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PHAN M6 BAU 

Diu 18 nay duc thông qua theo Nghj quyêt cña Dai  hi dong cO^ dông Tng cong 
ty Ti.r van thiêt kê Giao thông vn tài - CTCP to chirc vào ngày 29 tháng 6 nàm 2021. 

I. DNH NGH1A CAC THUAT NGU TRONG BIEU L 

Dieu 1. Giãi thIch thut ng& 

1. Trong Diu le nay, nhtfrig thuat ngU di.rOi day dixçic hiu nhu sau: 

a) "Vit Nam" là nuâc Cong hOa Xà hi Chü nghia Vit Nam; 

b) "Ludt Doanh nghip" là Ludt Doanh nghip sÔ 59/2020/QI-114 dixoc Quc 
hi nuâc Cong  hOa Xã hi Chii nghia Vit Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

c) "Ludt Cháng khoán" là Ludt Chi'rng khoán sé, 54/201 9/QH 14 &rçlc Quoc hi 
nithc Cong hOa Xä hi Chft nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

d) "Tang cOng ty" hay "TEDI" có nghia là Tng cong ty Tu vn thit k6 Giao 
thông vn tãi - CTCP; 

e) "Van diu li"  là tng rnnh giá c ô  phn dã ban hoc dugc dang k mua khi 
thành lp cong ty cô phân và theo quy djnh tai Diêu 7 Diêu le nay; 

f) "Van Co quyn bku quye't" là vn c phn, theo do ngtthi s httu cO quyên 
biêu quyêt ye nhQng van dê thuc thâm quyên quyêt djnh cüa Dai  hi dng 
cô dong; 

g) "Cong Ty Con" là cong ty hch toán dc lp do TEDI nm gitr von gOp chi 
phOi (trên 50% von diêu 18 hoc tong so co phân phô thông dà phát hành) cüa 
cOng ty do; hoac nãm quyên chi phôi thông qua quyên trrc tiêp hoc gián 
tiêp bô nhim da so ho.c tat câ các thành viênHi dOng quãn trj, Giám doe 
cña cOng ty dO; hotc quyêt djnh vic sira dôi, bô sung Diêu 16 cüa cong ty do; 

h) "Ngzcài diu hành doanh nghip" hay "Ban diu hành" là Tng giám dc, 
Phó tong giám doe, Kê toán truâng và ngu?i diêu hành khác theo quy dlnh 
cüa Diêu le Tong Cong ty; 

i) "Ngir&i quOn lj doanh nghip" là ngithi quán 1 Tong cong ty, bao gOm ChU 
tjch Hi dOng quàn trj, thành viên Hi dOng quân trj, TOng giám dOc và cá 
nhân gift chic danh quãn l khác theo quy djnh ti Diêu le Tong cong ty; 

j) "Ngtrài có lien quan" là Ca nhân hoc t6 chftc dirçic quy djnh tai  Khoàn 46, 
Dieu 4 cfta Ludt Chüng khoán so 54/2019/QH14 và Khoán 23, Diêu 4 cfta 
Ludt doanh nghip so 59/2020/QI-114. 

k) "Cs dóng" là cá nhan, to chftc si hftu It nh.t mt c6 phAn cOa Tng cong ty. 

1) "Cs dOng lO'n" là c dông so hftu 6r nãm phn tram (5%) trO len s c phiu 
cO quyên biu quyêt cOa Tong cong ty; 

2. Trong Di&u 16 nay, các tham chiu tOi mt hoc mt so quy djnh hotc van 
bàn khác bao gOm Ca nhftng sfta dOi, bô sung hotc van bàn thay the. 

3. Các tiêu d (Miic, Diu cüa Diu 16 nay) duqc sft dung nhirn thun tin cho 
vic hiêu ni dung và khOng ãnh hithng tOi ni dung cüa Diéu le nay. 
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II. TEN, H!NH THC, TRU SO', CHI NHANH, VAN PHONG DI DIN, DIA 
DIEM KINH DOANH, THI HN HOiST BONG VA NGU'OI DI DIN 

THEO PHAP LU4T CUA TONG CONG TY 

Dieu 2. Ten, hInh thfrc, tri so', chi nhánh, van phông di din, dja diem kinh 
doanh và thô'i hin hott dng cüa Tong cong ty 

1. Ten Tngcongty: 

- Ten ting Vit: T6ng cong ty Tu van thit ke Giao thông vn tãi-CTCP. 

- Ten ting Anh: TRANSPORT ENGINEERING 	DESIGN 
INCORPORATED 

- Ten vit tat: TED! 

- Biu tucmg (logo) cüa Tng cong ty: 

2. HInhthirc: 

Tong cong ty là cong ty c o^ phn có tix cách pháp nhân phi't hop vói Pháp luit hi en 
hành cüa Viêt Nam. 

3. Tri si dang k cña Tng cong ty: 

- Dja chi: Sô 278 phô Ton DtTrc Thâng, Phiio'ng Hang Bôt, Qun Dng Da, 
Thành ph 0^ Ha Ni. 

- Diênthoai: (84-24).38514431. 

- Fax: 	(84-24).38514980. 

- E-mail: 	tedi@tedi.com.vn. 

- Website: www.tedi.vn. 

4. Tong cong ty có the thành lp chi nhánh và van phông dti din tai dja bàn 
kinh doanh de thirc hin các miic tiêu hot dng cña Tong cOng ty phñ hop vâi quyêt 
djnh cUa Hi dông quãn trj và trong pham vi lut pháp cho phép. 

5. Trr khi chrn drt hott dng trurc thñ hn quy djnh tti khoãn 2 Diu 60 
hoac gia hmn hoat dng theo quy djnh ti Dieu 61 Diêu le nay, thi htn hott dng cüa 
Tong cong ty là vô thii hn kê tir ngày thành lap. 

Dieu 3. Ngu*i di din theo pháp 1ut cUa Tng cong ty 

Tong cong ty chi có rnt (01) ngithi lam ngithi di din theo pháp 1ut, Tng 
giám dOe là ngthi dii din theo pháp 1ut cña Tong cOng ty. 

Quyn htn và nghia v11 cüa Tng giám dc (ngithi dii din theo pháp 1ut): 

1. Thirc hin quyn và nghia vii  dtxçc giao mt each trung thirc, can tr9ng, tot 
nhât nhãm bâo dam lçi Ich hcip pháp cüa Tong cOng ty; 

2. Trung thành vâi lçii Ich cüa Tng cOng ty; không lm ding dja vi, chüc vi và 
si'r ding thông tin, bI quyêt, cii hi kinh doanh, tài san khãc cUa Tong cong ty dê tix lçi 
ho.c phic vii  lçri Ich cüa to chi'rc, Ca nhân khác 

3 Thông bao kip thrn, day du, chinh xac cho Tong cong ty ye doanh nghiêpm a  
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mInh, ngthi có lien quan cña minh lam chü hotc Co co^ phtn, phtn vn gop theo quy 
djnh; 

4. Ngthi dui din theo pháp lutt cüa Tng cong ty chju trách nhim cá nhân di 
vâi thit hai  cho Tng cong ty do vi phtm trách nhim theo quy djnh. 

5. Các quyn và nghia vii khác tuân thu theo khoãn 5 Diu 39 Diu l nay. 

III. MIJC TIEU, PHLM VI KINH DOANH VA HOAT BONG CUA TONG 
CONG TY 

Dieu 4. Mc tiêu hoit dng cüa Tong cong ty 

1. Nganh, nghe^ kinh doanh cUa Tng cong ty là các ngành nghe^ phü hop vâi 
quy djnh cüa Pháp lutt hin hành duçic Tong cong ty dãng k và duçic cong bô trên 
Cing thông tin dang k doanh nghip quôc gia. 

2. Miic tiêu hoat dng cüa Tong cong ty: 

a) Kinh doanh cO lãi, bão toàn và phát trin von cüa các C6 dOng dtu tu tai 
Tong cong ty; hoàn thành các nhim vu theo nghj quyêt cña Dti hi dông cô 
dOng; 

b) Phát trin Tng cong ty có trinh Q cong ngh, quãn 1 và chuyên mon hoá 
cao; kinh doanh da ngành, trong dO tir van, khão sat, thiêt kê cong trInh giao 
thông là ngành nghe kinh doanh chInh; gän kêt chtt che giita san xuât kinh 
doanh vài khoa hoc cong ngh; 

c) Nâng cao chat hxcmg quãn l và hiu qua du tix, ma rng lien doanh lien kt, 
nâng cao uy tin và khâ näng cnh tranh trên thj tmOng trong nuâc va quOc tê; 

d) Nâng cao di sng ngithi lao dng, phát huy truyn thong van hOa doanh 
nghip; 

e) Duy tri sir hçp tác và phát trin bn vung cUa Tng cong ty và các Cong ty 
Con. 

Diêu 5. Phim vi kinh doanh và hoit dng cüa Tong cong ty 

1. Tong cOng ty duçic phép tiên hành tat cã các hot dng kinh doanh theo 
ngành nghe cña Tong cong ty dà duçc cOng bô trên Cong thông tin dang k doanh 
nghip quOc gia và thirc hin các bin pháp thIch hçip dê dit duçic các miic tiêu cüa 
Tng cong ty. 

2. Tong cOng ty CO th tin hành hot dng kinh doanh trong các linh vrc khác 
ma Pháp Iut không cam và duçc Dti hi dông cô dOng thông qua. 

Dieu 6. Quyn VA nghia viii cüa Tng cong ty 

1. Quyn cüa Tng cong ty: 

a) Tir chü kinh doanh; chü dng lira ch9n ngành, ngh, dja ban, hinh thüc kinh 
doanh, du tu; chU dng ma rng quy mô và ngành, nghé kinh doanh; duçic 
Nhà rnrâc khuyên khIch, uu dãi và tio diêu kin thun lçii tham gia san xuât, 
cung ung san phâm, djchvi cOng Ich; 	

-. ( 
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b) Lira chQn hInh thüc, phrcmg thüc huy dng, phân b 05  và sir dung von; 

c) Chü dng tim kim thj trithng, khách hang và k k& hp dông; 

d) Kinh doanh xut khu, nhp khu; 

e) Tuyn dung, thuê vã sCr dung ngui lao thng theo yêu cu kinh doanh; 

f) Chü dng ing dung khoa h9c cong nghe hin dii de^ nâng cao hiu qua kinh 
doanh và khã näng ctnh tranh; 

g) Tr chü quyt djnh các cong vic kinh doanh và quan he ni b; 

h) Chim hUu, sü diving, djnh dott tài san cña Tng cong ty; 

i) Tr ch& mi yéu cu cung dip các ngun lire  không duçxc Pháp lutt quy djnh; 

j) Khiu nti, th cáo theo quy djnh cüa Pháp lut ve khiu nai,  té cáo; 

k) Trirc tip hotc thông qua ngiRri dai  din theo uy quyên tharn gia to ti1ng theo 
quy djnh cüa Pháp lut; 

1) Các quyn khác theo quy cljnh cüa Pháp lust; 

2. Nghia vii  cña Tng cong ty: 

a) Hott dng kinh doanh theo dung nganh, nghe^ cia däng k; bão dam diu kin 
kinh doanh theo quy djnh cüa Pháp lut khi kinh doanh nganh, nghê kinh 
doanh Co diêu kin; 

b) TÔ chirc cong tác ke^ toán, lp và np báo cáo tài chInh trung thirc, chInh xác, 
dung thri hn theo quy djnh cüa Pháp lut ye kê toán; 

c) Däng k ma s thu& Ukhai thu& np 	thud và thirc hin các nghia vii  tài 
chInh khác theo quy djnh cüa Pháp lust; 

d) Phân djnh rO trách nhim giita Dti hi dng co^ dOng vui I-li dng Quán trj, 
Chu tjch Hi dng Quân trj, Ban Kiêm soát dê quán l phñ hop vOi quy djnh 
cUa Pháp 1u.t; 

e) Thit lp M thng thông tin lien lac vâi các C6 Ong de dam bão cung cap 
thông tin My du và dOi xfr cOng bang giüa cac Co dông, dam bão các quyên 
và lçri Ich hçrp pháp cOa Co dông; 

f) Bão dam quyn, lçxi Ich cüa ngthri Lao dng theo quy djnh cOa Pháp Lut v 
lao dng; thirc hin chê Q bâo hiêrn xã hi, báo hiêm y tê và bão hiêm khác 
cho ngu?ii lao dng theo quy djnh cña Pháp 1ut ye bão hiêm; 

g) Bão dam và chju trách nhirn ve^ chat luçing hang hoá, djch viii theo tiêu 
chdin cia dang k hoac cOng ho; 

h) Thirc hién ch do thng kê theo quy djnh cüa Pháp lut v thng ké; djnh k' 
báo cáo dy dü các thông tin ye Tong cOng ty, tInh hInh tài chInh cüa Tong 
cong ty vâi cr quan nhà nuâc có thâm quyên theo mu quy djnli; 1chi phát 
hin các thông tin cia ké khai hoäc báo cáo thiêu chInh xác, chua day cii thI 
phãi kip thri sua dOi, bô sung các thông tin do; 
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i) Tuân thu quy djnh cüa pháp lust ye quc phOng, an ninh, trt tir, an toàn x 
hi, bâo v6 tài nguyen, môi trtthng, báo ve di tIch ljch si:r, van hod và danh 
lam thâng cãnh; 

j) Tuân thu cac nguyen tc ve quãn trj Tng cong ty theo quy djnh cüa Pháp 
lut và Dieu le nay; 

k) Th?c hin dy dü, kip thai các nghia vi ve dang k doanh nghip, dang k 
thay dôi ni dung dang k doanh nghip, cong khai thông tin ye thành ltp và 
hoit dng, báo cáo và các nghia vii khác theo quy djnh cia Pháp lut; 

1) Các nghia vi,i khác theo quy djnh cüa Pháp lutt. 

IV. VON BIEU L, CO PHAN, CO BONG SANG LAP 

Dieu 7. Vn diu 1, cô phn, Co dông sang Ip 

1. Von diu I cüa Tng cOng ty là 125.000.000.000 dng (Bang chTh M3t tram 
hal miro'i lam 1j' dông). 

Tong soA vn diu l cüa Tng cOng ty duçrc chia thành Mi.r?ñ hai triu, nãm tram 
nghIn (12.500.000) cO phân vOl mnh giá là mix1i nghIn (10.000) dông/cô phân. 

2. Tong cOng ty có the thay di vn diu le khi dt.rçc Di hi dng co^ dOng 
thông qua và phü hçTp vOi các quy djnh cña pháp lut. 

3. Các c0A phn cña Tng cong ty vào ngày thông qua Diêu le nay là c6 phn 
phô thông. Các quyên  và nghia vi cüa cO dông nàm giU tirng 1oti cô phân duçc quy 
djnh tai Dieu 18, Dieu 19 Dieu le nay. 

4. Tong cOng ty có the phát hành các loai co^ phn uu dãi khác sau khi cO sir 
chap thun cña Dti hi dong cô dong và phü hp vOi các quy djnh cña pháp lust. 

C
A o phn ph6 thông phâi duçic uu tiên chào ban cho các c6 dông hin huu theo t 

le tucrng ung vOi t le sO h&u cô phân phô thông cüa h? trong Tng cong ty, tth trithng 
hçrp Dai hi dông c6 dông quyêt djnh khác, so cô phân cô dông không dãng k mua 
hêt së do Hi dông quân trj cña Tong cong ty quyet djnh. Hi dông quãn trj cO the 
phân phôi sO c6 phn do cho cô dOng và ngRi khãc vOi diêu kin khong thun lçii hcm 
so vOl nhttng diêu kiên dä chào ban cho các cô dong hin hiu tr& tnr?Yng hop Dii hi 
dong cO dông có chap thun khác. 

5. Tong cong ty có the mua co^ phn do chInh Tng cong ty dd phát hành theo 
nhung cách thuc di.rçic quy djnh trong Dieu le nay và pháp lut hin hành. 

6. Tong cong ty cO the phát hành các loai chung khoán khác theo quy djnh cüa 
pháp lust. 

Dieu 8. Chfrng nhn cob phiu 

1. C6 dông cüa Tng cong ty duçc cap chung nhan c6 phiu twmg ung vOi s 
cô phân và loi c6 phân sO hthi. 

2. C phiu là chOng chi do Tang cOng ty phát hành, but toán ghi s6 hoc dü 
lieu din tü xác nhn quyên sO hfru mt h* mt sO,cô phân cüa Tong cong ty. Tong 
cOng ty chi phát hành mt loai cô phiêu ghi danh. CO phi eAd phái có các ni dung cM 
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yêu sau dày: 

a) Ten, ma s6 doanh nghip, dja chi trii sO chinh cña Tng cong ty; 

b) S6 hrcmg c6 phn và loai c6 phtn; 

c) Mnh giá mi c phn và tng mnh giá së c phAn ghi trên c6 phiu; 

d) Ho, ten, dja chi lien lac, qu& tjch, s 6̂  giAy t pháp 1 cUa cá nhân di vài c 
dông là cá nhân; ten, ma so doanh nghip hoc so giây t6r pháp l' cüa to 
chtrc, dia chi trii s& chInh dôi vâi cô dông là tO chic; 

e) Chfr k cUa ngis?i dai din theo pháp lut cña Tng cong ty; 

f) S6 däng k tai sOA clang k c, dông cüa Tng cong ty và ngày phát hành c 
phieu; 

3. Trong thai han mui (10) ngày k tir ngày np dy dñ h sa d nghj chuyn 
quyên s hUu cO phân theo quy djnh cüa Tong cong ty hoc trong thai han ba mirni 
(30) ngày (hoc th?ñ han khác theo diêu khoãn phát hành quy djnh) kê tr ngày thanh 
toán day dñ tiên mua cô phân theo nhu quy djnh tai phung an phát hành cô phiêu cüa 
Tong cong ty, ngi.thi sâ hüu so cô phân duçic cap chi'rng nhn côphiêu. Ngu?ii s& Mu 
co phân khong phài trá cho Tong cOng ty chi phi in chrng nhn cô phiêu. 

4. Trithng hçp cO^ phiu bj t.y xoá hotc bj dánh ni.t, mt ctp hotc bj tiêu hu' 
hotc bj hi..r hông diii hInh thrc khác, cô dông do có the de nghj Tong cOng ty cap la 
cô phiêu vài diêu kin phái diia ra bang ching ye vic sâ Mu co phân và thanh toán 
mi chi phi lien quan cho Tong cOng ty. 

De nghj cña C 0A dOng phãi có các ni dung sau day: 

a) C0^ phiu dä bj dánh mat, mt cp hoc bj tiêu hu' hoc bj hix hong duri hinh 
thirc khác thI phãi cam doan rang dä tiên hành tim kiêm hêt mirc và nêu tim 
lai duçc sê dem trâ Tong cOng ty dê tiêu hñy; 

b) Chiu trãch nhim ve nhüng tranh chp phát sinh tir vic cap 1ai c6 phiu mâi. 

Dieu 9. S thing k Co dông 

1. Tong cOng ty phái lp và liru giü sO dang k c dông tr khi duçic ctp Giy 
chirng nhtn clang k doanh nghip. So clang k cô dông cO the là van bàn, tp dCr lieu 
diên tfr hoc cã hai loai nay. 

2. So dang k cOA dOng phãi CO các ni dung chü yéu sau dày: 

a) Ten, dja chi trii s& chInh cüa Tang cOng ty; 

b) Tong so^ co^ phn dir(c quyn chào ban, loai c phn &rçrc quyn chào bàn và 
s6 co phân dirçic quyên chào ban cüa tirng loai; 

c) Tng s6 ci phn dã bàn cüa trng loai và giá trj vOn c6 phAn dà gop; 

d) H9, ten, dja chi lien lac, quc tich, so The can cixâc cOng dan, Giy chrng 
minh nhân dan, H chiêu hoc chtng thirc cá nhân hp pháp khác dOi vth co 
dOng là cá nhân; ten, ma so doanh nghip hoc sO giây 0 pháp l cüa tO 
chuxc, dja chi tri si chInh dOi vri cO dong là to chüc; 

e) S hrçmg c phn tirng loi cüa mi ci dông, ngày clang k c phn. 
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3. S6 dang k cO^ dong duçic liru giü tai trii si chInh cüa Tng cong ty hoc các 
to chi'rc khãc cO chirc nãng tim giCt so clang k cô dông. Co dông co quyên kiêm tra, tra 
ciru hoc trIch luc, sao chép ten và dja chi lien lc cüa cô dông Tong cong ty trong so 
clang k cô cong. 

4. Tru?ng hçip c cong có thay di dja chi thu?ng trO thI phãi thông báo kip 
thai vai Tong cong ty dê cp nht vào so clang k cô dOng. Tong cong ty không chju 
trách nhim ye vic khong lien lac du(c v(yi cô dông do không duçic thông báo thay 
clôi dja chi cüa cô dông. 

Dieu 10. Chtrng chi chtrng khoán khác 

Chirng chi trái phiu hotc chfrng chi chirng khoán khãc cüa Tng cOng ty duçrc 
phát hành cO chct V cña ngu?ri dii din theo pháp lust  và dâu cüa Tong cOng ty. 

Dieu 11. Chào ban cob phn 

1. Chào bàn co^ phn là vic Tng cOng ty tang them s6 krcrng c6 phn, loi c 
phân duc quyên chào ban dé tang von diêu 1. 

2. Chào ban co^phân cO the th?c hin theo mt trong các hInh thirc sau day: 

a) Chào bàn cho các cÔ dOng hin httu; 

b) Chào bàn ra cong chüng; 

c) Chào bàn c phn riêng lé. 

3. Ting cong ty thirc hin clang k thay di vn diu 16 theo dOng thai hin quy 
djnh cüa Pháp lu.t, ke t ngày hoàn thành dçrt bàn cô phân. 

4. Hii dng quãn trj quyt cljnh thai dim, phuang thirc và giá ban c phn. Giá 
ban c6A phn khOng di.rçrc thâp han giá thj triring tai thai diem chào bàn hoac giá trj 
duçc ghi trong sO^ sách cüa cO phân tai thai diem gân nhât, trir nhung trlI&ng hop sau 
day: 

a) C0̂ phn chào ban l.n du tiên cho nhüng ngu?i không phái là cO^ dông sang 
lip; 

b) COA phn chào ban cho tht Ca cOA cong theo t' le cÔ phn hin có cña h9 & 
Tong cOng ty; 

c) CoA phn chào bàn cho ngmi rnôi giâi hoc ngiRi bão länh. Trix&ng hcrp nay, 
so chiêt khâu hoc t' le chiêt khâu cu the phãi thrçrc sir chap thun cüa Dai 
hi cong cô dOng; 

d) Tnthng hçip khác và mrc chit khu trong các trtr?rng hçp do do Dai hi 
dOng c6 dOng quy djnh. 

5. CO phn dLrçYc coi là dã ban khi cliiçic thanh toán clü và nhtng thông tin v 
nguai mua quy djnh t?i  Khoãn2 Diêu 9 cüa Diêu le nay duçc ghi dting, ghi dü vào s 
clang k cô dOng; ke tir thai diem do, nguai mua cO phân trâ thành Co dông cüa Tng 
côngty. 

