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CHIJc1NG 1- QUY DNH CHUNG 

Diu 1. Phm vi ttiu chinli vâ di t1rçng áp ding 

1. Phm vi diu chnh: Quy djnh nay dixçc xây dirng theo Thông tu s6 I I6/2020,Tf-BTC ngày 
31 thàng 12 nàm 2020 cüa B trwing B Tài chinh, quy djnh các ni dung v vai trO, quyn 
và nghTa vii cüa Di hQi dng c dông, Hi dng quàn trj, Tng Giám dóc; trInh tir, th tVc 
h9p Di hôi dng c dông; d cCr, (mg cCr, bu, min nhim và bäi nhim thành viên Hi dng 
quãn tn, Ban kim soát, Tng Giarn dc và các hot dng khác theo quy djnh ti Diu l 
Tng Cong ty và các quy djnh hin hành khác c(ia pháp luat. 

2. Di tu'çing áp dung: Quy ch nay duc áp ding cho các thành viên Hi dng quãn trj, Ban 
kim soát, Ttng Giám d6c và nh(mng nguri lien quan duçc d ctp trong quy ch nay. 

Diu 2. Giãi thIch thut ngU và chU vit tAt 

1. Vn diu l là tang mnh giá c phn dA bàn hoc duge dàng k mua khi thãnh 1p Tng 
Cong ty và theo quy djnh ti Diu 6 Diu l nay; 

2. Luát Doanh nghiép là Lust doanh nghip s 59/2020/QHI4 dirçc Quc hi niróc Cong hOa 
X hi Chü nghia Vit Nam thông qua ngày 17 tháng 6 näm 2020; 

3. Lut Chzng khoOn là Lust  Ch(rng khoán s 54/2019/QHI4 ducic Qu6c hOi  nuâc Cong hOa Xã 

hi Chü nghTa Vit Narn thông qua ngày 26 tháng 11 nAm 2019; 

4. Ngày thành 1p là ngày Tng Cong ty du'çic cAp GiAy ch(mng nhn däng k)2 doanh nghip 
(GiAy chCrng nhn dang k kinh doanh va các giAy t cO giá trj tuo'ng di.roiig) lAn dAu; 

5. Ngirài dku hành doanh nghip là Tng Clam dec, PhO Tng Giám d&, K toán trLrng Va 

ngiri diu hành khãc do Hi dng quãn trj b nhim; 

6. Ngirài quOn lj doanh nghip là ngi.ri quãn l Tng Cong ty, bao gm ChU tjch Hi dng 

quàn trj, thành viên HOi  dng quãn trj, Tng Giám dc và cá nhân gi(m ch(rc danh quãn I' 

khác do D?i hOi dng c dông hoc Hi dng quãn trj bt nhim; 

7. Ngithi có lien quan là cá nhân, t ch(rc thrac quy djnh tai  khoân 46 Diu 4 Lust  Ch(mng khoán; 

8. Ca dóng là ca nhân, th ch(rc s hru It nhAt mt c phAn cüa Tng Cong ty; 

9. Ca dong lo'n là c dông sà h&u t(m 5% tr len s c phiu CO quyn biu quyt cüa mt t ch(mc 

phát hành; 

10. Thành viên Ban kim soát là Kim soát viên 

11. So giao djch ch&ng khoán là SO' giao djch ch(mng khoán Vit Nam và các cong ty con. 

12. Thành vien HDQT khOng dku hành là thành vien HDQT không phãi là Tng Giám dc, Phó 

Tng Giám dc, K toán trtr&ng và nhung ngiräi diu hành khác theo quy dlnh  cOa Diu l 

Tang Cong ty. 

13. Ban kim Ira tu' cách c dOng/dçzi biau là b phn phv trách cong tác xác djnh diu kin tiên 
hành dai hôi c dông theo quy djnh cüa phap lust và Diu l Tong Cong ty. 

14. Tang Cong ty là Tng Cong ty C phAn Phong Ph(i 

15. HDQT1à Hi dng quàn trj 
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16. lYngczHàtir d cCr 

17. BKS là Ban kim soát 

18. VSD là Trung tam 1uu k' cht'xng khoán Vit NamiTng Cong ty hxu k và bü trir ching khoán 

Viét Nam 

19. Dai bku là C dOng, ngiri di din (ngithi duçc c dong uy quyën) 

20. Ngzthi phy trách quán trj cong ty là nguôi có trách nhim và quyn hn dt.rçc quy djrih ti 

Diu 281 Nghj djnh 155/2020/ND-CP. 

CHUNG 2 —  BiI HO! BONG cO BONG 

I. QUY DINH DO! VOl BAT HO! BONG CO BONG THÔNG QUA NGH QUYET BANG 
H!NH THUC BIEU QUYET TA! CUOC HOP PiT HQI BONG cO BONG (TRIC TIEP, 

TR1)C TUYEN, TRU'C TIEP KET HP TRTIC TUYEN) 

MUC 1- QUY DINH CHUNG 

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

Vai trO, quyn và nghia vii cta Dai  hi dng c dông duç'c quy dnh theo Diu 138 Luat  doanh 

nghip, Lut Chcrng khoãn s 54/2019/QH14 và Diu 14, Diu 15 Diêu l Tng Cong ty. 

Diu 4. Thm quyn triu tp 03i hi dông c dông 

(Can cz'r quy djnh IQi Dthu 115, 140 Lut Doanh nghip và Dku 14 Diu l Tdng Cong ty,) 

1. Hi dng quãn trl triêu tap hçp D?i  hi dng c dông thixrng niên và bt thr?ing. Hi dng 

quàn trj triu tp hçp bt thung Di hi dng c dông trong tru'O'ng hçp sau day: 

a. Hi dng quàn trj xét thAy cAn thi& vi lçi Ich cüa Tng Cong ty; 

b, S luqng thành viên Hi ding quãn trj, Ban kim soát cOn 1i It han s6 lung thành vien t61 

thiu theo quy djnh cüa pháp Iut; 

c. Theo yeu cAu cüa c dOng hoc nhOm c dông quy djnh ti khoãn 2 Diu 115 cüa Lu.t 

Doanh nghip; 

d. Theo yëu cAu cüa Ban kim soát; 

e. Truing hçip khác theo quy djnh cUa pháp luat và Diu l Tèng Cong ty. 

2. HDQT phãi triêu tp hop Di hi dng c dong trong thai hn sáu muai 60 ngày kê tir ngày 

s thành viên HDQT hoc Kim soát vien cOn li nhu quy dnh ti dim b khoàn 3 Diu 14 
Diu îê Tang Cong ty hoc nhn du'gc yêu cAu quy djnh ti dim c và dim d khoàn 3 Diu 

14 Diu l Tng Cong ty; 

3. TruOng hgp HDQT không triu t.p h9p Di hQi dng c dông theo quy djnh ti dim a khoân 

4 Diu 14 DiAu 1 Tang Cong ty thi trong th?yi han  ba mui (30) ngày tip theo, Ban kiém 

soát phài thay th HDQT triu tap hçp Dai  hi dng c dong theo quy djnh tai  khoãn 3 Diu 

140 Lu.t doanh nghip; 
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4. Tru'ng hp Ban kim soát khong triu t.p hçp Di hi dng c dông theo quy dlnh  ti dim 
b khoAn 4 Diu 14 Diu 1 Tang Cong ty thi c dông hoc nhóm c dông quy djnh ti dim c 
khoãn 3 Diu 14 Diu 1 Tng COng ty có quyn yêu cu di din Tng Cong ty triu tp hp 
Di hi dng c dông theo quy djnh ti Lust  Doanh nghip. 

Trong tru?yng hçip nay, c dong hoc nhórn c dong triu tp hp Dti hi dng c dông CO th 
d nghj Cc quan dang k kinh doanh giám sat trinh tir, thU tyc triu tsp,  tin hành hp v ra 
quyt djnh cUa Di hi dng c dông. Tt Ca chi phi cho vic triu tp và tin hAnh hop i 
hi dng c dông dtiçc Tng Cong ty hoàn 1ti. Chi phi nay khong bao grn nhuig chi phi do 
c6 dong chi tiêu khi tham dtr cuc hçp Di hi dng c dông, k cã chi phi An a và di 1i. 

5. ThU tiic d t6 chic hp Di hi dng c dông theo quy djnh ti khoãn 5 Diu 140 Lut Doanh 
nghip. 

Biu 5. Nhãn s1r Di hOi  dong c dông 

(Can ci'c quy djnh tgi Dku 146 Lut doanh nghip và Khoán 2 Diu 20 Diu l Tang Cong ty) 

1. Chü toa và Doàn Chü tça: 

a. ChU tjch Hi dng quãn trj lam chU tça hoc Uy quyn cho thãnh viên HQi dng quãn trj 
khác lAm chU tQa cuic hp Dai hôi dng c dong do Hi d6ng quAn trj triu tip.  TrLrO'ng hqp 
ChU tjch vng mt hoc tm thai mt khA nAng lam vic thI các thAnh vién HOi  dng quAn tr 

cOn lai  b.0 mt nguO'i trong s h lAm cliU t9a cuc hgp theo nguyen t.c da s. Trung hp 
không bu di.rgc ngu'Oi lAm chU tQa, Truang Ban kim soát diu hAnh d Dai  hi dng c 

dông bu chU ta cuOc  hop trong s6 nhung nguôi dij hp vA ngtrai CO phiu bu cao nhAt 
lAm chU toa cuôc hop; 

b. Trr tnrng hp quy djnh tai  dim a khoAn nay, nguO'i k9 ten triu tp hp Di hi dng c 
dong diu hAnh d Dui hi dng c dOng bu chU tça cuQc hçp và ngirOi cO s phiu bu cao 
nht lam chU toa cuôc hop; 

c. Chii toa CO quyn thrc hin cAc bin phAp cn thit d diu khin cuc hp mt cách hçp I, 
có trt ti, dUng theo chuong trInh dA du'c thông qua và phAn Anh &rçlc mong mu6n cUa da 
s ngu0i dir hop. 

d. ChU ta cuc hp Di hi dng c dong cO quyn sau day: 

• Yêu cu tt cA ngithi du hop chiu six kim tra hoc cAc bin phAp an ninh hp pháp, hp 
l khac; 

• Yëu CAU co quan cO thm quyn duy trI trot tçr cuc hop;  tryc xut nhung ngtrO'i khong 

tuAn thu quyn diu hAnh cUa chU t9a, c gAy ri trt tir, ngAn cAn tin trin binh thuang 

cUa cuc hop  hoc khong tuAn thU cAc yell cu v kim tra an ninh ra khOi cuc hop  Di 

hQi dng c dông. 
e. ChU ta cO quyn hoAn CUC hçp Di hi dng c dông dA có dO s nguOi dang k' dir hp 

ti da khong quA 03 ngày lAm vic k tr ngày cuc hp dir djnh khai mc vA chi dirçc hoAn 
cuc hp hoc thay di dla  dim hp trong truang hçp sau dAy: 

• Dja dim hp không cO dO ch ngi thun tin cho tht cA nguai dr hçp; 

• Phuong tin thông tin ti dja dim hp khong bAo dAm cho c dông dr hçp tham gia, 
thAo 1un vA biu quyt; 
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Co ngu'yi dir hop can tr, gay r61 tr.t tir, CO nguy co lam cho cuc hçp khong dtrçc tin 

hành mt cách cOng btng Va hçp pháp. 

f. Mt s quyn Va nghia vii khác cUa ChU t9a theo quy djnh cüa lut hin hành. 

g. Doân Chü tça gm 03 ngui, bao gm 01 ChU tjch va các thành viên. 

h. Nhiém vu cüa Doàn ChU toa: 

• Diu hành các hot dng cCa Di hi dng c dong Tng Cong ty theo chi.ro'ng trInh dr 

kin cOa HDQT dã duçc Di hi dng c dong thông qua; 

• Hurng dn cac di biu vã Dti hi thâo lun các ni dung có trong chircing trinh; 

• Trinh dr thão, kt 1un nhtrng vn d cn thit d Di hi biu quyt; 

• Trã Ri nhung vn d do Dai  hi yêu cAu; 

• Giãi quyt các vn d phát sinh trong su& qua trinh Dai  hi. 

1. Nguyen tc lam vic cüa Doàn Chi tça: Doãn ChCi tça lam vic theo nguyen tc tp th& tp 

trung dan chü, quy& djnh theo da s& 

2. Thu k dai hi: 

a. Chü t9a ccr mQt hoc mOt  s6 ngiri lam thu k9 CUC hQp; 

b. Nhim vu ci:ia Thu k' dai hôi: 

- Ghi chep dy dU, trung thrc ni dung Dai  hi; 

- Tip nhn phiu dang k phát biu cüa c dOng/Di biu; 

- Lp Biên ban hçp va son tháo Nghj quy& Di hi dng c dông; 

- H trçi Chü t9a cong b thông tin lien quan dn cuOc  hp Di hQi dng c dông va 

thông báo dn các C dông theo dung quy djnh pháp lut và Diu l Tng Cong ty; 

- Các nhiêm vu khác theo yêu cu cüa Chü Tça. 

3. Ban kim phiu: 

a. Di hi dng ci dông bu mt hoc mOt  s ngi.r61 vào ban kim phiu theo d nghj cfia chü 

t9a cuc h9p; 

b. Nhim vi cüa Ban kim phiu: 

- Ph bin nguyen tic, th l, huâng dn cách thcrc biu quyt. 

- Kim va ghi nhn phiu biu quy&, 1p biên ban kim phiu, cOng b k& qua; chuyn 
bien ban cho ChU tça phê chuân kt qua biu quy&. 

- Nhanh chong thông báo kt qua biu quyt cho thu k. 

- Xem xét va báo cáo Di hi nhung tru0ng hçp vi phm th l biu quyt hoc dan thu 
khiu ni v k& qua biu quyt. 

Ban kim tra tu each c dOng/di biu: 
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a. Nguäi triu tp dai  hi c dOng theo quy djnh ti Diu 140 Lust Doanh nghip cCr mt ho.c 

mQt s nguOi lam trong Ban kirn tra ttr each c dông/Di biu phiic viii cuOc hop. Ban kim 

tra tu each dai  biu cta Di hi gcm ti thi&t 02 ngui, bao gm 01 TrirOng Ban và ti thiu 

01 thành viên. 

b. Nhim vi cüa Ban kim tra tu cách c dong/di biu: 

- Kim tra tu cách va tInh hinh c dông, di din c dong dn dir h9p. 

Tru'O'ng Ban kim tra tu each c don gIdti biu báo cáo vâi Di hi dng c dong tmnh 

hinh c dông dir h9p. Nu cuc h9p có dCi so Ilxflg c dOng và di din duqc y  quyn 

CO quyn dir h9p di din trên 50% tang s6 phiu biu quyt thI cuc h9p Dai hOl dng 

c6 dông Tng Cong ty du'gc t chirc tin hành. 

- Tham gia kim phiu cáo ni dung khác truOc khi thành Ip Ban kim phiu. 

4. Ban kim tra tu cách ci dông/di biu: 

a. ChU tça CU,  mit hoc mt s6 ngui lam trong Ban kim tra tu each c dông/Di biu ph1ic 

vi cuc h9p. Ban kim tra tu each di biu cUa Di hi gm 03 hoc mt s nguO, bao 

gm 01 Tri.râng Ban và các thành viên. 

b. Nhim vii cUa Ban kim tra c aông/di biu: 

• Kim tra tu' each và tInh hinh c dông, dti din c dOng dn d1r h9p. 

• Truâng Ban kin tra tu' cách di biu báo cáo vOi Dai  hi dng c dong tInh hInh c 

dông dir hçp, Nu cuc h9p cO dU s Iuçmg c dông và dai  din duçc Uy quyn có 

quyn thr h9p di din trên 50% tang s phiu biu quyt thI cuc h9p Di hi dng Co 

dông Tng Cong ty duc t chirc tin hành. 

• Tham gia kim phiu cáo ni dung khác truO'c khi thành Ip Ban kim phiu. 

A A . 
Dieu 6. Lap Danh sach co dong co quyen di hçp va thong bao ye viçc chot danh sach co 
dông cO quyn tham dy hQp Di hi dông CO dông 

(Can ct'c quy djnh tgi dkm a Khoán 2 Diu 18 Dku l Tdng Cong ty; Quy ché thrc hin quyn cüa 

VSD) 

1. Tng Cong ty phãi cong b thông tin v vic 1p  danh sách c dông cO quyn tham dr hp 

Dti hi dng c dông ti thiu 20 ngày truó'c ngày dang k cui cUng. 

2. Tng Cong ty thirc hin thU tic I.p danh sách c6 dông và cac thU c lien quan theo quy dlnh 

ti Quy ch thrc hin quyn cUa Trung tam luu k chUng khoán Vit Nam/Tng Cong ty Lu'u 

k2 vá BU trir chUng khoán Vit Nam. 

Diu 7. Thông báo triu tp Di hi ding c6 dông 

àn ci quy djnh tQi Diu 143 Luit doanh righiép,) 

1. Ngui triu tp hop Dti hi dng c dông phái gCri thông báo mi hp dn tt cá c dOng 

trong danh sách c dOng cO quyn dir hp cham nht là 21 ngay truàc ngày khai mtc. Thông 

báo mOi hop phãi cO ten, dja chi tru s chinh, mA s doanh nghip; ten, dja chi lien 1c cUa CO 
dOng, thO'i gian, dja dim hçp vA nhng yêu cu khác di vai nguO'i dr hop. 
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2. Thông báo mOi h9p thrçc gCri bang phi.rang th(rc d bão dam dn duqc dja chi lien lc cüa c 
dông và dang trên trang thông tin din tr cia Tng Cong ty; trirOng hp Tng Cong ty xët 
thy cn thit thI däng báo hang ngãy cüa trung irong hoc dja phtrang theo quy djnh cüa 

Diu l T6ng Cong ty. 

3. Thông báo mOi hp phâi duc gcri kern theo các tãi lieu sau day: 

a. Chuo'ng trinh hçp, cac tài 1iu sCr ding trong cuc hçp và dir thão nghj quyêt dôi vOi tirng 

vn d trong chirnig trinh hçp; 

b. Phiu biu quyt/phiu bu oCr. Luu , trong tnrO'ng hçp rnO'i hpp Dti hi c dông b&ng hInh 
th(rc trirc tuyn thI Phiu biu quyt/ bu ci'r không cn gCri kern thông báo mO'i hçp. 

4. TruOng hçp Tng Cong ty CO trang thông tin din ti'r, vic gcri tài 1iu hçp kern theo thông báo 

mOi hp quy djnh ti khoàn 3 Diu nay có th thay th b&ng vic dang tài len trang thông tin 
diên tcr cCia Tang Cong ty. TrirOng hçip nay, thông báo m&i hp phài ghi rO noi, cách thirc tâi 

tài lieu. 

Diêu 8. Chtrnng trInh, ni dung Di hi dlng cli dông 

'Gán cr'r quy djnh t4ii Diu 142 LuU Doanh nghip và Diu 18 Diu l Tang COng ty) 

1. NgirO'i triu tp hp Di hi dling cli dông phài chu.n bj chuoiig trinh, nti dung cuOc  hp 

theo quy dlnh  ti Diliu 18 Diu I Tling Cong ty. 

2. Cli dông hoc nhOm cli dông theo quy djnh ti khoàn 2 Diu 12 Diëu i Tong Cong ty CO 

quyn kin nghj vAn d dira vào chuo'ng trInh hçp D?i  hi dling cli dong. Kin ngh phãi bang 

van bàn và phài dtrçc gCri dn Tling Cong ty chrn nhAt 05 ngày lam vic tru'àc ngày khai mc 

cuôc hop. Kin nghj phãi ghi rO ten cli dOng, sli lu'çng t1rng loi cli phAn cüa cli dông, dja chi 
lien lc, qulic tjch, sli The can cuàc cong dan, GiAy chO'ng rninh nhân dan, H chiliu hoc 

chOng thc Ca nhân hçrp pháp khác dlii vâi cli dOng là cá nhân; ten, ma sli doanh nghip hoc 

sli quyt djnh thành 1p, dja chi trV s chinh dlii vOi cli dOng là tli chCrc; sli krçng và loi cli 
phAn cli dông dO nArn giü, vâ vAn d kin nghj du'a vào chuang trinh hop. 

