
TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA xA HO! CHU NGHtA V1T NAM 

PHONG PHU Bc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Thành phó' H ChI Minh, ngày 25 tháng 9 näm 2021 

QUY CHE LAM VIC 

BI HO! BONG CO BONG TIJ1NG NIEN NAM 2021 

TONG CONG TY CO PHAN PHONG PHU 

Can cü: 

Luát Doanh nghip so' 59/2020/QHJ4 du'Q'c Qudc hç5i Nu'óv C5ng Hda Xâ Hç5i Chz 
Nghia Vit Nam thông qua ngày 1 7/06/2020, 

Lugt Chi'ng khoOn so' 54/2020/QHJ4 du'crc Quo'c hç5i Nithc C5ng Hda Xã H(5i Chi 
Nghia Viçt Nam thông qua ngày 26/11/2020, 

- Nghj d/nh 155/2020/ND-CF Quy djnh chi tiet thi hành mf?t  sO' diu cia Lugt Chü'ng 

khoán thông qua ngày 31/12/2020; 

Diu l To' ch&c và hogt d(5ng cza To'ng Cong ty Co' pho'n Phong Phi. 

Nh.m dam bão Dti hi dng c dông thu?mg niên näm 2021 cüa Tng Cong ty C phn 
Phong Phü din ra thành cong t& dçp, Hi dng quãn trj xây dirng quy ch& nguyen täc lam 
vic, i1rng xü, biu quyt trong Di hôi thu sau: 

Biu 1. Muc dich 

- Dam bão trinh t1r, nguyen tc irng xir, biu quyt tai  DHDCD thu6ng niên cüa 
Tng Cong ty C phn Phong Phü din ra dung quy djth và thành cong tt dp. 

- Các nghj quyt cüa DHDCD th hin chI thng tht cUa DHDCD, dáp üng 
nguyen vong quyn lçii cüa c dông va dung pháp 1ut. 

Biêu 2. Bi tirqng vl phm vi 

D6i tu'ng dp dyng: Tt Ca CáC c dông, ngui di din (ngui duc üy quyn) cüa 
c dong dang si hüu c phiu Tng Cong ty C phAn Phong Phü và khách miii 
tham d? DHDCD thuông niên Tng Cong ty C phn Phong Phü du phãi chip 
hành, tuân thu các quy djnli ti Quy ch nay, Diu 1 Tng Cong ty và quy djnh 
hin hành cüa pháp 1ut. 

Phim vi dp dyng: Quy ch nay duçic sr diing cho vic t chirc h9p DHDCD 
thumg niên näm 2021 cUa Tng Cong ty C phn Phong Phu. 

Biu 3. Giãi thIch thut ngfr/tfr vit tht 

- Tang Cong ty : Tang Cong ty C phn Phong Phit 

- HDQT : Hi dng quail trj 

- BTC : Ban th chüc Dai hôi 
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Quy chë lam vic tçzi Dgi h3i ddng cd dong thzrô'ng nien 202] 

DHDCD : Dti hi dng c dong 

Di biu C dông, nguii di din (ngui thrçc üy quyn) 

- He thng livestream H thng phát song video cuc hçp DHDCD trirc 

cuc h9p DHDCD tip trên website www.ezgsm.fpts.com  và 

www.youtube.com   

Diu 4. Diu kiin tin hành J3ii hi dông c dông 

Cuc hQp Di hi dng c dong duçc tin hành khi có s c dong dir hop di din 

trên 50% tng s c phn cO quyn biu quy&'. 

Trir?mg hçp cuOc hop ln thir nht. không dü diu kin tin hành theo quy djnh ti 
khoãn 1 Diu nay thi thông báo rni hp 1n thur hai duçic gun trong thñ hn 30 

ngày, k tr ngày du dinh hop  ln thumr nMt. CuOc  hop  Dai hOi dong c dông lan thur 

hai duxçic tin hành khi có s c dOng dur hop dai  din tr 33% tng s c ph.n cO 

quyn biu quyt trâ len. 

- TnrOng hçrp cuc hp 1n thur hai khOng dü diu kin tin hànli theo quy djnh ti 
khoan 2 Diu nay thI thông báo mi hop ln thur ba phãi dirçc gui trong thii hn 30 
ngày k tr ngày dir djnh hop ln thu hai. Cuc hop Dti hi dng c dông 1n thmr 
ba duçic tin hành khOng phii thuc vào tng s phiu biu quyt cüa các c dong 

dir hop. 