6. Sau khi c phAn dtrçic bàn, Tng cong ty phãi phát hành và trao c phiu cho 
ngir?ii mua. Tng cOng ty có the bàn cô phân ma không trao cô phiêu. Trong tru?mg 
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hçip nay, các thông tin ve^ Co dông quy djnh tai Khoân 2 Diu 9 cUa Diu 1 nay duçic 
ghi vao so dang k cô dông là dü dê chirng thirc quyên s& hUu Co phân cüa Co dOng do 
trong Tong cOng ty. 

7. Diu kin, phucng thirc và thU tic chào ban c6 phn ra cong chUng thc hin 
theo quy djnh cUa Pháp lut ye chrng khoán. 

Diu 12. Chuyn nhirqng 6 phãn 

1. Các cO^ phAn diiçic tir do chuyn nhiiçng. Vic chuyn nhi.rçing duçic thirc 
hin bang hop dng theo each thông thu?ng ho.c thông qua giao djch trên thj trung 
chirng khoán. Tru?mg hp chuyn nhuçing bang hcp dOng thI giây tä chuyên nhuçmg 
phãi diiçc ben chuyên nhiicing và ben nhn chuyên nhtxccng hoc dti din fly quyên cUa 
ho k. Trueing hcip chuyên nhirçing thông qua giao djch trên thj trithng chirng khoán, 
trInh tir, thU tiic va vic ghi nhn s6r hUu thirc hin theo quy djnh cUa pháp luat  ye 
chrng khoán. 

2. Cophn chira dugc thanh toán dy dU không duçc chuyn nhuçng và huâng 
các quyên lçii lien quan nhu quyên nhn cO tUc, quyên nhn cô phiêu phát hành dê tang 
von co phân tiir nguôn vOn chU s& hItu, quyên mua cô phiêu mâi chào bàn. 

3. Tru?ing hçp cÔ dông là Ca nhân ch& thI ngiRii thira ke theo di chUc hotc theo 
pháp 1ut cUa c6 dOng dO là cô dOng cUa Tong cong ty. 

4. TmOng hçrp cô  phn cUa co dông là Ca nhân cht ma không cO ngi.ri thüa k, 
ngithi thira kê tir chôi then thira kê hotc bj truât quyên thiira kê thI so cO phân dO duqc 
giãi quyêt theo quy djnh cUa pháp lut ye dan sir. 

5. Codong có quyn tang cho mt phn hoc toàn b6 cOA phn cUa minh ti 
Tong cong ty cho ngui khác; scr ding cO phân dê trâ nç. Tri.rng hcr nay, nguôi duc 
tang cho hoc nhn trá ncr bang cô phân se là cO dOng cUa Tong cong ty. 

6. Tri.rè'ng hçp c dông chuyn nhirqng mt so^ cÔ phn thI c6 phiu cu bj hUy 
bó và Tong cong ty phát hành cO phiêu mâi ghi nhin so cô phân dã chuyên nhi.rçng và 
so cô phân con 1ti. 

7. Ngithi nhn c6 phn trong the truOng hp quy djnh ti Diu nay chi tth 
thành cô dOng Tong cong ty tr thi diem các thông tin cUa ho quy djnh ti Khoãn 2 
Diêu 9 cUa Diêu le nay duçc ghi day dU vào sO dang k cô dOng. 

8. Phi chuyn nhung c6 phn: C6 dOng thirc hin chuyn nhirng coA phn co' 
trách nhim nôp phi chuyen nhuçing cO phân theo rnrc phi quy djnh cUa TOng cOng ty 
tai tiirng thii diem. 

Diêu 13. Mua 1i ci, phn theo yêu cu cüa Co doug 

1. C6 dOng dä biu quyt không thông qua nghj quy& v6 yjéc t6 chüc li Tng 
cong ty hoc thay dôi quyen, nghia vii cUa CO dông quy djnh ti Diêu l nay co quyen 
yêu câu Tng cOng ty mua li cO phân cUa mInh. Yêu câu phãi bang van ban, trong do 
nêu r6 ten, dja chi cUa cO dOng, sOluçyng cO phân trng loi, giã dtr djnh ban, l do yeu 
câu TOng cOng ty mua li. YCu câu phãi duçic gUi den Tong cOng ty trong thi htn 
mi.thi (10) ngày, ke^ tir ngày Dti hOi  dOng cô dông thông qua quyêt djnh ye cac van dê 
quy djnh ti khoán nay.  
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2. Tong cong ty phãi mua lti cO^ phn theo yêu cu cüa c6 dong quy djnh tai 
Khoãn 1 Diêu nay vài giá thj trithng hoc giá ducc tInh theo nguyen täc quy djnh tai 
Tong cong ty trong thi han  chin muai (90) ngày, kê tir ,ngày nhn dixgc yêu câu. 
Trt.rO'ng hop không thoã thutn thrçc ye giá thI các ben có the yeu câu mt to chirc djnh 
giá chuyên nghip djnh giá. Tong cong ty giâi thiu it nhât ba (03) to chirc djnh giá 
chuyên nghip d6 c6 dông lira ch9n và 1ira ch9n do là quyêt djnh cuôi cing. 

Dieu 14. Mua lai c0^ phân theo quyt d1nh cña Tong cong ty 

Tng cong ty cO quyên mua lai khong qua ha muoi phn tram (30%) tng s 
c phtn pho^ thông dä ban, mt phn hoc toàn b6 cOA phân u'u dai cO tire dã ban theo 
quy djnh sau day: 

1. Hi dng quân trj co' quyn quyt djnh mua 'ai không qua muii phn tram 
(10%) tng s ô c 6A phn cüa tirng loai dã dirçic chào ban trong môi mu?ri hai (12) tháng. 
Trong triRmg hop khác, vic mua lai cô phân do Dai  hi dông cô dông quyêt djnh; 

2. Hi dng quân trj quyt djnh giá mua lai c6 phtn. Doi vii c6 phn ph 
thOng, giá mua 'ai  không duqc cao han giá thj trung tai  thai diem mua 1a, trir trmmg 
hçip quy djnh tai  Khoãn 3 Die  nay. DOi vi cô phân loai khác, nêu Tong cong ty 
không quy djnh và cO dOng CO lien quan không cO thoã thutn khác thI giá mua lai 
không duçxc thâp han giá thj tru?Yng; 

3. Ting cong ty CO the mualai co^phân cüa tirng COA dông tuung irng vâi t l c 
phan cña ho trong Tong cOng ty. Trong tru?rng hp nay, quyêt djnh mua lai  co phân cira 
Tong cOng ty phái dirge thông báo bang phucrng thirc bão dam den dirgc tat ca Co dOng 
trong thai han  ba mimi (30) ngày, kê tir ngày quyêt djnh dO dirgc thông qua. Thông báo 
phãi có ten, dja chi trii s6r chinh cüa Tong cong ty, tong so cO phân và loai cô phân dirge 
mua 'at, giá mua lai hoäc nguyen täc djnh giá mua 1i, thñ tiic và thi han  thanh toán, thñ 
tiic và thai han  dê Co dông chào ban cô phân cüa hQ cho Tong cong ty. 

Codông dng2 ban lai co phn phãi gin chào ban co phân cüa mInh bang 
phirang thic bào darn den dirge TOng cOng ty trong thai han  ba mimi (30) ngày, kê tir 
ngày thông báo. Chào ban phãi cO ho, ten, dja chi thuang trñ, so The can cuac cong 
dan, Giây ching minh nhãn ddn, H6 chiêu hoc ching thirc cá nhân hçip pháp khác 
cua cO dông la ca nhân, ten, ma so doanh nghiep hoac sO quyêt dinh thanh lap, dia chi 
tri sâ chInh cüa cO dong là tO chic; sO cô phân sa hiru và sO cô phân chào ban; 
phuang thic thanh toán; ch k cia cO dOng hoc nguii dai  din theo pháp lust  cia cô 
dông. Tong cong ty chi mua lai cô phân duçrc chào ban trong thO'i han  nói trên. 

Dieu 15. Dieu kin thanh toán và xu 1 các cô phãn thrçrc mua 1a1  
1. Tng cOng ty chi dirge quyên thanh toán co phn dirge mua lai  cho cO^ dông 

theo quy djnh tai  Dieu 13 vàDiêu 14 cia Dieu 16 nay nêu ngay sau khi thanh toán het 
so co phân dirge mua lai,  Tong cong ty vn bão dam thanh toán di các khoãn no và 
nghia viii tài san khác. 

2. Cophn dirge mua lai theo quy djnh tai  Diu 13 và Diu 14 cia Diu 16 nay 
dirge coi là c6 phn chira ban. Tong cong ty phãi dang k giãm vOn diëu 16 tirang irng 
vOi tong mnh giá các cô phân dirge côngty mua lai  trong thai han  10 ngày kê tir ngày 
hoàn thành vic thanh toán mua li cO phân, trir trirang hcrp phap lut ye ching khoán 
cO quy djnh khac.  Ik 
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3. Cophiu xác nhn quyn sâ hthi c phn da thrçic mua lti phãi duçic tiêu hu) 
ngay sau khi cô phân tuang irng dä dizçic thanh toán dii Chü tjch Hôi dong quãn trj và 
Tong Giám doe phâi lien di chju trách nhim ye thit hii do khong tiêu hu' hoc 
chm tiêu hu cÔ phiêu gay ra dOi vâi Tng cong ty. 

4. Sau khi thanh toán ht so^ cô phAn mua !ai,  nu tong giá trj tài san disçic ghi 
trong so kê toán cüa Tong cong ty giãm hin miRi phân tram (10%) thI Tong cong ty 
phãi thông báo cho tat ca các chü nq biêt trong thai htn m.r1i lam (15) ngày, ke tir 
ngày thanh toán hêt so cô phân mua li. 

Dieu 16. Phát hành trái phiu 

1. Tong cong ty CO quyn phát hành trái phiu, trái phiu chuyn di và các 1oii 
trái phiêu khác theo quy djnh cüa Pháp lust  và Diêu 18 nay. 

2. Dti hi dng c dong quyt djnh lo?i trái phiu, tng giá trj trái phiu và thyi 
diem phát hành. 

V. CO CAU TO CHIJC, QUAN TR! vA KIEM SOAT 

Dieu 17. Co cu to chüc, quãn tq và kim soát 

Ca cu t6 chirc quàn 1, quân trj và kim soát cOa Tng cOng ty bao gm: 

1. Dti hi dng c dOng. 

2. Hi dng quãn trj, Ban kim soát. 

3. Tong giám dc. 

VI. CO BONG VA BI HQI BONG CO BONG 

Dieu 18. Quyn cüa cob tlông 

1. C 0^ dOng là nginYi chñ sâ hOu Tng Cong ty, co' cac quyn va nghia vii tucmg 
irng theo so cô phân va loti cô phân ma hQ si hthi. Co dông chi chju trách nhim ye nor  
và cac nghia vu tài san khác cña Tong cong ty trong pham vi so von dà gop vào Tong 
cong ty. C6 dông phô thông có các quyên sau: 

a) Tham dir, phát biu trong cuc hop Dti hi dng cÔ dông và thirc hin quyn 
biCu quyêt trirc tiêp ho.c thong qua ngiRi dti din theo üy quyên hotc hInh 
thüc khác do Diêu le Tong cong ty, pháp lut quy djrih. M6i cô phân phô 
thông có mt phiêu biêu quyêt; 

b) Nhn cO^ tiirc vâi mirc theo quyt djnh cOa Dti hi dng c6 dông; 

c) Uu tiên mua co^ phn mâi tixang lrng vai t' 16 si htru co^ phn ph thông cüa 
ti'rng cO dông trong Tong cong ty; 

d) Tir do chuyn nhisçmg co^ phn cüa mmnh cho nguai khác theo quy djnh cüa 
Diêu 16 nay và Pháp lut hin hành; 
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e) Xem xét, tra ciiru vàtrIch 1ic thông tin ve^ ten và dja chi lien 1c trong danh 
sách cô dông cO quyên biêu quyêt; yêu câu sira dôi thông tin không chInh xác 
cüa mInh; 

f) Xem xét, tra ciiru, trIch lçic hotc sao chiip Diu 1 Tng cong ty, biên ban ho p 
Dai hi dng cô dông và Nghj quyêt D2ti hi dOng cô dông; 

g) Khi Tng cong ty giãi the hotc phá san, duçic nhn mOt  phn tài san con iti 
tucing trng vài t' le s6r hUu cô phân tai  Tong cOng ty; 

h) Yêu cu Tng cong ty mua lai  c6 ph&n trong các triI&ng hop quy djnh ti 
Diêu le nay và Ludt Doanh nghip; 

i) Duqc di xü bmnh dtng. Mi c6 phn cüa cUng mt loui du to cho c6 dong 
si huu các quyên, nghia vi;i và lçii Ich ngang nhau. Truing hop Tong cOng ty 
có các loai cô phân uu dãi, các quyên và nghia vi;i gan lien vài các 1oi c 
phân uu dai phâi duçc Dai  hi dong cô dông thông qua và cOng bô day dü 
cho cO dông; 

j) Dtrçc tip cn dy dñ thông tin djnh kS'  và thông tin bt ththng do Tng 
cong ty cong bô theo quy djnh cüa pháp lut; 

k) Dixçic bão v8 các quyn, lçi Ich hop pháp cüa mInh; de nghj dInh chi, hüy bó 
nghj quyt, quyët djnh cüa Dti hi dông cO dông, Hi dOng quãn trj theo quy 
djnh cüa Lust  Doanh nghip. 

2. C0^ dông hoc nhóm c 0^ dOng si htru t& nãm phAn tram (05%) tang s6 c 
phân phô thông trâ len cO các quyên sau: 

a) Yêu cu Hi dng quán trj thi;rc hin vic triu tp hp Dti hi dng c6 dông 
theo quy djnh tai Khoàn 4 cüa Diêu nay và các quy djnh khác cüa Dieu l 
nay và Ludt Doanh nghip; 

b) Xem xét, tra cüu, trIch li;ic so^ biên bàn và nghj quyt, quyt djnh cüa Hi 
dông quãn trj, báo cáo tài chInh ban niên và hang näm, báo cáo cüa Ban kim 
soát, hop dông, giao djch phái thông qua H 	ng qurj v i dôân tà tài lieu khác, 
trr tài lieu lien quan den bI mt thirnng mti, hi m.t kinh doanh cüa TOng 
cOngty; 

c) Yêu cAu Ban kim soát kim tra trng vAn de ci;i the lien quan den quãn i, 
dieu hành hot dng cña Tong cOng ty khi xét thây can thiêt. Yêu câu phãi 
bang van bàn vâ phãi bao gôm các ni dung sau day: H9, ten, dja chi lien lc, 
quOc tich, sO giây t6r pháp l cüa cá nhân dOi vâi cO dOng là cá nhân; ten, ma 
sO doanh nghip hotc so giây t pháp l cña to chirc, dja chi tri;i s chinh dôi 
vâi cO^ dong là to chüc; so hxçing cO phân và th?yi diem dang k c6 phân cüa 
ti'rng cO dOng, tong sO cO phân cüa cã nhórn cô dOng và t le sâ hru trong 
tong so co^ phn cña Tong cOng ty; van de can kiém tra, miic dich kiêm tra; 

d) Kin nghi vAn de dua vào chuong trinh h9p Dti hi dông cÔ dOng. Kiên nghj 
phãi bang van bàn và diiçc gfri den TOng cOng ty chm nhât là ha (03) ngày 
lam vic truOc ngày khai mac. Kiënnghj phãi ghi rO ten cô dông, sO krçing 
tirng loti c6 phân cüa cO dOng, van dê kien nghj dixa vào chircing trinh hop; 

e) Các quyn khác theo quy djnh cüa pháp lust  và Diu le nay. 
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3. Co dông hotc nhóm cô dông Quy djnh tai  Khoân 2 Diêu nay có quyên dê Cu 

ngu?i vào Hi dông quân trj, Ban kiêm soát. Vic dê cfr ngithi vão Hi dng quãn trj 
vã Ban kiêm soát th?c hiên nhix sau: 

a) Các cô dông pho^ thông hqp thành nhOrn de de^ cir ngi.rñ vào HOi  dng quãn 
trj và Ban kiêm soát phãi thông bão ye vic ho nhóm cho các cô dong du 
hop biêt truOc khi khai mac Dti hi dông cô dong; 

b) Can cur sO^ luçmg thành viên Hi dng quãn trj và Ban kim soát, c0^ dong 
hoäc nhóm c6 dông quy djnh ti khoãn nay thrçic quyên dê cur mt hotc mt 
so ngithi theo quyêt djnh cUa Dui hi dong cô dông lam t'rng cfr viên Hi 
dông quán trj và Ban kiêm soãt. Tri.rông hop so urng cur vi 6n dusçc cô dong 
hoac nhóm c6 dông dê cfr thâp hin so t'rng Cu viên ma ho thrcc quyên dê ci:r 
theo quyt djnh cüa Dti hi dông cô dông thI so u'rng cfr viên con iai  do Hi 
Ong quãn trj, Ban kim soát và các cô dông khác dê cir. 

4. Codông hoc nhOm cO^ dong quy djnh tai Khoãn 2 Diu nay có quyên yêu 
cau triu tp hop Di hi dông cô dông trong các trii?Yng hcip sau day: 

a) Hi dng quãn trj vi phtrn nghiem trong quyn cüa cô dong, nghia vii cüa 
ngi.thi quãn l hoc ra quyêt djnh vuxçit qua thâm quyên dixçic giao; 

b) Nhim k' cüa Hi dng quãn trj dã vrçit qua sáu (06) thang ma Hi Ong 
quãn trj mâi chua duçic bâu thay the; 

Yêu cu triu tp hop Dai  hi dng c6 dông phãi duçic 1p bang van ban va 
phài cO ho, ten, dia chi thu?mg trü, so The can cuc cong dan, Giây chüng minh nhân 
dan, H6 chiu hoc chung thirc cá nhân hqp pháp khác dôi vth cô dông là cá nhân; ten, 
ma so doanh nghiêp hoãc so quyêt dinh thanh lap, dia chi tru scr chinh dôi vrn cO dông 
là to chuc; so cô phân va thii diem dang k cô phân cña tl'rng cô dông, tong so cô phân 
cüa cã nhóm cô dông và t le s& huu trong tOng so cô phân cüa Tong cOng ty, can cu 
và 1 do yêu câu triu tap hop Dui hi dong cO dông. Kern theo yell câu triu tp hop 
phãi có các tai lieu, chung cu ye các vi phum cüa Hi dông quãn trj, muc d6 vi phtm 
hoc ye quyêt djnh vurçYt qua thâm quyên. 

5. Quyn khâi kin dôi vâi thành viên Hi dng quàn trj, Tng giám dc 

a) Co dông, nhóm co dông s& huu It nhât mt phân tram (01%) tong so cô phân 
phô thông có quyên tij mInh hoc nhân danh Tong cong ty khâi kin trách 
nhim cá nhân, trách nhim lien dài dôi vâi các thành viên Hi dong quãn 
trj, Tong giám doe dê yêu câu hoàn trá lcri Ich hotc bôi thung thit hi cho 
Tong cOng ty houc ngithi khác trong tnthng hçcp sau day: 

(i) Vi phtm trách nhim cüa ngthi quán 1 Tng cong ty theo quy djnh ti 
Diu 46 cüa Diêu 16 nay; 

(ii) Không thc hin dung các quyn và nghia vi disçrc giao; không thrc 
hin, thrc hin không day dü, không kip thii nghj quyet cüa Hi dong 
quãn trj; 

(iii) Thirc hin các quyn và nghia vu duçrc giao trãi vâi quy djnh cüa pháp 
luat, Dieu le nay hotc nghj quyêt cüa Dui hi dông cO dông; 
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(iv) Sü ding thông tin, bi quyt, cci hi kinh doanh cüa Tng cong ty de^ tii 
lçii riêng hotc phic vi cho 1çi ich cüa t6 chiirc, cá nhân khác; 

(v) Sir dung dja vi, chirc vii và sir dung tâi san cña Tong cong ty dé tu 1çi 
riêng hotc phiic vii 1i ich cüa to chirc, Ca nhân khác; 

(vi) Các triRmg hçp khãc theo quy djnh cüa pháp 1Utt và Diu le nay. 

b) TrInh tir, thñ ttic khii kin thirc hin twmg (rng theo quy djnh cña pháp 1utt 
ye to tiing dan sir. Chi phi khi kin trong tnr?mg hp cO dOng, nhOm co 
dông khâi kin nhân danh Tong cong ty së tjnh vào chi phi cña Tong cOng ty, 
trir tnrOng hop thành viên khri kin bj bác yêu câu khri kin. 

Dieu 19. Nghia v cüa c dông 

1. Thanh toán dü và dung th?yi htn s6 c6 phn cam kt mua. 

2. KhOng duic ri'it vn dã gop bang C6 phân ph6 thông ra khOi Tong cOng ty 
dufri moi hInh thi'rc, trir trumg hop duc Tong cong ty ho.c nglsi khác mua 1ui cô 
phân. Tri.r&ng hçrp cO cô dông rOt mtt phân hotc toàn b6 von cô phân cia gop trái vài 
quy djnh tai khoãn nay thI co dong dO và nguYi có lçri ich lien quan trong Tong cong ty 
phái cOng lien dâi chju trách nhirn ye các khoãn ncr và nghia vii tài san khác cOa T6ng 
cOng ty trong phm vi giá trj cô phân cia bj rOt và các thit hti xãy ra. 

3. Tuân thO Diu 1 Tng cOng ty và Quy ch quãn 1' ni bt cOa T6ng cOng ty. 

4. Chp hành Nghj quyt, quyt djnh cOa Dai  hi d6ng c6 dông, Hi d6ng qu5n tn. 

5. Báo mt các thông tin dirçc T6ng cOng ty cung c.p theo quy djnh ti Diu i 
TOng cOng ty vã pháp 1ut; chi si:r dung thông tin duçrc cung cap & thçrc hin và bão v 
quyên và 1i ich hop pháp cüa mInh; nghiêm cam phát tan hoc sao, gOi thông tin duçrc 
Tong cong ty cung cap cho to chrc, cá nhân khác. 

6. Cung cp dja chi chInh xãc khi dàng k mua c6 phn 

7. Tham dir cuc hp Dai  hi d6ng c6 dOng và thirc hin quyn biu quyt 
thông qua các hInh thirc sau: 

a) Tham dir và biu quyt true tiêp tai  cuc hop; 

b) Uy quyn cho Ca nhân, t6 chirc khác tham dir vO biu quy& tai cuc hop; 

c) Tham dr và biu quyt thông qua hi nghj trirc tuyn, bO phiu din tir hotc 
hInh thOc diên td khãc; 

d) Gui phiu biu quy eft dn cuc hop thông qua thu, fax, thu din tr. 

8. Chju trách nhim cá nhân khi nhân danh T6ng cOng ty dixOi mçi hInh thrc d 
thirc hin mt trong các hành vi sau day: 

a) Vi pham pháp lutt; 

b) Tin hành kinh doanh và các giao djch khác deA tu igi hotc phiic vii Igi ich 
cOa t6 chrc, Ca nhân khác; 

c) Thanh toán các khoán nç chua dn han  truâc các rOi ro tài chinh d6i vâi 
T6ng cOng ty. 