3. Tru'O'ng hçp ngui triu tp hp Di hi dling cli dông tr chlii kiln nghj quy dlnh ti khoàn 2 
Diliu nay thi chm nhAt là 02 ngày lam vic truOc ngày khai rnc cuc hp Di hi dling co 

dong phài trà li bang vAn bàn và neu rO l' do. NguOi triu tp hp Di hi dling cli dông chi 
dirçc tr chlii kiln nghj nlu thuc mQt trong cáo trirng hp sau dày: 

a, Kiln nghj duçirc  gCri dIn khOng dCing quy dlnh  ti khoãn 2 f)iu nay; 

b. Vào thai dilm kiln nghj, cli dOng hoc nhOrn cli dOng khOng nam giCr dO ttr 5% cli phn phli 

thông trCr len theo quy djnh ti khoãn 2 Diu 12 Diu I Tling Cong ty; 

c. VAn d kiln nghj khOng thuc phm vi thAm quyn quylt djnh cüa Di hi dling cli dông; 

d. Các tru'ông hçp khác theo quy djnh cCia pháp lut và Diu 1 Tling Cong ty. 

4. Ngirôi triu tp hop  Di hi dling cli dông phãi chAp nhn và dim kiln nghj quy djnh ti 

khoãn 2 Diu nay vào dçr kiln chimng trmnh và nOi  dung cuQc hçp, trr tru&ng hp quy djnh ti 

khoán 3 Diu nay; kiln nghj duc chInh thCrc bli sung vào chixung trinh và ni dung cuQc hp 

nlu dtrçc Dai  hti dling ci dông chAp thun. 
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Diu 9. Cách thfrc dAng ks', üy quy1i tham di Di tii &ng c dông 

(Can cz quy d/nh tgi Dku 144 Lut doanh nghip; Dku 16, Khoán 1, 2, 5 Diu 20 Dku l Tang 

COng ty) 

Cách th.'rc dang k tham dir Di hOi  dng ct dong truóc ngày khai mc cuc hçp Dai hOi 

dng c dong: 

a. Cách thirc dAng k tharn dir cuc hçp Dti hi dng c dông duçc quy djnh rO ti Thông báo 

hçp Dti hi dng c dông, bao gm lien h Tng Cong ty ho.c gcri Giy dang k' tham dir 

Dai hôi (duoc dinh kern Thông báo h9p Di hQi dng c dông gcri cho Co dông) v Tng 

Cong ty. 

b. C dông chçn hinh thrc dang k tham dr hçp Di hi dng c dong theo cách th(xc d ghi 

trong thông báo, bao gm: 

- Tham dy vâ biëu quyet/bâu cir trirc tip ti cuQc hçp; 

Uy quyn cho mt dti diên khác tham dir Va biu quyt/bu cCr ti cuc h9p và tuân thu 

quy djnh ti Khoãn 2 Diu nay (tnrOng hçip cO nhiu hon mt di din duçc Cu thI phãi 

xáe djnh c th s C6 phn Va s6 phiu b&u cr/biu quy& dtrçvc u' quyn cho rni di 

din). 

Tharn dir và biu quyt/bAu cCr thông qua hi nghj trrc tuyn, bô phiu din tCr hoc 

hInh thirc diën tCr khác; 

- Gri phiu biu quyti'phiu bu cir dn cuc h9p thông qua gri thu, fax, thu din tCr; 

- Các hInh th(rc dang k tham dir h9p Dii hi d6ng c6 dOng khác phi hçp vO'i quy djnh 

cua Pháp !ut. 

TOng Cong ty phài c6 gang t6i da trong vic áp dung các cong ngh thông tin hin di 

d c6 dông co th tharn dir Va phát biu kin ti cuc h9p Di hi d6ng c6 dông t6t 

nht, bao g6rn huóng dn C6 dong biu quy& thông qua hçp Di hi d6ng c6 dOng tr11c 

tuyn, bô phiu din ti:r hoc hInh thcrc din tr khác theo quy djnh ti Diu 144 Lut 

doanh nghip vâ Diu 1 T6ng Cong ty. 

2. Quy djnh v vic i'iy quyn tham dr dai  hi: 

a. C6 dOng, ngui dti din theo Uy quyn cüa C6 dông thirc hin üy quyn theo quy djnh ti 

Diu 16 Diu 1 T6ng Cong ty; 

b. Viêc üy quyn cho cá nhân, t6 chi'rc dai din dix hçp Dii hi d6ng C6 dông theo quy djnh ti 

Dim a Khoãn 2 Diu nay phãi 1p thành vn bàn. Van bàn üy quyn duçic ltp theo quy djnh 

cüa pháp lut v dan sr và phài nêu rO ten c6 dOng üy quyn, ten cá nhân, t6 chcrc &rcc üy 

quyén, so Iuung c6 phn ducc Ciy quyn, nQi dung üy quyn, phm vi üy quyn, thai hn üy 

quyn, chtr k cüa ben üy quyn và ben duçc Ciy quyn. 

c. Phiu biu quyt/Phiu bAu cCr cüa nguai duçic üy quyn dir h9p trong phtm vi ducic üy 

quyn vn cO hiu 1irc khi xày ra mQt trong cac tru'Ol'lg hçip sau dày: 

- NguOi üy quyn dä cht, bj hn ch näng lirc hành vi dan sij hoc bj mAt nàng 1ic hành 

vi dan sir; 
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- Nguäi üy quyn dã buy bô vic ch djnh üy quyn; 

- Nguôi iiy quyn d hUy bO thm quyn cüa ngisOi thirc hin vic ily quyn. 

Diu khoãn nay khong áp dung trong tru&ng hçp Tng Cong ty nhn du'gc thông báo v mt 

trong các sir kin trên trtiOc gi? khai mc cuc hçp Di hi dng c dong hoc tru6c khi 

cuQe hp thicic triu t.p 1i, 

Diu 10. Các diu kiin tin hành hp Di hQi dng cô dông 

"Càn c& quy djnh tqi Dku 19 Diu l Tdng Cong ty) 

1. CuQc hçp Di hQi dcng c dông duqc tin hành khi có s c dông dr hp di din di din 

trên 50% tng s Phiu biu quyt. 

2. TruOng hçp cuQc hop  lAn thcr nht khong dü diu kiin tin hành theo quy djnh ti khoãn I 

Diu nay thI thông báo mi hçp lAn thir hai dirçc gui trong thai hn 30 ngày, k ttr ngày dr 

djnh hp IAn thi'r nhAt. CuQc hp Di hQi dng c dông IAn thi'r hai duc tin hành khi CO s6 c 
dông dir hp di din ttr 33% tng s6 c phAn cO quyn biu quyêt trO len. 

3. TrtrOng hçp cuQc hp lAn thir hai khong dii diu kin tin hành theo quy djnh ti khoãn 2 

Diu nay thI thông báo rnOi hop IAn thr ba phai dirc gcri trong thai hn 30 ngãy k tr ngày 

dir djnh hçp IAn thCr hai. CuQc hp Di hôi ding c dông 1.n thCr ba chrçc tin hành khong phi 

thuQc vâo thng s phiu biu quyt cüa các c dOng dir hop. 

A Dieu 11. Hinh thtrc thong qua ngh quyet Di hçu ilong co dong 

(Can ci'r quy djnh tgi Diu 147 Luat  doanh ngh!p, Diu 22 Diu l Tang COng ty,) 

I. Dai hôi dng c dong thông qua nghj quyt thuQc thAm quyn bang hInh thcrc biu quy& ti 

cuQc hop: 

a. CuQc hp trirc tip 

b. HQi nghj trirc tuyn 

c. HQi nghj trirc tip két hçp trrc tuyn 

2. Di hQi dng c dông thông qua nghj quyt thuQe thAm quyn b.ng hinh thCrc 1y 2 kin bAng 

van bàn (Quy dnh ti PhAn IT — Chixang nay). 

Diu 12. Các nQi dung thrçrc thông qua ti Dai hQi dng c dông 

(COn cz'r quy djnh tqi Diu 167 Lut doanh nghip, Dku 15 Diu l Tong Cong ty,) 

1. Thông qua djnh huOng phát trin cCia Tng Cong ty; 

2. Xem xét, xir l vi phtm cOa thành vien HQi dng quãn trj, thành viên Ban kim soát gay thit 

hi cho Tang Cong ty và c dông T6ng Cong ty; 

3. Phê duyt danh sách Cong ty kim toán duo'c chAp thu.n; quy& djnh Cong ty kim toán &rçYc 

chAp thun thirc hin kim tra hoat dQng cUa Tng Cong ty, bai min kim toán vién di.rçc 

chAp thun khi xét thAy cAn thi&; 

4. K hoch kinh doanh hAng näm cUa Tng Cong ty; 

5. Báo cáo tái chInh hAng näm d dugc kim toán; 
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6. Báo cáo cCia HOi dng quãn trj v quán trj va kt qua hot dng cia Hi dng quãn trj và ti'rng 
thành viên HQI dng quân trj; 

7. Báo cáo cia Ban kim soát v kt qua kinh doanh cüa Tang Cong ty, kt qua hot dng cüa 
Hi dng quãn trj, Tng Giám dc; 

8. Báo cáo tir dánh giá kt qua hot dng ccia Ban kim soát va thành viên Ban kim soát; 

9. M(rc c t(rc di vOi mi c phAn cfia ting loi; 

10. S lixçmg thành viên HOi dng quãn trj, Ban kim soát; 

11. BAu, min nhiêm, bãi nhim thành viên Hi dng quán trj, thãnh viên Ban kim soát; 

12. Thông qua ngân sách hoc tng mrc thij lao, thuOng và lçii Ich khác dM vài HOi  dng quãn 

trj, Ban kim soát; 

13. B sung và si:ra di Diu I Tng Cong ty; 

14. Loi c phn và s6 lirçng c phAn mói du'çic phát hành di vó'i mi 1oi c phn vã vic 
chuyn nhtrçrng c phn cUa thãnh viên sang 1p trong vông 03 näm du tiên k tir ngày thành 

lap; 

15. Chia, tách, hcip nht, sap nhp hoc chuyn di Tang Cong ty; 

16. T chá'c 1i và giái th (thanh 1) Tng COng ty Va chi djnh nguYi thanh l'; 

17. Quyt dinh dAu ti,r hoäc ban s tài san cO giá tn tr 35% tng giá trj tài san trâ len du'çic ghi 

trong Báo cáo tài chInh gn nh.t cüa Tng Cong ty; 

18. Quy& djnh mua li trén 10% tng s c phn dä ban cUa mi loi; 

19. Tng Cong ty k k& hgp dng, giao djch vó'i nh&ng di ttic'ng du'gc quy djnh ti khoán I 

Diu 167 Luat  Doanh nghiêp vài giá trj bang hoc lO'n hon 35% tng giá trj tâi san cüa Tng 

Cong ty dirçic ghi trong báo cáo tài chInh gn nht; 

20. Ch.p thuan cac giao djch quy djnh ti khoán 4 Diu 293 Nghj d!nh  s 155/2020/ND-CP ngây 

31 thang 12 näm 2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi hành mtt s6 diu ciia Luat  Chü'ng 

khoán; 

21. Phé duyt, b sung, st'ra di Quy ch ni b v quãn trj Ting Cong ty, Quy ch hot dng Hi 

ding quãn trj, Quy ch hot dng Ban kim soát; 

22. Các vn d khác theo quy dlnh  ciiia pháp luat  vã Diu l Tng COng ty. 

Diu 13. J3iu kin ngh quyt thrçrc thông qua 

(Can ci quy dlnh  tqi Dku 21 Diu l Tang Cong ty,) 

1. Nghj quyt v ni dung sau day du'cc thông qua nu duc s6 c dông di din tr 65% tng s 

phiu biu quyt trO' len cOa tht câ c dOng d h9p tan thành, tnt'r truOng hqp quy djnh ti các 

khoãn 3, 4 và 6 Diu 148 Luat  Doanh nghip: 

a. Loi c phAn va tng s c phn cOa trng 1oti; 

b. Thay di nganh, ngh vá lTnh virc kinh doanh; 

c. Thay di ca cu t ch(rc quân 1)2 Tng Cong ty; 
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d. Dir an du tix hoc ban tâi san có giá trj bang hoc lou hon 35% tng giá trj tài san duc 
ghi trong báo cáo tài chInh gn nhAt cüa Tng Cong ty; 

e. T chrc 1i, giãi th Tng Cong ty; 

f. Gia htn hot dng Tng Cong ty; 

2. Các Ngh quyt thrc thông qua khi dtrçic s c dOng sO httu trên 50% tng s phiu biu 
quyt cüa tt cã c dông dir hop tan thành, trr trung hçp quy djnh tai  các khoãn I Diu nay 
Va khoán 3, 4 và 6 Diu 148 Lut Doanh nghip. 

TrixOuig hqp bAu thành viên I-IDQT và BKS, nu s trng viên nhO hon hoac  bang s thành viên 
HDQT/BKS cAn bAu thI viêc bAu thành viên HDQT/BKS cO th dirçic thirc hin theo phuong 
thCrc bAu dtin phiu nhu quy djnh t?i  khoán 3 Diu 148 Lut Doanh nghip hoc thirc hin 
theo phuang thi.'rc biu quyt (tan thành, khong tan thành, khong cO kin). T' 1 biu quy& 
thông qua theo phiwng thcrc biu quyt duc thrc hin theo Khoân 2 Diu 21 Diu 1 Tong 
Cong ty. 

3. Cac Nghj quy& Dti hi dng c, dông thrçc thông qua b&ng 100% tng s6 c phAn có quyn 
biu quyt là hçip phap và cO hiu lçrc ngay cá khi trInh tij, thU tic trieu tp hgp vá thông qua 
nghj quyt dO vi phm quy djnh cUa Luat  Doanh nghip vá Diu I Tng Cong ty. 

Biu 14. Thông báo kt qua kim phiu 

Ban kim phiu s kim tra vã tng hçp Va báo cáo ChU tça kt qua kim phiu cUa ttrng vAn 
d. K& qua kim phiu së dtiçc ChU tog/Ban kim phiu Cong b ngay tri.rcc khi b mac  cuc 

h9p. 

Diu 15. Cách thirc phãn d6i quyt dnh cüa Di hi ttng cô dông 

(Can cz'r quy dinh tai Dku 132, Dku 151 Luçt doanh nghip) 

1. C dông dà biu quy& không thông qua ngh quyt v vic t ch(rc 1aj  Tng Cong ty hoäc 

thay di quyn, nghia viii cUa e dOng quy dlnh tai Diu 1 Tng Cong ty có quyn yêu cAu 

Tng Cong ty mua lai c phAn cUa minh. Yêu cAu phài bAng van bàn, trong dO nêu rO ten, dja 
chi cUa c dông, s luvng c phAn trng loai, giá dr djnh bàn, 1' do yêu cAu Tng Cong ty 

mua lai.  Yêu cAu phái dirçc gri dn Tng Cong ty trong thai htn 10 ngày k tr ngày Dai  hi 

dng c dông thông qua nghj quy& v các vAn d quy djnh tai  khoãn nay. 

2. Tng Cong ty phài mua lai  c phAn theo yêu cAu cUa c dông quy djnh tai  khoãn I Diu nay 

vài giá thi truOng ho.c giá dtxoc tInh theo nguyen the quy djnh tai  Diu l Tng Cong ty trong 

thO han  90 ngày k tU ngày nhn duçic yeu cAu. Trung hçp khong thôa thun duçcc v giá thi 

các ben cO thA yeu cAu mt t chUt thAm djnh giá djnh giá. Tng Cong ty giâi thiu It nhAt 03 
t chc thAm djnh giá d c6 dOng lra chçn và lra ch9n dO là quy& djnh cuOi cüng. 

3. Trong th&i han  90 ngày kA tir ngày nhn dtxc nghj quyt hoc biên bàn hp Dai  hQi dong cô 

dông ho.e biên bàn két qua kim phiu lAy kiAn Dai  hi dng c dông, c dông, nhOm c 

dong quy djnh tai  khoãn 2 Diu 115 cCia Lust nay cO quyn yêu cAu TOa an hoc Tr9ng tài 
xem xét, hiy bO nghj quyt hoe mct phAn ni dung nghj quyAt Dai  hi dng c dOng trong 

các truOng hçp sau dày: 
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a. Trinh tir, thu tVc  triu tp hpp và ra quyt dnh cüa Di hi dng c dong vi phm nghiêm 
trQng quy dlnh  cüa  Lust  nay và Diu 1 Tng Cong ty, tri'r trtr&ng hçrp quy djnh tti khoãn 2 

Diu 152 cüa Lust nay; 

b. NQi dung nghj quyt vi phm pháp !ut hoc Diu 1 Tng Cong ty. 

Diu 16. Lp Biên bàn hyp Di hi dng c dông 

('Can ct'r quy djnh tgi Dku 23 £)iu l Tang Cong ty) 

Cuôc hop Di hi dng c dông phái dugc ghi bin bàn và có th ghi am hoc ghi và luu g1u 
dual hInh thcrc din tcr khac, Biên bàn phãi 1p bAng ting Vit, có th !p them bAng ting 

nuâc ngoài và CO các ni dung chü yu sau day: 

a. Ten, dja chi trV sa chInh, m s doanh nghip; 

b. Thai gian và dla  dim hçp Di hi dng c dOng; 

c. Chu0ng trInh h9p và ni dung cuc hçp; 

d. Hç, ten chü tça vã thu ks'; 

e. TOm tAt din bin cuQc h9p va cac ' kin phãt biu ti cuc hp Di hi dông c dông v 
trng vn d trong chuong trinh h9p; 

f. S c dong và tng s phiu biu quy& cCia các ci dông dir h9p, phii 1iic danh sách dang 

k c dông, di din c dông dir h9p vài s6 c6 phn va s phiu bAu tuang rng; 

g. T6ng s phiu biu quyt di vol tirng vn d biu quy&, trong do ghi rO phirong thrc biu 
quyt, thng s phiu hop lë, không hgp l, tan thành, không tan thành và khong cO kin; 

t 1 tuong üng trén tng s6 phiu biu quy& ca c dông dr hçp; 

h. Tng hçp s phiu bAu cCr tt'rng 1rng viên (nu có); 

i. Các v.n d dã di.rçrc thông qua và t l phiu biu quyt thông qua tuccng ing; 

j. Ho, ten và chtr k cüa chü toa và thu k. Trung hç'p chü ta, thu k ttr chi k' biên bàn 

hop thI bién bàn nay có hiêu ltrc nu duqc tht cà thành viên khác cüa HOi  dng quàn trj 

tham dir hop k vá CO My dü ni dung theo quy dlnh  ti khoãn nay. Biên bàn hp ghi rO 

vic chCi tça, thu k ttr cMi k biên bàn hop. 

2. Biên bàn hp Di hQi dng c dông phãi dirc 1p xong và thông qua trirac khi kt thüc cuc 
hop. Chii toa và thu k7 cuoc hop hoc ngui khác k' ten trong biên bàn hp phâi lien dai chlu 
trách nhim v tInh trung thrc, chinh xác cüa ni dung biên bàn. 

3. Bién bàn dirxc lap bAng ting Viêt va ting nuâc ngoài du cO hiu lic phap l nhir nhau. 
Trung hcp cO sir khãc nhau v ni dung gita biên bàn bAng ting Vit và bAng ting nuO'c 
ngoãi thi ni dung trong biên bàn bAng ting Vit dirqc áp dung. 

Diu 17. Cong b Nghj quyt, Biên bàn hp Di hi dng c dông 

C'ãn th quy djnh tqi Diu 23 Diu l Tang Cong ly,) 

1. Nghj quy&, Biên bàn hp Di hi dng c dông, phii Iic danh sách c dông dang k)2 dij hop, 
van bàn üy quyn tham dr hop, tAt cà cac tài 1iu dInh kern Biên bàn (nu cO) và tãi lieu CO 

lien quan kern theo thông bào mOi hp phãi lu'u giü t?i  tri sâ chInh cüa Tng Cong ty. 