Diêu 5. D3i biu tham gia IJii hi d1ng c dông thtrô'ng niên nAm 2021 

- Ttt Ca c dOng cüa Tng Cong ty theo danh sách ch& ngày 20/08/2021 du có 
quyn tham dr hoc u' quyn cho di din cüa mInh tham dr DHDCD trnc tuyn 
thông qua H thng hO phiu din tü. TruOng hgp có nhiu han mt ngui di din 
duac üy quyn theo quy dinh cüa pháp lust dugc cur tham dr thi phãi xác djnh c 
th s c phn cüa mi ngui dti din. 

Khi tham dir trrc tuyn, dai  biu hru : 

• Yêu cu k5 thu4t: C dong cn có thit bj din tur k& ni internet (vi dii may vi 
tInh, may tInh bang, din thoai di dng, thit b din tur khác co kt ni internet). 

• Cách thi'rc thirc hin: Di biu truy cp dumg dan, däng nhp theo các thông tin 
duçic cung cp quy djnh d tham dir DHDCD trinc tuyn và thc hin bO phiêu 
dientur. 

Diu 6. Khách môi tai lJai hi 

- Là cac chu'rc danh quãn 1 cüa Tang Cong ty, khách mdi, thành viên trong BTC Di 
hi không phâi là c dông Tng Cong ty nhimg duqc mi tham dr Di hi. 

Khãch mñ không tham gia phát biu tai  Di hi (tnIt tru'óng hcrp du'cic Chz tQa Dcii 
hôi mài, hoIc có dáng kj tru&c vái BTC Dgi h5i và du'cic Chz tQa Dgi h3i dng). 

'Khoàn 1 Diu 19 Diu 1 Tong Cong ty 



Quy ché' lam vic Igi Dgi h5i dng c dong thtr&ng niên 2021 

Diêu 7. Chü tça và Doàn chü tQa 

Chü tjch Hi dng quàn tr lam chü t9a các cuc hop do HOi  dng quail trj triu 

tip. 

Doàn chü t9a gm 03 ngui, bao gm 01 ChU ta và 02 Thành viên. Chü tjch Hi 
dng quãn trj lam chü tça các cuc hop do Hi dng quàn trj triu tp hoc chü tjch 
Hi dng quàn trj üy quyn cho thành viên Hi dng quàn trj khác lam Chü tça 

Dai hi. Cu th nhu sau: 

STT Ten thành viên Chtrc viii 

1 Tthn Quang Nghj Chü tjch HDQT 

2 Duxmg Khuê UV.FIDQT/ Tng Giám dc 

3 Phtm Mirth Hixong IJV.HBQT 

TnrO'ng hçup Chü tjch vng mt hoc tm th?iui mt khá nAng lam vic thI các thành 

viên Hi dng quãn trj cOn lai  bu mt ngui trong s h9 lam chü ta Dai  hi theo 

nguyen tc da s. TruOng hcp không bu duçc ngui lam chü ta, Truâng Ban 

Kim soát diu khin d Dai  hi dng c dông bAu chü to cuc hçp trong s 

nhng nguui di,r hçp va nguui cO phiu bu cao nht sê lam Chu ta cuc hçp. 

- Trong cac trtx?mg hcip khác, ngu?ñ k ten triu t.p h9p Dti hi dng c dong së 
diu khin d Di hi dcng c dong bu Chü t9a cuc hop  và ngui cO phiu bu 

cao nh.t duçuc cir lam Chü t9a cuc hop. 

Nhiêm vu cüa Doàn Chü toa: 

• Diu khin Di hi theo dung ni dung chuo'ng trInh nghi. sir, các th 1 quy ch 

dä dugc Dti hi thông qua; 

• Phân công, gii thiu di din thành viên HDQT, Ban Kim soát Tng Cong ty 
trInh bay các báo cáo ti Di hi; 

• Giài thiu thành phn Ban kim phiu d Dai  hi biu quyt; 

• GiOi thiu thành phn Ban chü ta d Di hi biu quyt (nk co); 

• Huàng dn Di hi thão 1un, 1y kin biu quy& các vtn d nm trong ni 
dung chuong trInh nghj sir cUa Di hi và các vn d cO lien quan trong suôt qua 
trihDiHi; 

• Trà Ru va ghi nhn nhüng vein d thuc ni dung chucmg trInh dã duçc Di hi 
thông qua; 

• Giài quyt các v&ri d nay sinh trong su& qua trinh Dai  hi; 

• Phê chun, ban hành cac vAn bAn, kt qua, biên bàn, nghj quyt cüa Dai hOi sau 
khi k& thüc Dai hôi; 

3 



Quy cM' lam vic tçxi Di h(5i dng c dong thu'ô'ng niên 2021 

ChU ta lam vic theo nguyen tAc tp trung dan chü va quyt djnh theo da s. 