9. Các nghia vii khác theo quy djnh cOaDiêu le nay và pháp lut hin hành. 

13 
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Dieu 20. Dai hi dlng c66 dông 

1. Dti hi dng c6 dông gm ttt câ CoA dông có quyn biu quyt, là Ca quan 
quyêtdinh cao nhât cüa Tong cong ty. Dai  hi dông cô dông hp thumg niên môi näm 
môt lan va trong th&i han bôn (04) tháng ke tir ngày kêt thüc näm tài chInh. Hi dong 
quán trj quyêt djnh gia han  hp  Dai  hi dong cO dông thung niên trong trung hop 
can thiêt, nhung không qua 06 tháng kê tlr ngày kêt thüc näm tài chInh. Ngoài cuc 
hop thmmg niên, Dai hôi dông cô dông co the hop bat thuorng Dia diem hop Dai hôi 
dông CO dông phâi & trên lãnh thô Vit Nam. Truông hp CUC hp Dai  hi dong cô 
dông dir(c to ChIC dông thai a nhiêu dja diem kháC nhau thI dja diem hop Dai  hi 
dông c6 dông duçc xác djnh là nai chü ta tham dg hop. 

2. Hi dng quãn trj triu tip ho Dai hi dông CO dông thxg niên Va 1ira 
chpn dja dim phü h(ip. Dai  hi dông CO dông ththng niên quyêt dnh nhUng van d 
theo quy djnh cüa pháp lut và Diêu le Tng cong ty, dtc bit thông qua báo cáo tài 
chInh nãm dirçc kim toán. TriRmg hop Báo CáO kiêrn toán báo CáO tài chInh näm cüa 
Tong cong ty CO cáC khoãn ngoi tth trong yCu, kiên kiêm toán trái ngi1çc hoac tir 
chôi, Tng cOng ty phãi mai dai  din to chirc kiêm toán diic Chap thun thirc hin 
kiêm toán báo cáo tài chInh cUa lông cong ty dir hp Dai  hi dông cô dông thung 
niên và dai  din to^ chirc kiêm toán dixçic chap thun nêu trên Co trách nhim tham dir 
hp Dai  hi dông CO dOng thu&ng niên cüa lông cOng ty. 

3. Hi ctng quãn trj phãi triu td p hçp Dti hi dng ci dông bitt thtrang trong 
CaC tnr?mg hop sau: 

a) Hi dng quãn trj xét thy Câfl thit vi igi ich Cüa Tang cOng ty; 

b) So^ luçmg thành viên Hi dng quãn trj, Ban kim soát cOn lai  It hcm s6' hrgng 
thành viên tôi thiêu theo quy djnh cüa pháp lust; 

c) Theo yêu câu cüa CO dOng hoc nhóm c6 dông quy djnh tai  Khoãn 2 Diu 18 
Dieu le nay; yêu câu triu tp hp Dai  hi dOng cô dOng phái dixçc the hin 
bang van bàn, trong do nêu rO l do và miic dich CUC hop, cO dü chct k cüa 
các cO dong lien quan ho.c van bàn yêu câu duçic lp  thành nhiêu bàn và tip 
hçip dñ chü k cüa các c6 dông cO lien quan; 

d) Theo yêu cu cüa Ban kim soát: Ban kiém soát yêu câu triu tp cuc hp 
nêu Ban kiêm soát CO 1 do tin trang rang các thành viên Hi dOng quân trj 
hoc NguOi quãn 1 doanh nghip vi phm nghiem trong CáC nghia vi cüa h 
theo quy djnh tai  Dieu 46 cüa Dieu le nay hotc Hi dOng quãn trj hành dng 
hoc có djnh hành dng ngoài pham vi quyên han  cUa minh 

e) Các tnr&ng hçip khác theo quy djnh cüa pháp lut và Diu 16 nay. 

4. lriu tp ho p Dai  hi dOng cô dOng bat thuang 

a) HOi dOng quan tri phai triêu tap hop Dai hOi dOng cô dOng trong thai han ba 
muai (30) ngày kê ti'r ngày sO thành viên Hi dOng quãn trj, thành viên dc 
lp Hi dong quãn trj hotc Kiêm soát viên cOn 1a  nhu quy djnh tai  diem b 
khoãn 3 Diêu nay hoc nhn dugc yêu câu quy djnh tai  diem c và diem d 
khoãn 3 Diêu nay; 

b) Tru?ng ho p Hi dng quãn trj khOng triu tp hp Dai  hi dng c dông theo 
quy djnh tai  diem a khoãn 4 DiCu nay thI trong thai han ba mirai (30) ngày 
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tip theo, Ban kim soát thay the Hi dng quãn trj triu tp ho p Dai hi dông 
c dông. Tnr?ing ho Ban kiêm soát không triu tap hop Dai hi dông cô dông 
theo quy djnh thI Ban kiêm soát phãi bôi thrning thit hi phát sinh cho Tng 
cong ty; 

c) Trir&ng hop Ban kim soát không triu tap hop Di hi dng cO^ dông theo 
quy djnh tai  diem b khoán 4 Diêu nay thI trong th?i htn ba miri (30) ngày 
tiêp theo, CO dông, nhóm cO^ dong cO yêu câu quy djnh ti Dim d Khoân 3 
Dieu nay có quyên thay the Hi dông quân trj, Ban kiêm soát triu tp hp 
Dai hi dông cô dông. 

Trong trrnmg ho p nay, c6 dông hoc nhóm c dong triu tap hp Di hi 
dng c6 dông có the dê nghj CG quan dang k kinh doanh giám sat trInh tsr, 
thu tiic triu tap, tiên hành hp và ra quyêt djnh cña Dai  hi dông cô dong; 

d) Tt cã chiphi cho vic triu tp và tin hánh hp Dii hi dng c dông duçic 
Tong cong ty hoàn lai.  Chi phi nay không bao gOm nhüng chi phi do cô dông 
chi tiêu khi tham dir cuc hp Dai hi dông cô dông, kê cã chi phi an a và di 
laj. 

Dieu 21. Quyn và nghia vi cüa Dti hi dung cô dông 

1. Dti hi dung c6 dông có quyn và nghia vii 

a) Thông qua djnh hung phát trin cña Tng cOng ty; 

b) Quyt djnh 1oti c6 phn và tng s6 c6 phn cüa tirng loai drçic quyn châo 
ban; quyêt djnh rniirc cô tirc hang näm cüa tirng loai cô phân; 

c) Bâu, min nhim, bãi nhim thânh viên Hi dông quân trj, Kim soát viên; 

d) Quyt djnh dtu tu hotc ban so tài san có giá trj tiir ba mwli lam phn tram 
(35%) tng giá trj tài san tth len duçc ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât 
cüa Tng cong ty; 

e) Quyt djnh süa di, b 0^ sung Diu le cOng ty; 

f) Thông qua báo cáo tài chInh hang näm; 

g) Quyt djnh mua lai trên mu?yi phn tram (10%) tng s cÔ phAn dã ban cüa 
môi loai; 

h) Xem xét, xtr 1 vi phim cüa thành viên Hi dung quãn trj, Kim soát viên 
gay thiét hti cho Tng cOng ty và cô dông Tong cong ty; 

i) Quy& djnh t6 chirc Iti, giãi the Tng cOng ty; 

j) Quy et djnh ngân sách hoc tong mirc thu lao, thithng và 1çi Ich khác cho Hi 
dông quãn trj, Ban kiêm soát; 

k) Phé duyt Quy che ni b v quântrj cOng ty; Quy ch hot dng Hi dung 
quán trj, Quy chê hoat dng Ban kiêm soát; 

1) Phe duyt danh sách cong ty kim toán dugc chp thun; quy& djnh cOng ty 
kim toán duçc chap thun th%rc hin kiem tra hot dng cüa Tong cong ty, 
bãi min kiêm toán viên duçic chap thun khi xét thây can thiêt; 

m) Quyn vã nghia vi khác theo quy d jnh pháp 1ut. 

15 
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2. Dai  hi dng cô dông tháo 1un và thông qua các van dê sau: 

a) Ke hoach kinh doanh hang nãm cüa Tng cong ty; 

b) Báo cáo tài chInh hang näm dã dirçc kim toán; 

c) Báo cáo cüa Hii Ong quán trj ve quán trj và kt qua hott dng cüa Hi dng 
quãn trj và ti'rng thành viên Hi dông quân trj; 

d) Báo cáo cüa Ban kim soát ye kêt qua kinh doanh cüa Tng cong ty, kt qua 
hoat dng cüa Hi dOng quãn trj, Tong giám do-c; 

e) Báo cáo tir dánh giá k& qua hoit dng cña Ban kim soát và Kim soát viên; 

f) Mire c6 tirc di vii mi co^ phn cüa ti.'rng loti; 

g) So lucing thành viên Hi dng quãn trj, Ban kim soát; 

h) Bu, min nhim, bãi nhiin thành viên Hi dng quán trj, Kim soát viên; 

i) Quyt djnh ngân sách hoc thng mire thu lao, thithng và lqi Ich khác di vii 
Hi dOng quãn trj, Ban kiêrn soát; 

j) PMduyt danh sách cong ty kim toán thrçrc chp thun; quy& djnh cOng ty 
kiêm toán &rçYc chap thun thirc hin kiêm tra các hoat dng cira Tong cong 

JI 

ty khi xét thây can thiêt; 

k) B 0̂ sung và sira di Diu l Tng cong ty; 

1) Loai co^ phtn và s6 luçrng c6 phAn m&i di.rçic phát hành d& vii mi loii c 
phân va vic chuyên nhuçmg cô phân cüa thành viên sang lp trong vông 03 
nãm dâu tiên kê tir ngày thành lap; 

m) Chia, tách, hap nht, sap nhp hotc chuyn di Tang cong ty; 

n) TÔ chirc li và giái th (thanh l) Tng cong ty và chi djnh nguii thanh l; 

o) Quy& djnh du tu hotc ban sO^ tài san cO giá trj tir ba muai lam ph-an tram 
(35%) tng giá trj tài san tr& len duqc ghi trong Báo cáo tài chInh gân nhât 
cira Tong cOng ty; 

p) Quye^t djnh mua lti trên rniRri ph.n tram (10%) tong so cO phn dd ban cUa 

môi ioai; 

q) Tng cOng ty k kt hap dng, giao djch vii nhüng di trong vii nguii có 
lien quan sau day vii giá tri bang hoc un han ba muai lam phân tram 
(35%) tang giá trj tài san cüa Tong cOng ty dirçc ghi trong báo cáo tài chinh 
gân nhât: 

(i) Co^ dông, nguui di din theo fly quyên cña c6' dông là to chirc si hu 
trên muii phân tram (10%) tong sO cO phân phô thông cira Tong cong 
ty và ngrii có lien quan cüa h9; 

(ii) Thành viên Hi dng quán tn, Tng giám dc và ngi.thi có lien quan 
cira ho; 

(iii) Doanh nghip ma thành viên Hi dông quãn trj, Kim soát viên, Tng 
giám doe va ng.rii quàn l' khác cña Tong cong ty phài kê khai theo 
quy djnh ti khoán 2 Dieu 46 cüa Diêu le nay. 	 I 
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r) Chtp thutn cac giao djch sau day: Cap các khoãn vay, cho vay hotc báo lãnh 
cho thành viên Hi dông quãn trj, Kiêm soát viên, Tong giám dôc ngri 
quân l khác khong phãi là c6 dông và nhüng cá nhân, tO^ chüc có lien quan 
cüa các dôi tuçYng nay; Giaodjch cO giá tri tir ba muGi lam phân tram (35%) 

tth len hotc giao djch dan den tong giá trj giao djch phát sinh trong vông 12 
tháng kê tir ngày thirc hin giao djch dâu tiên có giá trj tir ba muai lam phân 
tram (35%) tth len tong giá trj tài san ghi trên báo cáo tài chInh gân nhât vài 
mt trong các dôi Urçlng sau: 

(i) Thành viên Hi dng quán trj, Kim soát viên, Tng giám dc, ngithi 
quàn l khác và ngithi có lien quan cüa các dôi tuçng nay; 

(ii) CO^ dong, ngtthi di din üy quyn cüa cÔ dong sâ hiu trên mjthi phn 
tram (10%) tong von co phân phô thông cüa Tong cong ty và nhtrng 
ngiii có lien quan cüa h9; 

(iii) Doanh nghip cO lien quan dn các di tucmg quy djnh tai  khoãn 2 Diu 
46 Diêu le nay; 

s) Chtp thun Hçip dng, giao djch vay, cho vay, ban tài san có giá trj lan hon 
mi.r?yi phân trAm (10%) tong giá trj tài san ghi trén báo cáo tài chInh gân nhât 
giüa Tong cong ty và cô dông sa hu ti'r nAm miral mot phân trAm (51%) 
tong so cô phân có quyên biêu quyêt trâ len hoc nguthi có lien quan cüa c 
dông do. 

t) Phê duyt Quy che^ ni b6 ve^ quán trj cong ty, Quy che^ hott dng Hi dng 
quân trj, Quy chê hoat dng Ban kiêm soát; 

U) Các vn & khác theo quy djnh cüa pháp lutt và Diu le nay. 

3. Tat câ các nghj quyêt và các vn de dà thrçic thra vào chuong trInh hop phãi 
dirc dua ra tháo !un và biêu quyêt tai cuc hop Dti hi dông cô dOng. 

Diu 22. Ngirôi d,i din theo ily quyên cüa cô dông và üy quyên tham dr hQp Bii 
hi Mug cô dông 

1. Ngixi dai  din theo Uy quyên cüa c6 dông 

a) Tat cã các c6 dOng là t6 chrc ho.c cá nhân du có quyn cir ngirOi dai  din theo 
u5' quyn thirc hin các quyên cô dông cña inInh theo quy djiih cüa Pháp lut. 

b) Uy quyn cüa c6 dOng T6 chrc: 

(i) Co^ dOng là tO^ chi'rc cO quyn ci.'r rnt (01) hoc mt so^ ngi.rai dti din 
theo u' quyên thirc hin các quyên cO dOng cüa mInh; truang hçip co 
nhiu hon mt (01) ngu?i dai din theo u' quyên duçc cü thI phãi xác 
djnh cu the so cô phân cüa mi nguai dai  din. Vic cir, châm dtrt hoc 
thay di ngui dai  din theo u' quyên phái duc thông báo bang van 
ban den Tng cong ty trong thi han  sam nhât. Thông báo phãi CO CáC 
ni dung chü yêu sau day: 

+ Ten, ma so doanh nghip, dja chi trigu sO' chInh cOa cO^ dông; 

+ S 0̂ lurçmg ngixñ dai  din theo üy quyn và t le c 0^ phtn tucrng i'rng 
mi ngurO'i dai  din theo üy quyén; 
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+ Hç, ten, dja chi thi.thng trü, quc tjch, sô  The can cuàc cong dan, 
Giây chirng minh nhân dan, H6 chiêu hoac chfrng thirc cá nhân hop 
pháp khác cüa ti'rng ngiRi dui din theo üy quyên; 

+ Thi htn üy quyn twng irng cüa tang ngi.r?Yi dti din theo fly 
quyên; trong do ghi rO ngày bat dâu dixçic üy quyên; 

+ H9, ten, chü k cüa ngu?ii dai din theo pháp lu.t cüa c6 dông va 
cüa nguôi di din theo üy quyên. 

(ii) Ngui dai  din theo ñy quyn phãi có các tiêu chun và diu kin sau 
day: 

+ Co näng lirc hành vi dan sir dy dü; 

+ Khong thuc di tung bj cam thành 14p và quãn l doanh nghip. 

C) Vic üy quyn cüa c6 dong là cá nhân phãi duçc thirc hin bang van bàn theo 
quy djnh cüa Pháp lust. Van bàn üy quyên phài dam bão bao gOm các nôi 
dung nhir quy djnh tai Tiêt (i), Diem b cüa Khoàn nay. 

2. Uy quyn dir h9p Dii hi dng co^ dông: Vic u quyn cho ngithi dii din 
dir h9p Dui hi dong cô dông phài lp thành van bàn theo mâu cña TOng cong ty và 
phài có chtt k) theo quy djnh sau dày: 

a) Trurng hcrp c dông cá nhân là ngtthi u quyn thI giây ñy quyn phài có 
chü k)' cüa cô dông do và ngiiOi duqc uy quyên di,r hçp; 

b) Tri.rng hcrp c dông là t chirc chira có ngiRi di din theo fly quyn quy 
djnh ti Diem b, Khoàn 1 nêu trén hotc ngir?i dai din theo Ay quyên không 
the dir hop thI tO chrc dO co the Ay quyên cho ngtthi khác dir hop Dii hOi 
Ong c6 dOng. Giây üy quyên phãi CO chü k cüa ngithi di din theo pháp 
lust cüa cOA dong và ngithi dirorc u' quyên dij hop; 

c) Trong tnr?mg hop khác thi giy u quyn phãi CO chü k,2 cüa ngithi dti din 
theo pháp luat cüa cô dong và ngiRi ducic u' quyên dir hop; 

d) Ngu?ñ duçxc u' quyn du hop Dii hi dông cô dong phài np van bàn u' 
quyên truOc khi vào phOng hop; 

e) Trumg hop luit sir thay mt cho ngisOi u' quyn k gity chi djnh dti din, 
vic chi djnh dai  din trong trithng hop nay chi ducic coi là có hiêu krc nêu 
giây chi djnh dii din do dixc xuàt trmnh cüng vOi giây u quyên cho luât six 
ho.c bàn sao hop 16 ccia giây u' quyên do (nêu truâc do chua dang k vâi 
Tng cong ty); 

f) Trtr trithng hçip quy djnh ti Dim e, Khoàn nay phiêu biêu quyêt cüa ngithi 
duçxc u' quyên du hop trong phim vi dtrc u quyCn vn có hiu l?c  khi có 
mt trong các trix?mg hçrp sau day: 

(i) Ngtthi u quyn dd cht, bj hin ch6 näng lirc hành vi dan sir hoc bj 
mat nang l?c  hành vi dan sir; 

(ii) NglxO!i u quyn dã hu' bó vic chi djnh u)' quyën; 

(iii) Ngi.thi uy quyn dã hu' bO thm quyn cüa ngixOi thirc hin vic u 
quyên. 	 / 
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Diu khoãn nay không áp dung trong tnrôrng hop Tong cong ty nhn duqc 
thông báo ye mt trong các sr kin trên tnrâc gi& khai mac cuc h9p Dti hi dong co 
dông hoc trurc khi cuc h9p duçc triu t.p 1i. 

Diu 23. Thay di các quyen 

1. Viêc thay di hotc hñy bO các quyn dc bit gn lien vâi mt loai co^ phn 
iru däi có hiu 1?c  khi duçic c6 dong di din ttr sáu mui lAm phân trAm (65%) tOng so 
phiu biu quyt trâ len cüa tht cA c6 dong du hop thông qua. Nghj quyêt Di hi dông 
C oAd6ng ve ni dung lam thay di bt lçxi quyên và nghia vii cüa cô dOng sâ htru cO 
phn uu dAi chi duçc thông qua nu &rçYc s6 cô dông uu dAi cüng loai dir hp sâ hftu 
tr bAy mimi lAm phn trAm (75%) tng sOA cÔ phân uu dAi loai dO trâ len tAn thAnh 
hoäc duoc cac c6 dong uu dAi cftng 1oi s& htru tft bAy mi.roi lAm phân trAm (75%) tong 
so cô phân uu dAi loai do tth len tAn thành trong tnrng hop thông qua nghj quyêt dirài 
hInh thüc lay y kiên bang vAn bAn. 

2. Vic tÔ  chirc cuc hp cña cAc cO^ dOng nim gift mt 1oiii co^ phn uu dAi d 
thông qua vic thay dôi quyên nêu trên chi có giA trj khi có tôi thiêu hai (02) cO dông 
(hoc dai din theo fly quyên cüa h) và nAm gift tôi thiêu 1/3 giA trj mnh giA cüa các 
cô phân loai do dA phAt hanh. Tnrng hp không cO dü so di biêu nhu nêu trên thI 
cuc hp duçic to chftc lti trong thi hn ha mimi (30) ngày tiêp theo va nhftng ngui 
nAm gift c6 phân thuc loui dO (khOng phi thuc vào so hiqng ngui và so c phân) cO 
mAt true tiêp hoAc thông qua dai diên theo uy quyên dêu dime coi la du so hrnng dai 
biêu yêu câu. Tti các cuc hp cüa cô dông nAm giü cô phân uu dAi nêu trên, nhftng 
ngtroi nAm gift cô phân thuôc loai do co mAt true tiêp hoAc qua ngurn dai diên co the 
yêu CA 

u bO phiêu kin. MOi cO phân cñng lo?i cO quyên biêu quyêt ngang bang nhau tai 
cáe cuc hop nêu trên. 

3. Thu tic tin hành các cuc hp riêng bit nhu vy duçic thirc hin tucmg tir 
vâi cAe quy djnh tai Diêu 25, 26 Dieu le nay. 

4. Trr khi cAe diu khoAn phAthAnh coA phn quy djnh khAc, các quyn dc bit 
gAn lien vi các loai cO phân có quyen tru dAi dOi v(Yi mt sO hoc tat cA các van de 
lien quan den vic phân phOi 1?i  nhun hoc tãi sAn cüa Tong cong ty khOng bj thay 
dOi khi Tong cong ty phát hành them cAc cO phân cüng loai. 

Dieu 24. Triu tp hçp, chiroiig trInh hçp vii thông bAo inôi hp Dai hi dng cô 
dông 

1. Hi dng quAn trj triu tp hp Dai hi dông c6 dông thithng niên vii bt 
thuOng. Hi dng quAn trj triu tp hp Dai hi dong CO dOng bat thu?mg theo cAc 
trithng hop quy djnh tai khoAn 3 Dieu 20 Diéu le nAy. 

2. Ngui triu tip hop Dai hi dng cO^ dông phAi thirc hin cAc cOng vic sau 
day: 

a) Chun bj danh sách c dông dü diu kin tham gia Va biu quyt tai cuc hp 
Dti hi dOng cO dOng. Danli sAch cO dOng có quyên dg hp Di hi dOng cO 
dong duçc Ip  khOng quA nAm (05) ngày truàc ngiiy gfti thông bAo mi hp 
Dai hi dOng cô dOng. Tong cOng ty phAi cOng bO thông tin ye vic lp  danh 
sAch CO dOng co quyen tham dir hop Di hi dOng cô dong tOi thiu hai mimi 
(20) ngày tri.ràc ngày dAng k cuôi cUng; 
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b) ChuAn bi chiicrng trinh, ni dung Dti hi; 

c) Chun bj tài 1iu cho Di hi; 

d) Dir thâo nghj quyt Dui hi dng c6 dông theo ni dung dix kin cüa cuc hop; 

e) Xác djnh thai gian và dja dim tô  chirc Dii hi; 

f) Thông báo va gl'ri thông báo hop Dai hi dng c6 dông cho ttt Ca CáC c6 dông 
coquyendirhop; 

g) Các cong vic khãc phiic vu Dai  hi. 

