi  dng c dông CO quyt djnh khác. 

3. Tin hang va chi phi hot dung cUa Ban kim soát duge tInh vào chi phI kinh 
doanh cUa Tng Cong ty theo quy djnh cUa pháp lust v thu thu nhp doanh nghip, 
quy djnh khác cUa pháp lu.t Co lien quan va phài duqc 1p thành miic riêng trong báo 
cáo tài chlnh hang nAm cUa Tcng Cong ty. 

X. TRACH NIIIM CUA THANH VIEN HQI BONG QIJAN TR!, IUEM 
SOAT VIEN, TONG GIAM oOc vA NGITI BIEU IiAIH KHAC 

Diu 40. Trách nhim cn trçng 

Thành viên HOi  d*ng quân trj, Kim soát viên, Tng Giám dc và nguOi diu 
hãnh khác CO trách nhiOm thrc hin các nhim vii cUa mInh, k cá nhftng nhim vi vOl 

)NQ r 
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tu each thành viên các tiu ban cüa HOi  dng quãn trj, mOt  each trung thc, c.n trong vi 
lçii Ich cüa Tng Cong ty. 

Diu 41. Trách nhim trung thiyc và trãnh cac xung dOt  v quyn lç'i 

1. Thành viên HOi  dng quãn tn, thành viên Ban ki&m soát, Tng Giám doe và 
nguñ quàn 1 khác phãi cong khai các igi Ich có lien quan theo quy djnh cüa 1ut Doanh 
nghip và các v.n bàn pháp 1ut lien quan. 

2. Thành viên HQi dng quãn trj, thành viên Ban kim soát, Tng Giám d6c và 
nguài quãn 1 lthác và nhüng nguñ có lien quan cüa các thành viên nay chi ducic sr 
dung nhUng thông tin có ducic nhà chirc vi cüa minh d ph%lc viii lcii Ich cüa Tang Cong 
ty. 

3. Thành viên Hi d6ng quàn tn,  thành viên Ban kim soát, Tng giám d6c và 
ngirii quãn 1 khác có nghia vi thông báo bng van ban cho HOi  d6ng quàn tn,  Ban 

kim soát v các giao djch giüa Tng Cong ty, cong ty COn, Cong ty khác do Tng Cong 

ty nm quyn kim soát trên 50% trô len vn diu 1 vâi chinh di ttxclng do hoc vOi 
nhtng nguài cO lien quan cüa di tuçlng dO theo quy dnh cüa pháp h4t.  Di vài the 
giao dch nêu trên do Di hQi d6ng c6 dông hoc Hi d6ng quàn trj chip thun, T6ng 
Cong ty phãi thxc hin cong b thông tin v các nghj quy& nay theo quy djnh cüa pháp 
1ut chng khoán v cong b6 thông tin. 

4. Thành viên Hôi dng quàn trj không &rcic biu quyt di vói giao djch mang 
1i lçii Ich cho thãnh viên do hoc nguôi CO lien quan cüa thành viên do theo quy dnh 
cüa Lut Doanh nghiêp và Diu 1 nay. 

5. Thành vien HOi  dng quãn tn, thành viên Ban kim soát, Tng giám doe, ngixi 
quàn l khác và nhUng ngiiii cO lien quan cüa các di tllclng nay không dtrcic sü dng 
hoc tit l cho nguôi khac các thông tin nOi bO d thrc hin các giao djch cO lien quan. 

Diu 42. Trách nhim v thit hi và bi thir?rng 

1. Thành viên HOi  dng quân tn, thành viên Ban kim soát, Tng Giám d6c va 
nguxi diu hành khác vi phm nghia yv, trách nhim trung thirc và cn tr9ng, không 
hoàn thành nghTa vi cüa minh phài chju trách thim v nhüng thit hai  do hành vi vi 

phm cüa minh gay ra k cà sau khi dà bj min nhim, bài nhim. 