Diêu 8. Ban kim tra tir cách di biu 

- Ban kim tra tu cách di biu cüa Di hi gm 03 ngui, bao gm 01 Triing ban 
và 02 thành viên, chju trách nhim truOc Doàn Chü tça, DHDCD v thim vii cüa 
mInh. Ban kim tra tu each di biu do Chñ t9a giâi thiu ci.i th nhu sau: 

STT Ten thành viên Chtrc vu 

1 Lê Th Hoang Trang Truông phông HCTH- Trtx&ng Ban 

2 Phm Thj Ngoc Han CV. HCNS 

3 VO Thanh TOng T trithng t IT 

Nhiêm vu: 

• Kim tra tu cách và tinh hInh c, dông, dti din c dông d? hçp tric tuyên; 

• Nhn giy tY cüa c dông (nu phát sinh), di chiu kim tra tInh hcip l cüa c 
dông tham d%r trirc tuyên; 

• Báo cáo trrnc DHDCD v kt qua kiêm tra tu each c dông truOc khi DHDCD 
chInh th(rc tin hanh; 

• Phi hçp vâi Ban kim phiu d huàng din, h trçl và giám sat biu quyt. 

Diêu 9. Ban Thir k Dti hôi: 

- Ban thu k cüa Dui hi bao gm mt hoc mt s ngui do Chü t9a chi djnh, chu 
trách nhim truâc Doàn Chü t9a, DHDCD v nhim vii cüa mInh và duâi sir diu 
hành cüa Doàn Chü t9a. Ban Thu k do Chü tça giOi thiu ci th nhu sau: 

STT Ten thành viên Ghi chü 

1 Phtm Thj Diu Thüy Thu k HDQT 

2 Phm Van VU C dông Tng Cong ty 

Nhiêm vu: 

• Tip nhn, rà soát phiu dang k phát biu các kin cUa các di biu tham d%r, 
chuyn Doàn ChU t9a quyêt djnh; 

• Ghi chép Bien ban h9p DHDCD mt each dy dU, trung thirc toàn b ni dung 
din bin Di hi va nhUng vn d da du?c các c dông thông qua hoc cOn liiu 

tai Dai hôi; 

• H Ira ChU tça cong b d? thão Bien bàn hp Di Hti và các Nghj quyêt v các 
vn d dã duçc thông qua ti Dti Hi. 
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Diéu 10. Ban kim phiu 

Ban kim phiu do Chü t9a giâi thiu gm 03 ngu?i, bao gm 01 Trithng Ban và 
02 thành viên 

- Ban kiêm phiêu bao gôm: 

STT Ten thänh viên Ghi chñ 

1 TruGng Thj Ng9c Phuçing GDTC/ Tnrâng Ban 

2 Pham Thj Ngçc Han Thãnh viên 

3 Vô Thanh Tong Thãnh viên 

- Nhiêm vu: 

• Ban kim phiu phãi 1p Biên bàn kim phiu và chju trách nhim truOc Doàn 
Chü t9a, DIEIDCD khi thirc hin nhim viii cüa mInh; 

• Xác djnh chInh xác k& qua biu quyt v tmg vn d xin biu quyt ti Dii hi; 

• Nhanh chóng thông báo kt qua biu quyt cho thu k; 

• Xem xét va báo cáo Dai  hi nhüng trumg hçip vi pham th 1 biu quyt hoc 
dun thu khiu nui v kt qua biu quyt. 