3. Thông báo mi h9p Dii hOi  dông co^ dông duçic gi'ri cho tat cã các c6' dông 
bang phurng thirc dê báo dam den duçic dja chi lien 1c cüa cô dông, dông thai cong 
bô trên trang thông tin din td cüa Tong cong ty và Uy ban Chirng khoán Nhà nuàc. 
NgiRii triu tp ho p Dai hi dông cO dông phãi gi'ri thông báo mi hop den tat cã các 
co dông trong Danh sách cô dông co quyên dir hop chm nhât hai mixi môt (21) ngày 
tnrâc ngày khai mac cuc hop (tInh ti'r ngày ma thông báo duçic giri hoc chuyên di 
mt cách hqp lé). Chrnmg trinh hop Dai  hi dông cô dông, các tài 1iu lien quan den 
các van dê së duyc biêu quyêt tai dti hOi  duçic gi.'ri cho các cô dông hoc/và däng trên 
trang thông tin din td cüa Tong cong ty. Trong trlx&ng hop tài lieu  không duçxc girl 
kern thông báo hop Dai hi dông cO dông, thông báo mi hop phãi nêu rO dung dn 
den toàn b6 tài lieu hop dé các cô dông có the tiêp can,  bao gôm: 

a) Chrnimg trinh h9p, các tài lieu sü ding trong cuc hçp; 

b) Danh sách và thông tin chi tit cüa các irng viên trong tnrrng hop b.0 thành 
viên Hi dong quân trj, Kiêm soát viên; 

c) Phiu biu quyt; 

d) Dir thão nghi quy& di vi t&ng van dé trong chuong trinh hop. 

4. C0^ dông hotc nhóm cO^ dông theo quy djnh tai  khoãn 2 Diu 18 Diu le nay 
có quyên kiên nghj van dê dua vào chuong trinh hop Dai hi dông cô dOng. Kiên nghj 
phãi bang van bàn va phãi dugc giri den Tong cong ty ch.m nhât ba (03) ngày lam 
vic truàc ngày khai mac  cuc h9p. Kiên nghj phài ghi rO ten cô dông, sO hrng tcrng 
loai cO phân cüa co dông, van de kiên nghj dua vão chirnng trinh hop. 

5. Trthng hop nguOi triu tp hop Dai  hi dng co dông tiir chi kin nghj quy 
djnh tai  khoãn 4 Dieu nay thI chm nhât là hai (02) ngày lam vic truó'c ngày khai mac 
cuôc hop Dai hôi dOng cô dOng phai tra lai bang van ban va nêu rO ly do Ngurn triêu 
ttp hop Dai  hi dông cô dông có quyên tir chOi kiên nghj quy djnh tai  khoàn 4 Diêu 
nay neu thuc mt trong các trueing hçp sau: 

a) Kin nghj duçrc glri dn không dung quy djnh tai  khoán 4 Diu nay; 

b) Vào th?i dim kin nghj, c6 dông hoic nhórn cO^ dông không ntm gill dll tll 
närn phn tram (5%) CO phân phO thông trâ len theo quy djnh tai  khoãn 2 
Dieu 18 Dieu le nay; 

C) Vn de kin nghj khOng thuc phm vi thâm quyên quyêt djnh cüa Dai  hi 
dông cô dông; 

d) Các tru?mg hop khác theo quy djnh cña pháp lust và Diu le nay. 
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6. Ngu?i triu tap hçp Dti hi dng co^ dong phài chip nhan và dua kin nghj 
quy djnh tai khoãn 4 Diêu nay vào dir kiên chrnmg trInh và ni dung cuic hop , trCr 
tnr&ig hçp quy djnh tai khoãn 5 Diêu nay; kiên nghj duçc chInh thirc bô sung vào 
chirnng trInh và ni dung cuc hop nêu ducc Di hi dông c6 dong chap thutn. 

Dieu 25. Cãc diu kin tin hành hQp Bii hi dung co dông 

1. Cuc hop Dai hi dung c6 dong duc tin hành khi có sô c6 dong dir hop dui 
din trên näm muai phân tram (50%) tong so phiêu biêu quyêt. 

2. Tnrng hop cuc ho p thn thir nht khong dü diu kin tin hành theo quy 
dnh tai khoãn 1 Diu nay thi thông báo mi h9p lan thi'r hai duçc giri trong thi htn 
ha mui (30) ngày, ke tir ngày dir djnh hop lan thr nhât. Cuc hçp Dai hi dông cô 
dông thn thir hai dirçic tin hành khi có so cô dong du h9p dai din t& ba muui ba 
(33%) thng s6 phiêu biêu quyêt trâ len. 

3. Tmông hop cuc hop 1n thir hai không dñ diêu kin tin hành theo quy djnh 
tai khoãn 2 Diêu nay thI thông báo mi hop lan thr ba phâi duçc gui trong th?yi hn hai 
mi.rcii (20) ngay kê tu ngay du dinh hop lan thu hai Cuôc hop Dai hôi dông cô dông Ian 
th(r ba duçc tiên hành không phi thuc vào tong so phiêu biêu quyêt cüa các c6 dông dir 
hop. 

4. Chi cO Dai hi dung co^ dong có quyn thay di chrnng trInh hp dä duçc 
gri kern theo thông bão m?i hop Dai hi dông cô dong 

Dieu 26. The^ thuc tiên hành ho và biu quyt tii cuc h9p Bi hi dông c dông 

1. Tru(yc khi khai mac cuc hop, Tong cong ty phãi tiên hành thu tiic däng k 
cô dong và phãi thirc hin vic dàng k cho den khi các cO dông có quyên d,r ho p co 
mtt dang k hét theo trInh tir sau: 

a) Khi tin hành dang k co^ dông, Tng cong ty cp cho ttrng c0̂ dông hoac dai 
din theo üy quyên có quyên biêu quyêt rnt the biêu quyêt, trên do ghi so 
dàng k,2, ho và ten cUa cô dong, hQ và ten dai din theo fly quyên va sO phiêu 
biêu quyêt cUa cô dong do; 

b) Cô dông, ngithi c1ii din theo fly quyn cüa c6 dông là t6 chi'rc hotc ngLthi 
duçc üy quyên den sau khi cuc hop cIa khai mic có quyCn clang k ngay và 
sau do cO quyên tham gia và biêu quyêt tai dai hi ngay sau khi däng k. Chü 
t9a không cO trách nhim dirng dti hi de cho cO dông den rnun clang k va 
hiu l%rc cüa nhiing ni dung da duqc biêu quyêt truàc dO khong thay dôi. 

2. Viêc bâu chñ toa, thu k và ban kiêrn phiêu dugc quy djnh nhu sau: 

a) ChiX tjch Hi dung quân trj lam chO t9a hoac Uy quyn cho thành viên Hi 
dung quãn trj khác lam chü t9a cuc h9p Di hi dông cô dông do HOi dông 
quân trj triu tap. Trithng hçip Chü tjch yang mt hotc tam thai mat khã nãng 
lam vic thI các thành viên Hi dOng quãn trj cOn lai bâu mt nguOri trong sO 
ho lam chü t9a cuc ho p theo nguyen täc da so. Trtthng hap khong bâu duçic 
ngthi lam chü t9a, Tnthng Ban kiem soát diêu hành de Dai hi dông cô cong 
bâu chü t9a cuc hop trong so nhurng ngu?i dir ho p và ngiRi có phiêu bâu 
cao nhât lam chü tQa cuc hop; 
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b) Tri'r tnr?ing hop quy djnh tai dim a khoân nay, ngui k ten triu tap hp 
Dii hi dông cô dông dieu hành dê Dti hi dông cô dong hâu chñ t9a cuc 
hop và ngtthi có so phiêu bâu cao nhât lam chñ t9a cuc hop; 

c) Chü toa cir mt hotc mt sô  ngui lam thu k cuc hop; 

d) Dti hi dng c6 dông bu mt hoc mt s6 nguñ vào ban kim phiu theo 
dê nghj cüa chü t9a cuc hop. 

3. Chucmg trInh va ni dung cuc hop phãi thrçic fti hi dng co^ dông thông 
qua trong phiên khai mac.  Chmng trInh phâi xác djnh rö và chi tiêt thii gian dôi vOi 
ti'rng van dê trong ni dung chwmg trinh hop. 

4. Chñ tça dai  hi Co quyn thrc hin các bin pháp cn thi& và hcip l d diu 
hành cuc hop Dai hi dông c6 clông mt each có trt tr, dung theo chuang trInh dã 
duqc thông qua và phãn ánh du?c mong muon cüa da so ngu?i dq h9p. 

a) B6 tri ch6 ngi tai  dja dim hop Dai hOi  dng C6 dOng; 

b) Bão dam an toàn cho mi ngixi cO mt tai các dja dim hop; 

c) Tao  diu kin cho C6 dong tham dir (hoc tip tiic tham dr) dai  hi. Ngi.thi 
triu tp hop Dai  hi dông cô dông cO toàn quyên thay dOi nhüng bin pháp 
nêu trên và áp ding tat ca các bin pháp can thiêt. Các bin pháp áp dung có 
the là cap giây vào cira hoc sir dicing nhng hInh thirc lira ch9n khác. 

5. Di hi d6ng c6 dông thão lun và biu quyêt theo trng v.n de^ trong ni 
dung chung trInh. Vic biêu quyêt duçxc tiên hành bang biêu quyêt tan thành, không 
tan thành và không cO kiên. Kêt qua kiêrn phiêu duçc chü t9a cong bô ngay truc khi 
be mac  cuc hop. 

6. Co dong hoc ngui duc üy quyn dir hp dn sau khi cuc hop da khai 
mac van duc däng k và Co quyên tham gia biêu quyêt ngay sau khi däng k; trong 
tnr?mg hop nay, hiêu hrc cUa nhüng ni dung dã duc biêu quyêt truc do không thay 
Mi. 

7. Ngu?i triu tp hop hoc chñ t9a cuc hop Dai  hi d6ng c6 dông có quyên 
sau day: 

a) Yêu cu tt cã ngu1i dir hop chju sr kim tra hoac các bin pháp an ninh hop 
pháp, hçcp l khác; 

b) Yêu cu ca quan cO thrn quyn duy tri trtt tkr cuc hop; triic xuât nhtrng 
ngi.thi không tuân thu quyên diêu hành cña chñ t9a, CO ) gay rôi trt tir, ngan 
can tiên triên binh thuOng cña cuc hop hoc không tuân thU cac yêu câu ye 
kiêm tra an ninh ra khOi cuc hop Dai hi dong cô dOng. 

8. CH t9a có quyn hoän cuc hop Dai  hi dông CO dông dä cO dU so ngui 
dang k dr hp tôi da không qua ha (03) ngày lam vic kê ttr ngày cuc hop dir djnh 
khai mac va chi dime hoàn cuc h9p hoac thay dôi dja diem hp trong trithng hop sau 
day: 

a) Dja dim hop khOng có dU ch6 ng6i thun tin cho tt cã ngui dir hop; 

b) Phuong tin thông tin tai  dja dim hop không bão dam cho C6 dông du hop 
tham gia, thão lun và biêu quyêt; 
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c) Co ngui dir hop can trâ, gay ri trot tir, có nguy co lam cho cuc hop không 
duçic tin hành mt cách cong bang và hp pháp. 

9. Tnthng hqp chü t9a hoãn hoc tam dirng hop Di hi dng cO^ dông trái vi 
quy dinh tai  khoãn 8 Diêu nay, Di hi dông cô dong bâu mt ngtthi khác trong so 
nhüng ngu?i du ho p dê thay the chñ tQa diêu hành cuc hQp cho den inc kêt thüc; tat 
Ca nghj quyêt di.rçic thông qua ti cuc hop do dêu có hiu 1c thi hành. 

10. Trung hcip Tng cong ty áp diing cong ngh hin di d t ch(rc Di hi 
dong cô dong thông qua hop trirc tuyên, Tong cong ty có trách nhim dam bão dê cô 
dông tham dir, biêu quyêt bang hmnh thic bO phiêu din tr hoc hInh thirc din tir khác 
theo quy djnh. 

Dieu 27. Diêu kin de^ Nghi quyêt cüa Bii hi ding cô dông dtrqc thông qua 

1. Nghi quyt ve ni dung sau day duqc thông qua nêu duçcc sO^ cÔ dong di 
din tr sau misoi lam phân tram (65%) tong so phiêu biêu quyêt trâ len cüa tat Ca cô 
dông dr hop tan thành: 

a) Loai c phn và tng s c phn cOa trng loi; 

b) Thay di ngành, nghe^ và linh virc kinh doanh; 

c) Thay di co cu t6 chi'rc quán 1 Tng cong ty; 

d) Dr an du fir hotc ban tài san cO giá trj tir ba muoi lam phn tram (35%) 
tong giá trj tài san tth len duc ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât cOa Tong 
côngty; 

e) To chüc li, giâi the Tong cong ty. 

2. Các nghj quyt duc thông qua khi dizçc so^ cO^ dông si htru trên nãm mimi 
phân tram (50%) tng so phiêu biêu quyêt cOa tat câ cô dông dir hop tan thành, tth 
trirng hop quy djnh tai  các khoãn 1 Dieu nay. 

3 Viêc biêu quyêt bâu thanh viên Hôi dông quan tri va Ban kiêm soat phai thuc 
hin theo phuong thirc bâu don phiêu, theo do môi cô dOng cO tOng so phiêu biêu 
quyêt tucrng üng vâi tong so cô phân sâ hftu nhân vOi so thành viên dixçic bâu cüa Hi 
dông quãn trj hoc Ban kiêm soát và cô dông có quyên don hét tng so phieu bâu cOa 
minh cho môt hoäc môt so ung cu viên Nguoi trung cu Thanh viên HOt dông Quan tn 
hoäc Kiêm soát vien duçic xác djnh theo sO phiêu bâu tInh tr cao xuOng thâp, bat dâu 
tir nng cO viên có so phiêu bâu cao nhât cho den khi dO sO Thanh viên quy djnh ti 
Diêu l ny. Trurng ho cO tir hai (02) Ong cfr viên trâ len dt cOng so phiêu bâu nhu 
nhau cho Thanh vien cuôi cung cua HOi dông Quan tn hoäc Ban Kiêrn soat thi Dai hôi 
dOng cô dông sê tiên hanh bâu 1i trong so các Ong cO viên cO so phiêu bâu ngang nhau 
hoäc urn ch9n theo tiêu chi cOa quy chê bâu cfr cOa Tong cong ty. 

4. Các Nghi quyt Di hi dng c0A dOng duçic thông qua bang mt tram phn 
tram (100%) tng so c6 phân có quyên biêu quyêt ia hop pháp va có hiu 1rc ngay cã 
khi trInh tir, thu tiic triu tp hop và thông qua nghj quyêt do vi phm quy djnh cOa 
Ludt Doanh nghip va Diêu le Tong cOng ty. 
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Diu 28. Thm quyn và W th(rc lay ' kin 6 dông Wing van bin dê thông qua 
Nghj quyét cüa Bii hi doug cô dông 

Thm quyn và the thirc ly kin c6 dong bang van ban d6 thông qua Nghj 
quyêt cüa Dai  hi dông c6 dong disçc thirc hin theo quy dlnh  sau dày: 

1. Hi dng quãn trj có quyn ly kin c6 dông btng van bàn d6 thông qua 
nghj quyêt cüa Dai hôi dông c dông bat cir lüc nào dôi vat mi van dê nêu xét thây 
can thiêt vi li Ich cüa Tong cong ty, tth các van dê sau day: 

a) Dinh huàng phát trin Tng cong ty; 

b) Loi c6 phn và tng s6 c6 phn cüa trng loii; 

c) Bu, min nhim, bãi nhim thành viên Hi dông quãn trj và Ban kim soát; 

d) Quyt dinh dtu ti' hotc bàn s 0̂ tài san có giá trj tir 35% tng giá trj tài san tth 
len duçc ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât cüa Tng cong ty; 

e) Thông qua báo cáo tài chInh hang näm; 

f) T0^ chirc lti, giãi the Tng cong ty. 

2. Hi ding quãn trj phái chun bj phiu ly kiên, dir thão nghj quyêt Dti hi 
dông cô dông, các tài lieu giãi trmnh dir tháo nghi quyêt và gfri den tat ca cô dông co 
quyên biêu quyêt chtm nhât mithi (10) ngày truâc thai hn phãi gui lai  phiêu lay 
kiên. Yêu câu và cách thuc gui phiêu lay kiên và tài lieu  kern theo dixçic thijc hin 
theo quy djnh tai khoãn 3 Diêu nay. 

3. Phiu thy kin phái có các ni dung chü yu sau day: 

a) Ten, dia chi trii sâ chinh, ma s 0^ doanh nghip; 

b) Miic dIch thy kin; 

c) Ho, ten, dia chi lien ltc, qu6c tjch, so^ gthy 0 pháp 1 cüa cá nhân di v('Y*i C05  

dông là cá nhân; ten, ma so doanh nghip hoc so giây 0 pháp ly" cüa tO 
chiirc, dia chi tr,i s& chInh dOi vOi cô dông là tO chirc hotc h, ten, dia chi lien 
lac, quOc tich, so giày to phap ly cua ca nhân dOi voi dai diên cua cO dông la 
to chüc; sO krçing cO phân cüa tlrng 1oti và so phiêu biêu quyêt cüa CO dông; 

d) Vn de cn thy kin de thông qua quyêt djnh; 

e) Phuong an biu quyt bao grn tan thành, không tan thành và không có 
kiên di vâi tfrng van dê lay kiên; 

f) Thii htn phãi giri ve Tng cOng ty phiu lay ' kiên da duçc trã ki; 

g) Ho, ten, chil k cña Chü tjch Hi dng quãn trj và ngui dti din theo Pháp 
lutt cüa T6ng cong ty. 

4. C05  dông CO the gui phiu thy ' kin dã trá lOi dn Tng cOng ty bang hInh 
thuc gui thiz, fax hoc thir din tü theo quy djnh sau day: 

a) TrixOng hop gui this, phiu thy kin dd duxc trã 16i phâi có chfr k cüa c 
dOng là Ca nhân, cüa nguOi di din theo ñy quyên hoc ngithi di din theo 
pháp lut cüa c 0^ dOng là tO chüc. Phiêu lay kiên gui ye Tong cong ty phãi 
duçuc dirng trong phong bi dan kin và khOng ai duçuc quyên mu truâc khi 
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kim phi u; 

b) Trix?mg hop giri fax hotc thu din tCr, phiu lAy kin gfri v Tng cong ty 
phâi duçic giü bI mt den thii diem kiêm phiêu; 

c) Các phiu lAy kin gtri veA Tng cong ty sau thyi htn dã xác djnh tai nOi 
dung phiêu lay kiên hotc dã bj ma trong tru?Yng hçp gfri thu và bj tiêt l 
trong trithng hp gui fax, thu din ti's là không hçp l. Phiêu lay kiên không 
duçc gl'si ye dirçc coi là phiêu không tharn gia biu quyêt. 

5. Hi dng quãn trj kim phiu và lp biên bàn kim phiu dirai sir chüng kin 
cña Ban kim soat hoc cña cô dong không nãm giU chüc vii quãn l Tng cong ty. 
Biên bàn kiêrn phiêu phãi cO các ni dung chü yêu sau day: 

a) Ten, dja chi trii sa chlnh, ma sÔ doanh nghip; 

b) Miic dl ch và các vAn de c.n lAy kin & thông qua nghj quy&; 

c) S 0^ c 0̂ dông vài tng s phiu biu quyt dätham gia biu quyt, trong do 
phân bit sé, phiu biu quyét hcp 18 và so biêu quyêt không hop 18 và 
phucng thi'sc gi'ri phiêu biêu quyêt, kern theo phii liic danh sách cO dOng tham 
gia biu quyêt; 

d) Tng sÔ phiu tan thành, không tan thành và không có kin di vâi ti'rng 
van de; 

e) VAn d8 da duçic thông qua và t)' l biu quyt thông qua tlrnng (mg; 

f) H9, ten, chü k cüa Chü tjch Hi &ng quàn trj, nguai kim phiu Va nguOi 
giám sat kiêm phiêu. 

Các thành viên Hi dng quãn trj, nguai kim phiu và nguai giám sat kim 
phiêu phãi lien dOi chju trách nhim ye tlnh trung thirc, chInh xác cüa biên bàn 
kiêm phiêu; lien dài chju trách nhim ye các thit hii phát sinh ti'r các quyêt 
djnh duqc thông qua do kiêm phiêu không trung thirc, không chlnh xác. 

6. Biên bàn kim phiu và nghj quyt phãi duçic gl'si dn các cÔ dôngtrong thai 
hn 15 ngày, ke^ ti's ngày kêt thiic kiêm phiêu. Vic gui biên bàn kiêm phiêu và nghj 
quyêt có the thay the bang vic dang tãi trên trang thông tin din ti's cña Tong cong ty 
trong thai htn hai muoi tu (24) gia, kê ti's thai dim kêt thüc kiêm phiêu. 

7. Phiu lAy y" kin dd duc trã lai, biên bàn kirn phiu,nghj quyt dã duqc 
thông qua và tài lieu có lien quan gui kern theo phiêu lay kiên dëu phãi dirc luu giU' 
tai trii sa chInh cüa Tong cong ty. 

8. Nghj quy& duçic thông qua theo hInh thuc lAy kin c6 dông bang van bàn 
nêu duc so c dong sâ huu trên nàrn rnuoi phân tram (5 0%) tong so phiêu biêu quyêt 
cUa tat câ c6 dOng Co quyên biêu quyet tan thành hotc và có giá trj nhix nghj quyt 
duçic thông qua tai cuc hop Dai hi dông eô dông. 

Dieu 29. Nghj quyt, Mn ban hop Dai hi dng 6 dông 

1. Cuc hop Dai  hi dng c6 dOng phâi duçic ghi biên bàn và có the'ghi am 
hoc ghi và liru gia diâi hInh thuc din ti's khác. Biên bàn phãi lp bang tiêng Vit, có 
the lp them bang tiêng ni.rOc ngoài và có các ni dung chñ yêu sau day: 
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a) Ten, dja chi tri si chInh, ma so^ doanh nghip; 

b) Th?i gian va dja dim h9p Dti hi dng c0^ dong; 

c) Chucing trInh h9p và ni dung cuc hop; 

d) Hç, ten chü t9a và thu k)2; 

e) Tom t&t din bin cuc hop và các kin phát biu tai cuc hop Dai hi dng 
co dông ye tt'irng van dê trong chuang trInh hçp; 

f) SS co dông và tong so^ phiu biu quyt cüa các c6 dông dir hop, phii hic 
danh sách dang k cô dông, di din cô ctông dtr hp vài so co phân và so 
phiêu bâu ttrnng t'rng; 

g) Tng so^ phiu biu quyt di vâi tirng vn dê biu quyét, trong do ghi rO 
phuang thirc biêu quyêt, tong so phiêu hop 1, không hçp  18, tánthành, 
không tan thành và không có kiên; t5' le tlrnng irng trën tong so phiêu biêu 
quyêt cüa c0̂ dong dir hop; 

h) Các vn dê  da duçic thông qua và t) 18 phiu biu quyt thông qua ti.ning 
1mg; 

i) H, ten và chü k2 cüa chO ta va thu k. Trumg hçip chO ta, thu k t1m ch& 
k biên bàn hop thI biên bàn nay có hiu 1irc nêu duçc tat cá thành vien khác 
cüa Hi dông quàn trj tham dir hop k và cO day dñ ni dung theo quy djnh tai 
khoán nay. Biên ban hop ghi rO vic chü ta, thu k tim chôi k biên bàn hop. 