2. Tng Cong ty bi thuông cho nhng nguñ d, dang hoc CO th tr& thành mt 
ben lien quan trong các viii khiu ni, kin, khâi t (bao gm các v1i vic dan sir, hành 
chinh và không phài là the v kin do Tng Cong ty là ngiri khOi kin) nu ngui do 
dà hoc dang là thành vien HGi  dng quãn trj, thãnh viên Ban Kim soát, T6ng Giám 
dc, nguii diu hành khác, than viên ho.c di din dtrcic T6ng Cong ty üy quyn ho.c 
dang thirc hicn nhiçm vi theo uy quyen cua Tong Cong ty, hanh d9ng trung thirc, can 
tr9ng vi lqi Ich cüa Tng Cong ty trên ca sâ tuãn thu lut pháp và khOng có b&ng chirng 
xac nh.n rang nguñ do d vi ph?m trách nhim cüa mInh. 

9 
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Biu 43. Cong khai các Iç'i Ich lien quan 

1. Tang Cong ty phãi tp hqp và cp nht danh sách nhng ngui cO lien quan 
cüa cong ty theo quy djnh ti khoãn 23 Diu 4 cüa Lut Doanh nghip và các hp dng, 
giao djch tuang ng cüa hQ vài Tng Cong ty; 

2. Thành viên Hi d6ng quãn frj, Kim soát viên, Tng giám d6c và ngithi quãn 
l' khác cUa Tang Cong ty phãi kê khai v các lcñ Ich lien quan cia mInh, bao gm: 

a) Ten, ma s doanh nghip, dia chi trti so chinh, nganh, ngh kinh doanh cüa 
doanh nghip ma hQ lam chU ho.c sO hitu pMn vn gop hoc c phn; t5' l và thai dim 
lam chü sO hitu phn von gop hoc CO phn do; 

b) Ten, ma sO doanh nghip, dja chi trii sO chinh, ngãnh, ngh kinh doanh cüa 
doanh nghip ma nhttng nguai cO lien quan cUa h9 lam chU, cüng sO h(tu hoc sO hftu 
riêng phn vOn gop hoc cO phn trên 10% vOn diu I; 

3. Vic ké khai quy djnh ti khoãn 2 Dikr nay phài dirge thrc hin trong thai hn 
07 ngày lam vic k tr ngay phát sinh lgi Ich lien quan; vic sra dOi, hO sung phài dirge 
thông báo vOi cong ty trong thai hn 07 ngày lam vic k tr ngày cO sCra dOi, bO sung 
lirong i'rng; 

4. Vic km gift, cong khai, xem xét, trIch liic, sao chép danh sách nguOi cO lien 
quan va lgi Ich cO lien quan dirge kê khai quy djnh ti khoãn 1 và khoãn 2 Diu nay 
dixçrc thrc hin nhu sau: 

a) TOng Cong ty phãi thông báo danh sách nguai cO lien quan và lcii Ich có lien 
quan cho Dai  hi dOng cO dông ti cuc hçp thuông niên; 

b) Danh sách ngi.rôi eó lien quan va igi Ich cO lien quan dirge luu gift ti tri sO 
chInh eüa TOng Cong ty; tru1ng hçip cn thit cO th km gift mt phn hoie toàn b ni 
dung danh sách nOi trên ti các ehi nhánh ciia TOng Cong ty; 

c) CO dông, dai  din theo Ciy quyn cia CO dong, thành viên Hi dOng quãn trj, 
Ban kim soát, TOng Giám dOc và ngirôi quãn l khác cO quyn xem xét, Inch lc va 
sao ehép mt phân hoc toãn b ni dung kê khai; 

d) TOng Cong iy phãi to diu kin d nhftng nguôi quy djnh ti dim c khoãn 
nay tip con, xem xét, trIch liic, sao chép danh sách ngir1i CO lien quan và lci Ich có lien 
quan mt cách nhanh nht, thun igi nMt; không dirge ngn can, gay khó khAn d6i vOi 
hQ trong thirc hin quyn nay. 