Trang 16 



Quy chE n?31  b v qudn frj Tang C'Ong ty cáa Tang Cong ty Ci phin Phong P/ia if. II PHONGPHU 

2. Nghj quyt, Biên bàn hçp Di hi dng c dông và tài 1iu kern theo trong biên bàn, nghj 
quyt phãi duçic cong b thông tin theo quy djnh pháp lut v cong b thông tin trên thj 

truOng chi'rng khoán. 

MVC 2- QUY DIN}I RIENG V(fl TNG HINH THI1C HINH THUC BIEU QUYET TAI 
CUOC HQP 

Mic 2.1 - Quy djnh riêng vdi hInh thá'c bku quylt tçii cuc h9p trrc tiêp 

Diu 18. Cách thic clang k tham di Dai hi dng c dông triyc tip 

Tru'Oc khi khai mc cuQc hop, Tang Cong ty phài tin hành thu tVc  clang k' ct cong vã phãi 

thuc hin viêc clang k cho dn khi cac c dông CO quyn dir hp cO mat  clang k ht theo 

trinh tu sau: 

a. Khi tin hành clang k c dOng, Tng Cong ty cAp cho tirng c dông hoac  di din theo uy 

quyn cO quyn biu quyt mt the biu quyt/phiu biu quy&/phiu bAu cCr, trên dO ghi 

s clang ks', ho và ten cUa c dOng, h9 va ten di din theo Oy quyn Va s6 phiu biu 

quyt/phiu bAu cCr cCia cè cong do. Di hi dng c dông thão lun và biu quyêt theo 
tirng vAn d trong ni dung chixcng trinh. Vic biu quyt duçc tin hành bang biu quyt 
tan thành, khong tan thành vã không CO kin. Kt qua kim phiu duqc ChU tça/Ban 
kim phiu cong b6 ngay trucc khi b mc cuc hop. Dti hi bAu nhfkng ngui chju trách 
nhim kim phiu hoac giárn sat kim phiu theo d nghj cüa ChO t9a. S6 thành vien cUa 
ban kim phiu do Dai hOi ding c cong quyt djnh can ccr d nghj cüa Chc ta cuc hop; 

b. C6 dông, ngi.rOi di din theo Ciy quyn cUa c dông là t chCrc hoac ngisi thrçc üy quyn 

dn sau khi cuc hçp dã khai mc cO quyn clang k ngay va sau dO có quyn tham gia và 

biu quyt!bAu cr tai  di hi ngay sau khi clang k2. ChO t9a không cO trách nhim drng di 

hi d cho c cOng dn muon clang k2 va hiu lirc cüa nhttng ni dung dã du,gc biêu 

quyt/bAu cr truc dO khOng thay dii. 

Diêu 19. Biu quyt thông qua các vn d ti Di hi dng cô dông trkrc  tip 

(Can th quy djnh tçzi Quy ché' lam viêc; Quy ché' bdu cz'r ti Dcii h5i ddng c dong) 

4. Nguyen tc chung: 

a. Tt cã các vAn d trong chuong trInh và ni dung hp cUa Di hOi  clu phãi dixc Di hi 

dng c dông thão lun va biAu quyt cOng khai. 

b. The biu quyt, Phiu biAu quyt Va Phiu bAu cir &rçc Tng Cong ty in, clang dAu treo va 

gUi trijc tip cho di biu ti dai hi (kern theo bO tài 1iu tham dir Di hi dng c dong). 

Mi dai  biu duçc cAp The biu quyt, Phiu biu quy& va Phiu bAu ccr. Trên The biu 

quyt, Phiu biu quy& Phiu bAu ci cO ghi rO ma s di biu, h9 ten, s cô phân sâ h&u 

và nhn Uy quyn duçic biu quy& cUa di biu dO. 

5. Quy djnh v tinh hçp l cUa phiAu biu quy& và phiAu bAu cCr 

a. Phiu biu quyAt 

- Phiu biu quyt hqp l: là phiu theo mu in sn do BTC phát ra, khOng tAy xoá, cao 

sira, rách, nat,... không vi& them ni dung nào khác ngoài quy djnh cho phiu nay và 
phãi có chü k, duói chtr k' phãi cO dAy du hç ten duc vit tay cUa di biu tham dir 
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va gCri v cho Ban kim phiu truó'c thai dim m& niêm phong thüng phiu. Trên phiu 

biu quyt, ni dung biu quy& là hp l khi dai  biu dãnh du chçn mt (01) trong ba 

(03) 0 vuOng biu quy&. 

Phiu biu quyt khong hqp I: Ni dung khong dcing theo các quy djnh cüa Phiu 

biu quyt hçcp l.. 

b. Phiu bu cr 

- Phiu bu cü' hçrp 1: là phiu bu theo mu in sn do ban t chi're phát ra, không thy 
xoá, co sira, không vit them ni dung nào khác ngoài quy dlnh  cho phiu b.u; phãi cO 

chfl k, ghi rO hç ten cUa di biu tham dir và gui v cho Ban kim pliiu truOc thi 

dim mi niêm phong thüng phiu. 

Phiu bu cfr không hçrp l: 

• Ni dung khOng dUng theo cac quy djnh ccia Phiu bAu ccr hgp l 

• S i'rng vien ma di biu bu Ian hcrn s hxçcng Crng viên cn bu; 

• Phiu cO thng s phi&i bAu cho cac Crng cCr vién cUa c (lông hoc di din 1ón hon 

tng sé phiu duc phép bu; 

• Các quy djnh khác theo Quy ch bAu Cu di hi dng c (lông và Diu l Tng 

Cong ty quy djnh. 

Diu 20. Cách thfrc bO phiu biu quyt ti Di hi (lông c (lông trirc tiép 

(Can th quy djnh tgi Quy ch lam vic tgi Dgi hi dng c dóng 

1. Nguyen thc chung: 

- Di hi dng c (lông thão lun và biu quy& theo t1rng vAn d trong nQi dung chuang 

trInh. Vic biu quyt duc tin hành bang each gicY the, bO phiu trirc tip, bô phiu 

(lien tU hoäc hinh th(rc (lien tCr khác. 

Dai biu thirc hin vic biu quy& (l Tan thành, Không tan thành hoe Khong kin 

mt vAn d duçic (lu'a ra biu quyt ti fi hi bang each gia cao The biu quyt hoc 

(lin cãc phuo'ng an 1ira ch9n trén Phiu biu quyêt. 

2. Các hInh thi'rc bO phiu biAu quyt 

a. Biu quyt b&ng the biu quy&: Khi biu quyt bang hInh thirc gicl eao The biu quyAt, 

mt truàc cUa The biu quy& phãi dtxqc gia cao huang v phIa ChU tQa. Tnr?ing hcp (li 

biu không gb The biu quyt trong cã ba thn biu quyt Tan thành, Khong tan thãnh hoc 

Không kin cUa mt vAn d thI dirçc xem nhu biu quyt tan thành vAn d dO. TruOng 

h9p (li biu gic cao The biu quyt nhiu hon mOt  (01) lAn khi biAu quyt Tan thành, 

Khong tan thành hoc Khong )2 kin cUa mt vAn d thi du'çic xem nhtr biu quyt khong 

hçip l. Theo hinh thuc biu quyt bang giG The biu quyt, Thành viên Ban kim tra tu 

each c dông/di biu hoe Ban kim phiu dánh dAu ma di biu Va s6 phiu biu quy& 

ftrong Crng cUa trng c (lông Tan thánh, Khong tan thành, Không kiAn và Khong hçcp l. 

b. Biu quyAt bAng phiu biu quyAt: Khi biu quyt bAng hinh thuc (lin vào Phiu biAu 
quyt, di v6i tung ni dung, (li biu chçn mt trong ba phisong an "Tan thành", "Khong 
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tan thãnh", "Khong có kin" duc in sn trong Phiu biu quy& bang each dánh du "X" 
hoäc "V"  vao o mInh ch9n. Sau khi hoàn tht ca nOi dung c.n biu quy& cUa Di hi, di 

biu gri Phiu biu quyt v thUng phi&i kin d dirge niêm phong ti Di hi theo huO'ng 

dn cUa Ban kim phiu. Phiu biu quyt phái cO ch& k và ghi rö h9 ten cüa di biu. 

Diu 21. Cách thfrc bó phiu bu cfr ti Di hi dng c dông trrc tip 

(Can ct'r quy dfnh tQi Quy ché' bdu ci'r tqi Dcii h5i ddng c dong) 

1. Nguyêntcchung 

Thic hin dting thea quy djnh cãa phap 1ut vã Diu 1 Tang Cong ty; 

- Thành viên ban kim phiu không duge có ten trong danh sách d cu, tir d cCr vão 

HDQT và Ban kim soát. 

2. Các hInh thi'rc bO phiu bu cCr 

a. Bu ci:r theo phi.wng thcrc bAu dn phiu 

Theo do mi di biu CO tng s phiu biu quy& thong (mg vài tng s c phn sO' 

hilu, dai din s& htu nhân vci s6 thãnh vien dirge bAu; 

- Di biu tham dr cO quyn dn ht tng s6 phiu biu quyt cCia mInh cho mOt  hoc 

mt sO (mg cfr viên; 

- Tru'ng hgp phát sinh them (mg vien trong ngy din ra di hi, di biu cO th lien h 

vOl Ban kim phiu xin cp li phiu b.0 cCr mOi và phãi np li phiu cü (truâc khi bO 

vào thüng phiu); 

- Trong truOng hgp có siam hra chçn nhm 1n, dti biu lien h vâi Ban kim phiu d 

dirge c.p li phiu bu mói Va phâi np phiu Cu; 

- Cách ghi phiu bu cCr: Mi di biu du'ge phát cac phiu bu. Cách ghi phiu bau dirge 

hu'àng dn c th nhir sau: 

• Di biu bu s (mng viën ti da bang s6 crng viên c.n bu; 

• Nu bu dn toàn bQ s6 phiu cho mt ho.c nhiu Ung viên, di biu danh du vao 

ô "Bu dn phiu" cüa các (mg viên thong i'mng; 

• Nu bu s phiu không du nhau cho nhiu (mg viên, di biu ghi rO s phiu bu 

vao ô "S phiu bAu" cüa các (mg viên tu'cmng (mg. 

' Lu'u : Trong tru'ô'ng hgp di biu vira dánh du vao ô "Bu dn phiu" vira ghi s 

lixçmng a o "St phiu bu" thI kt qua ly theo s lu'ç'ng phiu & 6 "Sb phiu btu". 

- Nguyen the trCing cCr: 

• Ngu?yi trung c(m dirge xác dlnh  theo s6 phiu dirge bAu tInh tir cao xung thp, bAt 

dAu tim (mg cCr vién cO s phiu bu cao nhAt cho dn khi dü s thành viên cn bAu. 

• Tru'ô'ng hgp có tir hai (02) (mg cU' viên tra len dt cüng s phiu dirge bau nhir nhau 

cho thành vien cui cüng thI se tin hành bu li trong s6 các cmng C(m viên cO s 

phiu du'gc bu ngang nhau. 
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• Nu két qua bu ccr !.n mOt  không dü s ltrcing cAn bAu thI s disçc tin hành bAu cci 

cho dn khi bAu dü s6 1u'cng thành viên cAn bAu. 

b. BAu cCr theo pht.rong th(rc biu quyt: Thtrc hien theo quy djnh ti Dim b Khoãn 2 Diu 
20 Quy ch nay. 

Diêu 22. Cách thuc kim phiu ti Dai hi dng cô (lông trtrc tiêp 

(Can cz'r quy djnh tçii Quy ché' lam vic tgi Dcii h5i ddng c dong) 

Cách th(rc kim phiu &rçYc tin hành bang cách tng h9p thê/phiu biu quyt tan thành, 
khong tan thành, khong cO ,2 kin. 

Di vài nhirng vAn d nhy cam và nu c (lông cO yêu cAu, Tng Cong ty phái chi dlnh  t 

ch(rc dc Ip thijc hien viec thu thp và kim phiu. 

Mic 2.2 - Quy djnh riêng hInh thfrc bilu quylt 411 cu(3c h9p trrc tuyên 

Diêu 23. Cách thüc (lang k tham dr Di hi (long c (lông trrc tuyn 

Cách thi'rc (lang k tham dir Di hi dng c (lông trirc tuyn truO'c ngày khai mc cuc hQp 

Di hi dng c clông duçc quy dnh rO ti Thông báo hçp Dti hOi  (lng c (lông, bao gm: 

1. Diu kien tham gia: 

- Co ten trong danh sách c (lông (DSCD) cO quyn dir h9p Di hi (lng c duçc 1p 

theo thông báo thic hien quyn cila Tng Cong ty. 

- Dai dién iy quyn dü diu kiên tham dir theo quy djnh cüa pháp Iut Va diu I Tng 

Cong ty. 

2. Yêu cAu k thuât: Dai biu cAn có thit bi (lien tcr két ni internet (vi did: may tInh, may tInh 

bang, (lien  thoi di dng, thi& hi (lien tcr khác có k& ni internet...). 

3. Cách thcrc ghi nhn Di biu tham dir di hQi dng c (lông trirc tuyn: Di biu &rçYc he 

thng bO phiu (lien tci ghi nhn là tham dir dal  hi (long c (lông trrc tuyn khi Dai  biu do 

thiic hiên truy cap vào h thng bAng các thông tin truy cp (la duc cung cAp theo quy djnh 

tai Diu 24 Quy ch nay và dã thuc hien bO phiu (lien tCr vi bAt kS'  vAn d nào cüa ni dung 

Chung trInh cuc h9p dai hOi dng c (lông trirc tuyn. 

Diu 24. Cung cAp thông tin (lAng nhp và thic hien hO phiu d'en  tir 

1. Thông tin dtrng dAn truy cp vào h thng bO phiu (lien tCr, ten (lang nhp, mt khãu truy 

cp và các yu t djnh danh khác (nu có) nhAm tham dir Dai  hi (lng c (lông trrc tuyn s 

&rçlc cung cAp trong thông bAo mi hçp (hoac hInh thrc thông báo thông tin (lang nhp do 

Hi dng quàn trj quy djnh). Dai  biu phãi có trách nhiem bão mt ten (lAng nhp, mt khAu 

va cac yu t djnh danh khác duqc cAp d dam bão rAng chi cO Dai  biAu mâi có quyn thirc 

hien viec bO phiu tren he th6ng hO phiu (lien  tCr và chju hoàn toàn trách nhiem di vOi các 

thông tin dA (lAng k nay. 

2. Khi Dai biu cO yêu c&u cung cAp !ai  thông tin (lang nhp, Ban t chcrc Dai  hQi co th thông 

báo thông qua các hInh thcic: trirc tip hoc email/dien thoai. HInh thcic cung cAp thông tin 
(lang nhp qua email hoc (lien thoai chi (lu'çic thirc hien dira trén thông tin c (lông tfr danh 
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sách c6 dông CO quyn bO phiu do Trung tam luu k' chüng khoán Vit Nam 1p theo thông 
báo thirc hin quyn cUa Tng Cong ty. 

3. Di biu sCr dung ten däng nhp, mt khu truy cp hoc các yu tó djnh danh khác (nu co) 

truy cp vâo h thng bO phiu din tt'r và thirc hin bO phiu din tCr Theo ni dung cüa 

Chuo'ng trInh cuc hçp di hi dng c dông trijc tuyn. 

Diôu 25. Vic üy quyên cho ngtrôi di din dr hçp Dai hi dlng ci dông trirc tuyn 

1. C ông thirc hin üy quyn theo quy djnh ti khoãn 2 diu 9 Quy ch nay. 

2. Mt s quy djnh cAn lu'u khi thc hin uy quyn trirc tuyn: 

- Các c dong cAn tuân thi cung cAp dAy dü các thông tin d thirc hin üy quyén trVc 

tuyn, d.c biêt cung cAp thông tin cUa ben nhn üy quyn: s din thoi, dja chi lien lc 
va dja chi email. Dày là co s d cAp ten dang nhp, mt khAu truy cp Va cac yu tcS 

djnh danh kháe (nu co) d6i vâi ben nhn uy quyn. 

- Hieu lc cUa uy quyn truc  tuyn: vic Ciy quyn chi có hiu lirc pháp l khi thOa man C 

các diu kién sau: 

• Khi c dong din dAy c1 các thông tin theo mAu Uy quyn trrc tuyn và hoàn thànli 

thrc hin üy quyn trrc tuyn. 

• GiAy üy quyn duçc in ra theo mu iiy quyn trc tuyn CO dAy dU cht ks', ghi rô h9 

ten, dong dAu (nu là th chrc) cüa ben üy quyn và cã ben nhn ciy quyên. 

• Tng Cong ty nhn thrçic GiAy iiy quyn bàn chInh gü v truàc lüc di hi khai 

mac chInh thüc. 

Hüy bO Uy quyn di vOi C6 dOng dã üy quyn trirc tuyn: C6 dông gui van bàn chinh 

thtrc d nghj huy üy quyn trçrc tuyn cho T6ng Cong ty truàc l(ic di hi khai mc 

chmnh thi'rc. Luu thai gian ghi nhn vic hüy üy quyn cO hiu 1rc &rçic tinh theo thOi 
gian T6ng Cong ty nhn duçc van bàn chInh thirc d nghj hüy üy quyn trijc tuyAn. 

Hiy bO üy quyn së bj vô hiu Iirc nu di din Uy quyn dà tin hânh bO phiu biu 
quyt/bAu ci'r vâi bAt k' vAn d nao cüa ni dung Chucrng trInh cuc hçp di hi d6ng 

Co dOng trtrc tuyn. 

Diu 26. Thão lun ti Diii hi D6ng Co dông trçrc tuyn 

1. Nguyênttc: 

- Vic thào lu.n chi duc thrc hin trong thai gian quy djnh và thuc phm vi các vAn d 

trInh bay trong nOi  dung chuung trinh Di hi d6ng C6 dông; 

- Chi CO Di bi6u mOi D119'c tham gia thão lu.n; 

- Di biu cO kin dang k ni dung thào lun theo hInh thcrc quy djnh cv th ti quy 

chê lam viêc cüa dai hôi; 

- Ban Thu k së s&p xp cac ni dung thào lun càa Di biu theo tht'r tr dang k,2 và 

chuyn len cho Chü tça. 
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2. Giái dáp ' kin cCia các Dai biu: 

- Trén Ca s6 ni dung thão Iun ci:ia Dai  biu, ChU ta hotc thành viên do ChU tça chi 

djnh s giãi dáp kin cüa Di biu; 

- TrnOng hqp do giOi hn v th6i gian t ch(rc, các câu hOi chua duçic trã 161 trirc tip ti 

Di hi së duc Tng Cong ty trã 161 sau. 

Diu 27. HInh thüc thông qua Nghj quyt cüa Di hi dng c dông triyc tuyn 

Di hQi dng c dong thông qua Nghi quyt thuc thm quyn bang hinh thrc bô phiu din tcr. 

iu 28. Cách thuc bö phiu tric tuyn 

1. Cách th(rc bO phiu biu quyt: 

Dti biu ch9n 1ira mt trong ba phuang an biu quyt Tan thành, Không tan thãnh hoc 

khong 2 kin v6i mi v.n d du'çic dua ra biu quyt tal  Di hii dã di.rcc cal dt ti h 

thng bO phiu din tCr. 

- Sau do, fi biu tin hành xác nhn biu quyt d h thóng bO phiu din tir ghi nhn 

kt qua. F 

2. Cách thi'rc bO phiu b&u c&: 

Bu ctr theo phLrang thcrc bAu dn phiu: Nu diu 1 Tng Cong ty không CO quy dnh 

khác vic biu quyt bu thãnh viên Hi dng quãn trj và Ban kim soát phãi thijc hin 

theo phiong thCrc bau dn phiu (bAu dn du hoc b&u ghi s6). Theo dO, Dai  biu thc 

hiên viêc bu cCr bang each dánh d.0 váo o "Bu dn phiu" ho.c ghi rO s phiêu bãu 

vào o "St phiu btu" ca cac l'rng viên tuong irng trën Phiu bu ci'r dA duçic cal dt tti 

h thóng bO phiu din tCr. Sau do, Di biu tin hãnh xác nhn b.0 cCr d h thng bO 

phiu din tCr ghi nh.n kt qua. 