2. Biên ban hop Dai hi dng c6 dOng phãi thrçic lp  xong và thông qua truâc khi 
kêt thüc cuc hop. ChIt ta và thu k cuc hp ho.c ngiRñ khác k2 ten trong biên ban 
hop phãi lien Mchiu trách nhim ye tInh trung thirc, chInh xãc cila ni dung biên bàn. 

3. Biên bàn Dai hi dng cô  dOng dixc 1p bang ting Vit và ting Anh du CO 

hiu lirc pháp 1 nhu nhau. Trong trung hçTp mâu thuân phát sinh hoc khác bit gifia 
bàn tiêng Vit và ting Anh thI bàn tiêng Vit du?c uu tiên lira chn dê áp dung, diêu 
chinh và giái thIch. 

4. Nghj quyt, Biên bàn hp Dai hi dng c dông, phi lic danh sách c dOng 
dang k dir hop kern chü k' cIta cô dông, van bàn Ity quyCn tham dir hop, tat cà các tai 
1iu dInh kern Biên bàn (nêu co) và tài lieu  cO lien quan kern theo thông báo mi hop 
phài dixoc cong bô thông tin theo quy dnh pháp lutt ye cong bô thông tin trên thj 
trinYng chlmng khoán va phãi duc luu gift tai trii s& chInh cUa Tong cong ty. 

Dieu 30. Wu ciu hüy bO Nghj quyêt cIta Dai h$i dông cô dông 

Trong thai han  chin rnuoi (90) ngày ke tim ngày nhn dirçc nghj quyét hotc 
biên bàn hop Dai  hi dông cO dông hoc biên bàn kêt qua kiêm phiêu lay kiên Dai 
hôi dông cô dOng, cô dông hoc nhóm cô dong quy djnh tai  khoàn 2 Diêu 18 Diêu l 
nay có quyn yeu cu TOa an hoc Trong tài xem xét, hIty bO nghj quyét hoc mt 
phn ni dung nghj quyt Dai  hi dOng cO dong trong các tru?ng hop sau dày: 

1. Trinh tir, thu tic triu tp hop và ra quyt djnh elm Dai  hi dng c dOng vi 
phm nghiern trong quy djnh cIta Lust Doanh nghip và Diêu le Tong cong ty, trim 
trung hop quy djnh tai  khoãn 3 Dieu 20 Dieu 18 nay. 

2. Ni dung nghj quyt vi phrn pháp lut hoic Diu le nay. 
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VII. HQI BONG QUAN TRI 

Dieu 31. Thành phân và nhim ky cüa thành viên Hi ding quail trj 

S ô  luçing thành viên Hi dng quãn trj là nãm (05) thành vien. 

2. Nhiêm k' cüa Hi dng quãn trj là näm (05) näm. Nhim kS'  cüa thành viên 
Hi dng quãn trj không qua näm (05)nam; thành viên Hi dông quãn trj có the du?c 
bâu lui vâi so nhim k5' không htn chê. Nhim kS'  cña Thành viên thrçc bâu bô sung 
hoc thay the Thành viên bj mat tu each Thành viên, bj min nhim, bãi nhim trong 
thai h?n  nhim ki là th&i h?n  cOn lii cüa nhim k' Hi dông Quân trj. 

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

Ca cu Hi dng quãn trj dam bào ti thiu mt phn ba (1/3) tng sthành viên 
Hi dông quãn trj là thành viên không diêu hành. Tong cong ty hn chê tôi da thành 
viên Hi dOng quân trj kiêm nhim chirc danh diêu hành cüa Tong cong ty dê dam bào 
tInh dc lp cüa Hi dông quàn trj. 

Ca cu thành viên Hi dng quán trj phãi dam bão It nht mt phAn nãm (1/5) 
tong so thành viên Hi dông quãn trj là thành viên dc lip. 

4. Thành viên Hi dng quàn trj phãi có các tiêu chun và diêu kin sau day: 

a) Co dü nàng hrc hành vi dan sr, khong thuc di Urçing bj cm quãn 1 doanh 
nghip theo quy djnh cüa Lust  Doanh nghip; 

b) LA: (i) CO^ dong cá nhân s& hüu näm phn tram (05%) tng s6 c6 phn ph 
thông ho.c (ii) Ngui dii din theo üy quyên cña Co^ dông hoc (iii) Ngu?ñ 
khác CO trInh d6 chuyên môn, kinh nghim trong quãn 1 kinh doanh hoc 
trong ngành, nghê kinh doanh chü yêu cüa Tong cOng ty. 

c) Thành viên Hi dng quàn trj không duçic dng th&i là thành viên Hi dng 
quãn trj tai qua 05 cong ty khác. 

5. Thành viên dc Ip Hi dng quãn trj phài cO các tiêu chutn và diu kin sau 
day: 

a) Không phãi là ngr?i dang lam vic cho Tng cOng ty ho.c cOng ty con cüa 
Tong cOng ty; khOng phãi là ngui dä tiling lam vic cho lông cong ty hoac 
cOng ty con cüa Tong cong ty It nhât trong ha (03) näm lien tnrâc do; 

b) KhOng phài là nguñ dang hu&ng hang, thu lao tir Tng cong ty, trilr các 
khoãn phii cap ma thành viên Hi dông quân trj duçic hi.râng theo quy djnh; 

c) KhOng phãi là nguOi có vçi hoc chng, bOA dé, bOA nuOi, me dé, me nuôi, con 
dé, con nuôi, anh rut, chi rut, em rut là cO dOng lan cilia Tng cOng ty; là 
ngis?i quãn l cilia Tong cOng ty hoac cOng ty con cilia Tng cong ty; 

d) Không phãi là ng1.ri trirc tip hoc gián tip sâ hu It nht mt phAn tram 
(0 1%) tong so c 6 ph ãn có quyên biu quyêt cilia Tong cOng ty; 

e) Không phãi là ngtthi dà tiling lam thành viên Hi dng quãn trj, Ban kim 
soát cilia Tong cong ty It nhât trong näm (05) näm lien trixOc dO, trilr tru&ng 
hop dirqc bO^ nhim lien tiic hai (02) nhim ks'. 
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6. Vic de cr the üng vien H)i dng quân trj: Các cô dông näm giU co^ phAn co' 
quyn biu quyt có quyn gp so quyên biêu quyêt cüa ti'rng ngir?i 1i vâi nhau dê dê 
cü các lrng viên Hi dong quân trj. Co dông hoc nhórn co dông näm gitt tü näm phân 
tram (05%) den duâi mu&i phân tram (10%) tong so cô phân có quyên biêu quyêt 
duce dê cfr rnt (01) irng vien; tir irnri phân tram (10%) den duâi ba mimi phân tram 
(30%) di.rqc clê cir tôi da hai (02) üng vien; tir ba mimi phân tram (30%) den duâi bôn 
mimi phân tram (40%) dirc dê cir tôi da ba (03) 1mg vien; 6r bôn mimi phân tram 
(40%) den duài nãm mimi phân tram (50%) dirçc dê elm tôi da bôn (04) frng viên; tIm 
näm mimi phân tram (50%) trlm len diiçmc dê elm dli so (rng vien. 

7. TriiImng ho p so hxcng các lmng vien Hi dng quãn trj thông qua de elm và 1mg 
ci:m vn không dli so krcrng can thiêt, Hi dong quán trj dwing nhim có the dê elm them 
(mg elm vien hoc tO chIme dê cli theo ca chê duçic Tong cong ty quy djnh tai Quy ché 
ni b6 ye quãn tri Tong cong ty. Thñ tic Hi dong quãn trj dimng nhim giâi thiu 
Ling vien. 116i dOng quãn trj phãi diiçic cong bO rO rang và phãi duçmc Di hi dOng cô 
dông thông qua truImc khi tiên hành dê elm theo quy djnh pháp 1ut. 

Triilmg hop da xác dinh dime truâc Imng vien, thông,  tin lien quan den các 1mg 
vien Hi dOng quãn trj duçic thma vào tài lieu  hop Di hi dông cô dong và cong bO tOi 
thiêu muii (10) ngày tnrâc ngày khai mac cuc h9p Di hi dOng cO dông trên trang 
thông tin din ti:r dma Tong cong ty dé cô dông có the tim hiêu ye các frng vien nay 
truâc khi bó phiêu. Ifng vien Hi dông quãn trj phãi có cam kêt bang van bàn ye tmnh 
trung thirc, chInh xác và hçp l cüa các thông tin eá nhân dirge cong bô và phâi cam 
kêt thirc hin nhiêm vi mt cách trung thrc nêu dirge bâu lam thành vien Hi dông 
quân trj. Thông tin lien quan den 1mg vien Hi dông quãn trj dirge cOng ho bao gôm 
các ni dung tôi thiêu sau day: 

a) Ho ten, ngày, tháng, näm sinh; 

b) TrInh do hoc van; 

c) TrInh Q chuyên môn; 

d) Qua trInh cong tác; 

e) Các cong ty ma 1mg viên dang nim gilm chIme vii thành vien Hi dng quãn tr 
và cáe chIme danh quàn 1 khác; 

1) Báo cáo dánh giá ve^ dong gop dma mimng vien cho Tng cong ty, trong trirImng 
hçip 1mg vien do hin dang là thành vien Hi dOng quán trj ca Tong cong ty; 

g) Các lçmi Ich cO lien quan tái Tng cOng ty (nu cO); 

h) Ho, ten elm cO^ dOng hoie nhóm cÔ dOng de elm 1mg vien do (nëu cO); 

i) Cáe thông tin khác (nu eO). 

8. Thành viên Hôi dng quân trj khOng cOn tim each thành viên Hi dông quan 
trj trong các trmxImng hap sau: 

a) Thành viên Hi dng quãn trj bj min nhim trong các tnirO'ng hcrp sau day: 

(i) Thành vien do khOng dU tim each lam thành vien Hi dng quân trj theo 
quy djnh dma Ludt Doanh nghip homc bj Phap lust cam không dirge 
lam thành vien Hi dông quãn trj; 
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(ii) Thành vien do gi'ri dan xin tir chüc dn trii s chInh cüa Tng cong ty 
và duqc chap thuQtn; 

(iii) Thành viên do bj r6i loan tam thAn và thành viên khác cüa Hi dng 
quán trj cO nhüng bang chüng chuyên mon chrng tO ngui dO không 
cOn nãng lc hành vi; 

(iv) Thành viên do không tham dir các cuc ho p cüa Hi dng quãn trj lien 
tVc trong vOng sáu (06) tháng ma không có sir chap thu.n cüa Hi dông 
quãn trj tth trithng hop bat khá kháng và Hi dông quãn trj quyêt djnh 
chirc vi cüa ngithi nay bj bó trông; 

(v) Thàrih viên do không cOn là Ngithi dii din theo üy quyn cüa C 
dong; 

b) Thành viên Hi dng quân trj có the bj bãi nhim theo nghj quyt cüa Dui 
hi dông cô dông. 

9. Vic b ô  nhim các thành viên Hi dng quân trj phãi dtrçcc cong b6 thông tin 
theo các quy djnh cüa Pháp lust ye cht'rng khoãn và thj tru?Yng chrng khoán. 

10. Thành viên Hi dông quán trj cO the không phãi là ngui nim giU co phAn 
cüa Tong cong ty. 

Dieu 32. Quyn hin và nghia vi cüa Hi dông quãn trj 

1. Hi dng quãn trj là ca quan quán 1 Tng cong ty, có toàn quyn nhân danh 
Tong cOng ty dê quyêt djnh, thirc hin quyên và nghia vi cüa Tong cOng ty, trir các 
quyên và nghia vii thuc thâm quyên cüa Dti hi dong cO dOng. 

2. Hi dng quãn trj có nhfThg quyn han  và nghia vi sau: 

a) Quyt djnh chin lucre, k hoach phát trin trung han  và k hoach kinh doanh 
hang nãm cüa Tong cOng ty; 

b) Kin nghi loai co^ phAn và tng so^ co^ phAn duçic quyn chào ban cüa tirng 
loai; 

c) Quyt djnh ban cô  ph An chua ban trong phm vi s c phAn thrçic quyn chào 
ban cña tirng loai; quyêt djnh huy dng them von theo hInh thirc khác; 

d) Quy& djnh giã ban c o^ ph An và trái phiu cüa Tng cong ty; 

e) Quyt djnh rnua lai  không qua mirO'i phAn tram (10%) tng so^ co^ phAn cüa 
tirng loai dà ban trong thai han  12 tháng; 

f) Quy& djnh phuang an dAu ti.r và dir an dAu tij trong thAm quyn và gith han 
theo quy djnh cüa Diêu l nay; 

g) Quy& ctjnh giãi pháp phát trin thj trrn1ng, tiëp thj và cOng ngh; 

h) Thông qua hop dng mua, ban, vay, cho vay và ho p dng khác có giá trj 
bang hoc Ian han ba miiai lam phan tram (35%) tong giá trj tài san duc ghi 
trong bao cáo tài chInh gân nhât dirge kiêm toán cüa Tong cong ty, trü hçip 
dông và giao djch quy djnh tai  Diem o, Khoãn 2, Diêu 21 và Diem a, Dim 
c, Khoãn 5, Diêu 46 cüa Diêu le nay; 
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i) Bâu, mien nhim, bãi nhirn Chü tjch Hôi dông quán trj; B6  nhim, min 
nhim, each chirc, k ho p dông, châm di'rt hcip dông dôi vi Tng giám doe 
và NguO'i diêu hành doanh nghip; quyêt djnh mtrc luong và 1çi Ich kháe cüa 
nhttng Ngithi diêu hành doanhnghip do; ci.'r ngithi dai  dién theo u quyên 
th?c hin quyên sx httu cô phân hotc phân von gop i doanh nghip khác, 
quyt djnh m(xc thñ lao và lçii Ich khác cüa nhüng ngui, do; 

j) Giám sat, chi dao  Tng giám dc vã Ngithi diu hành khac trong diu hành 
cong vic kinh doanh cüa lông cong ty; 

k) Quyt djnh co cu t6 ch(rc, quy ch6 quãn l ni b6 cüa Tng cOng ty, quyêt 
djnh thành ltp cOng ty con, chi nhánh, van phOng dui din và vic gop von, 
mua cO phân cUa doanh nghip khác; 

1) Duyt chucing trInh, ni dung tài lieu phiic vi hop Dai hi dng co^ dông, 
triu tp hop Dti hi dOng cô dông hoc lay kiên dê D?i  hi dông cô dông 
thông qua nghj quyêt; 

m) TrInh báo cáo tài chInh hang näm dã duçic kim toán len Di hi dông co 
dông; 

n) Kin nghj mtrc c 0^ ti.rc duqc trã; quyt djnh thñ hn và thñ tiic trã c 0̂ tirc hoäc 
xfr l 16 phát sinh trong qua trinh kinh doanh; 

o) Kin nghi viêc tÔ  chirc 1a, giãi the Tng cong ty; yêu cu phá san Tng cong 
ty; 

p) Quy& djnh ban hành Quy che hott dng I-Ti dông quãn trj, Quy che ni b 
ye quãn trj cong ty sau khi duçc Di hi dông cô dông thông qua; Quy chê 
ve cong bô thông tin cUa Tong cong ty; 

q) Xác dinh các miic tiêu hott dng trên Co sä các miic tiêu chin krçc duçic 
Dti hi dông cô dông thông qua. 

r) Báo cáo Dai hôi dng cO^ dông vic Hi dng quãn trj b0̂  nhim Tng giám 
doe; 

s) Giâi quyt các khiu nti gitra lng cong ty vâi Ngi.r?ii quân l doanh nghip 
cling nhu quyêt djnh lira chçn dii din cña Tong cOng ty dê giãi quyêt các van 
dê lien quan tài các thu tiic pháp l dôi vOi NgirOi quãn l doanh nghip do; 

3. Nhttng vtn de sau day phãi duçxc Hi dng quãn trj phê chun: 

a) Trong ph?m vi quy djnh ti Khoãn 2 nêu trên và trtr truông hçp quy djnh tai 
Diem q, Dim r, Khoán 2, Diêu 21 và Diem a, Diem c, Khoãn 5 Diêu 46 cüa 
Dieu lé nay phâi do Dai  hi dông cô dông phê chuân, Hi dng quãn trj tUy 
ti'rng thi diem quyêt djnh vic thirc hin, sfra dOi và hu' bO the hop dOng lón 
cüa Tng cong ty (bao gOm các hp dOng mua, ban, sap nhp, thâu tOrn cong 
ty và lien doanh); 

b) Vic vay ncr vã vic thrc hin các khoãn the chip, bão darn, bão !ãnh và bi 
thung cüa TOng cOng ty; 

c) Các khoãn du tu không thuc ke ho?ch kinh doanh vut qua mui phân 
tram (10%) aid trj ke hoach kinh doanh hang näm; 
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d) Vic djnh giá các tài san gop vào Tng côngty không phài bang tin lien 
quan dn vic phát hành cô phiêu holtc trái phiêu cüa Tong cong ty, bao gôm 
yang, quyên sir dung dat, quyên s& hüu trI tue, cong nghe và bi quyêt cong 
nghe và các tài san khác theo quy djnh cüa Pháp lut; 

e) Quyt djnh mirc giá mua hoc thu hi cô  phn cüa Tng cong ty; 

f) Các ven de kinh doanh hotc giao djch ma Hi dng quãn trj quy& djnh cn 
phãi có sir chip thuan trong phim vi quyên ban và trách nhim cña mInh. 

4. Kt thüc näm tài chInh, Hi dng quãn trj phâi trInh Dti hi dng cô dông 
báo cáo sau day: 

a) Báo cáo k& qua kinh doanh cUa Tng cOng ty; 

b) Báo cáo tài chInh; 

c) Báo cáo dánh giá cong tác quãn l, diu hành Tng cong ty; 

d) Báo cáo thm djnh cOa Ban Kim soát. 

Báo cáo quy djnh tai  các dim a, b và c phài duçc gUi dn Ban kim soát d 
thâm djnh chm nhât là 30 ngày tnrâc ngày khai mac cuc hop Dti hi dông 
c6 dông thiRrng nién. 

Các báo cáo quy djnh ti các Khoãn 4 Diu nay phãi disçic hxu giü ti tri si 
chinh cUa Tong cong ty chm nhât là mithi (10) ngày tnrâc ngày khai mac 
cuc h9pDi hi dong cô dong thu?mg niên. Co dông sâ hth c phân cia  
Tong cOng ty lien tiic It nhât mt (01) näm CO quyên t%r mInh hoc cüng vâi 
lust su, kê toán viên, kiêm toán vien có chirng chi hành nghe trirc tiëp xem 
xét báo cáo quy djnh tai Khoàn 4 Diêu nay. 

5. Hi dng quãn trj sfr dung b6 may giñp vic, con du cüa Tng cOng ty d 
thirc hin chirc näng, nhim vu cCta mInh. 

6. Khi thirc hin chi'rc näng, quyn và nghia vii cüa mInh, Hi dng quãn trj 
tuan thu dung quy dnh cüa Pháp !ut, Diêu l nay và nghj quyêii t ca Dui hi dng c 
dông. Trong tnthng hqp nghj quyêt, quyêt djnh do Hi dông quãn trj thông qua trái vài 
quy djnh cüa pháp lust hoic Diêu l Tong cong ty gay thit hti cho Tong cong ty thI 
các thành viên tan thành thông qua nghj quyêt, quyêt djnh dO phái cüng lien dâi chju 
trách nhiêm cá nhân ye nghj quyêt, quyêt djnh do và phâi den bü thit hi cho Tong 
cong ty; thành yiên phãn dôi thông qua nghj quyêt nói trên dirc min tth trách nhim. 
Trumg hp nay, cO dOng cüa Tong cOng ty co' quyên yeu cau TOa an dInh chi thirc 
hin hotc hüy bO nghj quyêt, quyêt djnh nOi trén. 

7. Quyn drc cung cp thông tin cña thành viên Hi dng quãn trj: 

a) Thành viên Hi dng quãn trj CO quyên yêu cu Tng giám dc, PhO tang 
giám dc, các dcm vi trong Tong cong ty cung cap các thông tin, tài lieu ve^ 
tlnh hInh tài chInh, boat dng kinh doanh cüa TOng cOng ty yà cüa các COng 
ty con trong TOng cong ty. 

b) Nguñ diu hành doanh nghip duçc yêu cu phãi cung cp kip thi, dy dO và 
chInh xác các thOng tin, tài lieu theo yêu câu cOa thành viên Hi dông quãn trj. 
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Dieu 33. Thñ lao, thir&ng và lqi Ich khác cña thành viên Hi dông quãn trj 

1. Tong cong ty có quyên trá thu lao, thrning cho thành viên Hi dong quán trj 
theo két qua vá hiu qua kinh doanh. 

2. Thành viên Hi dng quân trj duçic huâng thu lao cong vic và thithng. ThU 
lao cong vic du(ic tInh theo so ngây cong can thiêt hoàn thành nhim vu cUa thành 
viên Hi dng quán trj va mirc thU lao mi ngày. Hi dong quân trj d? tInh müc thU 
lao cho tirng thành viên theo nguyen täc nhât tn. Tong mirc thU lao và thrnng cUa Hi 
dong quán tri do Dai  hi dông cô dông quyêt djnh tai cuc h9p thi.thng nién. 

3. ThU lao cUa tiTrng thành viên Hi dng quãn trj thrçc tInh váo chi phi kinh 
doanh cUa Tong cong ty theo quy djnh cUa pháp 1ut ye thuê thu nhp doanh nghip, 
thnc the hiên thành mtc riêng trong báo cáo tài chjnh hang näm cUa lông cong ty và 
phãi báo cáo Dai  hi dOng cO dOng tai  cuc hop thuing niên. 

4. Thành viên Hi dng quãn tri nm giu chrc vii diu hành hoc thành viên 
Hôi dong quãn tri lam viêc tai  cac tiêu ban cUa Hi dOng quán trj hoc thrc hin 
nhUng cong vic khác ngoài phtm vi nhim vi thông thithng cUa mt thành viên Hi 
dông quãn trj, Co the thrçc trâ them thU lao duài dng mt khoán tiên cOng tr9n gói 
theo tirng Ian, lucing, hoa hông, phân tram lqi nhun hotc dithi hInh thi'rc khác theo 
quyêt djnh cUa Hi dong quãn trj. 

5. Thành viên Hi dông quán trj cO quyên thrçic thanh toán tat cã các chi phi di 
li, an, a va các khoán chi phi hop l khác ma ho dã phâi chi trâ khi thirc hin trách 
nhim thành viên Hi dong quán trj cUa rnInh, bao gôm Ca cac chi phi phát sinh trong 
vic tâi tham du cac cuc hop Dti hi dOng cO dông, Hi Ong quân trj hoc các tiêu 
ban cUa Hi dông quãn trj. 