5. Thành viên Hi dOng quãn tn, TOng Giám dOe nhãn danh Ca nhãn hoc nhân 
danh nguOi khác d thirc hin cong vic dirói mgi hlnh thre trong phm vi cong vic 
kinh doanh cüa TOng Cong ty dOu phài giãi trinh ban chat, ni dung cüa cong vic do 
tnrOc Hi dOng quán tij, Ban kim soát và chi dirge thre hin khi dirge da sO thành viên 
cOn lai cüa HOi  dOng quãn tij chap thun; nu thc hin ma không khai báo hoc không 
dirge sr ch&p thun cia Hi dOng quãn frj thi tt câ thu nh.p có dirge tr hot dng dO 
thue v TOng COng ty. 
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XI. CHAP THUN HçP BONG, GIAO D4CH GItJA CONG TY V(fl 
NGIJ1I CO LIN QUAN 

Biu 44. Chap thun hçp ding, giao djch gifra Tang Cong ty vol ngtthi cO lien 
quan 

1. Di hi d6ng c6 dông hoc Hi dng quãn tn chp thun hcip d6ng, giao djch 
giOa T6ng Cong ty vOi ngrxi có lien quan sau day: 

a C dong, ngui di din theo üy quyn cüa c dông là t6 chüc s hthi tnên 10% 
t6ng s c phn ph thông cia Tng Cong ty và ngu&i có lien quan cüa h9; 

b) Thãnh viên Hi dng quãn tn, Tng githn dc và ngui cO lien quan cUa ho; 

c) Doath nghiêp ma thành viên Hi d6ng quãn trj, Kim soát viên, T&ig giám 
dc va nguài quãn l khác cüa Tng Cong ty phái kê khai theo quy dnh ti khoãn 2 
Diu43 cüaDiulnày. 

2. Hi dng quàn tr chp thun cac hp d6ng, giao deh theo quy djnh khoán 1 
Diu nay va có giá trj nhO hn 35% tng giá tij tài san cüa Tng Cong ty ghi trong báo 
cáo tài chInh gn nh.t. Truórng hcip nay, nguôi dai  din Tang Cong ty k hgp dng, giao 
djch phãi thông báo cho thãnh viên Hi d6ng quãn trj, Kiém soát viên v các di tuqng 
cO lien quan di voi hcip d6ng, giao djch do Va gtri kern theo d%r thào hcip d6ng hoc ni 
dung chü yu cUa giao djch. Hi dng quãn tn quyt djnh vic chp thun hcp d6ng, 
giao djch trong thñ hn 15 ngày k tü ngày nhn ducjc thông báo; thành viên HOi  d6ng 
quán trj có lçii Ich lien quan dn các ben trong hcip d6ng, giao djch không có quyn biu 
quyêt. 

3. Di hi d6ng c6 dong ch.p thun hcip dng, giao djch sau day: 

a) Hcip d6ng, giao djch khác ngoài hçip d6ng, giao djch quy djnh ti khoãn 2 Diu 
nay; 

b) Hcip dng, giao djch vay, cho vay, ban tài san có giá tn iOn hcm 10% thng giá 
trj tài san cüa Tng Cong ty ghi trong báo cáo tài chinh gn nMt giUa cong ty và c6 dông 
sO hu tr 51% thng so cO phn Co quyn biu quyt trO len hoc nguOi CO lien quan cUa 

cO dông dO. 

4. TruOng hçip chap thun hçip dng, giao djch theo quy djnh tai  khoãn 3 Diu 
nay, nguYi di din TOng Cong ty k hcip dOng, giao djch phài thông báo cho Hi dOng 
quãn tn và Kim soát viên v dOi tuçlng cO lien quan dOi vOi hçip dOng, giao djch dO và 
gi'ni kern theo d%r thào hçip dOng hoc thông báo nOi  dung chü yu cüa giao djch. HOi 
dOng quãn tn trmnh dir thâo hçip dOng, giao djch hoc giài trinh v ni dung chü yu cüa 
hqp dng, giao djch ti cuc hp Di hOi  dOng CO dông hoc l&y kin cO dong 
bang van ban. Tnthng hçip nay, cO dông cO lcii Ich lien quan dn các ben trong hçp dOng, 
giao djch khOng có quyn biu quy&; hçip dOng, giao djch duqc ch&p thun theo quy 
djnh tai  khoãn 2 và khoin 4 Diu 20 cüa Diu l. 
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5. Hçip dng, giao dich bj vo hiu theo quy& djnh cüa Tàa an và xr 1 theo quy 
cljnh cUa pháp hit khi ducic k kt không di'ing vói quy djnh tai  Diu nay; nguô'i k kêt 
hcip dng, giao djch, c dông, thành vien Hi d6ng quãn tn hoc Tng giám d6c có lien 
quan phãi lien do'i bi thung thit hi phát sinh, hoàn trá cho Tng Cong ty khoãn 191 
thu duçic tr vic thrc hin hçip dng, giao djch dO. 