Bu cü theo phuang tht'rc biu quyt (nu có): Thirc hin theo quy dlnh  bO phiu biu 

quy& nêu ti Khoãn a Diu nay. 

3. Mt s quy djnh khác khi thirc hin bO phiu din tCr: 

Trrông hçp Di biu khOng thrc hin ht cãc vn d biu quy&, bu cCr theo ni dung 

chuo'ng trinh €i hi thI các vn d ch'.ra duçic biu quy&, bau ccr dirçcc xem nhu Di 

biu không tin hãnh bö phiu biu quyt, bu cCr vn d dO. 

Trong tru6ng h9p phát sinh các vn d ngoài chuang trinh di hi dã gCri, Di biu có 

th biu quyt, bu cCr b sung. Nu Dal  biu khong thirc hin biu quyt, bAu cCr vOl 

nhng vn d phát sinh thI xem nhu Di biu khOng tin hành bO phiu biu quyt, b.0 

cCr vn d phát sinh dO. 

Dii biu cO th thay di kt qua biu quyt, bAu cCr (nhu'ng không th bUy két qua biu 

quy&, b.0 ccr); bao gm cã kt qua biu quyt, bu ci b sung nhUng vn d phát sinh 

ngoãi chuoTig trinh Dai  hti. H th6ng trirc tuyn chi ghi nhn kim phiu di vOl két 

qua biu quyt, bu cir cui cUng ti th6i dim kt thOc bO phiu dien tO cUa tirng dçit 

kim phiu dixçc quy djnh trong quy ch lam viec cUa  dal hOi. 
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Trong truOng h9p, Di biu thtrc hien bu ghi s6: Phiéu bAu khong hçp 'e  là phiu có 
tng s phiu bu cho các (mg cCr viên khác vol (ion hon hoc nhó hon) tng s6 phiu 
bu cOa Dai  bi&i dii dien du'çc tInh ti thOi gian kim phi&i bAu c(r. 

ThOi gian bô phiu then tCr duc quy djnh c11 th trong quy ch lam viec ti di hi. Di 
biu cO th truy cp h thng bO phiu dien t(m và thirc hien bO phiu 24 gi trong ngày 

và 07 ngày trong tun trir truOng hqp bào trI h thng hoc l' do khác näm ngoài tam 

kirn soát cüa T6ng Cong ty. K& thüc thO'i gian bO phiu, h th6ng khong ghi nhn 

them kt qua bO phiu then tCr tü Di biu. 

Diu 29. Cách thuc kim phiu tric tuyên 

Khi Dai biu thirc hien biu quy&/bu c(m, s phiu biu quyt, phiu bu du dtrçic gbi nhan 

trên h thng theo nguyen tc s6 biu quyt tan thành, biu quy& khong tan thành va biu 

quyt khong kin. 

Diu 30. Lp biên bàn hQp Di hi dông ci tIông tr1c tuyn 

- Thrc hien theo quy djnh ti Diu 16 Quy ch nay. C 

Dja dim th chi'rc duçmc ghi trong biên bàn Di hi c dong trijc tuyn là dja dim ChU 

t9a Dti hii có mitt d diu khin Di hi. Dja dirn nay phài trên lãnh th Viet Nam. 

- Hinh th(rc thông qua biên bàn hçp Di hi dng c dong du9c quy djnh cy th ti Quy 

ch lam viec cOa Tng Cong ty ti kS'  h9p Di hi dng cô dOng. 

Myc 2.3 - Quy djnh niêng hInh thfrc biu quylt ti cujic h9p tryc flIp kIt hp trrc tuyEn 

Diêu 31. Cách thuc clang k tham dr Di hi cthng c (lông tric tip kêt hqp tric tuyn 

Thirc hien theo quy djnh ti Khoán 1 Diu 9 và Diu 23 Quy ch nay. 

Diu 32. Vic ày quyn cho ngtrôi di dien diy h9p Di hi &ing ci (lông triyc tip kt hçrp 
trirc tuyn 

Thirc hien theo quy djnh t?i  Khoàn 2 Diu 9 và Diu 25 Quy ch nay. 

Diu 33. Hmnh th(rc thông qua ngh quyt ti Di hi &ng c (lông trirc tip kt h9p true 
tuyn 

Thçrc hien theo quy (mb  ti Diu 11 và Diu 27 Quy ch nay. 

Diu 34. Cách thüc bO phiu ti Di hi ding c (lông tric tip kt hçrp trtrc tuyn 

Thirc hien theo quy djnh tti Diu 20, Diu 21 Va Diu 28 Quy ch nay. 

Diu 35. Cách thfrc kim phiu ti Di hi dng c (lông trurc tip kt hqp tric tuyn 

Thimc hien theo quy djnh t.i Diu 22 Va Diu 29 Quy ch nay. 

Diêu 36. Lp biên bàn h9p ti Di hi (lng ci (lông trurc tip kt hçip trrc tuyn 

Thtrc hien theo quy djnh ti Diu 16 và Diu 30 Quy ch nay. 

Trang 23 



Quy chl n3i b v qudn trj Tang Ong ty cüa Tiing Cong v C phtn Phong P/ia 1• 
1 PHONGP(U 

II. QUY BJNH DO! VOl BA! HQI BONG CO BONG THÔNG QUA NGHJ QUYET BANG 
H!NH THIC LAY ' KIEN BANG VAN BAN 

Diu 37. Tru*ng hqp dtrçrc 1y kin c dông bang van bàn 

(Cánc&quydfnh IQi Diu 22 Diul TngCongly) 

Các ni dung sau dày có th du9'c thông qua bAng hinh thrc 1y ' kin c dông bAng vAn bàn: 

a. Sira dM, b sung các ni dung cCa Diu 1 Tng Cong ty; 

b. Ph duyt, b sung, diu chinh Quy ch ni bO vA quãn trj Tng Cong ty, Quy ch hoat 

dng Hti dng quán trj, Quy ch hot dung Ban kim soát; 

c. Djnh huàng phát trin Tng Cong ty; 

d. Loi c phAn và tng s c phAn cüa tirng 1oi; 

e. BAu, min nhim, bAi nhim thành viên Hi dng quãn tr vã Ban kim soát; 

f. Dr an dAu tu hoc bàn s6 tài san có giá trj bAng hoc ló'n hGn 35% tng giá trj tài san dwc 

ghi trong báo cáo tài chInh gAn nhAt cUa Tng Cong ty; 

g. Thông qua báo cáo tài chInh hAng nAm 

h. T chi'rc 1i, giãi th Tng Cong ty. 

i. Thay di ngành, ngh va lTnh virc kinh doanh; 

j. Thay di ca c&u t chcrc quàn I' Tng Cong ty; 

k. Các vAn d khác khi Hi ding quàn trj xét thAy cAn thit vi lqi Ich cCia Tng Cong ty. 

Diu 38. Tru&ng hqp không dtrçrc lAy ' kin bAng vAn ban 

HDQT ducrc lAy kin c dOng bAng vAn bàn trong tAt cà thrOng hçp khi xét thAy cAn thi& 

trir vic t chtrc Di hi c dOng thu&ng niên. 

Diu 39. Trinh tij, thu ft,ic hçp Bi hi dIng c1 dông thông qua Nghj quyt bAng hInh thfrc 

lAy kin bAng vAn bàn 

(Can ci'r quy djnh tgi dim a Khoán 2 Diu 18; Dku 22, 24 Dku l Tang Cong ty,) 

1. Tang Cong ty phái cong b6 thông tin v vic 1p danh sách c dOng cO quyn tham dir h9p 

Dti hi dng c dOng ti thiu 20 ngày truóc ngãy clAng ky' cu61 cOng. 

2. Hôi dng quán tr phãi chuAn bj phiu lAy ' kin, dir tháo nghj quyt Di hi dng c dOng, 

cac tài 1iu giài trinh dir tháo nghj quyt va gcri dn tAt Ca c dOng cO quyn biu quyt cham 

nhAt 10 ngày tru'c thO'i han phái gi:ri 1i phiu lAy ' kin. Yêu cAu và cách thüc gi phiu lAy 

kin va tài lieu kern theo du'oc thirc hin theo quy djnh ti khoán 3 Diu 18 Diu l Tng 

COng ty. 

3. Quy djnh v Phiu lAy kin 

a, PhiEu lAy kin phãi cO các nQi dung chO yu sau day: 

- Ten, dja chi trV s chinh, mA s6 doanh nghip; 

- Mic dich lAy ' kin; 
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H, ten, dia chi lien lc, quc tjch, s giy tä pháp l cia Ca nhân di vói c dông là ca 
nhân; ten, m s doanh nghip hoc s6 giAy tO phâp 1)7 cUa th chCrc, dja chi trii sâ chInh 

dôi vOi cô dông là to chirc hoc h9, ten, dja chi lien 1c, qucc tjch, s giy tr pháp 1)7 

cüa Ca nhân dOi vài dai  din cüa c dOng là t ch(ic; s lu'çng c phn cia trng loi và 

s phiu biu quytI phiu bu ccr cüa c dông; 

- VAn d cAn lAy )7 kin d thông qua quyt djnh; 

- Phu'ang an biu quyt bao gim tan thành, khong tan thành và khong Co )7 kin d6i vO1 

tüng vAn d lAy)7 kin; 

- Phung an bAu cCr (nu có); 

- ThOri hn phài gtri v Tang Cong ty phiu lAy )7 kin dà duqc trã kyi; 

- Ho, ten, ch k)7 cüa Chü tjch Hi dng quãn tr. 

b. C dông cO th güi phiu lAy )7 kin d trà 1i dn Tng Cong ty bang hInh thc gi'i thu', 

fax hoc thu din tCr theo quy djnh sau dày: 

- TruOng hçp gCri thu', phiu lAy )7 kin d thrçrc trã lO'i phãi có ch& k)7 cUa c dông là cá 

nhân, cüa nguOi di din theo uy quyn hoc nguOi di din theo phap lut cCia c dông 

là t chCrc. Phiu lAy)7 kin gcri v Tng Cong ty phài du'gc dtrng trong phong bI dan 

kin và khong ai duc quyn mi truOc khi kim phiu; 

- Tru&ng hgp g11i fax hoc thu din ti'r, phiu lAy)7 kin gfri v Tng Cong ty phài &rçlc 

gi& bI mt dn thai dim kim phiu; 

- Các phiu lAy )7  kin gcri v Tng Cong ty sau thOi hn dA xác djnh ti ni dung phiu 

IAy)7 kin hoäc d bj m trong tru?ing hçp giri thu và bj tit l trong tru?ing hç'p gCri fax, 

thu din tr là khong hçip l. Phiu lAy)7 kin khOng dugc giri v duçc coi là phiêu 

không tham gia biu quyt. 

4. KiAm phiAu va 1p Biên bàn kiAm phiAu: 

Hi dng quàn trj kim phiAu và lep biên bàn kim phiu dixài sir ching kin cüa Ban kiAm 

soát hoc cUa c dông không nm gitr chirc vii quàn 1)7 Tóng Cong ty. Biên bàn kim phiêu 

phài CO các ni dung chü yu sau day: 

- Ten, dja chi trV s chInh, ma s doanh nghip; 

- Miic dIch và các vAn d cAn lAy )7 kin d thông qua nghj quyêt; 

- s6 c dong vài tng s phiu biu quyAt/bAu cCr dâ tham gia biAu quytIbAu cCr, trong do 

phân bit s6 phiu biAu quyAt!bAu eCi' hçp 1 và s biAu quyAt/bAu cCr khOng hçip l và 

phuung th(rc gCri phiu biu quy&/bAu cCr, kern theo phii liic danh sách cô dOng tharn 

gia biu quyt/bAu cCr; 

- Tng s phiAu tan thânh, khOng tan thành va không có)7 kin di vài ttrng vAn dA, tng 

s phiu bAu cU trng rng viên (nAu cO); 

- VAn d da dugc thông qua và t)7 I biu quyt thông qua tuong i'ng; 

Trang 25 



Quy c/il ni b v quán trj Tdng Cong ty cüa Tdng Cong ty Cd p/idn P/tong Phá 

 

a. 
11 PHONGPflU 

- HQ, ten, chi k cCia Chü tjeh Hi dng quãn trj, nguii kim phiu Va ngLrô'i giám sat 
kini phiu. 

- Các thành viên Hôi dng quàn tn, nguYi kim phiu và nguOi giám sat kim phiu phài 

lien dO'i chju trách nhim v tInh trung thirc, chInh xác cüa bién bàn kim phiu; lien 

dài chju trách nhim v các thit hti phat sinh tü cac quyt djnh dLrqc thông qua do 

kim phiu không trung thirc, khong chInh xác. 

5. Nghj quyt và Biên bàn kim phiu: 

a. Biên bàn kim phiu va nghj quy& phãi du'çxc gri dn các c dông trong thi hn 15 ngày, 

k tr ngày k& thüc kim phiu. Vic gCri biên bàn kim phiu và nghj quyt cO th thay 

th bang vic dang tãi trën trang thông tin din tcr cüa Tng Cong ty trong thai hn 24 gi, 
k ti'r thai dim kt thCic kim phiu. 

b. Nghj quyt dxc thông qua theo hinh thCrc l.y kin c dOng bang van bàn có giá trj nhi.r 
nghi quyt du'yc thông qua t?i  cuc h9p Ei hi dng c dOng. 

6. Luu tài 1iu: Phiu ly kin d duc trà Ri, biên bàn kim phiu, ngh quyt d thiçic thông 
qua và tài lieu có lien quan gcri kern theo phiu Iy ' kin du phài dugc kru gi ti trii sâ 
chInh cüa Tng Cong ty. 

7. Yéu cu hüy bO Quyt djnh cüa Di hi dng c dOng thông qua hinh thi're ly kin bang 
van bàn: Trong thOi hn 90 ngày k tir ngày nhn duçc nghj quy& hoc biên bàn hçp Di hQi 

dng c dông hoc biên bàn kt qua kim phiu l.y )2 kin Di hi dng c dông, c dOng 

hoc nhOm c dOng quy dnh ti khoãn 2 Diu 115 Lust Doanh nghip Co quyn yêu cAu TOa 

an ho.c Trçng tài xem xOt, hciy bO nghj quyt hoc mt phAn ni dung nghj quyt Di hi 

dng c dông trong các trtr&ng hçp sau dày: 

a. TrInh tir, thu tic triu t.p hop và ra quyt djnh cüa Di hi ding c dông vi phm nghiêm 

tr9ng quy djnh cüa Lust Doanh nghip và Diu l Tng Cong ty, tr1r trLng hqp quy dlnh 

ti khoãn 3 Diu 21 Diu 1 Tng Cong ty. 

b. Ni dung nghj quy& vi phm pháp 1u.t hoc Diu 1 Tng Cong ty. 

CHUNG 3 —  HQI BONG QUAN TR! 

MUC 1. QUY D!NH CHUNG 

Diêu 40. Val trO, Quyn va nghia viii cüa HDQT 

(Can c& quy djnh 4ii Diu 278, 297 Nghf dfnh sd 155/2020/ND-cP) 

HDQT phai tuân thu dy du trách nhirn và nghia vii theo quy djnh ccia Lut doanh nghip và 

Diu 1 Tng Cong ty, ngoài ra HDQT CO các trách nhirn và nghia v sau: 

1. Chju trách nhim truOt c dOng v hot dng cüa Tng Cong ty; 

2. Di xir blnh dâng di vâi tht Ca c dOng và ton tr9ng lqi Ich ci'ia ngtrYi có quyén lqi lien quan 
dn Tng Cong ty; 

3. Darn bào hot dng cüa Tng Cong ty tuân thu các quy djnh cua pháp luat,  Diu l và quy 
djnh nQi b cüa Tng Cong ty; 
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4. Xây dirng Quy ch hoat dng ciia Hi dèng quãn trj trInh Ei hi dng c clông thông qua vâ 
cong b trên trang thông tin din tü cUa Tng Cong ty theo hu'ong dn ti Thông tu 
116/2020/TT-BTC ngày 3 1/12/2020 huOng dn mt s diu v quán trj cong ty áp diing d6i 
vOi cong ty dai  chiing  tai  Nghj djnh s 155/2020/ND-CP ngày 31 thang 12 näm 2020 cüa 
ChInh phü quy djnh chi ti& thi hành mt s diu cüa Lut Chirng khoán.; 

5. Giárn sat và ngän ngt'ra xung dt lçii Ich cüa cac thành vien Hi dng quãn trj, thành viên Ban 
kim soát, T6ng Giám dc vã ngu'Oi quán 1 khác, bao gm vic sCr dicing tài san Tng Cong 
ty sai miic dIch va lam dung các giao djch vâi ben lien quan; 

6. Xây dijng Quy ch ni b v quãn trj Tng Cong ty và trinh Dai  hi dng c dOng thông qua 
thea quy djnh tai  Diu 270 Nghj djnh s 155/2020/ND-CP ngãy 31 tháng 12 näm 2020 cOa 
ChInh phU quy djnh chi ti& thi hành mQt s diu cUa Lust ChCrng khoán; 

7. B nhim Ngui phu trách quãn trj cong ty; 

8. T chrc dào tao,  tp hun v quãn trj Tng Cong ty va các k5' näng cn thit cho thành viên 
Hi dng quãn trj, Tng Giam dc và nguôi quán 1' khác cOa T6ng Cong ty; 

9. Báo cáo hoat dng cCia HDQT tai Dai hOi dng c dOng theo quy djnh cUa pháp 1ut hin 
hành. 

10. Báo cáo v tInh hInh quân tn cong ty tai kS'  hçp  Dai hOi dng c dông thixOng niên Va cOng 
b thông tin trong Báo cáo thu'O'ng nién cüa Tng Cong ty theo quy djnh cüa pháp lust ch(mg 
khoán v cong b thông tin. 

11. Quyn va nghTa viii khác theo quy djnh Diu 1 Tng Cong ty, Quy ch nci b v quãn trj 
Tang Cong ty. 

Diu 41. Quyn vä nghia vy, trách nhim cüa thành viên HDQT 

(Can cá' quy d/nh tgi Dku 277 Nghf djnh s 155/2O2O/ND-GP) 

1. Thành vien Hi dng quãn tn cO dy dü cac quyn thea quy dnh cOa Lut Chng khoán, 
pháp luât lien quan và Diu l Tng Cong ty, Quy ch nQi b v quãn trj Tng Cong ty trong 
dO cO quyn du'çic cung cp các thông tin, tài Iiu v tInh hinh tài chInh, hoat  dng kinh doanh 
cUa Tng Cong ty Va cüa các don v trong Tng Cong ty. 

2. Thành viên HQi dng quán tr có nghia vii thea quy djnh tai  Diu l Tng Cong ty và các 
nghia vti sau: 

a. Thrc hin các nhim vi cüa mInh mt each trung thrc, cn trQng vi 1i Ich eao nht cOa c 
dông và cüa Tng Cong ty; 

b. Tham dr dty dü các cuc hop cüa Hi dng quãn trj và CO kin v các v.n d duçc du'a 
ra thão luân; 

c. Báo cáo kjp thai, dÀy dü vOi Hi dng quãn trj các khoãn thU lao nhn duc tr các cong ty 
con, Cong ty lien kt và các t chcrc khác; 

d. Báo cáo I-1i dng quãn trj tai  cuc hçp gAn nhAt các giao djch gitra Tang Cong ty, cong ty 
con, cong ty do cong ty dai  chüng nm quyn kim soát trên 50% trä len vn diu 1 vài 
thành viên Hi dng quãn trj và nhng ngithi có lien quan cUa thành viên dO; giao djch 
gi&a T6ng Cong ty vài COng ty trong do thânh viên Hi dng quán trj là thành viên sang 
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1p hoc là nguôi quãn 1 doanh nghip trong thôi gian 03 näm gn nhAt truóc thôi dim 
giao djch; 

e. Thrc hin cong b6 thông tin khi thirc hin giao djch c phiu ccja Tng Cong ty theo quy 
djnh cüa pháp lut. 