Diêu 11. Tháo luân ti D3i hôi 

1. Nguyen täc: 

Vic thão lun chi duçc thrc hin trong thii gian quy djnh và thuc phtm vi các 
vn d trInh bay trong chi.rung trinh nti dung DHDCD; 

- Chi có Dti biu mOi dugc tham gia thào 1un; 

- Dui biu có kin däng k ni dung thão 1un theo hInh thrc quy djnh nhu sau: 

• Dui biu có th dt câu hOi ti miic Thão lun trong giao din tham di,r dui hi 
trirc tuyn tai  dung link: https://ezgsm.fpts.com.vn  hoc gui email (chi chp 
nhn email gi'ri do dai  biu dà dàng k) v dja chi: dieuthuy74gmai1.com  hoc 
ttnphuong@phongphucorp.com  (trixâc gRi thâo lun). 

• Ban Thu k s s.p xp các ni dung câu hôi cüa Dai  biu và chuyn len cho 
Chü toa. 

2. Giãi dáp kin cüa các Di biêu: 

- Trên cci sâ Phiu dat câu hôi cüa Dai biu, chü t9a hoc thành viên do chü t9a chi 
djnh së giãi dáp kin Dai  biu; 

Trung hçp do gii han  v thai gian t chuc, các cau hOi chua duc trã 1i trirc 
tip tai Dai hi sê duçic Tng Cong ty trà Rd trçrc tip bang van bàn. 

Diêu 12. Biu quyt t3i Dii hi 
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Quy chê' lam vic tgi Dgi h5i d3ng cd dóng thu'ôiig nien 2021 

1. Nguyênthc: 

Tt Ca cac v.n d trong chng trInh và ni dung h9p cüa Di hi du phãi dugc 
DHDCf) tháo 1utn và biu quyt cong khai. Di biu có th bô phiu bang cách bO 
phiu bO phiu din tCr ti thxmg link: https://ezism.fpts.com.vn   

2. Bö phiu din tfr: 

- Cách thCrc bO phiu biu quyt: 

• Dai biu chçn 1ira mt trong ba phixang an biu quyt "Tan thành", "Không tan 
thành" hotc "Không có kin" vOi mi vn d duçic dua ra biu quyt ti Di 
hi dã duqc cai dt tai  h thng bO phiu din tü. 

• Sau do, Di biu tin hành xác nhn biu quyt d h thng bO phiu din tCr ghi 
nhn kt qua. 

MOt s quy djnh khác khi thirc hin bO phiu din t1r: 

• Tmng hçp Dui biu không thixc hin ht các vn d biu quyt theo nii dung 
chuang trmnh Dai  hi thI các vn d chua duçic biu quyt duçc xem nhu Di 
biu không tin hành bO phiu biu quyt vn d do. 

• Tru?ng hçip phát sinh các vn d ngoài chrong trinh dti hOi  dã gi:ri, Dai  biu có 
th biu quyt b sung. Nu Di biu không th%rc hin biu quyt, bu cr vi 
nhUng vn d phát sinh thI xem nhu Dti biu không tin hành bO phiu biu 
quyt vn d phát sinh dO. 

• Di biu CO th thay di kt qua biu quyt (nhung không th buy kt qua biu 
quyt); bao gm Ca kt qua biu quyt b sung nhüng vn d phát sinh ngoài 
chucing trInh Di hi. H thng trirc tuyn chi ghi nhn kim phiu di vâi kt 
qua biu quyt cu6i cüng ti thai dim kt thitc bO phiu din ttr cña tmg dçt 
kim phiu duqc quy djnh trong quy ch lam vic cüa dai  hi. 

Thai gian bO phiu din tir dugc quy dnh cii th nhu sau: 

• Các ni dung biu quyt ln thir 01 (gm Chuong trinh Dui hi; Quy ch lam 
vic ti Dti hOi;  thông qua Chü t9a doàn, Ban kim phiu) Dai  biu thirc hin 
biu quy& t1r 10h00 ngãy 23/09/202 1 dn truOc khi Di hi thông qua các ni 
dung biu quyt ln thir 01. 

• Các ni dung biu quyt 1n thir 02 (grn các Báo cáo cüa Ban Tng Giám Dc; 
các Báo cáo cUa Hi Dng Quãn Trj; các Báo cáo cüa Ban Kim Soát và thông 
qua nOi  dung các T trmnh cüa Hi dng quán trj và Ban kim soát tti Dti hi): 
Di biu thirc hin biu quy& tr 10h00 ngày 23/09/202 1 dn truâc khi Di hi 
thông qua các nii dung biu quyt ln thir 02. 