6. Tng Cong ty phãi cong khai hqp dng, giao djch cO lien quan theo quy djnh 
ciia pháp 1i4t cO lien quan. 

7. Ngoai các quy djnh ti Diu nay, khi Tng Cong ty thirc hin các giao djch vOi 
c dông, nguài quãn I Tang Cong ty và. ngu&i có lien quan cüa các di tixçrng nay phai 
tuân th eác quy djnh khác cO lien quan cüa phap lut. 

XII. QUYEN BIEU TRA sO SACH vA HO S( TONG CONG TY 

Diu 45. Quyn diu tra s6 sách và h so 

1. C dông ph thông có quyn tra ci'ru s sách và h so, ci th nhu sau: 

a) C dông ph thông có quyn xem xét, tra cüu và trIch lic thông tin v ten và 
dja chi lien lac  trong danh sách c dông CO quyn biu quyt; yêu cAu sra d6i thông tin 
không chmnh xac cia minh; xem xét, tra ci'iu, trIch lic hoc sao chp Diu l Tng Cong 
ty, biên bàn h9p Dai hOi ding c6 dông và nghj quyt Dai hOi dóng c dông; 

b) C dông hoc nhóm c dông s hllu tir 05% t&ig s6 c6 phân ph thông trâ len 
hoc cO quyn xem xét, tra cu, trich liic s biên bàn và nghj quyt, quyt djnh cüa Hi 
d6ng quãn trj, báo cáo tài chInh gifta nAm va h.ng n.m, báo cáo ci:ja Ban kim soát, hcip 
d6ng, giao djch phài thông qua Hi d6ng quàn tn và tâi lieu khác, trr tài lieu lien quan 
dn bI m.t thuong mai,  bI mt kinh doanh cUa Tng Cong ty. 

2. Truàrng hçp dai  din ducic üy quyn cüa c dông và nhóm c dông yêu c.0 Ira 
ci'ru s6 sách va h so thI phái kern theo giy üy quyn cUa c dông va nhóm c dông ma 
nguôi dO di din hoc bàn sao Cong ching cüa giy Uy quyn nay. 

3. Thành viên Hi dng quãn tn, thành viên Ban Kim soát, Tng Giám dc và. 
ngtrôi diu hành khác có quyn kim tra s6 däng k c dông cUa Tng Cong ty, danh 
sách c dông, s sách và h so khác cüa Tng Cong ty vi nhüng mic dIch lien quan tOi 
chi.rc vi cUa minh vâi diu kin các thông tin nay phãi duqc bão mit. 

4. Tng Cong ty phãi luu Diu l nay và nhüng bàn süa di b sung Diu l, Gthy 
chrng nhn dàng k doanh nghip, các quy ch, các tài lieu chxng minh quyn s& hOu 
tài san, nghj quyt Dai  hi ding c dOng và Hi d6ng quãn trj, biên bàn h9p Dai  hi 
d6ng c dông và. Hi d6ng quàn In, các báo cáo ci'ia Hi dng quãn tn, các báo cáo cUa 
Ban kim soát, báo cáo tài chinh näm, s sách ké toán và các tài lieu khác theo quy djnh 
cüa pháp lut ti trii s& chinh hoc mt nai khác vói diu kin là các c dong và Co quan 
dng k kinh doanh dixcc thông báo v dja diem lu'u trft các tài lieu nay. 

U- 
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5. Diu l Tng Cong ty phãi dirge cong bé trên trang thông tin din tr cüa Tong 

Cong ty. 

Xffl. CONG NHAN VIEN vA CONG DOAN 

Diu 46. Cong nhân viên và cong doàn 

1. Ting Giám dc phãi l.p k hoach d Hi d6ng quàn tn thông qua các vn d 
lien quan dn vie tuyn diing, cho ngithi lao dng nghi vic, tin lucing, bão him xà 
hi, phüc lçii, khen thix&ng va k lut d6i vth ngu1i lao dng Va ngithi diu hành doanh 
nghip. 