MUC 2 — QUY BINH yE BE C1, 1NG ciY, BAU, MIEN NHIM VA BAI NHIM 
THANH VIEN HDQT 

Biêu 42. S6 hrçrng, nhim k va cr cu thành viên Hi dng quãn tr HBQT 

(COn ct'c quy d/nh tQi Diu 26 Diu l Tang Cong ty) 

1. S hrçing thành viên Hi dng quàn trj là 05 ngi.rOi. 

2. Nhim kS'  cüa thành viên Hi dng quán trj không qua 05 näm và có th du9'c bAu li vài s 
nhim k' khong hn ch.. 

3. Cc c.0 thành viên HDQT nhu' sau: 

a. Co cu HQi dng quàn trj cüa Tng Cong ty phài dam bâo ti thiu 1/3 tng s thành vién 
HOi dng quàn trj là thành viên khOng diu hành. Tng Cong ty hn ch ti da thành viên 
Hôi dng quãn trj kiêm nhini chUc danh diu hành cUa Tang Cong ty d dam bão tmnh dc 
1p cüa Hi dng quãn trj. 

b. Thành viên Hi dng quãn trj khong cOn tir each thành viên Hi dng quãn tr trong 
trung hçp bj Dii hi dng c dông min nhim, bài nhim, thay th theo quy djnh ti 
Diu 160 Lust Doanh nghip. 

c. Vic b nhim thành viên Hi dng quãn trj phai dtrçic Cong b6 thông tin theo quy dnh 
pháp luât v cong bó thông tin trén thj trung chcrng khoán. 

d. Thành vin Hi dng quãn trj khong nhAt thit phài là c dông cia Tng Cong ty. 

Biu 43. Tiêu chuitn và diu kiên Thành viên HBQT 

(COn c& quy d/nh tgi Khoán 1, Khoán 2 Dku 155 Luat doanh nghip, Didu 275 Ngh/ dinh sd 
155/2020/ND-CP) 

1. Thành viên HQi dng quãn trj phai dáp crng các tiêu chun và diu kiin theo quy djnh ti 
khoàn 1, khoán 2 Diu 155 Lut Doanh nghip va Diu l Tng Cong ty. 

2. ChU tjch Hôi dng quãn irj khOng ducic kiêm nhim ch(rc danh Tng Giám doe cOa 01 cong 
ty dai  chüng. 

3. Thành vien HOi  dng quàn tr ca mt Cong ty di chüng chi &rqc dng th?yi là thành viên Hi 
dng quãn trj ti ti cIa 05 cOng ty di chüng khác. 

Biu 44. Dé cü', üng cfr thành viên Hi d6ng quän trl 

(COn ct'r quy dfnh tçzi Didu 274 Nghf dinh sO' 155/2020/ND-CT , KhoOn 1,2,3 Didu 25 Didu l 
TO'ng COng ty) 

1. C dOng hoäc nhóm c dông sO hUu tir 10% tng s c phn ph thông trà len cO quyn d ccr 
Crng cCr viên Hi dng quán trj theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip và Diu l Tang Cong 
ty. C dOng hoc nhOm c dOng nm git ttr muii ph.n tram (10%) dn hai mu'ai phn tram 
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(20%) thi du?c  d cCr rnQt (01) thành viên; tr trën hal muoi phn tram (20%) dn b6n mtxol 
phn tram (40%) thI dtrqc quyn d cir hai (02) thãnh viên; tr trën b6n miroi phn tram (40%) 
dn sáu mucYi phn tram (60%) thI thrqc d cr ba (03) thành viên; ti'r trén sáu muci phn tram 
(60%) dn tam mu'ai phn tram (80%) thI duc d ccr bn (04) thành viên; và nu Ian han 
tam muai phn tram (80%) thI duc d th näm (05) thành viên. 

2. Tnrng hçip s krcng (mg c(m viên Hi dng quãn trl thông qua d e(m vã (mg cCr theo quy djnh 
ti khoãn 5 Diu 115 Lut Doanh nghip vn khong dCi s luqng cAn thiM, Hi dng quan trj 
duung nhim d cfr them (mng cCr viên theo quy djnh ti Diu 1 Tng Cong ty, Quy ch nti bt 
v quân trj Tng Cong ty Va Quy ch hot dng cCia Hi dng quãn trj. Vic Hi dng quàn 
trj duung nhim d cCr them (mng cCr viên phãi dugc cong b6 rO rang trc khi Di hi dng c 
dông biu quyt bAu thành vien Hi dng quán trj theo quy djnh cCia pháp Iut. 

3. Trix?xng hçp s lu'çing (mg cCr viën do Hi d6ng quãn trj du'ang nhim dA cCr them theo khoãn 
2 Diu nay vn khong dü s6 limgng cAn thit, Hi dng quán trj th chü'c cho cãc c dông khác 
d cCm theo quy djnh tti Diu 1 Tang Cong ty, Quy ch nOi  bQ v quân trj Tng Cong ty và 
Quy ch hot dng cüa Hi dng quãn trj. Vic Hi dng quãn trj duang nhim t ch(rc cho 
các dông khác d cCr them (mg c(r viên phãi dirçc cOng b rO rang tru(mc khi Dti hi dng c 
dOng biu quyt bAu thành viên Hi dng quân trj thea quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 45. Cách thirc bAu thành viên HDQT 

(Can cic quy dinh tçn Khoan 3 Dieu 148 Luqt doanh nghicp, Khoan 2 Dieu 21 Diezi lç Tong Cong 

ty) 

1. Vic biu quyt bAu thãnh vién Hi dng quãn trj phãi thirc hin theo phuang th(rc Mu dn 

phiu, theo dO mi c dOng CO t,ng s6 phiu biu quyt tuang (mng vol tang s6 c phAn sO hthi 
nhân vOi s thãnh vien duc bAu cOa HQi dng quãn trj va c dong có quyn dn ht hoc 
mt phAn tng s phiu bAu cCia minh cho mt hoc mt s (mng cU viên. NguOi trUng cU 
thành vien Hi dng quân trj du,çc xac djnh thea s phiu bAu tInh tir cao xung thAp, Mt dAu 

tU (mng cU viên CO s6 phiu bAu cao nhAt cho dn khi dO s thành viên quy djnh ti Diu 1 
Tng Cong ty. TruOng hçcp cO tU 02 (mng cU viên trO len d?t  cUng s6 phiu bAu nhu nhau cho 

thành viên cui cOng cOa Hi dng quãn tr thI se tin hành bAu 1i trong s cac (mng cU viên 
có s phiu bAu ngang nhau hoäc ha chn theo tiêu chI quy dnh ti quy ch Mu cU hoc 

Diu 1 Tng COng ty. 

2. Nu st (mg viên nhô han hoc bang s6 thânh vien HDQT cAn bAu thi vic bAu thành viên 
HDQT có th duçmc thirc hin theo phu'ung thUc bAu dn phiu quy djnh ti khoân 3 Diu 148 
Lut Doanh nghip hoc thrc hin thea phuong thcrc biu quyt (tan thanh, không tan thành, 
khOng CO kin). T' 1 biu quy& thông qua theo phuung thUc biu quy& duqc thimc hin 
theo Khoãn 2 DiAu 21 DiAu 1 Tng Cong ty. 

Diu 46. Các tru'O'ng h9'p min nhim, bAi nhim, thay th và b sung thãnh viên Hi dng 
quãn trj 

(Can ct'r Diu 160 Lut doanh nghip,) 

1. Dai hôi dng c dong min nhim thanh viën Hi dng quãn tr trong truOng hçip sau day: 

a. KhOng có dO tiêu chuAn và diAu kin theo quy djnh ti Diu 155 eUa Lutt Doanh nghip; 
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b. Co don ttr chirc Va du'oc chp thuân; 

c. Truông hçp khác quy djnh ti Diu Tng Cong ty. 

2. Dai hôi dng c dông bäi nhim thành viên HQi dng quãn tr trong truOng hçp sau day: 

a. Không tham gia các hot dng cüa Hi dng quán trj trong 06 tháng lien t11c, trr truOng 
hçip bt khá kháng; 

b. TrtrOng hçp khác quy djnh tii Diu 1 Tng Cong ty. 

3. Khi xét thy cn thit, Di hi dng c dông quyt djnh thay th thành viên Hi dng quãn 
tr; min nhim, bãi nhim thành viên Hi dng quãn trj ngoãi truOng hqp quy djnh ti khoãn 

1 vãkhoân2Diunày. 

4. Hôi dng quãn trj phãi triu tp hop Dti hOi  dng c dong d bu b sung thành viên Hi 

dng quãn trl trong trLrng hcp sau day: 

a. S thành viên Hi dng quãn trj bj giám qua mt phn ba (1/3) so vói s quy djnh ti Diu 
1 Tng Cong ty. TruOng hp nay, HOi dng quãn tn phái triu t.p hçp Di hi dng c 
dông trong th&i hn 60 ngày k tir ngày s thành viên bj giãm qua mt phn ba; 

b. Tri trIIng hçp quy djnh ti dim a khoãn nay, Di hi dng c dong bAu thành vién mâi 
thay th thành viên Hi dng quãn tr dä bj min nhim, bãi nhim tai  cuc hop gn nMt. 

Diu 47. Thông báo v bu, min nhim, bãi nhim thãnh viên Hi d1ng quãn trl 

Sau khi cO quyt dinh bu, min nhiêm, bAi nhim thành vién HDQT, Tang Cong ty co trách 

nhim cong b thông tin trong ni b Tng Cong ty va cho các cu quan hiru quan, trén các 
phi.nyng tién thông tin di chCing, trén trang website cOa Tng Cong ty theo trinh tr vã quy 

dinh cüa Luât hiên hành. 

Diu 48. Cách thác gió'i thiu frng viên thanh vièn Hi dông quan tn 

TruOng hqp cia xác djnh dtrçic üng cü' viên Hi dng quän trj, Tng Cong ty phâi cong bô 
thông tin lien quan dn cac áng ccr viên ti thiu 10 ngay truàc ngày khai mc hçp Di hOi 
dng c dông trén trang thông tin din tCr cüa Tang Cong ty d c dông có th tim hiu v các 
crng cr viên nay truc khi bO phiu, cmg ccr vien Hi dng quãn trj phãi có cam kt bAng van 
ban v tmnh trung thuc, chInh xác cüa các thông tin cá nhân dirge cong b và phai cam kt 
thirc hin nhim vii mt each trung th,rc, cAn tr9ng va vi Igi Ich cao nhAt cUa Tng Cong ty 
nu duqc bAu lam thanh viên HQi dng quãn trj. Thông tin lien quan dn rng vien Hi 

dng quãn trj dugc cong b bao gm: 

a. H ten, ngày, tháng, nãm sinh; 

b. TrInh d chuyên môn; 

c. Qua trInh cong tác; 

d. Các chüc danh quãn 1 khác (bao gain câ chc danh HOi  dng quan trj cüa Cong ty khác); 

e. Lgi Ich có lien quan tO'i Tng Cong ty và các ben có lien quan cüa Tng Cong ty; 

f. Các thông tin khác (nu có) theo quy djnh tti Diu l Tng Cong ty. 
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Ttng Cong ty phãi có trách nhim Cong b thông tin v các Tng Cong ty ma i:rng ccr vién 

dang nm git ch(rc vi thành viên Hi dng quãn trj, các chirc danh quãn 1 khác và cãc Içi 

Ich CO lien quan tM Tng Cong ty cüa rng ccr viën Hi dng quãn trj (nu cO). 

Diu 49. Bu, bãi nhim, min nhim Chü tich  Hi dng quãn tr 

(Can ct' quy dinh tgi Dku 29 Diu lç Tdng Cong ty,) 

1. Chü tjch Hi dng quãn trj do HQi dng quãn trj bAu, min nhim, bäi nhim trong s các 

thành viên Hi dng quãn trj. 

2. ChO tjch Hi dng quãn trj khong di.rçc kiêm Tng Giám d&. 

3. ChCi tjch Hi dng quãn tr CO quyn và nghia vii sau day: 

a. Lap chuong trInh, k hoch hot dng cUa Hi dng quãn trj; 

b. Chun bj chu'o'ng trInh, ni dung, tài 1iu phic vii cuc h9p; triu tip, chü trI va lam chü 

tQa cuc h9p Hi dng quãn tn; 

c. T chirc vic thông qua nghj quyt, quyt djnh cUa Hi dng quân trj; 

d. Giám sat qua trmnh t chcrc thirc hin cac nghj quyt, quyt djnh cüa Hi dng quãn trj; 

e. Chü t9a cuOc hçp Di hi dng c dOng; 

f. Quyn và nghTa vi1 khác theo quy dlnh  cüa Lut Doanh nghip vâ Diu 1 Tng Cong ty. 

4. TruO'ng hçp Chi tjch Hi dng quãn trj cO do'n ti1 chirc hoc bj min nhim, bãi nhim, Hi 

dng quãn trj phãi bAu ngui thay th trong thai hn [10 ngay] k tr ngây nhn dan tr chCrc 

hoc bj min nhim, bi nhim. 

5. Tnrng h9p Chii tjch HQi dng quãn trj vng mt hoc không th thirc hin duçcc nhim vi,i 

cüa minh thI phai üy quyn bAng van ban cho mt thãnh viên khác thi,rc hien quyn và nghTa 

vi,i ca Chü tjch Hi dng quãn trj. Tnrng hp không cO ngtxi thrcic üy quyn hoc ChO tjch 

Hi dng quãn trj ch&, mt tIch, bj tam  giam, dang chap hành hInh pht tü, dang chap hãnh 

bin pháp xir I' hành chInh tai  ca sà cal nghin bAt buc, ca sO giáo diic bAt buc, trn khOi 

no,i cu trü, bi han  ch hoc mt näng lu'c hành vi dan sçr, CO khó khän trong nhn thrc, Jam 

chü hành vi, bj Tôa an cAm dam nhim chirc vii, cAm hành ngh hoac  lam cong vic nhAt djnh 

thI các thành vien cOn Iti bAu mt ngri trong s6 các thành vien giU chrc Chü tjch HQi dng 

quãn trj theo nguyen tAc da s6 thành viên cOn lai tan thãnh cho dn khi cO quyt djnh mâi cüa 

Hi dng quãn trj. 

MJJC 3— THU LAO, LNG THU'OG VA LQI ICH KHAC CUA THANH VIEN HQI 

BONG QUAN TRI 

Biu 50. Thu lao, thirO'ng và l'i Ich khác cüa thãnh viên Hi dng quãn trj 

('COn c& quy djnh tçzi Dk4u 28 Diu l Tang Cong ty) 

1. Tang Cong ty cO quyn trá thu lao, thu'ng cho thãnh viên Hi dng quãn trj theo kt qua vã 

hiu qua kinh doanh. 

2. Thành vien Hôi dng quãn tn dirge hirông thu lao cong vic vá thung. ThO lao cong vic 
duçic tInh theo s ngày cong en thiAt hoàn thành nhim vii cüa thành viên Hi dng quân trj 
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và mCrc thU lao mi ngây. Hi ding quãn trj di tInh imrc thu Lao cho timg thành viên theo 

nguyen the nht tn. Tng mtrc thu lao va thixàng cUa 1-IQi dng quãn trj do Dai  hQi dng c 
dông thông qua ti cuQc hp thng niën. 

3. ThU lao cUa trng thành vien HQI dng quân trj thrc tInh vào chi phi kinh doanh cUa Tng 

Cong ty theo quy dnh cUa pháp lu.t v thu thu nhp doanh nghip, dtxc th hién thành miic 
riêng trong báo cáo tâi chInh hang näm cUa Tng Cong ty va phãi báo cáo Di hQi dng c 

dOng ti cuQe h9p thuàng niên. 

4. Thành viên HQi c1ng quãn trj nam giU' ch(rc vii diu hãnh ho.c thành viën HQi dng quán trj 

lam vic ti cac tiu ban cUa HQi dng quãn trj hoe thijc hin nhcrng cong vic khác ngoài 

phm vi nhim vv thông thung cUa mQt thành viên HQi dng quán trj, có th duçic trá them 

thU lao dtrOi dng mQt khoãn tin cong trçn gói theo tirng Ian, h.rong, hoa hang, phn tram Igi 

nhun hoc duO'i hInh th(rc khác theo quyt djnh eCia HQi dng quãn trj. 

5. Thành viên HQi dng quãn trj có quyn dugc thanh toán tht cá các chi phi di 1i, an, va các 

khoán chi phi hçp l khác ma h9 dã phái chi trá khi thrc hin trách nhim thãnh viên HQi 

dng quán trj cUa minh, bao gm cá các chi phi phát sinh trong vic tài tham dir các cuQc hçp 

Di hQi dng c dông, HQi dng quãn trj ho.e các tiu ban cUa HQi dng quán trl. 

6. Thành viên HQi dng quân trj có th dtxçc Tng Cong ty mua bão him trách nhim sau khi 

có sij chap thun cUa Di hQi dng c dOng. Báo him nay khOng bao gm báo him cho 
nhcrng trách nhim cUa thành vien HQi dng quán trj lien quan dn vic vi phm pháp Iut và 

Diu L Tng Cong ty. 

MVC 4— QUY B!NH  YE TRINH TU' vA THU T1JC TO CHIIJC HOP 1101 BONG QUAN 

TR! 

Biu 51. S krQ'ng cuc hçp ti thiu theo tháng/qu/näm 

(Can c& quy dinh Igi Diu 157 Lut doanh nghip; Diu 30 Dku l T6ng COng ty) 

1. ChU tjch HQi dng quán trj du, vc bu trong euQe hop dAu tiên cUa HQi dng quãn trj trong thai 

hn 07 ngày lam vic k tir ngày k& thUc bu ccr HQi dng quán tr do. CuQc hp nay do 

thãnh viên CO s phiu bu cao nht hoc t' l phiu bAu cao nht tniu tp vã chU tn. Tru'Ong 

hçcp cO nhiu hoii môt thành viên có s phiu b.0 hoc t' I phiu bu cao nh.t và ngang 

nhau thl cac thành viên bau theo nguyen tAc da s d ch9n 01 ngui trong s6 h9 triu tp h9p 

HQi dng quán trj. 

2. HQi dng quán trj hçp it nht mi qu mQt ln và cO th hçp bt thirrng. 

Diu 52. Các trtrYng hqp phái triu tp hçp Hi dng quãn trl bt thir&ng 

(COn c& quy djnh igi Diu 157 Lut doanh nghip; Diu 30 Diu l Tdng Cong ty,.) 

1. ChU tjch HQi dng quãn tnj tniu tp hçp HQi dng quãn trj trong trt.rO'ng hp sau day: 

a. CO d nghj cUa Ban kim soát; 

b. Co d nghj cCia Tng Giám dc hoc It nhAt 05 ngui quán l' khác; 

c. Co d nghj cUa it nht 02 thành viên HQi dng quàn tr; 

d. Tn.rUng hp khäc do Diu le Tng Cong ty quy dlnh. 
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e. D nghj quy djnh ti khoãn 3 Diu nay phãi dUQC 1p thành van bàn, trong do nêu rO mc 
dIch, vn d cn thào lun và quyt djnh thuQc thm quyn cCia Hi dng quãn trj. 

2. Chü tjch HQi dng quân trj phãi triu tap h9p Hi dng quãn trj trong th?yi h.n 07 ngày lam 

vic k tü ngày nh.n duçic d nghj quy djnh ti khoãn 3 Diu nay. Trir&ng hçip khong triu 

tp h9p Hi dng quàn trj theo d nghj thl Chñ tjch Hi dng quãn trj phài chju trách nhim 

v nhUng thit hi xãy ra d61 vài Tng Cong ty; nguô'i d nghj CO quyn thay th Chü tjch Hi 

dng quãn trj triu t.p h9p Hi dng quàn trj. 

Diu 53. Thông báo h9p Hi dng quãn tn  và quyn dix hQp Hi ding quail trl cüa thành 

viên Ban kim soát 

'C'an ci quy djnh tgi Diu 157 Lut doanh nghip; Diu 30 Diu l Tdng Cong ty) 

1. Chü tjch Hi dng quãn trj hoc ngu'i triu tp hçp Hci dèng quàn trj phai gui thông báo 

mi hop chm nhAt là 05 ngày lam vic tru'Oc ngày h9p. Thông báo mi hçp phãi xác djnh cy 

th thai gian và dja dim h9p, chrang trInh, cac vAn d thào lun Va quyt djnh. Thông báo 

mOi hçp phài kern theo tài Iiu sCr dung ti cuOc hçp và phiu biu quyt cUa thành vien. 