• Các ni dung biu quyt 1n thir 03 (Thông qua Biên ban và Nghj quyt dti hi): 
Dti biu thrc hin biu quyt tr 10hO0 ngãy 23/09/202 1 dn truOc khi Dai  hi 
thông qua cãc ni dung biu quy& thn th(r 03. 
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Quy ché' lam vic tgi Dai h(5i dng ci dóng thu'&ng niên 2021 

• Dai biu có th truy cp h thng bô phiu din t1r (theo huO'ng dn trong thu 
m?yi hop) và th?c hin bô phiu 24 gi trong ngày và 07 ngày trong tun trr 
tming hop bão trI h thng hoc l do khác nAm ngoài thm kim soát cüa Tng 
Cong ty. Kt thüc thii gian bO phiu, h thng không ghi nhn them kt qua bô 
phiu din tü tir Di biu. 

3. Th 1 biu quyt: 

Cur 01 (met) c phn tuong throng vài mt quyn biu quyt. Mi dti biu tham d? 
di din cho mt hoc nhiu quyn biu quyt. 

Tai ngày cht danh sách c dông (ngay 20/08/2021) tng s c phn có quyn biu 
quyt cüa Tng Cong ty là: 74.670.891 c phn tuong throng vOi 74.670.891 
quyn biu quyt. 

Mi quyt djnh cüa Dti hi dng c dông s duçic thông qua khi CO trên 50% trâ 
len tng s c ph.n có quyn biu quyt tham d%r Di hi. Riêng mt s tnthng hcip 
vn d biu quy& duçic quy djnh tai  Khoãn 1 Diu 21 Diu 1 Cong ty thi phãi có 
sr c1ng cüa tr 65% si c phAn có quyn biu quyt tham dur Dai  hQi. 

- Luu: 

• C dông/di din ñy quyn có igi Ich lien quan không cO quyn biu quyt di 
vi các hp dng và giao dich cO giá trj tr 35% tng giá trj tài san Cong ty ghi 
trong báo cáo tài chInh gn nht; các hop dng hoc giao djch nay chi thrçic 
chip thu.n khi CO s c dông/ di din üy quyn chim tü 65% tng s phiu 
biu quyt cOn 1ti tan thành (theo Khoàn 4, Diu 167, Lut Doanh nghip 
2020). 

• C dông/ di din üy quyn c dông sâ hfru tr 51% tng s c phn có quyn 
biu quyt trO' len hoc ngu?ii cO lien quan cüa c dông do không cO quyn biu 
quy& di vâi các hop dng va giao djch có giá trj lan hon 10% (tang giá tr tài 
san Cong ty ghi trong báo cáo tài chInh gn nht) vOi c dong dO (theo Dim b, 
Khoãn 3 va Khoãn 4, Diu 167 Lut Doanh nghip 2020). 

4. Ghi nhn kt qua biu quyt 

Ban kim phiu se kim tra, tng hop và báo cáo Chü t9a kt qua kim phiu cüa trng 
vn d theo ni dung chuong trinh di hi. Kt qua kim phiu sê dugc chü t9a cong bô 
ngay tri.rac khi b mc cuc h9p. 

Biu 13. Biên ban, Nghj Quyt h9p Di hi dlng c dông 

TAt Ca the ni dung ti Dii hi dng c dông phãi dugc Thu k' Di Hi ghi vào Bien bàn 
h9p Dai hi dng c dông. Biên bàn hçp Di hti dng c dông phâi dugc d9c và thông 
qua truac khi b mic Dai  Hi. 

Diu 14. Thi hânh Quy ch 
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Quy ché' lam vic tgi Dgi h5i ddng cd dông thtcôiig nién 2021 

Quy ch t chc nay duge dc cong khai trithc Di hi dng c dông thung niên nãm 
2021 và có hiêu lire thi hành ngay khi Di hi dng c dông cüa Tng Cong ty C phn 
Phong Phit biu quy& thông qua. 

C dOng, di din theo üy quyn va khách mi vi phm Quy ch nay thI tay theo müc dO 

ciii th Doan Chü ta sê xem xét và có hinh thirc x1r 1 theo Diu l Tng Cong ty và Lut 

Doanh nghip. 

TM. HOI BONG QUAN TR! 
CHU TICH 

TRAN QUANG NGH! 
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