2. Tng Giám d6c phái 1p k hoach d HOi  dng quàn fri thông qua các vn d 
lien quan dn quan h cüa Tng Cong ty vài các th chi'rc cong doàn theo các chun mrc, 
thông l va ehinh sách quãn l t6t nMt, nhng thông l và chInh sách quy dinh tai Diu 
l nay, các quy ch cUa Tng Cong ty va quy djnh pháp lust  hin hàrih. 

XIV. PHAN P1101 LOI NfflJN 
. . . Dieu 47. Phan phoi içi nhun 

1. Di hi dng c dông quyt djnh müc chi trà c6 tirc và hinh thCrc chi trã c t(rc 
hang näm tr lçii nhun dixgc giU 1a  cüa T6ng Cong ty. 

2. C tirc trã cho c6 ph.n ph thông ducirc xác djnh can eli vào s6 lcii nhun rông 
d th%rc hin và khoãn chi trã c tlic dirge trIch tli ngun igi nhun giCi lai  cüa Tang 
Cong ty. Tng Cong ty C6 phn chi dirge trà c6 tlic cUa c6 phn ph6 thông khi có dü cac 
diu kin sau day: 

a) T6ng Cong ty dà hoàn thành nghia vi thu Va the nghTa vii tài chInh khác theo 

quy djnh cUa pháp 1u3t; 

b) D trIch 1p cac qu cüa T6ng Cong ty theo quy djnh và bü dp 1 trixâc do 
theo quy djnh cüa pháp lut; 

c) Ngay sau khi trã hét s6 c6 tlic, T6ng Cong ty vn bâo dam thanh toán dU các 
khoãn ncr và nghia vi tài san khác dn han. 

3. C6 tIre cO th dirge chi trà bang tin mat, bang c6 phAn cUa T6ng Cong ty. Nu 
chi trà bang tin mt thi phâi dirge thirc hin Mng D6ng Vit Nam và theo eác phucrng 
thi're thanh toán theo quy djnh cüa pháp lu.t. 

4. T6ng Cong ty khOng thanh toán lAi cho khoãn tin trã c6 tIre hay khoãn tin 
chi trã lien quan tói mQt loi c6 phiu. 

5. Hi d6ng quàn trj eO th kin nghj Dai  hi d6ng c6 dông thông qua vic thanh 
toán toàn b hoc mt phn c6 tIre bang c6 phi&i và. Hi d6ng quân frj là ca quan thirc 
thi quyt djnh nay. 

6. Trung hgp c6 tIre hay nhtng khoãn ti&i kháe lien quan tâi mt loai c6 phi&i 
dirge chi trà bang tin mt, T6ng Cong ty phãi chi trâ bang tin d6ng Vit Nam. Vic 
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chi trá có th thc hin trrc tip hoc thông qua các ngân hang trên ca sâ các thông tin 
chi tit v tài khoãn ngân hang do c dông cung d.p. Trixàng hçip Tng Cong ty da 
chuyn lthoãn theo dung các thông tin chi tit v ngân hang do c dông cung cp ma Co 

dông do không nhn disqc tin, Tng Cong ty không phài chju trách nhim v khoán 
tin Tng Cong ty da chuyn cho c dông nay. Vic thanh toán c tc d6i vOi các c 
phik niêm yt/däng k giao djch ti Si giao djch chi'rng khoán có th duçic tin hãnh 
theo quy djnh cüa pháp lut v ching khoán. 

7. Can cr Lu.t Doanh nghip, Lust  Chüng khoán, Hi d6ng quãn trj thông qua 
nghj quy& xác djnh mt ngày ci,i th d ch6t danh sách c dông. CAn c(x theo ngày dO, 
nhttng nguii dAng k3 vài flx cách c dông hoc nguàri sâ hftu các chi'xng khoán khác 
duçic quyn nhn c tCrc bang tin mt hoc c6 phik, nhn thông báo hoc tài 1iu khác. 