2. Thông bão mi hçp Hi dng quãn trj có th gri bang giAy mdi, din thoti, fax, phuong tin 

din tCr hoc phuong thCrc khác do Diu I Tng Cong ty quy djnh va báo dam dn chrçc dja 

chi lien lc cüa ti'rng thành vién HQi dng quãn trj duc dang k' ti Tng COng ty. 

3. Chü tjch Hi dng quãn trj hotc ngi.rôi triu tp gCri thông báo môi hçp và các tài lieu kern 

theo dn các thanh viên Ban Kim soát nhix di vài cãc thanh viên Hi dng quàn trj. 

4. Thành viên Ban Kim soát cO quyn dr cac cuQc h9p Hi dng quãn trj; cO quyn tháo 1un 

nhisng không duc biu quyt. 

Diu 54. Diu kin t chive hQp Hi dông quãn trj 

(COn cz quy djnh tQi Diu 157 Lu2t doanh nghip; Diu 30 Diu l Tdng Cong ty) 

Cuic h9p Hi dng quãn tn duoc tin hành khi có tr 3/4 tng s thành viên trô ten dr hçp. 

TruOng h9p cuc hçp du9c tniu tp theo quy djnh ti khoán nay khong d s thành viên dx 

h9p theo quy dlnh  thI duçc tniu tp lAn thir hai trong thi hn 05 ngày k tr ngày dir djnh 

h9p tAn thir nhAt. Trung hçip nay, cuc h9p dugc tin hành nu cO han mt ncra s thành vên 

Hi dng quán trj dir h9p. 

Diu 55. Cách thire biu quyt 

(COn ci'r Diu 30 Diu l Tdng COng ty) 

I. Thành viên Hi dng quãn trj dirçic coi là tham dir và biu quyt ti cuc hçp trong tru'Ong 

hgp sau day: 

a. Tham d và biu quyt tryc tip ti cuc h9p; 

b. Uy quyn cho ngu&i khác dn dir h9p va biu quyt theo quy djnh ti Diu nay; 

c. Tham dir và biu quyt thông qua hi nghj trirc tuyn, bO phiu din tcr ho.c hInh th(rc 

diên tu khác; 

d. GCri phiu biu quyAt dn CUC h9p thông qua thu, fax, thu din tCr; 
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e. Gri phiu biu quyt bang phisong tin khác theo quy djnh pháp lut (nu co). 

2. Tru'ng hçvp gü'i phiu biu quyt dn cuc h9p thông qua thtr, phiu biu quyt phãi drng 
trong phong bi dan kin và phãi du9c chuyn dn Chi tjch Hi dng quãn trj chm nht là 01 
gR tru'Oe khi khai mtc. Phiu biu quyt chi dtxçic mO truO'c sir chUng kin cüa tht ca nhthig 
ngtri dv hçp. 

3. Biuquyt: 

a. Trii quy djnh ti dim b khoàn 3 Diu nay, mi thành vien Hi dng quân trj hoc nguOi 
dirge Uy quyn theo quy djnh tai  khoân 1 Diu nay trirc tip cO m.t vO'i tir each cá nhân ti 

cue hçp Hi dng quân trl cO mt (01) phiu biu quyt; 

b. Thành viën Hi dng quàn trj không duçe biu quyt di vâi giao djch mang 1i lçii ich 
cho thành viên do hoc nguYi CO lien quan cUa thành vién dO theo quy djnh ci'ia Lut 
Doanh nghip va Diu 43 Diu 1 Tng Cong ty; 

c. Kim soát vien CO quyn dir cuc h9p Hôi dng quãn trj, cO quyn tháo lun nhu'ng không 

dirge biu quyt. 

4. Hti dng quãn trj cO quyn 1y ' kin các thành vién HQi dng quãn trj bang van bàn d 
thông qua Nghj quy& Hi dng quàn trj khi thông qua các vn d thuc thm quyn cOa Hi 
dng quãn trj ti Khoãn 2 Diu 27 Diu l Ting Cong ty. 

Nghj quyt theo hInh th(rc ly kin b&ng van bàn dirge thông qua trên Co sâ kin tan thành 

cOa da s thành viên HÔI dng quãn trj có quyn biu quyt. Nghj quy& nay có hiu Iirc và 

giá trj nhix nghj quy& dirge thông qua tai  cuc hçp. 

5. Cuc h9p cOa Hi dng quán tr có th t chrc theo hinh thüe hi nghj trirc tuyn gita các 
thành viên cüa Hi dng quàn tr khi tht cà hoc mt s thành vien dang a nhung dja dim 

khác nhau vOi diu kiin là mi thành vien tham gia hçp du CO th: 

a. Nghe trng thành vien Hi dng quãn trj khác càng tham gia phát biu trong cuc hop; 

b. Phát biu vOi tt cà các thành viên tham dv khác mt each dng thai. Viee thâo lun g10a 
các thành vién eO th thvc hin mt each trixc tip qua din tho?i hoe bang phuong tin 
lien lc thông tin khác hoc kt hgp các phirong th(rc nay. Thành viên Hi dng quãn trj 

tham gia cuc h9p nhu vy dirge coi là "cO mt" ti cuc hpp do, Dja dim cuOc h9p du'gc 

th chirc theo quy djnh nay là dja dim ma Co dông nhAt thành viên HOi  dng quàn trj, hoc 

là dja dim cO mt Chü tça cuc h9p. 

Các quyt djnh dirge thông qua trong cuc h9p qua din thoi dirgc t chCre và tin hành mt 

each h9p thire, eO hiu lye  ngay khi kt thüe cuc h9p nhirng phai dirge khâng djnh bang cáo 
ch k' trong biên bàn cüa tht cã thành viên Hi dng quãn trj tham dy cuc h9p nay. 

6. Chü tjch Hi dng quàn tr cO trách nhim gCri biên bàn hçp Hi dng quàn trj tOi các thành 
viên và bién bàn dO là bang chirng xac thyc v cong vic d dirge tin hành trong cuc hQp 
tth khi cO ' kin phan di v ni dung biên bàn trong thai hin miral (10) ngày k tr ngày gCri. 
Biên bàn h9p Hôi dng quàn trj dirge 1p b&ng ting Vit và cO th 1p bang ting Anh. Biën 
bàn phai cO chU k cOa chü t9a và nguôi ghi biên ban. 
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Diu 56. Cách thfrc thông qua ngh quyt cüa Hi dng quän trj 

(Can cz Dku 30 Dku l Tang Cong ty) 

Nghj quy&, quyt djnh cüa Hi dng quân trj &r'c thông qua nu &rqe da s thành viên dir 
hop tan thanh; triRcng hçip s phiu ngang nhau thi quyt djnh cuM cüng thuc v phIa có 

kin cüa Chü tjch Hi dèng quàn trj. 

Diu 57. Vic üy quyn cho ngu'ôi khác dr h9p cüa thành viên Hi dông quãn trl 

(COn ci'r Dku 30 Diu l Tang COng ty) 

Thành viën phãi tham dir dy dü cac cuc h9p Hi dng quân trj. Thành viên duc üy quyn 
cho ngirOi khác dir h9p và biu quy& nu du'gc da s thành viên HQi dng quàn trj chp 

thuan. 

Diu 58. Lp biên ban hQp Hi dong quân tr 

(COn ct quy djnh tqi Diu 158 Lut doanh nghip) 

Cãc cu1c hp Hi dng quàn trj phài &rçTc ghi biên bàn và cO th ghi am, ghi và kru giQ dwii 

hInh thCrc dien tCr khác. Biên bàn phãi !p bang ting Vit và cO th 1p them bang tiêng nuàc 
ngoài, bao gm các ni dung ch yu sau dày: 

a. Ten, dja chi trii sO' chinh, ma s doanh nghip; 

b. ThO'i gian, dja dim h9p; 

c. Muc dIch, chuo'ng trInh và ni dung hop; 

d. HQ, ten th'ng thành vien dix hop hoc ngixO'i du'gc üy quyn dir h9p và cách thrc dir h9p; 

hQ, ten các thành viên khong dr h9p và ! do; 

e. Vn d duc thão !un va biu quyt ti cuQe hçp; 

f. TOm tat phát biu kin cüa tirng thânh viên dir h9p theo trInh tir din bin cOa cuQc hçp; 

g. K& qua biu quyt trong do ghi rO nhng thành vien tan thành, khong tan thành và khong 

cókin; 

h. Vn d dà du'çic thông qua và t ! biu quyt thông qua ti.iong Ong; 

i. H, ten, chU k chii t9a và ngtxOi ghi biên bàn, tr11 tri.rO'ng hçp quy djnh ti Diu 59 Quy 

ch nay. 

Biên bàn hçp HQi dng quãn trj và tài 1iu scr dung trong cuQc hp phài thrqc lixu gi& ti tri sO' 

chInh cOa Tng Cong ty. 

Biên bàn lap bang ting Vit va b&ng ting nuàc ngoài CO hiu 1irc pháp l' nhis nhau. TnrO'ng 
hcip CO sir khác nhau v nQi dung gitra biên bàn bang ting Vit và b&ng ting nixO'c ngoài thi 
nôi dung trong biên bàn bAng ting Vit duçvc áp diing. 

ChO tça, ngu'O'i ghi biên bàn và nhung nguOi k ten trong biên bàn phài chju trách nhim v 
tInh trung thirc và chInh xác ca nQi dung biên bàn hçp HQi dng quàn trj. 

Biên bàn hçp HQi dng quãn trj va tài 1iu scr diing trong cuQe h9p phãi du'qc lixu giit ti trV sO' 
chInh cUa Tng Cong ty. 
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Diu 59. Trtthng hç'p chü tQa vAIhojc thu k tü chi k Biên ban hQp Hi dng quãn tr! 

(Uàn cz quy dfnh tçzi Diu 158 Luat doanh nghip) 

TruOiig hçrp chü t9a, ngu1i ghi biên bàn t chi k' biên ban h9p nhi.rng nu di.rçic Mt ca thành 
viên khác cüa Hi dtng quàn trj tham dir h9p k' và CO dÀy ni dung theo quy djnh ti các 
dim a, b, c, d, d, e, g và h Diu 58 Quy ch nay thi biên bàn nay cO hiu hrc. 

Diu 60. Thông báo ngh quyt, quyt dnh cüa Hi Mng quàn tr 

Sau khi ban hành Ngh quyét/Quy& djnh HDQT, Tng Cong ty CO trách nhim cong b thông 
tin trong ni b Tang Cong ty va cho các ci quan hu quan, trên các phuong tin thông tin 
dai chCing, trên trang website cüa Tng Cong ty theo trInh t và quy djnh ca hien hành. 

MUC 5- cAc TIEU BAN THUQC HOT DONG QUAN TR! 

Diu 61. Các tiu ban trtrc thuôc HDQT 

(Can cz, Diu 31 Diu l Tang Cong ty) 

1. Khi xét thÀy cAn thit, Hi dng quãn trj CO th thành 1p tiu ban trirc thuc d phii trách v 
chInh sách phát trin, nhân sir, luang thuong, kim toán ni b, quãn 12 rCii ro. S Iuçrng thành 
viên cüa tiu ban do Hi dng quán trj quyt djnh CO ti thiu là 02 ngui bao gm thành viên 
cia Hi dng quãn trj và thành vien ben ngoài. Thành viên Hi dng quán trj khong diu 
hành nen chim da st trong tiu ban và mt trong s các thành viên nay du'çc b nhim lam 
Trueing tiu ban theo quyt dnh cüa Hi dng quán trj. Hot dng cüa tiu ban phãi tuán thu 
theo quy djnh cia Hi dng quân trj. Nghj quyt cüa tiu ban chi CO hiu lirc khi cO cia s6 
thành viên tham di và biu quyt thông qua ti cuc h9p cüa tiu ban. 

2. Viêc thuc thi quyt djnh cüa Hi dng quán trj, hoc cUa tiAu ban trixc thuc Hi dong quãn 
tr phái phi hçp von các quy djnh pháp luat hin hành và quy djnh tui Diu I Tng Cong ty, 
Quy ch ni b v quán trj Tng Cong ty. 

MVC 6 - LVA CHQN, BO NIIIM, MIEN NHIM NGUI PHV TRACH QUAN TR! 
CONG TY 

Diu 62. Tiêu chuân cüa Ngui phi trách quãn trl  cong ty 

(Gãn ci Khoán 2 Dku 32 Diu l Tang Cong ty) 

Ngu&i phi trách quãn trj cong ty khong du'c dng thai lam vic cho t chüc kim toán duçic 
chAp thuan dang thirc hin kim toán cac báo cáo tài chInh cüa Tng Cong ty. 

Diu 63.Vic bi nhim NgtrOi phii trách quãn trj cong ly 

(Can cz'cKhoán 1 Diu 32 Dku l Tdng COngty) 

Hi dng quãn tn cüa Tng Cong ty phãi b nhim it nhAt 01 Nguai phi trách quãn trj cong 
ty d h trg cong tác quãn trj Tng Cong ty tai doanh nghip. Nguai phii trách quàn trj cong 
ty cO th kiOm nhim lam Thu k' Tng Cong ty theo quy djnh ti khoãn 5 Diu 156 Lust 

Doanh nghip. 

Trang 36 



Quy chl n3i b3 v quán frj Tiing cong iy cüa Tang GOng ty Cd phdn Phong P/ia u. 
II PHONGPHU 

Diu 64. Các tru*ng hçrp min nhim Ngwô'i phii trách quãn trj cong ty 

1. HDQT có the Mi nhim/rnin nhirn NguOi ph trách quân trl cong ty khi cn nhimg không 
trái vOi các quy djnh pháp 1ut hin hành v lao dng. 

2. Ngui phi1 trách quán tn cong ty CO th bj Mi nhim theo nghj quy& cfia Di hi d6ng c6 

dông. 

Diu 65. Thông báo bô nhim, min nhim NgtrOi phi trách quãn trj cong ty 

Sau khi có quy& djnh b nhim, min nhim Ngr6'i phii trách quãn trj cong ty, Tng COng ty 
cO trãch nhim cong b thông tin trong ni b Tng Cong ty và cho các co quan hcru quan, 
trên các phucrng tin thông tin di chüng, trên trang website cüa Tng Cong ty theo trInh ti1 và 

quy djnh cüa Iut hin hành. 

Diu 66. Quyn và Nghia viii cüa NguO'i phi trách quãn trl  cong ty 

(Can thKhoán 3 Diu 32 Dkul Tdng COngty) 

Nguii phi trách quãn trj cOng ty cO quyn và nghia viii sau: 

a. Tu vn Hi dng quán trj trong vic t chi'rc h9p Dti hi dng c dông theo quy djnh Va 

các cong vic lien quan gifla Tng Cong ty và c dOng; 

b. Chun bj các cuôc h9p Hi dng quàn trj, Ban kim soát và Di hi dng c ctông theo yêu 

cu cUa Hi dng quan trj hoc Ban kim soãt; 

c. T.r vn v thu tic cüa các cuc hçp; 

d. Tham dir các cuc h9p; 

e. Tu vn thu tyc l.p các nghj quyt cüa Hi dng quân trj phà hçip vi quy djnh ct'ia pháp 

1ut; 

f. Cung cAp các thông tin tài chInh, bàn sao biên bàn hçp Hi dng quàn trj và các thông tin 
khác cho thành viên Hi dng quãn tr va thành viën Ban kim soát; 

g. Giám sat và báo cáo Hi ding quàn trj v hot dng cong b thông tin cüa Tng Cong ty; 

h. Là du mi lien lc vài các ben Co quyn 1çi lien quan; 

I. Bào mt thông tin theo cac quy djnh ci:ia pháp 1ut và Diu l Tng Cong ty; 

j. Các quyn và nghia vi khác theo quy djnh cua phap lust. 

CHIXaNG 4 —  BAN KIEM SOAT 

M1JC 1. QUY DINH CHUNG 

Diu 67. Vai trO, quyn, nghia vv 
cüa Ban kim soát, trách nhim cüa thành viên Ban kim 

soát 

(Can ct'r Diu 287, Dku 288 Nghj djnh sd 155/2020/ND-cR) 

1. Thành vien Ban kim soát CO các quyn theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip, pháp luat  lien 

quan và Diu l Tng Cong ty, Quy ch hot dng Ban kim soát trong do cO quyn tip ctn 

Trang 37 



Quy c/il n3i b3 v quán trj Ting C'ông ty cüa Tang Cong ty CipIun Phong Pita ii. 
2 PHONGPHU 

các thông tin vã tãi 1iu lien quan dn tinh hInh hot dng cüa Tng Cong ty. Thãnh viên Hi 
dng quãn tn, Tng Giám dc va nguñ diu hành khác cUa doanh nghip CO trách nhiem 
cung c.p các thông tin kjp thOi va dy dCi theo yeu cAu cCta thành viên Ban kim soát. 

2. Thành viên Ban kim soát CO trách nhiem tuân thu các quy djnh cüa pháp Iut, Diu 1 Tng 
Cong ty, Quy ch hoat  dOng Ban kim soát Va do di'rc ngh nghip trong thrc hin các quyn 
và nghTa vii duçic giao. 

3. Ban kim soát cO các quyn, nghia vii theo quy djnh tti Diu 170 Lut Doanh nghip, Diu I 
Tng Cong ty vã các quyn, nghia vi sau: 

a. D xut, kin nghj Dii hi dng c dông phê duyt danh sách t ch(xc kim toán duc 
chap thun thirc hin kim toán Báo cáo tài chinh cUa Tng COng ty; quyt djnh t6 chirc 
kim toán duçic chap thu.n thirc hin kim tra hoat dng cUa Tng Cong ty, bãi min kim 
toán viën dirçc chAp thun khi xét thAy cn thit. 

b. Chju trách nhim tru'âc c dông v hoat dtng giám sat cüa minh. 

c. Giám sat tinh hinh tài chInh cOa Tng Cong ty, vic tuân thu pháp !u.t trong hoat dng cüa 
thành viên HOi  dng quán trj, Tng Giám dtc, ngi quán 1 khác. 

d. Dam báo phi hçp hoat dng vO'i Hi dng quãn trj, Tng Giám dc và cô dông. 

e. TrixOng hçip phát hin hành vi vi phtm pháp lut hoc vi phm Diu l Ting Cong ty cüa 
thành viên Hi dng quãn trj, Tng Giám dc và ngtii diu hành khác cüa doanh nghip, 
Ban kim soát phái thông báo bang van ban cho Hi dng quãn trj trong th?yi han  48 gi, 

yêu c.0 ngu'ii cO hãnh vi vi phm chAm dtrt vi phm và CO giái pháp khc phc hu qua. 

f. Xây dirng Quy ch hoat  dQng cUa Ban kim soát va trinh Dai  hi dng c dông thông qua. 

Bô tnrOng Bô Tài chinh hkrO1g dn mu Quy ch hoat  dng cOa Ban kim soát d Cong ty 

di cháng tham chiu xây dirng Quy ch hoat  dng cüa Ban kim soát. 

g. Báo cáo tai Dai hôi dng c dông theo quy djnh tai  Diu 290 Nghj djnh 155/2020/ND-CP. 

MUC 2. QUY D!NII  YE NHIM K'(, SO LIXNG, THANH PHAN, co CAU THANH 

VIEN BAN KIEM SOAT 

Diu 68. S Iung, nhim kS',  thành phn và c cAu thành viên Ban kiêm soát 

(On th quy dfnh tgi Diu 168 Luit doanh nghip, Khoán 1 Dku 38 Diu l Tdng Cong ty) 

1. S lu9'ng thành viën Ban kim scat cUa Tng Cong ty là 03 nguäi. 

2. Nhim kS'  cUa Kim soát viên không qua 05 näm và có th ducic b&u Iai  vâi s nhim k' 

khOng han  ch. 