6. Thành vién Hii dng quãn trj có the diçic Tng cong ty mua bão him trách 
nhim sau khi có sir chap thutn cUa Di hi dông cO dOng. Bão hiCm nay không bao 
gôm bão hiêm cho nhiing trách nhim cUa thành vién Hi dông quán trj lien quan den 
vic vi phtm pháp luit và Dieu le lông cong ty. 

Dieu 34. ChU tch Hi dông qliãn trj 

1. ChU tjch Hi dng quán tri do Hi dông quãn trj bu, min nhim, bäi nhim 
trong so các thành viên fli dông quán trj. 

2. ChU tjch Hôi dng quán tr khOng duçic kiém Tng giám dôc. 

3. ChU tjch Hi dng quán trj có quyn và nghia vii sau day: 

a) Lp chiing trinh, ke ho?ch hoat dng cUa I-li dng quãn tnj; 

b) Chun bj chucing tninh, ni dung, tài lieu  phiic vi cuc hop; triu tap,  chU trI 
và lUm chU t9a cuc hop Hi dOng quán trj; 

c) T0^ chac vic thông qua nghj quyêt, quyêt djnh cUa Hti dng quãn tn; 

d) Giám sat qua tnInh t0^ chac thirc hin các nghj quyt, quyt djnh cUa Hi 
dOng quãn trj; 

e) ChU t9a cuc hop Dai hi dng c6 dông; 

1) Co trách nhim dam báo viéc Hi dng quán trj gii báo cáo tài chinh näm, 
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báo cáo hoat dtng cüa Tng cong ty, báo cáo kim toán va báo cáo kim tra 
cña Hi dông quân trj cho các cô dong tai cuc hop Di hi dông c6 dong.. 

4. TriRmg ho p ChU tjch Hi dng quán trj Co dn tir chirc ho.c bj min nhim, 
bãi nhim, Hi dng quân trj phãi bâu ngui thay the trong thi han  10 ngày kê tir 
ngày nhân don tir chirc hoic bj min nhim, bãi n1iim. 

5. Tru?mg hçp Chü tjch Hi &ng quán trj vng mt hoc không 	thixc hin 
disçic nhiêm vii cüa mInh thI phài iy quyên bang van bàn cho mt thành viên khác thirc 
hiên quyn và nghia vu cüa Chñ tich Hi dông quãn trj. Trix?mg hçip không CO ngtthi 
drçic üy quyên hotc Chñ tich Hi dông quãn trj chét, mat tich, bj tam  giam, dang chap 
hành hInh pht ti, dang chap hành bin pháp xü 1 hành chInh tai  cc si cai nghin bat 
buc, co scr giáo duc bat buc, trôn khOi noi ci.r trü, bj han  chê hotc mat näng 1irc hành 
vi dan su, cO khO khãn trong nhn thic, lam chñ hành vi, bj TOa an cam dam nhim 
chi'rc vii, cm hành nghê hotc lam cong vic nhât djnh thI cac thành viên con lai  bàu 
rnt ngithi trong so các thành viên gift chirc CH tich Hi dông quãn trj theo nguyen 
täc da so thành viên cOn 'ai  tan thành cho den khi có quyêt djnh mi cüa Hi dông 
quãn trj. 

D  u 35. Cuc hçp cüa Hi dông quãn trj 

1. Chü tich Hi dng quãn trj dixçc bu trong cuc hop du tiên cüa Hi dng 
quân trj trong thai han  bay (07) ngày lam vic ké tir ngày kêt thüc bâu cir Hi dong 
quãn trj do. Cuc hp nay do thành viên có so phiéu bâu cao nhât ho.c t le phiêu bâu 
cao nhât triêu tap va chU tn. Truyng hop cO nhiêu hcm mt thành viên cO so phiêu bâu 
hoc t le phiêu bâu cao nhât và ngang nhau thI các thành viên bâu theo nguyen täc da 
so dê chn mt (01) ngui trong so ho triu tp hp Hi dông quãn trj. 

2. Hi dng quãn trj phãi hp It nht mi qu mt (01) ln và cO the hp bt 
thi.thng. 

3. Chü tich Hi dng quãn trj triu tp hp Hi dng quàn trj trong trtrng hop 
sau day: 

a) CO de^ nghj cOa Ban kirn soát hoc thành viên dc lp  Hi dng quán trj; 

b) CO de nghj cüa Tng giám dôc hoc It nhAt näm (05) ngithi quàn l khác; 

C) Co de nghj cOa It nhAt hai (02) thành viên Hi dng quãn trj; 

4. De nghj quy djnh tai  khoãn 3 Diu nay phâi diiçic lp thãnh van bàn, trong dO 
néu rO muc dich, van dê can thào 1un và quyêt djnh thuc thâm quyên cüa Hi dông 
quàn trj. 

5. Chü tich Hi ding quán trj phãi triu tap hp Hi dông quãn trj trong thii 
han 07 ngày lam vic kê tir ngày nhn dixçc dé nghj quy djnh tai  khoãn 3 Dieu nay. 
Truong hop khOng triêu tap hop Hôi dong quan tri theo dê nghi thi Chu tich HOi dOng 
quãn trj phâi chju trách nhim ye nhungthit hai  xay ra dôi vâi Tong cong ty; ngi.thi 
dê nghj cO quyên thay the Chñ tich Hi dông quàn trj triu tp hp Hi dông quán trj. 

6. Trueing hop cO yêu c.0 cüa kim toán viên dc lp thrc hin kim toán báo 
cáo tài chInh cOa Tng cong ty, ChO tich Hi dong quãn trj phãi triu tp hp Hi dông 
quán iii dê bàn ye báo cáo kiêm toán và tInh hInh Tong cOngty. 
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7. Chñ tjch Hi dng quãn trj hotc ngirii triu tp hop Hi dng quàn trj phái 
giri thông bão m?yi ho p chm nhât là ba (03) ngày lam vic tnrâc ngày hop. Thông báo 
mi hop phãi xác djnh cu the thai gian và dja diem hop, chtrnng trInh, các van dê thão 
lun và quyêt djnh. Thông bão mi h9p phãi kern theo tài 1iu si'r dung tai cuc hçp  va 
phiêu biêu quyêt cüa thành viên. 

Thông báo m?yi hop Hi dng quãn trj có the giri bang giy m?ii, din thoi, 
fax, phixcmg tiên diên tü hoäc phisxng th(rc khác nhrng phài bão dam den duçic dja chi 
lien lc cña tirng thành viên Hi dông quân trj di.xçic dang k) tai Tong cong ty. 

8. Chü tjch Hi dng quãn trj hoac nguñ triu tp gui thông báo mi ho p Va 
các tài Iiu kern theo den các Kiêm soát viên nhi.r dôi vâi các thành viên Hi dông 
quán trj. 

Kim soát viên có quyn di,r các cuc hp Hi dông quãn trj; có quyn thào 
lutn nhung không duçc biêu quyêt. 

9. Cuc hp Hi dng quãn trj dirçic tiên hành khi có tr ba phn tu (3/4) tng s 
thành viên trr len du hop. Trti?mg hcTp cuc  hop duçc triu tap theo quy djnh tai khoãn 
nay không dñ sO thành vien dr hp theo quy dnh thI duc triu t.p Ian thu hai trong 
thi han bay (07) ngày ke tir ngày dirdjnh hop lan thir nhât. Trung hp nay, cuc hop 
diic tiên hành neu có hn mt nüa so thành viên Hi dông quãn trj dir hop. 

10. Thành viên Hi dng quãn trj dixçic coi là tham dr và biu quyt ti cuc hop 
trong tri.r&ng ho p sau day: 

a) Tharn dir va biu quyt trirc tip ti cuc hop; 

b) lily quyn cho ngithi khác den dir hop và biu quyt theo quy djnh tai khoãn 
l2 Dieu này; 

c) Tham di,r va biu quy& thông qua hi nghj trirc tuyên, bO phiu din tCr hotc 
hInh thirc then ttr khác; 

d) Giri phiu biu quy& den cuc hop thông qua thi.x, fax, thur din tu; 

11. Trtxing hop gui phiu biu quy& den cuc hop thông qua thu, phiêu biu 
quyêt phái dung trong phong bi dan kin và phái duçc chuyên den Chü tjch Hi dông 
quán trj chm nhât là mt (01) gi6r truàc khi khai mac. Phiêu biêu quyêt chi dirçic mi 
tnrc six chrng kiên cüa tat ca nhung ngi.r?Yi dg hop. 

12. Thành viên phãi tham dir day dü các cuc hop Hi dng quân trj. Thành viên 
&rccc Ay quyên cho nguii khác dir hop và biêu quyet nêu di.rqc da sO thành viên Hi 
dông quán trj chap thun. 

13. Biuquyt: 

a) Tth quy djnh tai Dim b Khoàn nay, mi thành viên Hi dng quán trj hotc 
ngixii dixqc u quyên trirc tiêp có mtt vài tu cách cá nhân tai cuc hop .Hi 
dOng quàn tri có mt (0 1) phiêu biêu quyêt; 

b) Thành viên Hi dng quân trj khong dixçic biu quyt v các hop dng, các 
giao djch hoäc de xuât ma thành viên do hoc ngiRi lien quan tth thành viên 
dO CO lcii Ich và loi Ich dO mâu thuân hoãc có the mâu thun vài lçii Ich cüa 
Tong cong ty. Thành viên Hi dOng quãn trj không duçic tInh vào so li.rqng j 
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dii biu ti thiu cn thit có mtt d có 	t chiirc cuc h9p Hi dông quàn 
trj ye nhitng quyêt djnh ma thành viên dO không có quyên biêu quyêt; 

c) Theo quy djnh tai Dim d Khoãn nay, khi cO v.n de phát sinh trong mt cuc 
hop cUa Hi dông quãn trj lien quan den 1?i  Ich cüa thành viên Hi dong 
quãn trj hoac lien quan den quyên biêu quyêt mt thành viên ma nhttng van 
& dO không &rçYc giãi quyêt bang vic tir nguyen tir b6 quyên biêu quyêt.cüa 
thành viên Hi dong quàn trj có lien quan, nhung van dê phát sinh dO thrçc 
chuyên tâi Cho chü tot cuc hop quyêt djnh. Phán quyêt cña chñ toa lien 
quan den van dê nay có giá trj là quyêt djnh cuôi cüng tri'r truOng hçTp tInh 
chat hoac phm vi lcii Ich cña thành viên Hi dong quân trj lien quan chua 
dtrcic cong bô day dñ; 

d) Thành viên Hi dng quãn trj hu&ng lqi ti'r mt hop dng du?c quy djnh tai 
Khoãn 5 Diêu 46 Diêu 16 nay duçic coi là cO l?i  Ich dang kê trong hcp dong 
do. 

14. Thành viên Hi dông quãn trj trirc tiêp hoc gián tiêp duc huâng li tir mt 
hçp dông hoc giao djch dä du(c k kêt hoc dang dir kiên k kêt vâi lông cong ty và 
biêt bàn than là ngithi cO lqi Ich trong do có trách nhirn cOng khai bàn chat, ni dung 
cña quyên l(ii do trong cuc hçp ma Hi dông quân trj lan dâu tiên xem xét van dê k2 
kêt ho p dông hoc giao djch nay. Trithng hçp mt thành viên Hi dOng quãn trj không 
biêt bàn than và ngui lien quan cO lqi Ich vào thai diem hçp dông, giao djch thrçic k 
vi lông cOng ty, thành viên Hi dông quãn trj nay phãi cong khai các lçi Ich lien 
quan tai  cuc hop dau tien cüa Hi dong quãn trj dtrqc to chc sau khi thành viên nay 
biêt rang mInh cO lqi Ich hoc se có 1çi Ich trong giao djch hoc hop dOng lien quan. 

15. Nghj quyt, quy& djnh cüa Hi dng quãn trj drçc thông qua nu dugc da s 
thành viên dir h9p tan thành; Tnr?mg hap so phiêu tan thành và phãn dôi ngang bang 
nhau, phiêu biu quyêt cOa Chñ tjch Hi dong quán trj là phiêu quyêt djnh. 

16. Quy& djnh dixçic thông qua theo hInhthüc ly kin bang van bàn tren co s 
kiên tan thành cüa da sO thành viên HOi  dông quãn trj theo Khoãn 15 Dieu nay. 

Quyet djnh nay có hiu hrc yã giá tri nhu Quyet djnh dugc các thành viên Hi dông 
quãn trj thông qua tai  cuc h9p duçic triu tp và to chi'rc theo thông l. 

17. Biên bàn h9p Hi dông quãn trj 

Các cuc hop cüa Hi dng quãn trj phài dixç'c ghi biên bàn và CO the ghi am, 
ghi và liru gia duâi hlnh thrc din ttr khãc. Biên ban phãi cO các ni dung chO yêusau 
day: 

a) Ten, dia chi trii sâ chInh, ma so^ doanh nghip; 

b) Miic dIch, chrniing trInh và ni dung hçp; 

c) Th6i gian, dja dim hop; 

d) H9, ten tirng thành viên dir hop hoc ngixani dirc üy quyn dr hp và each 
thrc dtr hop; ho, ten các thành viên không dtr hop và 1 do; 

e) Cãc vtn de thrçc thão 1un và biu quyt ti cuc hop; 

1) TOm tat phát biu kin cüa trng thành 'viên dg hop theo trinh tir din bin 
cüacuchop; 	 / 
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g) Kt qua biu quyt trong do ghi rO nhüng thành viên tan thành, không tan 
thành và không có kiên; 

h) Các vn & da duçc thông qua; 

i) H9, ten, chü k chU toa và thu k cuc hop. 

Chü t9a, nguOri ghi biên bàn và nhung ngi.thi k ten trong biên bàn phãi chju 
trách nhim ve tInh trung thirc và chInh xác cUa ni dung biên bàn hQp Hi dong quan 
trj. 

Biên bàn hop Hi dng quân trj và tài lieu sü dung trong cuc hop phãi duçxc 
liru gi[r ti trii sO chInh cüa Tong cong ty. 

Biên bàn lap bang ting Vit và bang tiêng Anh có hiu 1irc pháp l nhu nhau. 
TruOng hop cO su khác nhau ye ni dung gifla biên bàn bang tiêng Vit và bang tiêng 
Anh thi ni dung trong biên bàn bang tiêng Vit duçc áp ding. 

Dieu 36. Ngirbi phi trách quãn trj cong ty 

1. Hi dng quàn trj thành lp  T giüp vic Hi dèng quàn trj th%rc hin chirc 
näng nhim Vii cOa Ngithi phii trách quàn trj cOng ty dê M trçi cho hoat dng quãn trj 
Tong cong ty ducic tiên hành mt cách có hiu qua. To giüp vic gôm T0^ trtthng và 
các thành vien. Thành vien To giüp vic Hi dong quãn trj phài là ngithi hiu bi& v 
pháp lut và không duc dong thi lam vic cho cong ty kim toán dang thirc hin vic 
kiêm toán các Mo cáo tài chInh cüa Tong cong ty. Thành vien To giüp vic HDQT 
duqc tuyên dung theo quy trInh tuyên dung chung và cO sv thông qua cüa HDQT, Co 

the lam vic theo chê d6 chuyên trách hotc kiêm nhim. 

2. T6 truO'ng T6 giUp vic chju sir chi dao tr?c tip cüa Chü tjch, Phó Chü tjch 
Hi dông quàn trj. Thành viên To giüp vic thirc hin các nhim vii theo sir phân cong 
cña To trithng To giüp vic 

3. To tru&ng Tê giüp vic Hi dng quàn trj có các quyn và nghia vii: 

a) Tu vn Hi dng quàn trj trong vic t6 chirc hop Di hi dng cÔ dông theo 
quy djnh và các cOng vic lien quan gitia Tong cOng ty và cô dông; 

b) Chun bi các cuc hçp Hi dèng quán trj, Ban kim soát và Dai  hi dông cô 
dong theo yeu câu cüa Hi dông quàn trj hoc Ban kiêm soát; 

c) Tu v.n ve thU tuc cUa các cuôc hop; 

d) Tham dii và lam thu k các cuc hçp; 

e) Tu vn thU tc lp các nghj quyt cUa Hi dng quàn tri phU hçrp vâi quy 
djnh cUa pháp 1ut; 

Cung cp các thông tin tài chInh, bàn sao bien ban hop Hi dng quán trj Va CáC 

thông tin khác cho thành vien Hi dOng quàn trj và Kiêm soát viên; 

g) Giám sat và báo cáo Hti dng quán trj ve hoat dng cong b0^ thông tin cUa 
Tong cong ty; 

h) Là du mi lien lc vài các ben co quyn li lien quan; 

i) T 0^ trithng T6 giUp vic duc quyn trVc tip gUi thu m?ii hop Hi dng quãn 
trj và các tài lieu  lien quan cho các thành vien Hi dông quãn trj khi duc 
ChU tjch Hi dong quàn trj phê duyt; cO trách nhim dOn dôc, nhäc nh6r các 
thanh vien HOi dOng quan tri thuc hiên cac nhiêm vu ducic giao, Duoc phep -j dill 
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lien he vi các cu quan lien quan de^ thu thp, cung cp thông tin theo yêu 
cu cüa thãnh viên Hi dong quãn trj dê phic viii cong tác tu van; 

j) Soin thão các van ban theo yeu cu cña Hi dng quãn tn; quãn l h so, 
van ban ye hott dng cüa Hi dong quãn trj; 

k) H trçi thành viên Hi dng quãn trj trong vic thirc hin quyn và nghia vii 
duçic giao; 

1) Ho trçi Hi dng quán trj trong áp dung và thrc hin nguyen tc quân trj 
Tong congty; 

m) H06  trçi Tng cOng ty trong xây dng quan he c0A dông và báo ve quyën và lçi 
Ich hçp pháp cüa cO dông; 

n) Quyn và nghia vi;i khác theo quy djnh cüa Tng cOng ty; 

o) Các nhim vi;i khác do Hi dng quán trj giao; 

p) CO trách nhim bão mt thông tin theo các quy djnh cüa pháp lust  va Diu 1. 

VIII. TONG GIAM BOC VA NGU`bI DIEU HANH KHAC 

Dieu 37. To chirc b6 may quãn 1 

He thng quãn 12 cüa Tng cong ty phài dam bão b6 may quàn 1 chju trách 
nhim truàc Hi dông quãn trj và chju sir giám sat, chi do cOa Hi dOng quãn trj 
trong cOng viêc kinh doanh hang ngày cüa Tong cong ty. Tong cong ty có Tong giám 
doe, các PhO Tng giám doe, Kê toán tnrâng và các chc danh diêu hành khác do .Hôi 
dông quãn trj bo^ nhim. Vic bô nhim, min nhim, bài nhim các chirc danh nêu 
trên phài thrçe thông qua bang nghj quyêt, quyêt djnh cüa Hi dông quãn trj. 

Dieu 38. NguOi diu hành Tong cong ty 

1. Nguii diu hành Tong cOng ty bao gôm Tng giám dc, PhO Tng giám dc, 
Kê toán truYng va ngiRi diêu hành khác. 

2. Theo de^ nghj cüa Tng giám doe và duçic si;r chap thun cOa Hi dng quân 
tn, Tong cOng ty duçic tuyên di;rng ngui diêu hành khác vâi so lrn'ng va tiêu chu.n 
phñ hop vri co câu va quy chê quãn l cña Tong cOng ty do Hi dong quãn trj quy 
dinh. NguOi diêu hành doanh nghip phãi có trách nhim dê h trcr Tang cOng ty dt 
dirçc các mi;ic tiêu dê ra trong hoat dng và to chirc. 

3. Tong giám dc thrçc trã !l.rGng vii thithng. Tien hrnng và thixmg cüa Tng 
giám dôc do Hi dông quin trj quyêt djnh. 

4. Tin lucing cüa ngiri diu hành duc tInh vào chi phi kinh doanh cña Tng 
cOng ty theo quy djnh cüa pháp 1u.t ye thuê thu nhp doanh nghip, &rçic the hin 
thành rni;ic riêng trong bão cáo tài chInh hang näm cüa TOng cOng ty và phii báo cáo 
Dti hi dông cô dOng tai cuc hop thuOng nien. 

Diu 39. Bob nhim, min nhim, nhim vii và quyn hin cüa Tang giám dc 

1. Hi dng quin trj b6 nhim mt (01) thành vien Hi dông quin trj hoc thuê 
nguYi khác urn Tong giám dôc. 

2. Tong giám dc là ngizori diu hinh cOng vic kinh doanh hang ngày cüa Tong 
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cong ty; chju sir giám sat cüa Hi dng quãn trj; chju trách nhim truOc Hi dng quãn 
trj va trurc pháp luât ve^ vic thirc hin quyên, nghia vi duçic giao. 

3. Nhim k5' cüa Tng giám dc khong qua näm (05) näm và có 	duçic b 
nhim iai  vâi s6 nhim k' không htn ché. 

4. Tong giám dc phãi dáp üng các tiêu chun, diêu kin sau: 

a) Co dü nàng lrc hành vi và không thuc nh(rng di tu(ng bj cm quan 1 
doanh nghp theo quy djnh cüa Pháp 1ut; 

b) Co trInh Q chuyên mon ttr di h9c tr& len, cO kinh nghim thirc te trong 
quãn trj kinh doanh hoc trong các ngành, nghe kinh doanh chü yêu cüa 
Tong cOng ty; 

c) Không duçic là ngithi có quan he gia dInh cüa nguOri quãn 1 doanh nghip, 
Kiêm soát vien cüa Tong Cong ty, ngu?ñ dii din phãn von cña doanh nghip 
khác ti Tong cOng ty. 