8. Các vn d khác lien quan dn phân ph6i lçii nhun dtrcc th%rc hin theo quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

XV. TAI KHOAN NGAN HANG, NAM TAI CH!NH VA CHE DQ KE 
TOAN 

Diu 48. Tài khoãn ngân hang 

1. Tng Cong ty ma tãi khoãn ti các ngân hang Vit Nam hoc tai  các ngân hang 
nuôc ngoài ducic phép hot dng ti Vit Nam. 

2. Theo sr chp thun truOc cüa c quan CO th.m quyn, trong trithng hçip c.n 
thit, Tng Cong ty cO th m& tài khoãn ngãn hang ô nuâc ngoài theo các quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

3. Tng Cong ty tin hãnh tAt cà các khoãn thanh toán và giao djch k toAn thông 
qua các tài khoàn tin Vit Nam hoc ngoi t ti các ngân hang ma Tng Cong ty m& 
tài khoãn. 

Diu 49. NAm tài chInh 

NAm tài chinh cüa T6ng Cong ty bat du tx ngày dAu tiên cüa thAng oi hang nAm 
và kt thüc vào ngày thr 31 cUa tháng 12. NAm tài chInh dAu tiên bat du t'r ngày cAp 
GiAy chi'mg nhn dAng k doanh nghip và k& thüc vào ngày thu 31 cüa tháng 12 ngay 
sau ngày cAp GiAy chung nhn dAng k doanh nghip do. 

.A A A Dieu 50. Che dç ke toan 

1. Ch d k toán Tng Cong ty sü ding là Ch d K toán Vit Nam WAS), ch 
d k toán doanh nghi!p hoc ch d k toán dc thu ducc Ca quan CO thAm quyn ban 
hanh khac ducic BQ Tai chmh chap thuan. 

2.Tng Cong ty th chirc th%rc hin cong tác k toán, thng ké theo quy dnh pháp 
lust. Vic t chrc b may k toán, ghi chép k toán, 1p và trinh bay báo cáo tài chInh 
cüa Cong ty phãi tuãn thu theo Lust  K toán, ChuAn mirc K toán và ch d K toán 
doanh nghip hin hành. 
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3. Tng Cong ty l.p s sách k toán b.ng ting Vit và kru git h s k toán theo 
quy dinh pháp lut v k toán và pháp 1ut lien quan. Nhüng h6 si nay phái chlnh xác, 
cp nht, có h th6ng va phãi dii d chixng minh và giâi trinh các giao djch cüa Ttng 
Cong ty. 

4. Tng Cong ty si'r ding dan vj tin t trong k toán là d6ng Vit Nam. Tru?mg 
hçp Tng Cong ty cO các nghip vi kinh t phát sinh chCi yu bang mt loi ngoi t thI 
dirçic tr chQn ngoi t do lam don vj tin t trong k toán, chju trách nhim v 1a ch9n 
dO tnrâc pháp 1ut và thông báo cho cci quan quãn 1 thus trijc tip. 

XVI. BAO CÁO THIfNG MEN, BAO CÁO TAI CILII'4H vA TRACH 
NHLM CONG BO THONG TIN 

Diu 51. Báo cáo tài chinh näm, ban niên và qu 

1. Tng Cong ty phài 1p báo cáo tài chinh näm và báo cáo tài chInh nm phài 
duqc kim toán theo quy djnh cia pháp lust.  Tng Cong ty cong b báo cáo tài chmnh 
näm d &rqc kim toán theo quy djnh cüa pháp lust v cong b thông tin trên thj tru1ng 
ching khoán và np cho ca quan nhà nuâc cO thm quyn. 

2. Báo cáo tài chinh nm phài bao g6m dy dü các báo cáo, phi lic, thuyt minh 
theo quy djnh pháp lust  v k toán doanh nghip. Báo cáo tài chmnh nthn phái phãn ánh 
mt each trung thrc và khách quan tInh hinh hoat dng cia Tng Cong ty. 

3. Tang Cong ty phài 1p và cong b6 các báo cáo tài chInh ban niên d soát xét 
Va báo cáo tài chmnh qu theo quy djnh pháp 1ut v cong b thông tin trên thj trithng 
chi.'rng khoán và np cho ca quan nhà nuOc có thm quyn theo quy djnh. 