3. Thành viên Ban kim soát khong nhAt thit phái là c dông cüa Tng Cong ty. 

4. Trirng Ban kim soát do Ban kim scat bau trong s các Kim soát vien; vic bau, min 
nhiêm, bãi nhim theo nguyen tc da s. Quyn và nghia vii cua Tnr&ig Ban kim soát do 
Diu lé Tng Cong ty quy dinh. Ban kim soát phãi cO han mt nüa s Kim soát viên 
thuing tru tai  Vit Nam. Trueing Ban kim soát phãi cO bang t6t nghip dai  hçc tr len thuOc 

mt trong các chuyên nganh kinh t, tài chInh, k toán, kim toán, lut, quán trj kinh doanh 
hoc chuyén nganh cO lien quan dn hoat dng kinh doanh cüa doanh nghip, trr truOng hqp 
Diu 1 Tng Cong ty cO quy djnh tiêu chuAn khác cao ho'n. 
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5. Triràng hçp Kim soát viên có cing th&i dim kt thüc nhim kS'  ma Kim soát viên nhim 
kS' mOi chua duçc bu thi Kini soát viên dà ht nhim kS'  vn tip tic thirc hin quyn và 
nghTa vii cho dn khi Kim soát viên nhim k' mài thrcic bu và nhn nhim vi. 

Biu 69. Tiêu chun và diu kiên cüa thành viên Ban Kiêm soát 

('COn cá quy djnh tgi Dku 169 Luçt doanh nghip, K/wOn 2 Dieu 38 D/u l Tdng COng ty) 

Kim soát viên phãi cO các tiêu chuAn va diu kin sau day: 

a. Khong thuc d6i tu9ng theo quy djnh tti khoàn 2 Diu 17 cUa Lu.t Doanh nghip; 

b. Dixçic dào to mQt trong các chuyên nganh v kinh t, tài chInh, k toán, kim toán, lut, 
quàn trj kinh doanh ho.c chuyên nganh phü hçrp vi hot dng kinh doanh cia doanh 
nghip; 

c. Khong phãi là ngt.rvi có quan h gia dinh cüa thành viên HOi  dng quãn trj, Giám dc hoc 

Tng giám dc va nguOi quãn I' khác; 

d. Khong phài là ngi.rOi quãn l' Tng Cong ty; không nht thi& phai là c dông hoc ngui 
lao dng cüa Tng Cong ty; 

e. Khong duc lam vic trong b phn k toán, tài chInh cia Tng Cong ty; 

f. Khong du9c là thành viën hay nhân viên cüa Cong ty kim toán dc Ip thirc hin kiêm 
toán các báo cáo tài chInh cüa Tng Cong ty trong 03 näm Iin truàc do. 

2. Ngoài các tiêu chun, diu kiin quy djnh ti khoãn I Diu nay, Kim soát viên Tang Cong ty .9 

dam bào dü cac diu kin theo quy dinh ti khoàn 02 Diu 169 cüa lut doanh nghip. 

3. Trtràng Ban kim soát phài CO bAng tt nghip di h9c trO len thuc mt trong các chuyên C 

nganh kinh th, tài chInh, k toán, kim toán, luat,  quàn trj kinh doanh hoc chuyên nganh cO F 

lien quan dn ho?t  dng kinh doanh cüa doanh nghip. 

Diu 70. D cfr, ung cfr thành viên Ban kim soát 

(COn ci'r quy d/nh tgi Dku 285 Nghj djnh s 155/2020/ND-CF , Dku 37 Diu l Tang Cong ty) 

1. Vic tng cCr, d cr thành viên Ban kim soát thrçic thirc hin tl.rcfng tix quy djnh ti khoán 1, 
Diu 25 Diu l Tng Cong ty. C dông hoc nhóm c dông nAm giti tir mi.ri phn tram 
(10%) dn hai mi.rcri phAn tram (20%) thI duçic d ci'r mt (01) thành viên; tr trên hai mtwi 
ph.n tram (20%) dn bn muai phn tram (40%) thI dirge quyn d ccr hai (02) thành viên; tir 
trên bn muai ph.n tram (40%) dn sáu miroi phn tram (60%) thI thrgc d ci'r ba (03) thành 
viên; ti'r trén sau muon phn tram (60%) dn tam mu'ai phn tram (80%) thi dirge d cCr b6n 
(04) thành viên; va nu Ion hon tam mt.rai phn tram (80%) thi dirge d ccr näm (05) thành 

vien. 

2. Trirng hop s lirçrng cac (mg viên Ban kim soát thông qua d cCr và (mg ci'r theo quy djnh 

tai khoãn 5 Diu 115 Luat  Doanh nghip không dü s lugng cAn thit, Ban kim soát throng 
nhiêm cO th d ccr them (mng vien theo quy djnh ti Diu 1 Tng Cong ty, Quy chê ni bQ ye 
quàn trj Tng COng ty và Quy ch hot dng cüa Ban kim soát. Vic Ban kim soát throng 
nhim d cCr them áng viên phãi dirge cong b rO rang truâc khi Di hQi dng c dông biêu 
quyt bAu thành viên Ban kim soát theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
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3. Twông hçp s 1ung crng viên do Ban kim soát du'oiig nhim d cCr them theo khoãn 2 Diu 

nay vn khong dü s6 krçng cn thit, Ban kim soát duung nhim t chirc cho các c dông 

khác d cCr theo quy djnh ti Diu I Ttng Cong ty, Quy ch ni bO v quãn trj Têng Cong ty 

va Quy ch hot dng cüa Ban kim soát. Vic Ban kim soát &rong nhirn t chirc cho các 

dông khác d cCr them üng viên phãi duc cong b rO rang truc khi Di hQi dng c dong 

biu quyt bAu thành viên Ban kirn soát theo quy dnh cUa pháp Iut. 

Diu 71. Cách thüc bu thành viên Ban Kim soát 

('COn cz'c quy d/nh tgi Khoán 3 Diu 148 Luat  doanh nghip, Khoán 2 Diu 21 Diu l Tang Cong 

Viêc biu quyt bu thãnh viën Ban Kim soát phãi thirc hin theo phi.rmig thirc bu dn 

phiu, theo dO mi c dông cO tng s phiu biu quy& tuung (mg vâi tng s c phAn sà hu 

nhân vOl s thành vien duac bAu cUa Ban Kim soát Va c dông cO quyn dn h& hoc mt 

phn tng s6 phiu b&u cüa mmnh cho mt hoc mOt  s (mg cCr viên. Ngui trüng oCr thành 

viën Ban Kim soát &rgc xác dnh theo s phiu bu tInh tCr cao xung thp, bitt du tCr (mg 

oCr viên có s6 phiu bu cao nht cho dn khi dCi s6 thành viên quy djnh ti Diu ! Tang 

Cong ty. TruOng h9p cO tCr 02 (mg oCr vién trCr len dt cing s phiu bu nhii nhau cho thành 

viên cui cüng ct:ia Ban Kim soát thI së tin hãnh bu li trong s6 cáo (mg cCr viên có s6 

phiu bAu ngang nhau hoäc lira chçn theo tiêu chI quy djnh ti quy ch bAu oCr, Quy ch hot 

dong Ban kim soát hoc Diu l Tng COng ty. 

2. Nu s (mg vien nhO hon hotc bang s thãnh viên Ban Kim soát cAn bAu thI vic bAu thành 

viên Ban Kim soát CO th duoc thrc hiên theo phuong thCrc bAu dn phiu nhu quy djnh ti 
khoán 3 Diu 148 Lust Doanh nghip hoc thirc hin theo phuoiig th(rc biu quyt (tan thành, 

không tan thãnh, không cO ' kin). T' lé biu quyt thông qua theo phuong th(rc biu quyt 0 

&rçic thijc hin theo Khoán 2 Diu 21 Diu l Tng Cong ty. 

Diu 72. Các trtrông hçrp min nhim, bäi nhim thành viên Ban Kim soát Z. 

(COn cz'r quy djnh tgi Diu 174 Lut doanh nghip) 

1. Di hi dng c dông min nhim thânh viên Ban Kim soát trong trirOng hgp sau day: 

a. Không cOn dü tiêu chuAn và diu kin lam thành viën Ban Kim soát theo quy djnh tti 

Diu 169 cüa Lust  Doanh nghip; 

b. CO don tCr chCrc và duc chAp thuan; 

c. TruOng hçp khác do Diu 1 Tng Cong ty quy djnh, 

2. Di hi dng c dông bài nhim thành viên Ban Kim soát trong tnxng hqp sau day: 

a. Không hoan thãnh nhim vii, cong vic duc phân công; 

b. Khong thirc hin quyn và nghia v cUa mInh trong 06 tháng lien tiic, trCr tnrng hp bAt 

khã khang; 

c. Vi phm nhiu lAn, vi phm nghiëm tr9ng nghia vii cCia thành viên Ban Kim soát theo quy 

d!nh cCia Lut Doanh nghip vã Diu I Tng Cong ty; 

d. Trung hqp khác theo nghj quyt Ei hi dng c dong. 
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Diêu 73. Thông bäo v bau, min nhim, Mi nhim thành viên Ban Kim soát 

Sau khi có quy& djnh bu, min nhim, Mi nhim Kim soát viên, Tng COng ty cO trách 
nhiêm cong b6 thông tin trong noi bO Tng Cong ty và cho các ca quan hru quan, trên các 
phuong tin thông tin di chüng, trên trang website cüa Tng Cong ty theo trInh tir và quy 

dinh cCia luât hiên hành. 

Diu 74. Tiên ltrong và quyên lqi khác cüa thânh viên Ban kim soát 

(Can th quy djnh tçli Diu 172 Lut doanh nghip,) 

1. Thành viên Ban kim soát duvc trã tin luo'ng, thu lao, thu'àng và lçi Ich khác theo quyt djnh 
cia Di hi dng c dông. Di hi dng c dong thông qua tng mcrc tin hrong, thà lao, 
thuàng, lcri Ich khác va ngán sách hot dng hang näm cOa Ban kim soát; 

2. Thành viên Ban kim soát dugc thanh toán chi phi an, , di 1i, chi phi scr dung djch vii tix van 
dc 1p vdi mtrc hçp 19, Tng mi'rc thu lao và chi phi nay không vuç't qua tng ngân sách hot 

dong h&ng näm cüa Ban kim soát d d.rçc D?i  hi dng c dông ch&p thun, trir trung hcip 

Dai hôi dng c dông CO quyt djnh khác; 

3. Tin lu'crng Va chi phi hot dng cUa Ban kim soát duçc tInh vão chi phi kinh doanh cUa 
Tng Cong ty theo quy djnh cüa pháp lust v thu thu nhp doanh nghip, quy djnh khác cCia 

pháp lust Co lien quan và phái dirc 1p thành muc  riêng trong Mo cáo tài chInh hang näm 

cuaTngCôngty. 

CHUNG 5-  TONG GIAM Oc 

Diêu 75. Vai trô, trách nhim, quyn và nghia vi ella Tng Giám dc 

Càn c&Khoán 2, 4 Diu 35 Diu l Tang Cong ty) 

1. Tng Giám d& là nguOi diu hành Cong vic kinh doanh hang ngày cüa Tng Cong ty; chju 
sir giám sat cüa H)i dng quán tn; chlu trách nhim truàc Hci dng quán trj và truc pháp 

lust v vic thrc hin quyn, nghia vu duçrc giao. 

2. Tng Giám d6c cO các quyn và nghia v  sau: 

a. Quy& djnh các vAn d lien quan dn cong vic kinh doanh hang ngáy cUa T6ng Cong ty 

ma không thuôc thAm quyn cCia I-Ii dng quán trj; 

b. T chrc thrc hin cac nghj quyt, quy& djnh cüa HQi dng quãn trj; 

c. T chi'rc thuc hiën k hoch kinh doanh Va phuo'ng an d&u Ur cüa Tng Cong ty; 

d. Kin nghj phu'o'ng an co' cAu t chCrc, quy ch quán 19 ni b cOa Tng Cong ty; 

e. B nhiem, min nhiem, Mi nhim cac chi'rc danh quán 19 trong Tng Cong ty, tth các chüc 

danh thuc thAm quyn cCia HOi  dng quàn trj; 

f. Quyét djnh tin h.rcng va Igi Ich khác d6i vài ngi.rYi lao dng trong Tng Cong ty, k Ca 

ngiri quãn 19 thuc thAm quyn b nhim cüa Tng Giám dc; 

g. Tuyn dung lao dng; 

h. Kin nghj phu'o'ng an trã c ti1c hoc xü 19 16 trong kinh doanh; 
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i. Quyn va nghia vu khác theo quy djnh cOa pháp 1ut, Diu ! Tng Cong ty và nghj quyt, 

quyt djnh cOa Hi dng quãn trj. 

Diu 76. Nhim k5', tiêu chuiin vã diu kiin cüa Ting Giám d6c 

(COn c& quy djnh tçii KhoOn 5 Diu 162 Lut doanh nghip; Khoán 3 Diu 35 Diu l Tdng Cong 

Nhim k' cüa Tng Giám dc khong qua 05 näm và CO th duqc b nhim li vâi s nhim 
k' không hmn ch. Giám d6c hoc Tng giám dc phãi dáp Crng các tiêu chun, diu kin sau 

day: 

a, Khong thuQc d6i ti,rçnig quy djnh ti khoãn 2 Diu 17 cUa Luat  Doanh nghip; 

b. Khong di.rçc là nguO'i CO quan h gia dInh cOa ngui quãn l' doanh nghip, Kim soát viên 
cüa Tng Cong ty và cong ty m; ngui di din phn vn nhà nu'âc, ngui di din phAn 

v6n cüa doanh nghip ti Tng Cong ty va cong ty mc; 

c. Co trInh d chuyên môn, kinh nghim trong quãn trj kinh doanh cüa Ting Cong ty. 

Diu 77. 1ng cü', d cfr Tong Giám dc 

Ban Tng Giám dc, các thành vien HDQT CO quyn d cir i'rng viën Ting Giám doe theo 

dOng các tiêu chun và diu kin quy djnh ti Diu 76 Quy ch nay và trInh len HDQT xem 

xét khi Ting COng ty CO nhu cAu tim kim Tng Giám dc. 

Diu 78. B nhim, min nhim, k hqp dng, chm di't hç'p dng dM vOi Tng Giám dc 

On ci'r Khoán 1, Khoán 5 Diu 35 Diu i Tdng Cong ly) 

Hi dng quàn trj b nhirn 01 thành viên Hi dng quãn trj hoc thuê nguOi kháe lam Tng 

Giámdc. 

Hi dng quãn tr cO th rnin nhim Tng Giám dc khi da s thành viên Hi dng quãn tr 
có quyn biu quyt dir h9p tan thành và bi nhirn Tng Giám dc mOi thay th. 

Hi dng quãn trj cO thm quyn k kátl chm dU't h9p ding Va quyt djnh eác diu khoàn 

cOa hçp dng lao dng thrçic quy dnh tai  Dim i Khoàn 2 Diu 27 và Diu 35 Diu 1 Tng 

COngty. 

Diêu 79. Thông báo bi nhim, min nhim, k hçp dng, chm dfrt hçrp d1ng aM vO'i Ting 

Giám dc 

Sau khi cO quy& djnh bu, min nhim, bäi nhim Tang Giám dc, Tng Cong ty CO trách 
nhim cong b thông tin trong ni b Tng Cong ty và cho các co' quan hUu quan, trén các 
phirong tin thông tin di chüng, trên trang website cOa T6ng Cong ty theo trInh tir và quy 

dinh cüa luât hiên hành. 

Diêu 80. Tin lu'o'ng và lqi Ich khãc cüa Tng Giám dc 

(COn cO' Khoân 2, Khoán 3 Diu 34 Dku l Thng Cong ty) 

1. Tang Giám Mc duçc trâ hicrng và thuing. Tin lu'o'ng và thurng cOa Tang Giam doe do Hi 

Mng quãn trj quyt djnh. 
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2. Tin Iuong cüa nguO'i diu hànli duc tinh vào chi phi kinh doanh cüa Tang Cong ty theo quy 
dinh cüa pháp 1ut v thud thu nhp doanh nghip, duc th hin thành mvc  riêng trong báo 

cáo tài chInh hang nàm cüa Tang Cong ty va phâi báo cáo D?i hOi dng c dong ti cuc h9p 

thu&ng niên. 

CHUONG 6 —  CAC HOJT BQNG KHAC 

MVC 1— QUY BTNH  V PHO! HçcP HOT DQNG GICJ'A HO! BONG QUAN TR!, BAN 

KIEM SOAT VA TONG GIAM Oc 

Biu 81. Thu tuc, trInh tiy triu tp, thông báo mOi hçp, ghi biên ban, thông báo kt qua 
hQp giu'a HDQT, Ban kim soát và Tong Giám Mc 

Thu tuc, trInh tir trieu t.p, thông báo mô'i hop, ghi biên bàn, thông báo kt qua h9p giUa 
HDQT, Ban kim soát vã Giám d& duc thrc hien theo thu tiic, trinh tir trieu tp hçp HDQT 

dugc quy djnh ti Miic 4 Chuang 3 Quy ch nay. 

Biu 82. Thông báo Ngh quyt/ Quyt dlnh  cüa HBQT cho Ban kim soát 

(COn ci'r quy djnh tçii Khoán 1 Diu 171 Luçit doanh nghip,) 

Nghj quytI Quyt djnh, biên bàn hp HDQT sau khi duçic ban hành phái du'gc gCri dn cho 
các Kim soát viên cüng thôi diem va theo phwng thirc nhu di vài thành viên HDQT. 

Diu 83. Thông báo Nghj quyt/ Quyt djnh cüa HBQT cho Tng Giám dc 

Nghj quyt/ Quyt dnh HDQT (voi các ni dung lien quan dn trách nhiem, quyn hn Va 

nghTa vu ccia Giám dc) sau khi duçc ban hành phãi du'çc gri dn cho Tng Giám dc cüng 

thOi dim và theo phuo'ng thüc nhu di vOi thành viën HDQT. 

Biu 84. Các trirOng hqp Ban kim soát và T1ng Giám dc d ngh trieu tp hQp HBQT Va 

nhu'ng vn d cltn xin kin HBQT 

(COn cz- quy djnh tii Dkm h KhoOn 3 Dku 162 Luat doanh nghip, Diu 288 Nghf djnh sd 

155/2020/ND-CT, KhoOn 4 Dku 35, Diu 40 Diu l Tong COng ) 

1. Các tnrng hp d nghj trieu tp hop HDQT 

a. Ban kim soát cO th d nghj trieu tp hçp HDQT trong các truOng hgp sau: 

Khi có yeu cau cüa c dông/nhóm c dông theo quy djnh tai khoãn 2 Diu 115 cüa Lust 

doanh nghip. 

- Khi xét thay quyn tip cn cac thông tin va tài lieu lien quan dn tInh hinh hot dng 
cüa Tng Cong ty cUa Kim soát viên không &rc thirc hien dy dU theo pháp lut hien 

hành và Diu 1 Tóng Cong ty; 

- Khi phát hien hành vi vi phrn pháp luat hotc vi phm Diu ie Tng Cong ty cüa thành 

viën HDQT, Tng Giárn dc va ngll&i diu hãnh doanh nghip khác sau khi dâ thirc 

hien thông báo bang van bàn vO'i HDQT theo quy djnh ti Khoán 5 Diu 40 Diu ie 

Tng Cong ty nhuiig nguOi cO hành vi vi phtm chua chm dirt vi phm hoc Co giãi 

pháp khc phiic h.0 qua; 
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b. T6ng Giám dc có th d nghj triu tp hçp HDQT trong các tnrOng hçip sau: 

- Khi xét th.y cac quyn ca Tng Giám d6c theo quy djnh ti Diu 35 Diu l Tóng 
Cong ty không du'çc thirc thi; 

- Khi phát hin hành vi vi phm pháp lust hoc vi phtm Diu I Tng Cong ty cüa nhung 
ngirii diu hãnh doanh nghip khác sau khi dâ thrc hin thông báo bang van bàn vói 
HDQT nhwig nguYi có hành vi vi phm chua chm dUl vi phm hoc có giài pháp khc 
phiic hu qua; 

2. Nhtxng vn d cn xin kin HDQT: 

a. Kin nghj vâi HE)QT v phuang an co' cu t ch(rc, quy ch quãn 1 ni bQ cüa Tng Cong 
ty; 

b. D xut nhUng bin pháp nâng cao hot dung va quãn l cüa Tng Cong ty; 

c. Tng Giám d6c phãi 1p k hoch d Hi dng quãn trj thông qua các vn d lien quan dn 
vic tuyn diing, cho ngiRii lao dng nghi vic, tin luung, bão him xa hti, phic Igi, khen 

thi.râng và k' 1ut di v6i ngui lao dng vá ngui diu hành doanh nghip. 

d. T6ng Giám dc phài 1p k hoch d HOi  dng quàn trj thông qua các vn d lien quan den 

quan h cUa Tng Cong ty vâi cac t chUc cong doàn theo các chun mvc,  thông l và 

chfnh sách quãn l t& nh&t, nhng thông 1 Va chInh sách quy djnh ti Diu 1 Tng Cong 
ty, cac quy ch ciia Tng Cong ty và quy djnh phãp luat  hin hành. 

e. Xin kin HDQT di vâi Bang Báo cáo tài chInh kim toán (bao gm cà bang can di k 

toán, báo cáo kt qua hot dng kinh doanh và báo cáo lixu chuyn tin t dr kin) cho 

tfrng näm tài chInh phâi duçic trInh d HDQT thông qua; 

f. Kin nghj phtrong an trà c tCrc hoc xfr 1 1 trong kinh doanh; 

g. Xin kin HDQT phê chu&n k hoch kinh doanh chi ti& cho näm tãi chInh tip theo; 

h. Các ni dung khác khi xét thAy Igi Ich cüa Tng Cong ty. 