5. Tong giám dc có các quyén và nghia vii sau: 

a) Thirc hin các nghj quyt, quy& djnh cüa Dai hi dng cÔ dong và Hi dng 
quãn tn, kê hoch kinh doanh va kê hotch dâu tu cüa Tong cong ty dâ di.rçc 
Dai hi dông cô dong và Hi dông quãn trj thông qua; 

b) Quyt djnh ttt Ca the vn d không cAn phâi cO nghj quy& cUa Hi dng 
quãn trj, bao gOm: (i) Thay mt Tong cong ty k kêt cac hop dOng mua, ban, 
vay, cho vay va hçip dông khác có giá trj nhó ba muai lãmphân tram (3 5%) 
tong giá trj tài san duçc ghi trong báo cáo tài chInh gân nhât duçc kim toán 
cüa Tong cOng ty tth các Hqp dOng quy dnh ti Diem a và Diem b, Khoãn 5, 
Diêu 46 cüa Diêu le nay; (ii) Quyet djnh các van dê lien quan den cong viêc 
kinh doanh hang ngày cña Tong cong ty và (iii) các van de khác không thuOc 
thâm quyên cüa Hi dOng quân trj; 

c) Kin nghj phwing an ccr cAu t6 chi.'rc, kin nghj hoc ban hành quy che quãn 
l ni b6 cüa Ttng cong ty; 

d) Quy& djnh thành ltp các phOng chuyên mon nghip vii, ban quail i dir an 
dâu liz sau khi disçic sir chap thutn cüa Hi dông quân trj; 

e) Kin nghj s lucing và Ngithi diuhành doanh nghip ma Tng cOng ty cAn 
tuyên dung dê HOi dông quan tri bô nhiêm hoãc mien nhiêm nhäm thirc hiCn 
các hott dng quân 1 tot nhât theo yêu câu cUa Hi dOng quán trj và liz van 
dê Hi dOng quãn trj quyêt djnh mi'rc lwmg, thu lao, các igi ich và các diêu 
khoãn khác cUa hcip dOng lao dng cüa Ngi.thi diêu hành doanh nghip; 

f) Quyt dinh bO^ nhim, min nhiêm, each chrc, bãi nhiêm, khen thuàng, k 
lu.t, quyêt djnh müc hrcing, thrnng dOi v6i các chüc danh quãn l khác trong 
TOng cong ty, trir nh(ng Ngithi dieu hành doanh nghip thuc thArn quyên 
cüa Hi dOng quãn trj; 

g) Quyt djnh lwmg và phii cp (nu cO) di vài ngiRi lao dng trong Tng 
cong ty, ke^ cã chtrc danh quãn 12 thuc thâm quyen bô nhim cüa TOng 
Giámdôc; 
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h) Tnrc ngày 31 tháng 12 hang näm, Tng Giám dc phâi trInh Hi dông quán 
trj phé chuân kê hoach kinh doanh chi tiêt cho nãm tài chInh tiêp theo trên Co 
si dáp i'rng các yêu câu cüa ngân sách phü hqp cUng nhu kê hoach tài chInh 
nãm (05) näm; 

i) Dê xuât nhtrng bin pháp nâng cao hott dng và quán l cOa Tong cong ty; 

j) Chun bj các bàn dir toán dài han, hang näm và hang qu cOa Tng cong ty 
(sau day gi là bàn dir toán) phc vii hoat dng quán 1 dài han, hang näm Va 
hang qu cüa Tng cong ty theo kê hoach kinh doanh. Ban dir toán hang nãm 
(bao gm Ca bang can di ke toán, báo cáo kêt qua hoat dng kinh doanh và 
báo cáo kru chuyn tiên t dir kiên) cho tirng näm tài chInh phâi dixçic trInh 
de Hi dng quãn trj thông qua và phãi bao gôm nhüng thông tin quy djnh tai 
các quy che cña Tng cong ty; 

k) CO trách nhim lp k hoach trInh Hi dng quán trj thông qua các vn d 
lien quan den vic tuyên ding, dào tao, cho ngi.thi lao dng thôi vic, luang, 
bâo him xã hi, ph(ic lvi, khen thixâng và k3 luat dôi vOi ngithi lao dng a 
chi.'rc danh quãn 1 thuc thâm quyên bô nhim cüa Tong Giám dôc; 

1) Tuyn dung ngiRi lao dng; 

m  	trong kinh doanh;  Ki  

n) Thuc hiên tt câ các hoat dng khác theo quy djnh cüa Diêu 18 nay và các 
quy chê cüa Tong cOng ty, các quyêt djnh cüa Hi dông quân trj và Pháp 
lust. 

6. Tng Giám dc chju trách nhim truâc Hi dng quãn trj và Dai hi dng 
co dông ye vic thirc hin nhim vi và quyên han diiqc giao và phái báo cáo các co 
quan nay khi duçc yêu câu. 

7. Hi dng quãn trj cO the min nhim Tng giám dc khi da so^ thành viên 
Hi dông quán trj có quyên biêu quyêt d%r hp tan thành và bô nhim Tong giám dOe 
mói thay the. 

IX. BAN KJEM SOAT 

Dieu 40. U'ng cfr, de cfr Kiêm soát viên 

1. Vic de^ ctr các üng viên vào Ban kim soát: Các cO dông có quyên gp so 
phiêu biêu quyêt cña trng ngi.thi lai vâi nhau dê dê cr các rngviên Ban kiêm soát. Co 
dong hoac nhóm cô dOng nàm giit tir nàm phân tram (05%) den dwi mi.thi phân tram 
(10%) tong so cô phan co quyên biêu quyêt duçc dê cir mt(01) irng viên; tr mthi 
phân tram (10%) den dixi ba muoi phân tram (30%) duc de cfr tôi da hai (02) img 
viên; tfr ba mu(yi phân tram (3 0%) trâ len duçc dê cfr dñ so irng viên. 

2. Tnring hcip s krçng các img viên Ban kirn soát thông qua d cfr và i'rng Cu 
van khOng dü so lucing can thiêt, Ban kiëm soát duong nhim cO the de cir them lrng 
cr viên hoc to chüc de cr theo ca chê duc Tong cOng ty quy djnh tai Quy chê ni b 
ye quan trj Tong cong ty. CG chê Ban kiêm soát throng nhirn d cu üng viên Ban 
kiêm soát phãi duçic cOng ho rO rang và phâi dirge Dai hi dOng cO dông thông qua 
tnràc khi tiên hanh dê cü. 	
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Dieu 41. Thành phân Ban Klein soát 

1. S6 hrçmg Kim soát viên cña Tng cong ty là ba (03) ngithi. Nhim kS'  cña 
Kiêm soát viên không qua näm (05) näm và cO the dwc bâu li v(yi so nhim k' không 
han chê. Ban kiêm soát phãi cO hm int nfra so thành viên thuing trñ a Vit Nam. 

2. Kim soát vien phãi clap üng các tiêu chutn và diu kin sau: 

a) Co nãng luc hành vi dan sir dày dO và không thuc dôi tucxng bj cam thành 
lp và quàn l doanh nghip theo quy djnh cOa Pháp lut; 

b) Không dixçrc gift chirc vii Nguai quán l doanh nghip trong Tng cong ty và 
không phãi là ngu?ri cO quan he gia dinh vai các thành vien Hi dông quân 
trj, Tong giám dôc, Nguai quãn l doanh nghip cOa Tong cong ty và ngu?ri 
dti din phân von cOa doanh nghip khác tai  Tong cong ty. Kiêm soát vien 
không nhât thiêt phãi là cô dông hotc ngiRii lao dng cOa Tong cong ty; 

c) Các Kim soát vien không phãi là nguai trong b6 phn ke toán, tài chInh cUa 
Tong cong ty và không phái là thành vien hay nhân vien cOa Cong ty kim 
toãn dc lp thrc hin vic kiêrn toán các báo cáo tài chInh cOa Tong cOng ty 
trong ba (03) näm lien truàc do; 

d) Di.rnc dào tio mt trong các chuyên nganh ve kinh t& tài chInh, ke toán, kim 
toán, lu.t, quàn trj kinh doanh hoac chuyên ngành phO hop vài hott dng 
kinh doanh cOa Tng cong ty; 

3. Kim soát vien bj min nhim trong các tnr&ng hop sau: 

a) Thành viên dO bj Pháp lut c.m lam Kirn soát viên hoc không cOn dO tiêu 
chuân, dieu kin lam Kiêm soát vien theo quy djnh tai Khoãn 2 Dieu nay; 

b) Thành viên do tü chirc bang mt van bàn thông báo di.rçc giri dn trii sa 
chInh cOa Tong cong ty và duçc chap thun; 

c) Thành vien dO bj ri bun  tam than và các thành vien khác cOa Ban kim soát 
có nhung bang chi'rng chuyên mon chIrng tO ngithi dO không cOn nàng hrc 
hành vi dan sir; 

d) Thành viên dO yang m.t không tham d.r các cuc h9p cOa Ban kim soát lien 
tic trong vOng sáu (06) tháng lien tiic không duc sir chap thun cUa Ban 
kiêm soát và Ban kiêm soát ra quyêt djnh rang chac viii cOa ngui nay hi bó 
trOng; 

4. Kim soát viên bj bäi nhim trong các trurng hçTp sau: 

a) Khong hoàn thành nhim vu, cOng vic duçc phân cOng; 

b) Vi phm nghiêm trong hoc vi phtm nhiu ln nghia vi cOa Kim soát viên 
theo quy djnh tai Diêu le nay và quy djnh cOa Pháp lut; 

c) Theo quyt djnh cOa Duui hi dng cO^ dông 

Dieu 42. Tru*ng Ban kiêm soát 

1. Tri.rang Ban kim soát do Ban kim soát b.0 trong sé các Kim soát viên; 
vic bâu, min nhim, bài nhim theo nguyen the da sO. Truang Ban kiêrn soát phãi co 
bang tot nghip dui  hc trâ len thuc mt trong các chuyêi ngành kinh tê, tài chInh, kê 	/ 
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toán, kim toán, luât, quãn trj kinh doanh. 

2. Quyn và nghia vii cüa Trtthng Ban kiêm soát: 

a) Triu tap cuc hop Ban kim soát; 

b) Wu c&u HOi  ding quãn trj, Tng giám dc va ngu?i diu hành khác cung 
cap các thông tin lien quan dê báo cáo Ban kiêm soát; 

c) LP và k báo cáo cUa Ban kim soát sau khi da tham kháo kin cüa Hi 
dông quãn trj dê trinh Dti hi dông cô dong. 

Dieu 43. Quyn và nghia viii cüa Ban kim soát 

Ban kirn soát có quyn: 

a) Thrc hin giám sat Hi dng quãn trj, Tng giám dc trong vic quán l và 
diêu hành Tong cong ty. 

b) Kim tra tInh hop 1, hçip pháp, tInh trung thirc và rni'rc Q cAn trong trong 
quãn 1, diêu hành hoat dng kinh doanh; tInh he thOng, nhât quán và phü 
hçp cüa cong tác ke toán, thông ké và lp báo cáo tài chInh. 

c) ThAm djnh tInh dAy dü, hp pháp vã trung thirc cüa báo cáo tInh hInh kinh 
doanh, báo cáo tài chInh hang nãm và 06 tháng cüa Tong cong ty, báo cáo 
dánh giá cong tác quãn 1 cüa Hi dong quãn trj và trinh báo cáo thAm djnh 
tai cuc hop Dai  hi dông cô dông ththng niên. RA soát hçip dông, giao djch 
vâi ngthi có lien quan thuc thâm quyên phë duyt cüa Hi dông quãn trj 
hoac Dai hi dông cô dông và dua ra khuyên nghj ye hçrp dong, giao dlch  can 
cO phê duyt cüa Hi dong quãn trj hoc Dai  hi dông cô dOng. 

d) Rd soát, kim tra và dánh giá hiu 1irc và hiu qua cña he thêing kim soát ni 
b, kiêm toán ni b, quãn 1 rüi ro và cãnh báo sam cüa Tong cong ty. 

e) Xem xét s6 ke toán, ghi chép ke^ toán và tài 1iu khác cüa Tng cOng ty, cOng 
vic quãn 1, diêu hành hott dng cüa Tong cOng ty khi xét thây can thiêt 
hotc theo nghj quyêt Dai  hi dông cô dOng hoc theo yeu cau cUa cô dông 
hotc nhóm cô dong quy djnh tai khoãn 2 Diêu 18 cüa Diêu le nay. 

1) Khi cO yêu cAu cña co^ dông hoc nhóm co^ dOng quy djnh tai khoãn 2 Diu 
18 cüa Diêu le nay, Ban kiêm soát th?c hin kiêrn tra trong thi han  bay (07) 
ngày lam vic ké ttr ngày nhn ducic yêu cau. Trong thai han  mithi lam (15) 
ngày ké tü ngày két thñc kiêm tra, Ban kiêrn soát phãi báo cáo ye nhUng van 
dê thrçic yêu câu kiém tra den Hi dông quãn trj và cô dOng hoc nhOm cô 
dông cO yêu cau. Vic kiêm tra cña Ban kiêm soát quy djnh tai khoãn nay 
không dirçc can tth hoat dng bInh thu?mg cüa Hi dOng quán trj, không gay 
gián doan diêu hành hoat dng kinh doanh cüa Tong cOng ty. 

g) Kin nghj H 	 ot 	ông cô i dng quãn trj hc Dai  hi d 	dOng bin pháp sfra di, 
ho sung, cãi tiên co câu to ch(rc quãn 1, giám sat và diéu hành hoat dng 
kinh doanh cüa TOng cOng ty. 

h) Khi phát hin có thành viên Hi dng quãn trj, Tng giám dc vi pham quy 
djnh tai  Khoán 2 Diêu 46 cüa Diêu 16 nay phãi thông báo ngay bang van ban 
cho Hi dOng quãn trj, yêu câu ngithi có hành vi vi pham châm düt hành vi 
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vi phtm và có giãi pháp khc phiic hu qua. 

i) Tham dr vã tham gia thão 1un tai các cuc hop Dti hi dng cÔ dông, Hi 
dông quán trj vã các cuc hop khác cüa Tong cong ty. 

j) Sfr dung tii vn dc lap,  b6 phn kim toán ni b6 cüa Tng cong ty de^ thirc 
hin nhim vi du(ic giao. 

k) Ban kim soát có 	tham khão kik ctiaHi dng quãn trj truâc khi trInh 
báo cao, kêt 1utn va kiên nghj len Dai  hi dong cô dong. 

1) Co quyn tip cn M sci, tài 1iu cüa Tang cong ty luu gui tai tri,i sâ chInh, 
chi nhánh và dia dirn khác; Co quyên den dja diem lam vic cüa ngui quãn 
1 và nhân viên cüa Tong cOng ty trong gi& lam vic. 

M) CO quyn yeu cu Hi ding quán trj, thành viên Hi dng quân trj, Tong 
giám doe va ngui diêu hành khác cung cap day dü, chInh xác, kip thi thông 
tin, tài lieu ye cong tác quãn l, diêu hành và hot dng kinh doanh cUa Tong 
cOngty. 

n) De^ xut, kin nghj Dti hi dng c6 dOng phê duyt danh sách t6 chirc kim 
toán dixçc chap thun th%rc hin kiêm toán Báo cáo tài chInh cña Tong cOng 
ty. 

o) Trixmg ho p phát hin hành vi vi phm pháp luat  hotc vi phm Diêu 16 Tong 
cOng ty cña thành viên Hi dông quãn trj, Tong giám doe và ngui diêu hành 
khác cña doanh nghip, Ban kiêm soát phãi thông báo bang van ban cho Hi 
dông quãn trj trong vOng bOn muoi tam (48) gi, yêu câu ngixi có hành vi vi 
phtm châm dirt vi phtm và có giài pháp khäc phic hau  qua. 

p) Các quyên khác theo quy djnh cña pháp 1ut và Diêu l nay 

2. Ban kim soát có nghia vv: 

a) Chju trách nhim trisc cO^ dông ve^ hott dng giám sat cüa mInh. 

b) Tuân thu dung Pháp lut, Diu le Tng cOng ty, quyt djnh cüa Dti hi dng 
cô dông va dao  drc nghê nghip trong thirc hin các quyên và nhim vii dirge 
giao. 

c) Thgc hin cac quyn và nhim vu dirge giao mt cách trung thiic, cntr9ng, 
tot nhât nhäm bão dam 1çi Ich hçip pháp tôi da cüa Tong cOng ty và cô dOng 
cüa Tng cong ty. 

d) Trung thành vth igi Ich cOa Tng cOng ty và cO^ dông Tng cOng ty; khong 
dugc si'r dung thông tin, bi quyêt, ccr hi kinh doanh cüa TOng cOng ty, lam 
diing dja vi, chfrc vu vã tài san cOa Tong cOng ty dê tir lçi hotc phiic vii lgi 
Ich cüa t6 chirc, cá nhân khác. 

e) Xây dirng Quy che hoit dng cüa Ban kim soát và trInh Dti hi dng c 
dOng thông qua. 

f) Báo cáo tai Dui hi dng cÔ dOng phãi dam bâo cO các ni dung sau: 

(i) Kêt qua kinh doanh cüa Tng cOng ty; Két qua hoat dng cüa Hi dng 
quãn trj, Tong giám dôc; 
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(ii) Báo cáo tir dánh giá k& qua hoat dng cüa Ban kim soát và Kim soát 
viên; 

(iii) Thu lao, chi phi hoat dng và các lqi Ich khác cüa Ban kim soát và 
tüng Kiêm soát viên; 

(iv) Tng kt các cuc hop cüa Ban kim soát và các kt 1un, kin nghj cüa 
Ban kim soát; 

(v) Kt qua giám sat tInh hInh hoat dng và tài chInh cña Tng cong ty; 

(vi) Kt qua giám sat dii vâi HOi  dng quãn trj, Tng giám dc và ngui 
diu hành khác cüa Tong cong ty; 

(vii) Kt qua dánh giá sir phi ho hoat dng gifla Ban kim soát vâi Hi 
dng quân trj, Tong giám dôc và các cô dong; 

(viii) Báo cáo dánh giá ve giao djch giüa Tng cong ty, cong ty con vài thành 
viên Hi dông quàn trj, Tong giám doe, ngu1i diêu hành khác cüa 
doanh nghip và nhung ngthi có lien quan cüa dôi ti.rcrng do; giao djch 
gift Tng cong ty vOi cong ty trong do thành viên Hi dông quàn trj, 
Tong giám doe, nguii diêu hành khác cüa doanh nghip là thành viên 
sang ltp hotc là ngi.thi quán l doanh nghip trong thii gian 03 näm 
gân nhât truâc thOri diem giao djch; 

g) Các nghia vii khác theo quy djnh cüa pháp luat  và Diu 16 ndy.  

3. Tnrông hçTp vi phtm nghia vii quy djnh tai  Khoán 2 Diu nay ma gay thit 
hii cho Tng cong ty hoc ngi.ri khác thI các Kiêm soát viên phãi chju trách nhim cá 
nhân hoac lien dcci bôi thithng thit hii do. 

Mi thu nhtp và 1ci Ich khác ma Kim soát viên trrc tip hoac gián tiêp co' 
duçc do vi phm nghia viii quy djnh tai  Khoãn 2 Diêu nay dêu thuc s& htru cüa Tong 
cong ty và bj Tong cOng ty thu hôi. 

4. TruOng hop phát hin CO Kirn soát viên vi phm nghia vii trong thirc hin 
quyên và nhim vi duçic giao thI Hi dông quãn trj phãi thông báo bang van bàn den 
Ban kiêm soát; yêu cau ngu?i có hành vi vi phm chârn dth hành vi vi pharn và có giâi 
pháp khàc phiic hu qua. 

Dieu 44. CuEc hQp cüa Ban kim soát 

1. Ban kim soátphãi hop It nht hai (02) ln 	trong rnt nàrn, s lung thành 
viên tham dr hop It nhât là hai phân ba (2/3) sO Kiém soát viên. Biên bàn hop Ban 
kiêm soát du?c lap chi tiêt và rO rang. Nguii ghi biên ban và các Kim soát viên tham 
dir hop phãi k ten vào biên bàn cuc hop. Các biên bàn hop cüa Ban kim soát phãi 
duçxc !uu giu nhàm xác djnh trách nhim cüa tlmg Kiêm soát viên. 

2. Ban kim soát cO quyn yêu cu thành vién Hi dng quãn trj, Tng giám 
dOc và dai  din tÔ chüc kiêm toán di.rçc chap thu.n tham dir và trã lOi các van dê can 
thrqc lam rO. 

D  u 45. Tin ltro'ng, thñ lao, thu'&ng và loi Ich khác cüa Kim soát viên 

1. Kirn soát viên duc trã tin kro'ng, thu lao, thuàng và li Ich khác theo 
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quy& ctinh cña Dai hi ding cO^ dong. Dai  hi dng cô  dông quyt djnh tng mirc tin 
lwng, thu lao, thiiOng, 1çi ich khác va ngân sách hot dng hang näm cüa Ban kiêm 
soãt. 

2. Kim soát viên duçc thanh toán chi phi an, 6r, di 'at,  chi phi sü ding dich vi 
tu van dc l.p vâi mirc hop l. Tong müc thu lao và chi phi nay không vrnt qua tong 
ngân sách hot dông hang nàm cña Ban kiêm soát dd duçc Dti hi dông cô dong chap 
thuân. 

3. Tin hrng va chi phi hoit dng cña Ban kim soátdiscc tInh vào chi phi 
kinh doanh cüa Tng cong ty theo quy djnh cüa pháp lust  ye thuê thu nhp doanh 
nghiêp, quy dinh khác cüa pháp 1ut có lien quan và phãi duçic lp  thành miic riêng 
trong báo cáo tài chInh hang näm cña Tong cong ty. 

X. TRACH NHIEM CUA THANH VIEN HO! BONG QUAN TR!, KIEM SOAT 
VIEN, TONG GIAM BOC VA NGU'O'! BIEU HANH KHAC 

Thãnh viên Hi dng quãn trj, Kim soát viên, Tng giám dôc và Ngui diu 
hành khác có trách nhiêm thuc hiên các nhiêm vii cña mInh, kê câ nhüng nhim vii vâi 
tu cách thành viên cac tiêu ban cña Hi dông quãn trj, mt cách trung thrc, can trong 
vi li ich cüa Tong cOng ty. 

Dieu 46. Trách nhiêm trung thçrc và tránh các xung dt ye quyn lçri 

1. Thành viên Hi dng quán trj, Kim soát viên, Tng giám dc và Nguii diu 
hành doanh nghip không duçc phép sir dung nhUng Co hi kinh doanh có the mang 
li li ich cho Tong cong ty vi mijc dich cá nhãn; dong thai khong duc sir dung 
nhüng thông tin có duc nhi chuc vu cüa mInh dê tu lçi cá nhân hay dêphiic viii li 
ich cüa to chuc hotc Ca nhân khác. 

2. Thành viên Hi dng quãn trj, Kim soát viên, T6ng giám dc và Nguài diêu 
hành doanh nghiêp CO nghia vi thông báo cho Hi dông quán trj tat cã các 1i ich cO 
the gay xung dt v9i lçii ich cüa Tong cOng ty ma hQ có the duçxc huO'ng thông qua các 
pháp nhân kinh tê, cac giao dich ho.c cá nhân khác; Thông báo kip thai, day dU, chInh 
xác cho Tong cong ty ye (i) Các doanh nghip ma thânh viên Hi dong quán trj, Kiem 
soát viên, Tng Giám dc, NguOi diêu hành doanh nghip ma nhüng ngiJi nay si hüu 
phân von gOp hoäc cô phân va (ii) Các doanhnghip ma Ngi.thi có lien quan cüa thành 
vien Hôi dOng quãn trj, Kiêm soát viên, TOng Giarn doe, Nguri dieu hành doanh 
nghiêp s6r hüu phân vOn gOp, cO phân trên muOi phân tram (10%) vOn diêu l. 

3. Thah viên Hi Ong quãn trj, Kim soát vien, Tng giám dc, Nguii diu 
hãnh doanh nghiëp và nhung ngui cO lien quan vOi các thành viên nêu trên khOng 
duac sr diing cae thông tin chua duc phép cOng ho cña Tong cong ty hoc tiêt 16 cho 
ngui khác dê thrc hin các giao dich có lien quan. 