. Dieu 52. Bao cáo thurng men 

Tang Cong ty phái l.p và cong b Báo cáo thuàng niên theo các quy dnh cüa 
pháp 1u3t v chirng khoán và thj tru&ig chrng khoán. 

xvii. KIEM TOAN TONG CONG TY 

Diu 53. Kim toán 

1. Di hi d6ng c dông thuâng niên chi djnh mt Cong ty kim toán dc 1p 
hoc thông qua danh sách các Cong ty kim toán de l.p và Ciy quyn cho Hi d6ng 
quân t4 quyt djnh lira ch9n mt trong s6 các don vj nay tin hành kim toán báo cáo 
tài chInh cUa Tang Cong ty cho nm tài chInh tip theo da trên nhUng diu khoân Va 
diu kiin thôa thun vOi HOi  d6ng quãn tn. 

2. Báo cáo kMm toán ducic dInh kern báo cáo tài chInh näm ciia Tng Cong ty. 

3. Kim toán viên dc 1p  thirc hin vic kim toán báo cáo tài chfnh cia Tng 
Cong ty duçic tham dr các cuc h9p Dai  hi dng c dong và ducic quyn nhn các 
thông báo và các thông tin khác lien quan dn cuc h9p Di hi dng c dông và ducic 
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phãt biu ' kin tai  di hi v các v.n d có lien quan dn vic kim toán báo cáo tãi 

chInh cüa Tng Cong ty. 

XVIII. DAU CUA TONG CONG TY 

Diu 54. Du cüa Tng Cong ty 

1. Hi ding quãn trj quyt djnh 1oi du, s hrqng, hInh thrc Va ni dung du cüa 

Tng Cong ty. Tng Giá.m dc Tng Cong ty quyt djnh 1oi d&u, s lucng, hInh thirc 

và ni dung d&u cUa chi nhánh, van phàng di din cüa Tng Cong ty (nu co). 

2. Hi dng quãn trj, Tng Giám dc sü diing và quãn l' du theo quy dnh ni 

bO cüa T6ng Cong ty. 

XIX. GIAI THE VA THANH L' 
X Dieu 55. Giai the 

1. Tng Cong ty có th bj giãi th trong nhüng trueing hcip sau: 

a) K& thüc thai hn hot dng cüa Tng Cong ty ma không có quy& dnh gia 

han; 

b) Giái th truOc thôi hn theo quyt djnh cüa Di hi ding c dông; 

c) Bj thu hM Giy ch(xng nh.n dang k doanh nghip, tr truOng hcip Lut Quân 

l' thus có quy djnh khác; 

d) Các trithng hçp khác theo quy dnh cüa pháp 1ut. 

2. Vic giái th Tng Cong ty tnrOc thii hn (k cã thñ han  d gia han)  do  Dai 
hi dng c dông quy& dinh, Hi dng quán trj thrc hin. Quy& djnh giái th nay phài 

duçic thông báo hoc phái drcic chap thu.n bi co quan có thm quyn (nu b&t buc) 

theo quy djnh. 

Diu 56. Thanh 1 

1. Sau khi cO quy& djnh giái th Tng Cong ty, Hi dng quail trj phãi thành l.p 

Ban thanh 1 gm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Dai  hi dng c dong chi 

dnh và mt (01) thàrih viên do Hi dng quàn trj chi djnh tr mOt  Cong ty kiêm toán dOe 

lap. Ban thanli l chun b các quy ch hoat dng cüa mInh. Các thành viên cUa Ban 

thanh l2 có th thrqc Ira ch9n trong s nhân viên cüa Tng Cong ty hoc chuyên gia dOc 

lap. Tt cã các chi phi lien quan dn thanh 1 dirqc Tng Cong ty i.ru tiên thanh toán 

truâc các khoán nq khác cüa Tng Cong ty. 

2. Ban thanh ly" có trách nhim báo cáo cho Co quan däng k kinh doanh v ngày 

thành 1p vã ngày b&t du hoat dng. K tr thai dim do, Ban thanh l' thay mt Tng 

Cong ty trong tt cá các cong vic lien quan dn thanh l Tng Cong ty tn.rOc Tôa an và 

các co quan hành chInh. 