Diéu 85. Báo cáo cüa Ting Giám Mc vri HDQT v vic thirc hin nhim viii vá quyn hin 

thrç'c giao 

"COn c1-  quy djnh tii Phy lyc IV ThOng tir sO' 96/2020/TT-BTC', Khoán 4 Diu 35 Diu l Tdng 

Cong iy) 

1. Báo cáo v tmnh hInh thtrc hiên NQ cüa HDQT va Dai hi dng c dông, k hoch kinh doanh 

vã k hoch du tii cüa T6ng Cong ty dã dugc HDQT vã Di hi dng c dOng thông qua; 

2. Djnh k5' hang qu, hang nAm báo cáo dánh giá tInh hInh tài chInh, tinh hInh hot dng san 
xu.t kinh doanh cüa Tng Cong ty; 

3. Báo cáo v nhttng cái tin v co' cu t6 chüc, chinh sách, quàn l'; 

4. Báo cáo hang nám v vic trin khai thirc hin các nghia vv di vài môi trtr&ng, cong dng, 

ngtrO'i lao dng; 

5. Báo cáo v tInh hInh thuc hien các ni dung dtrgc HDQT và Di hQi dng c dông üy quyên 
khác; 
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6. Thi.rc hiên báo cáo các vn d khác theo yêu cAu cOa HDQT. 

Diu 86. Kim dim vic thic hin ngh quyt vA các vn t1 üy quyn khác cüa HDQT di 
vOl Giám dc 

Can cir vao báo cáo ccia Tng Giám dc v vic thijc hin nhim vii va quyn han  thrçc giao 

theo quy djnh tai  Diu 75 Quy ch nay, HDQT së tin hành kim dim kt qua thirc hin ngh 

quy& vã các vn d üy quyn khác ctia HDQT vOi Tng Giám dc. 

Diu 87. Các vn dê Ting Giám dc phâi báo cáo, cung dip thông tin và cách thfrc thông 

báo cho HDQT, BKS 

(Can cz'r quy djnh tgi Khoán 3 Diu 291 Nghj djnh s6 155/2020/ND-CP, Diu 35, Khoán 3 Diu 

43, Dku 45 Dku l Tong COng ty,) 

I. Các vn d Tang Giám d6c phãi báo cáo, cung c.p thông tin và each thCrc thông báo cho 

HDQT, 

2. Các ni dung theo Diu 84 Quy ch nay; 

3. Giám dc có nghia vu thông báo cho HDQT cac giao djch gita Tng Cong ty, cong ty con, 
cong ty khác do Tng Cong ty n.m quyn kim soát trên 50% trà len v'n diu l vOi chInh 

di tiiçng do hoc vol nhung ngi.ri có lien quan cüa di tng do theo quy djnh cüa pháp 

lust. 

4. Các ni dung khác din xin ' kin, báo cáo cho HDQT phãi dirgc gui truc It nht là bay (07) 
ngày lam viêc va HDQT së phàn hi trong vOng bay (07) ngày lam vic. 

Riêng tmOng hçvp chip thun các hcip dng, giao djch theo quy djnh khoán 1 Diu 167 Lut 
Doanh nghip và CO giá trj nhô hcm 35% thng giá trj tài san cUa doanh nghip ghi trong báo 

cáo tài chInh gn nht hoc mOt  t 1 hoc giá trl khác nhO han theo quy djnh tai  Diu I Tang 

Cong ty, ngLri dai  din Tang Cong ty k hp dng, giao djch phái thông báo cho thành viên 

Hôi dng quãn trj, Kim soát viên v eác di tuclng eó lien quan d6i vOl hgp ding, giao djch 
dO và gui kern theo d,r tháo hcip dng hoc nOi dung chCi yu cüa giao djeh. Hi dng quàn trj 
quyt djnh vic chap thun hçp dng, giao djch trong thai han  15 ngày k tr ngày nhn dtc 

thông báo, trr tru6ng hqp Diu l Tng Cong ty quy djnh mQt thOl han  khác; thânh viên Hi 

dng quãn trj có lçii Ich lien quan dn các ben trong hçp dng, giao djch không cO quyn biu 

quyêt. 

5. Các vn d TSng Giám dc phái báo cáo, cung dip thông tin và cách thrc thông báo cho BKS 

a. Báo cáo cOa Tng Giám d6c trInh HDQT hoc tài lieu kháe do Tng Cong ty phát hành 
duqc gt:ri dn các Kirn soát viên cing thai dim và theo phuang thirc nhu di vOl thành 

viên HDQT. 

b. Tng Giám dc, nguai diu hành doanh nghip khác phái cung c.p dy dü, chInh xác và 
kjp thai thông tin, tài 1iu v cong tác quãn l, diu hành vá boat dng kinh doanh cUa 
Tng Cong ty theo yêu cAu cüa Kim soát viên hoc Ban kim soát. 

c. Cách thCrc thông báo cho BKS thirc hien nhis di vOl Hi dng quán trj. 
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Diu 88. Phi hqp hot dng kim soát, diu hành, giám sat gifra cac thành viên HDQT, 
các kim soát viên Va Tong Giám dc theo các nhim vi ci th cüa các thành viên nêu trên 

1. Ph6i hgp hot dng gitia BKS Va HDQT: 

BKS cO vai trO giám sat, phM hcp, tu v.n và thông tin d.y dü, kjp thii, chInh xác. Ci the 

nhu' sau: 

a. Thu?ing xuyên thông báo vOi HDQT v kt qua hot dng, tham kháo kin cUa HDQT 

truàc khi trinh báo cao, k& Iun và kin nghj len Di hOi  dng ci dông; 

b. Trong các cuc h9p cüa Ban kim soát, Ban kim soát có quyn yêu cAu thành viên HOi 
dng quán trj, Tng Giám d& vã di din t chCrc kim toán duçc chap thun tham dr va 

trã 1i các van dê cAn &rgc lam rO; 

c. Các cucc kim tra djnh kS',  dQt xut cüa BKS phãi cO kt lun bang van bàn (không tr ho 

muôi 1am (15) ngày k tir ngày kt thOc) gcri cho HDQT d cO them Ca s6 giüp HDQT 

trong cong tác quàn 1,7 Tng Cong ty. Thy theo mrc dO Va k& qua cüa cuOc kim tra trën, 

BKS cAn phãi bàn bc thng nht vOi HDQT, Tng Giám d6c truàc khi báo cáo tn.râc Di 
hôi dng c dong. Tru?mg hcp khong thng nhAt quan dim thI ducc üy quyên bào tim 
kin ghi vào biên bàn và TruOng BKS CO trách nhim báo cáo vO'i Di hQi dng c dOng 

gAn nh.t; 

d. Tnr&ng hcrp Ban kim soát phát hin nhttng hành vi vi phtm pháp 1ut hoc vi phm Diu 
li Tng Cong ty cCia các thành viên HDQT, Ban kim soát thông báo bang van bàn vài 
HDQT trong vOng bn muai tam (48) gi, yëu cAu ngui cO hành vi vi phm chAm d0t vi 

phm Va có giãi pháp kh.c phc hau qua; 

e. Kim soát viên cO nghia v thông báo cho HDQT các giao djch gifla Tng Cong , cong 
con, cong khác do Tng Cong ty nm quyn kim soát trén 50% tr ten vn diu 1 

vài chInh di tirçing dO hoc vâi nhung ngtri cO lien quan ciia d6i tung dO theo quy djnh 

cUa pháp luat; 

f. Di vài các kin nghj lien quan dn tinh hInh hot dng và tài chInh cüa Tng Cong ty thI 

BKS phái gl'ri van ban cing tài 1iu lien quan truO'c it nhAt muii lam (15) ngày so vâi ngày 

dir djnh nhn duc phãn hi; 

g. Các nQi dung kin nghj dn HDQT phài dugc gtri truàc It nhAt là bay (07) ngày lam vic 

và HDQT se phàn hi trong vOng bay (07) ngày lam vic. 

h. HDQT tao diu kiên thun lai d BKS thirc hin các quyn và nghia vii cOa minh. 

2. Phi hçip hot dng giUa BKS và Tng Giám dc: 

BKS có chCrc näng kim tra và giám sat. 

a. Trong các cuQc h9p cüa Ban kim soát, Ban kim soát cO quyn yeu cAu Tng Giám dc 

(cCing Iác yeu cAu thành vien HOi dng quàn tr, Tng Giám dc và di din t chirc kim 
toán duçic chAp thu.n) tham dir và trâ läi các vAn d cAn duçxc lam rO các vAn d ma cac 

Kiêm soát viên quan tam; 

b. Các cuOc kim tra dinh kS', dOt xuAt cUa BKS phâi cO k& lun bang van bàn (khOng tr han 
mii?i lam (15) ngày k tir ngày k& thUc) gi cho Tng Giám d6c d cO them co sâ giüp 
Tng Giám d6c trong cong tác quán 1' Tng COng ty. Thy theo mrc dQ và k& qua cUa 
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cuOc kim tra trên, BKS cn phãi bàn bc thong nhM voi Tng Giám d6c tnràc khi báo cáo 

trirOc Di hi dcng c dông. Trung hçp không thong nhAt quan dim thI clupc üy quyn 

bão Itru ' kin ghi vao bién bàn và Trt.rng BKS CO trách nhim báo cáo vOi Dti hi dng 

c dong gn nh.t; 

c. Kim soát vien có quyn yêu cu Tng Giám d6c to diu kin tip cn h so, tài lieu lien 

quan den hot dng kinh doanh cüa Tng Cong ty ti Trii s chInh hoc noi li.ru trU h so; 

d. D6i vài thông tin, tài lieu v quán I, diu hành hott dng kinh doanh và báo cáo tInh hInh 

kinh doanh, báo cáo tài chInh, van bàn yêu cu cung cp cOa BKS phái duçc gi'ri dn Tng 

Cong ty truâc It nht bn muoi tam (48) giô lam vic so vi thai gian dr djnh nh.n duçcc 
phàn hi. BKS không duc scr diing các thông tin chu'a dugc phép cong M cOa Tng Cong 
ty hoc tit I cho ngui khác d thirc hin các giao djch có lien quan. 

e. Các ni dung kin nghj v cac bin pháp sra di, b6 sung, cài tin co cu to chi.rc quãn l, 

giám sat va diu hành hot dng kinh doanh Tng Cong ty cOa BKS phãi dugc gcri dn 

Ting Giám dC truOc it nhAt bay (07) ngày lam vic so von ngày dir djnh nhn dUçYC phàn 

hi. 

f. Tang Giárn d6c to diu kin thun igi d BKS thirc hin các quyn và nghTa vi cia minh 

3. Ph6i hçp hot dng giva Tng Giám dc và HDQT: Tng Giám d6c là nguäi thay mt diu 
hành hot dng cüa Tng Cong ty, dam bão Tng Cong ty hot dng lien tiic và hiu qua. 

a. Khi cO Kin nghj phuong an co câu tó chirc, quy ch quàn l' ni b cOa Tng Cong ty, 
Tng Giám dc gCri cho HDQT sOm nht cO th nhung khong It han bay (07) ngày truâc 

ngày ni dung dO cn dugc quy& djnh; 

b. Giám dc phãi 1p k hoch d HDQT thông qua các vAn d lien quan dAn viec tuyAn 

dung, cho nguii lao dng thôi vic, hxong, bão hiAm xa hi, phüc lgi, khen thuâng và k 

lu.t dôi vO,i nguYi lao dng Va can b quàn l; 

c. Giám dAc phãi 1p kA hoch dA HDQT thông qua các vAn dA lien quan dAn quan h cUa 
TAng Cong ty vài các tA chcrc cong doàn theo các chuAn mirc, thông l và chInh sách quàn 
l' tAt nhAt, nhu'ng thông l va chinh sách quy djnh tti DiAu ! TAng Cong ty, các quy chA 

cüa TAng Cong ty và quy dnh pháp lust hin hành; 

d. Giám dAc cO nghia vi thông báo cho HDQT các giao djch gitta TAng Cong ty, cong ty 
con, cOng ty khác do TAng Cong ty nm quyn kiAm soát trên 50% tr1 len vAn diu l vài 
chInh d6i tuçcng dO hoc vài nh&ng nguii cO lien quan cüa dAi tuqng dO theo quy djnh cüa 

pháp luat; 

e. Các ni dung khác c.n xin ' kiAn theo quy djnh ti Khoãn 2 Diu 84 Quy chA nay HDQT 
phài dugc gi'ri truàc It nhAt là bay (07) ngày lam vic so vài ngày dg djnh nhan dugc phãn 

hAi,HDQT. 
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MVC 2 — QUY DINH yE DANH GIA HANG NAM BOI VO1 HOiT BONG MIEN 
TITUO'NG VA K'c( LUAT DO! vOi THANH VIEN HQI BONG QUAN TRJ, THANH 
VIEN BAN KIEM SOAT, TONG GIAM BOC VA CAC NGU'Ol niEu HANH DOANH 
NGHIP KHAC 

Biêu 89. Quy dinh v vic dánh giá hot dng cüa Thành viên HDQT, Kim soát viên, 
Giám d6c và ngirO'i diu hãnh khác 

1. HDQT CO trách nhiêm xây dirng các tiêu chun dánh giá hot dng cho tht cã các di tuqng 
là thành viên HDQT, Ting Giãm d6c và ngtii diu hành khác. 

2. Các tiêu ehu.n dánh giá hoat dng phài hal hOa gina li Ich cca ngtrOi diu hành doanh 
nghiêp vO1 lçi ich lâu dài cüa Tng Cong ty và c dong. Các chi s tài chInh và phi tài chInh 
th.rqc sCr ding trong dánh giá duçic HDQT can nhc then tr9ng và quy& djnh ti tirng thi 
dim. Trong do, các chi tiêu phi tài chInh CO th thrçc d cp nhu: quyn lçii cüa các ben 
lien quan, hiu qua hot dng, nh&ng tin b và cãi tin d?.t  du'çc, v.v.... 

3. Hang närn, can ci.r vao cht'ic näng, nhim vii di.rçic phân cong và các tiëu chun dánh giá d 
duçc thit 1p/các kt qua dt dLrqc, HDQT t ch(rc thrc hin dánh giá hot thng thành viên 
HDQT. 

4. Vic dánh giá hot dng cüa các Kim soát viên du9c t chOc thirc hin theo phwrng thCrc 
duçc d cp ti co c.0 t chCrc va hot dng cüa BKS. 

5. Viêc dánh giá hot dng cüa ngui diu hành khác thrc hin theo các quy djnh nOi  b hoc 
CO th dira vào bàn tir dánh giá hoat  dng cüa nhimg nguOi diu hành nay. 

Diêu 90. Khen thir&ng 

1. HDQT ho.c Tiu ban Luong thir&ng (nu cO) CO trách nhim xây dirng chInh sách khen 
thixOng. Vic khen thuàng &rgc thçrc hin dra trên kt qua dánh giá hoot dng ti Diu 89 
cUa Quy ch nay. 

2. Các hInh thirc khen thu'Ong: bAng tin, bAng c phiu (phát hành Co phiu theo chuong trinh 
lua chon cho ngu&i lao dng trong Tng Cong ty) hoc các hInh thirc khác do HDQT hoc 
Tiu ban Lirong thu'Ong xây drng. Các hInh th(rc khen thuóng sê do Tng Giám dc phãi 
1p k hoch trinh HDQT phê chun, trung hgp vuçrt thm quyn s trInh Di hi dng c 
dông thông qua. 

3. Ch d khen thi.rrng di vài di ti.rcmg là thành viên HDQT, kim soát viên së do Di hi 
dng c dông quyt djnh.. 

4. Di vi di tuqng là nguOi diu hành doanh nghip: ngun kinh phi thiràng dirqc trIch tir 
Qu khen thuàng phOc 1i cüa Tng Cong ty va ngun hp pháp khác. Mc khen thuäng 
duqc can ci vào kt qua kinh doanh thirc t hang näm, Tng Giám d6c së d xut HDQT 
phê chun, trirông hçip vuçt thm quyn se trInh Di hi dng c dOng thông qua. 

Diu 91. K luãt 

1. HDQT cO trách nhim xay ding hlnh th(rc k lust dira trên tinh chAt và m(rc dQ cüa vic vi 
phm. Vic k lut phãi cO hlnh thüc cao nhAt là bài nhim, cách ch(rc. 
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2. Thành viên HDQT, Kim soát viên, ngtr?ii diu hành doanh nghip không hoàn thành nhim 
vii cüa mInh so v1i yeu cu vOi sr trung th?c, siêng nàng, cAn tr9ng sê phâi chju trách 
thim cá nhân v nhiing thit hai  do mInh gay ra. 

3. Thành vien HDQT, Kim soát viên, ngui diu hành doanh nghip khi thc hin nhim viii 
ma có hành vi vi phm quy djnh pháp luQ.t hoc quy djnh cüa Tng Cong ly thi tu' theo 
mirc dO vi pham ma bj xcr l k' lut, vi phm hành chInh hoc truy cthi trách nhim hInh sij 
theo quy dinh cUa pháp lut va Diu l Ting Cong ty. Truäng hçip gay thit hi dn igi Ich 
cUa Tng Cong ty, c dong hoc ngtr?i khac së phãi bi thuông theo quy dinh cüa pháp 
luât. 

CHUONG 7 -  SIYA DO! QUY DINH YE QUAN TRI TONG CONG TY 

Diu 92. B sung vä sfra di Quy djnh v quãn trj Tng Cong ty 

1. Vic b sung hoc sàa di Quy ch nay phái thrgc Dai hOi dng c dông Tang Cong ty xem 
xét và quy& djnh. 

2. Trong truâng hcip Co nhttng quy djnh cüa pháp lut có lien quan dn hoat dng cüa Tng 
Cong ty chua di.rgc d cp trong bàn quy ch nay hoc trong trung hçip có nhttng quy dinh 
mâi cüa pháp 1ut khac vOi nhting diu khoàn trong quy ch nay thI nhtthg quy djnh cüa 
pháp lut do duong nhien ducic áp diing và diu chinh hoat dOng elm Tng Cong ty. 

CHIXNG 8 -  NGAY HIEU LIC 

Diu 93. Ngày hiu 1rc 

1. Quy ch nay gm 08 Chucing, 93 Diu ducc Dai hOi dng c dOng Tng Cong ty C phAn 
Phong Phü nhAt trí thông qua ngày 22 tháng 7 näm 2021 và cling chAp thu.n hiu lirc toàn 
van cüa quy djnh nay. 

2. Quy ch nay là duy nhAt va chinh thc cUa Tng Cong ty. 

3. Các bàn sao hoc trIch 1ic Quy ch nOi bO v quán trj T6ng Cong ty phâi có ch k cüa Chü 
tjch HDQT. 

TM. HQI BONG QUAN TRI 
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