3. Tin thu dixac tr viêc thanh 1 duçic thanh toán theo thr tr sau: 

a) Các chi phi thanh 1; 
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b) Các khoán ng lucrng, trot cp thôi vic, bâo him xä hi và các quyn igi khác 

cüa ngui lao dng theo thOa irOc lao dng tp th và hgp dng lao dng d k kit; 

c) Nçi thug; 

d) Các khoãn ng khác cüa Tng Cong ty; 

e) Phn can lai sau khi d thanh toán tht ca các khoãn no tir miic (a) dn (d) trên 

day dirge chia cho cãe c dông. Các c phn IJU di dirge iru tiên thanh toán truOc. 

XX. GIAI QUYET TRANH CHAP NQI BQ 

Diu 57. Giãi quy& tranh chap ni b 

1. Truàng hcrp phát sinh tranh chAp, khiu ni lien quan tâi hot dng cUa Tng 

Cong ty, quyn và nghia vi cüa các c dông theo quy dnh ti Lut Doanh nghip, Diu 

1 nay, cac quy djnh pháp luat  khác hoc thOa thun giüa: 

a) C dông vO'i Tng Cong ty; 

b) C dông vài Hi dng quail tn, Ban kim soát, Tng Giám dc hay ngirài diu 

hành kháe; 

Các ben lien quan c gng giái quyt tranh chAp do thông qua thuong luqng và 

hoà giãi. Ttir tritirng hqp tranh chAp lien quan tOi Hi dng quãn trj hoc Chii tjch Hi 

dng quân trj, Chü tjch Hi dng quãn tr chü trI vic giãi quyt tranh chAp và yêu c.0 

timg ben trInh bay các thông tin lien quan dn tranh chAp trong vOng 30 ngày lam vic 

k tir ngày tranh chAp phát sinh. Tnrmg hgp tranh chAp lien quan tOi Hi dng quàn trj 

hay ChU tich Hôi dng quàn tn, bAt ci ben nào cong cO th yêu cu Ban Kiêm soát chi 

djnh môt chuyên gia doe lap lam trung gian hôa giãi cho qua trInh giãi quy& tranh chAp. 

2. Trtring hgp không dt dirge quy& djnh hoà giài trong yang sáu (06) tu,n tir 

khi bat du qua trinh boa giài hoc nu quy& djnh cüa trung gian hoà giãi không dirge 

các ben chAp nhan, mt ben có th dim tranh chAp do ra Tr9ng tài hoc Tàa an cO thAm 

quyên. 

3. Các ben tir chju chi phi có lien quan tài thU tiic thi.rmg hrcrng và hoà giãi. Vic 

thanh toán các chi phi cUa Tôa an dirge thrc hin theo phán quyt cUa Tôa an. 

XXI. BO SUNG VA SIA DOI DIEU LJ 

Dieu 58. Dieu lç Tong Cong ty 

1. Vic sUa dM, b sung Diu 1 nay phái dirge Dai  hi dng c dông xem xét, 

quyt djnh. 

2. Trong tnthng hcrp có nhQ'ng quy dnh cUa pháp 1ut cO lien quan dn hoat dng 
cUa Tang Cong ty chua dirge d cp trong bàn Diu 1 nay hoc trong tnthng hcrp Co 

nhng quy djnh mài cUa pháp lut khác vOi nhuiig diu khoãn trong Diu l nay thi 

nhttng quy dnh cUa pháp lust  do ducrng nhiên dirge áp d%mg va diu chinh hoat  dng 

cUa Tang Cong ty. 
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XXII. NGAY HIU LIJC 

Diu 59. Ngãy hiu hrc 

1. Bàn diu 1 nay gm 59 diu duge Di hi dng c dông Tng Cong ty cô phân 

Cong trInh Viettel nMt trI thông qua ngày 23 tháng 04 nàm 2021 ti Ha NOi  và cüng 

chAp thu.n hiu lijc toàn van cüa Diu 1 nay. 

2. Diu 1 nay là duy nhAt và chInh thirc cüa Tng Cong ty. 

3. Các bàn sao hotc trIch 1ic Diu 1 Tng Cong ty có giá tr khi Co chtk k cüa 

Chü tjch Hi dng quãn trj, Tng Giám dc ho.c t6i thiu mt phAn hai (1/2) tang s 

thành viên Hi dng quán frj. 

H, ten, chfr k cüa ngu 
\ 8 

heo pháp 1ut cüa Tng Cong ty./. 
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