4. Tong cong ty không cp các khoãn vay hoac bão lãnh cho các thành vien Hi 
dông quán tn, Kiêm soát viên, Tong giám doe, Ngithi diêu hành doanh nghip và 
nhüng ngu1i cO lien quan tâi các thanh vien neu tren hoc pháp nhân ma nhüng ngui 
nay có các lcyi ich tài chInh, tru trung hp eáe khoán vay hoc báo lanh nêu trên dä 
duçc Dui hi dông c6 dOng chap thun. 
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5. Hçp dng, giao djch phãi duçc Dti hi dng c6 dông hotc Hi dng quãn trj 
chap thun: 

a) Hçp dng, giao djch gitra Tng cong ty vi các di tuvng sau day phãi thrçc 
Dii hi dong Co dông hoc Hi dông quãn trj chap thutn: 

(i) C0̂ dông, ngiRii di din üy quyn cüa c dông s hUu trén mi.thi phn 
tram (10%) tOng so cô phân cüa Tong cong ty và nhung ngtrôi CO lien 
quan cüa hQ; 

(ii) Thành viên Hi dng quãn trj, Tng giárn dc và ngui CO lien quan 
cüah9; 

(iii) Doanh nghip lien quan thành viên Hi dng quãn trj, Kim soát viên, 
Tong giám dôc và Ngithi diêu hành doanh nghip, bao gOm: 

a. Doanh nghip ma nhtrng ngixi nay s& htru phn vn gop hoc c OA  
phân; 

b. Doanh nghip ma nhüng ngu?i có lien quan cOa nhung nguOi nay 
cüng si hüu hoc s& hthi riéng phân von gop hoac cô phân trén 
mithi phân tram (10%) von diêu l; 

b) Hi dng quãn trj chip thun các hçp dng và giao djch có giá trj nhO hcm ba 
mmii lam phân tram (35%) tong giá trj tài san doanh nghip ghi trong báo cáo 
tài chInh gân nhât. Trithng hop nay, ngithi di din Tong cong ty k hçip dong 
phãi thông bão các thành viên Hi dOng quãn trj, Kiêrn soát viên ye các di 
tuçmg có lien quan dOi vi ho dông, giao djch do; dOng thôi kern theo dir 
thão hçip dông hoac ni dung chü yêu cOa giao djch. Hi dOng quãn trj quyêt 
djnh vic chap thun hçp dông hoc giao djch trong thi hn mix?ii lam (15) 
ngày, kê tfr ngày nhn thrçc thông báo; Thành viên có lqi Ich lien quan khOng 
có quyên biêu quyêt; 

c) Dti hi dng co^ dông chp thun các hçp dng và giao djch khác ngoài cac 
giao djch quy djnh tai Diem b, Khoãn nay. Tnthng hçp nay, ngi.ri dti din 
Tong cong ty k hçp dOng phâi thông báo Hi dông quán trj và Ban kiêm soát 
ye các dOi tuqng cO lien quan dôi vOi hop dOng, giao djch do; dOng thai kern 
theo dr tháo hcp dOng hoc thông báo ni dung chü yCu cOa giao djch. Hi 
dông quán trl trinh dir thão hop dong hoc giãi trInh ye ni dung chü yêu cüa 
giao djch ti cuc h9p Di hi dOng cO dOng hoc lay kiên cO dOng bang 
van ban. Trung hp nay, cO dOng có l?i  Ich lien quan không có quyên biêu 
quyêt, Hip dOng hoác giao dich dmic chap thuân khi co so cô dOng dai diên 
sáu mmii lam phân tram (65%) tong sO phieu biêu quyet cOn 1i tan thành. 

d) Hop dng, giao djch bj vO hiu và xtr l theo quy djnh cña Pháp lust  khi dtxçic 
giao k& hoc thirc hin ma chua du(c chap thuan  theo quy djnh tai Dim b vã 
Dim c cüa Khoãn nay. Ngtthi dai  din theo pháp 1ut cüa Tong cOng ty, cO 
dOng, thãnh viên Hi dông quãn trj hoc Tong giám dOe có lien quan phãi bôi 
thu?ng thit hi phát sinh, hoan trã cho Tong cOng ty các khoãn 1i thu duc 
tir vic thrc hin hçp dOng, giao djch do; 

e) Ting cong ty phái thirc hin cong bOA thông tin v các nghj quyt nay theo quy 
djnh cüa pháp lust  chrng khoán ye cong bO thông tin. 
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Dieu 47. Trách nhim ve^ thit hi và bôi thlthng 

1. Thành vien Hôi dng quãn trj, Kim soát viên, Tng giám dôc và Ngi.thi diêu 
hành doanh nghip vi phtm nghia vii, trách nhim trung thirc và can trong, không hoàn 
thành nghia vu cüa mInh vri sir man can và nàng 1irc chuyên mon phãi chju trách 
nhim ye nhng thit hui do hành vi vi phm cüa mInh gay ra. 

2. Tong cong ty bi thii?rng cho nhUng nglxii dã, dang hotc có the trâ thành mt 
ben lien quan trong các vu khiu nai, kin, khâi to (bao gOm các vi vic dan sir, hành 
chInh va không phãi là các v1 kin do Tong cOng ty là nguii khii kin) nêu ngithi do dã 
hoc dang là thành viên Hi dOng quãn trj, Ngithi diêu hành doanh nghip, nguñ lao 
dng ho.c là dai din dirçic Tong cong ty u' quyên hotc ngi.r?i do dã hoc dang lam 
theo yeu câu cUa Tong cOng ty vâi tir each thành viên Hi dông quãn trj, Ngir?ñ diêu 
hành doanh nghip, ngithi lao dng hoc di din theo u' quyên 6a Tong cOng ty vâi 
diêu kin ngui do d hành dng trung thirc, can trong, man can vi 1i Ich hoc không 
chông lai lai Ich cao nhât cña Tong cOng ty, trên ca s& tuân thu lut pháp và không có 
bang chi.'rng xác nhn rang ngui do da vi phm nhng trách nhim cia mInh. Khi thrc 
hiên chirc nang, nhiêm vi ho.c thirc thi các cOng vic theo ñy quyên cña Tong cOng ty, 
thành viên Hi dông quãn tn, Kiêrn soát viên, Ngithi diêu hành doanh nghip, ngi.r?i lao 
dng hoc là di din theo Ay quyên cüa Tong cong ty dixc Tong cOng ty bôi thung 
khi tth thành mt ben lien quan trong các vi khiêu nai,  kin, khi to (tnr các vi kin do 
Tong cOng ty là ngithi khi kin) trong các trtthng hgp sau: 

a) Dd hành dng trung thirc, cAn trong, man can vi li Ich hoc không mâu thuAn 
vOi lqi Ich cüa Tong cOng ty; 

b) Tuân thu lutt pháp và khOng có bang chirng xác nhn cia khOng th?c hin 
trách nhiêm cüa mInh. 

3. Chi phi bM thumg bao gm: Các chi phi phát sinh (k6 Ca phi thuê luat sir), 
chi phi phán quyêt, các khoãn tiên phtt, các khoán phâi thanh toán phát sinh trong thirc 
tê hoic duac coi là müc hçTp l khi giái quyêt nhung vii vic nay trong khuôn khO lutt 
pháp cho phép. Tng cong ty có the mua bão hiêm cho nhttng ngi.thi dO dê tránh nhng 
trách nhim bôi thithng nêu trén. 

XI. QUYEN TRA CUU SO SACH VA HO SO TONG CONG TY 

Dieu 48. Quyn tra c(ru si sách và ho so' 

C Ong pM thông có quyn tra ciru s6 sách và ho s, cu the nhix sau: 

a) Co dông phô thông có quyên xem xét, tra c(ru và trich lic thông tin ye ten Va 
dja chi lien lc trong danh sach cO dOng cO quyen biêu quyet; yêu câu scra dôi 
thông tin khOng chInh xác cüa mInh; xem xét, tra ciru, trich liic hoac sao 
chiip Diêu 16 Tong cOng ty, biên bàn hop Di hi dOng cO dông và nghj quyet 
Dui hi dng c6 dOng; 

b) CodOng hoac nhóm c0̂ dOng si hftu ti.'r nàm phAn tram (05%) thng so c 
phân pM thông trâ en co quyên xem xét, tra ciru, trich liic so bien bàn và 
nghj quyet, quyêt djnh cüa Hi dOng quán trj, bao cáo tài chInh giUa nãm và 
hang näm, báo cáo cüa Ban kiem soát, hop dOng, giao djch phãi thông qua 
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Hi dng quàn trj và tài lieu khác, trü tài lieu lien quan dn bI mat thinmg 
mai, bI mat kinh doanh cña Tong cong ty. 

2. Tnrng hçip dti din duçic üy quyn cña co^ dong và nhOm co^ dông yêu cau 
tra ci'ru so sách và ho so thI phái kern theo giây üy quyên cüa co dông và nhóm cô 
dong ma ngithi do dai  din ho.c bàn sao cOng chirng cüa giây üy quyên nay. 

3. Thành viên Hi dông quAn tri, Kim soát viên, Tng giám dc và Ngtr6i diu 
hành khac có quyn tra thu so dang k cô dong cüa Tong cOng ty, danh sách cô dông, 
so sách và hO^ so khác cüa Tang cong ty vi nhüng miic dIch lien quan tài chrc vii cüa 
mInh vâi diêu kin các thông tin nay phãi diiçic bão mat. 

4. Tong cOng ty phâi kru giu Diêu le nay và nhüng bàn sira dôi b6 sung Diéu i, 
Giây chrng nhn dàng k doanh nghip, các quy chê, các tài lieu chrng minh quyên 
sâ hru tài san, nghj quyêt Dii hi dong cô dOng và Hi dông quán trj, biên bàn hp 
Dai hi dOng c6 dOng và Hi dong quãn trj, các báo cáo cüa Hi dOng quán trj, các báo 
cáo cña Ban kiêm soát, báo cáo tài chInh näm, so sách ké toán và các tài lieu khác theo 
quy djnh cüa pháp 1utt tai trii s6r chInh hotc mt noi khác vâi diêu kin là các cô dOng 
và Ccr quan dang k2 kinh doanh dtrçc thông báo ye dja diem luu trir các tài lieu nay. 

5. Diu le Tng cOng ty phãi duçic cOng b6 trên trang thông tin din tü cüa 
Tong cOng ty. 

XII. CONG NHAN VIEN VA TO CH1C BANG, BOAN THE 

Dieu 49. To chfrc Bang Cong sin Vit Nam, doàn the^ trong Tng cong ty 

1. To chi'rc Dãng Cong san Vit Nam, tO^ chi'rc Cong doàn và các tO^ chüc chInh 
trj - xã hi khác trong Tong cOng ty hott dng theo khuôn khô Hiên pháp, Pháp lutt và 
Diêu le cüa tt'rng to chirc phü hop vâi quy djnh cüa Pháp lutt. 

2. Tong cong ty ton trong và tto diu kin thutn lçii cho vic tuyên truyn, van 
dng thành lp t6 chi.'rc Dâng Cong  san Vit Nam, to chirc Cong doàn và các tO chüc 
chInh trj - xã hi khác tai Tong cong ty, kêt nap nhung ngi.thi lao dng tai Tong cong 
ty vào các t6 chrc nay. 

3. Tong cong ty tio diêu kin thun lçii ve^ ccr s& vat cht, thai gian và các diu 
kin can thiêt khác de thành viên to chc Dâng Cong  san Vit Nam, to chirc Cong 
doàn và các to chirc chInh trj - xã hi khác lam vic tai Tong cOng ty thirc hin day dU 
chê M sinh hoat theo diêu le và ni quy cüa các to chirc nay. 

Dieu 50. Ngu'Oi lao dng và Cong doàn 

1. Tang giám dc phãi lip ke hotch & Hi dông quán trj thông qua các vn d 
lien quan den vic tuyên dung, cho ngthi lao dng nghi vic, tiên luong, bão hiêm xã 
hi, phüc lyi, khen thi.rmg và k lut dOi vâi ngui lao dng và Ngithi diêu hành 
doanh nghip. 

2. Tong giárn dc phãi l.p ke hoch de Hi dng quàn trj thông qua các vn d 
lien quan den quan he cüa Tong cong ty v6i các to chirc Cong doàn theo các chuân 
mirc, thông l và chInh sách quãn 1 tot nhât, nhung thOng l và chInh sách quy djnh 
tai Diêu le nay, các quy che cüa TOng cOng ty và quy djnh pháp 1ut hin hành. 
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XIII. PHAN PHOI WI NHUJN 

Dieu 51. Phân phôi lçn nhun, trIch 1p và sfr dung các quy 

1. Hang näm, Tng cong ty trIch tir 1çi nhun sau thu8 thu nhp doanh nghip 
(1ci nhuân rong) de^ lp các quy. Vic lp và t 16 trIch các quy theo dé nghj cüa Hi 
dong quãn tn, tuân thU dUng các quy djnh cUa Pháp 1utt và duqc Dai hi dông cô dong 
phé chun. 

2. Hi dng quãn trj Tong cong ty có trách nhim trInh Dai  hi dng c6 dông: 

a) Phwmg an phân phi igi nhun trong näm tài chInh và ke hoich igi nhun, 
phân phi igi nhun vic trIch lp các quy näm tài chInh tiêp theo; 

b) Phumgan, mi1c dIch sfr dung các 1oi quy dirge trIch theo quy djnh cUa Pháp 
1ut, Diêu le nay và hoat dng cUa Tong cong ty. 

Dieu 52. Chi trã ci tüc 

1. Dii hi dng cO^ dong quyt djnh mUc chi trã c tUe va hmnh thiirc chi trã COA  

tUe hang näm tU igi nhun duçc gitr lai  cUa Tong cong ty. Tang cong ty chi duçic trã 
co tUc cUa cô phân phô thông khi có dU các diêu kin sau day: 

a) Tng cong ty da hoàn thành nghia vii thue và các nghia vii tãi chInh khác 
theo quy djnh cUa pháp 1ut; 

b) Tng cong ty dd trIch 1p các quy Tng cong ty và bU dp dii 165  truàc dO theo 
quy djnh cUa pháp 1ut và theo quy djnh cUa Tong cong ty; 

c) Ngay sau khi trã h& so^ co^ tUc dä djnh, Tng cong ty vn bâo dam thanh toán 
dU các khoân ng và nghia vi tài san khác den han. 

2. Coti'rc có the duçic chi trâ bang tin m.t, bang c6 phn cUa Tng cong ty. 
Nêu chi trã bang tiên mt thI phái dirge thrc hin bang Dông Vit Nam va có the de 
chi trâ bang see, chuyên khoán hoc 1nh trã tiên gUi bang hru din den dja chi dang 
k trong so dang k cô dOng. 

3. Trixng hcTp cO^ tUc hay nhng khoãn tin khác lien quan tOi mt loi c 
phiêu dirge chi trá bang tiên, Tong cong ty phâi chi trâ bang tiên dông Vit Nam. Vic 
chi trã cO the thuc hiên truc tiêp hoc thông qua các ngân hang trên Co s& các thông tin 
chi tiêt ve ngân hang do c6 dong cung cap. TruO'ng hcTp Tong cOng ty dd chuyên khoân 
theo dUng các thông tin chi tiêt ye ngân hang do cO dOng cung cap ma co dOng do 
không nhn duc tiên, Tong cong ty khOng phãi chju trách nhim ye khoãn tiên Tong 
cOng ty chuyên cho c6 dOng thu hisñng. 

4. C6 tUe phái di.rgc thanh toán dy dU trong thai hmn. sáu (06) tháng, k tU ngày 
kêt thUc hop Dai hi dng cO dOng thu?ing nién. Hi dOng quãn tri l.p  danh sáeh cô 
dOng diigc nhân cOA tUc, xác djnh mUc cO tUc dirge trá dOi vUi tUng cô phân, thai hn và 
hInh thUc trã chm nht ha muoi (30) ngày truâe mi lan trã cô tUc. Thông báo ye trã 
co t(re dirge gUi bang phuong thUc bão darn den eO dOng theo dja chi dang k trong so 
dang k c6 dOng chm nht muii lam (15) ngày truOc khi thirc hin trâ cO tUe. Thông 
báo phãi cO cac ni dung sau day: 

a) Ten Tong cOng ty va dia chi tru so chrnh cua TOng cOng ty, 
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b) Hç, ten, dja chi ththng trü, quc tjch, sÔ The can cuóc cong dan, Giy chimg 
minh nhân dan, H6 chiêu hotc chrng thirc cá nhân hçp phãp khãc cüa cô 
dông là cá nhân; 

c) Ten, ma sô  doanh nghip hotc s6 quyt djnh thành lip, da chi tru sâ chInh 
cUa cO^ dông là to chirc; 

d) s6 lirçmg c phn tfrng loti cUa c dông; müc c tüc di vOi ti'rng c phn và 
tng so cô trc ma cô dông do duçic nhn; 

e) Th?yi dim và phuong thirc trã c 0̂ tire; 

1) H9, ten, chU k cüa Chü tjch Hi dong quãn trj và ngithi di din theo pháp 
lut cüa Tng cong ty. 

5. Di hi dng c6 dông quyt djnh mire chi trà c6 tire và hInh thirc chi trã c 
tire hang näm tir lçii nhuin duçrc gifr Iii cira Tong cOng ty. 

6. Theo quy dnh cira Lust  Doanh nghip, Hi dng quàn trj CO 	quyt djnh 
tam irng cô tire gitia k' nêu xét thây vic chi trã nay phir hçp vii khá näng sinh lii cira 
Tong cOng ty. 

7. Tong cOng ty không thanh toán lai cho khoân tin trã cO^ tic hay khoân tin 
chi trã lien quan tii mt loai cô phiêu. 

8. Hi dng quãn trj có the de^ nghj Dii hi dng c6 dong thông qua vic thanh 
toán toàn b6 hotc mt phân cô tic bang cô phiêu và Hi dOng quãn trj là ccr quan thirc 
thi quyêt djnh nay. 

9. Trung hop cÔ dông chuyn nhucmg c6 phn cüa minh trong thii gian giUa 
thi diem ket thic lp danh sách cô dong và th6i diem trã cô tic thi nguui chuyên 
nhirng là ngi.rui nhn cô tire ti Tong cOng ty. 

10. Các vn de khác lien quan dn phân phi lçri nhun di.rçxc thirc hin theo quy 
djnh cOa pháp lut. 

XIV. TA! KHOAN NGAN HANG, NAM TAI CHINH VA CI-It DO Kt TOAN 

Dieu 53. Tài khoãn ngân hang 

i. Tong cong ty mi tài khoãn tai các ngân hang Vit Nam hoc tai các chi 
nhánh ngân hang nithc ngoài thrçrc phép hott dng tai Vit Nam. 

2. Theo sir chap thun tnric cüa CG quan có thâm quyén, trong trumg hçrp can 
thiêt, Tng cOng ty cO the mi tài khoãn ngân hang ir nuic ngoài theo các quy djnh cüa 
pháp 1utt. 

3. Tong cOng ty tin hành tht cã eác khoãn thanh toán và giao djch ke toán 
thông qua các tài khoãn tiên Vit Nam hoac ngoi te ti các ngân hang ma TOng cong 
ty mi tài khoân. 

Dieu 54. Nãm tài chInh 

Näm tài chInh cüa Tng cOng ty bt du ti ngày du tiên cña tháng 01 hang 
näm và két thüc vào ngay thir 31 cüa thang 12 ding nàm. Näm tài chInh au tiên .bat
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dtu tiir ngày cp GiAy chiirng nhân dãng k doanh nghip và kt thñc vào ngày thir 31 
cüatháng 12nàmd6. 

Biêu 55. Ch d6 k toán 

1. Ch Q ke^ toán Tng cong ty sü ding là Ch8 Q Ke^ toán Vit Nam (VAS) 
hoäc chê do kê toán khác chrçc B6 Tài chInh chap thuân. 

2. Tong cong ty ltp sÔ sách ke^ toán bang tiêng Vit và liru giü ho sci kê toán 
theo quy djnh pháp lutt ye kê toán và pháp lutt lien quan. Nhüng ho sa nay phãi chInh 
xác, cp nht, có he thông và phái dii dê chrng minh và giái trInh các giao djch ciia 
Tong Cong ty. 

3. Tong cOng ty sr dung don vi tiên t8 trong ke^ toán là dng Vit Nam. Tnthng 
hcip Tong cong ty có các nghip vi kinh tê phát sinh chii yêu bang mt loi ngoi t thI 
dtrc tir ch9n ngoi t8 dO lam don vi tiên te trong kê toán, chju trách nhirn ye lira 
chn do trurc pháp lust và thông báo cho co quan quán l thuê tr%rc tiêp. 

xv. BAO CÁo TAI CHINH, BAO CÁO THtXOG NIEN VA TRACH NHI1M 
CONG BO THÔNG TIN 

Dieu 56. Báo cáo tài chInh Ham, ban niên Va qu 

1. Tong cong ty phái lp báo cáo tài chInh nãm và báo cáo tài chInh nàm phãi 
duçxc kiêm toán theo quy djnh ciia pháp lut. Tong cOng ty cOng bô báo cáo tài chInh 
nãm dä dwc kiêm toán theo quy djnh ciia pháp lut ye cong bô thông tin trên thj 
tri.thng chirng khoán va np cho co quan nhà nithc có thâm quyên. 

2. Báo cáo tài chInh nàrn phãi bao gm day dii các báo cáo, phii lc, thuyt 
minh theo quy djnh pháp lut ye kê toán doanh nghip. Báo cáo tài chInh näm phãi 
phãn ánh môt each trung thirc và khách quan tInh hInh hoat dng ciia Tong cong ty. 

3. Tong cong ty phâi lp và cong bo^ các báo cáo tài chInh ban niên dã soát xét 
va báo cáo tài chInh qu theo quy djnh pháp lu.t ye cOng bô thông tin trén thj tnr&ng 
chi'rng khoan va np cho co quan nhà nixâc có thâm quyên. 

Dieu 57. Báo cáo thtrô'ng niên 

Tong cong ty phãi ltp Va Cong bo^ Báo cáo thuOng niên theo các quy djnh ciia 
pháp 1utt ye chrng khoán và thj trung chirng khoán. 

Dieu 58. Kini toán 

1. Dti hi &ng co^ dông chi djnh mt cong ty kim toán dc lp holtc thông qua 
danh sách các cong ty kiêm toán dc lp và iiy quyên cho Hi dông quãn trj quyêt djnh 
lira ch9n mt trong sO các don vi nay tiên hành kiêm toán báo cáo tài chInh cUa Tong 
cOng ty cho nàm tài chInh tiêp theo dira trên nhüng diêu khoán và diêu kin thOa thun 
vài Hi dOng quãn trj. 

2. Báo cáo kim toán dirçic dInh kern báo cáo tài chInh näm ciia Tng cong ty. 

3. Kirn toán yiên dôc lap thuc hiên yiêc kimtoán báo cáo tài chInh ciia Tng 
cong ty duçic tham dir các cuc ho Dii hi dOng cô dOng yà duçic quyn nh,iYcác 
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thông báo va cac thông tin khác lien quan dn cuc hop Dai  hi dông c6 dong và thrçc 
phát biêu kiên tai dai hi ye các van dê cO lien quan den vic kiêrn toán báo cáo tài 
chInh cüa Tong cong ty. 

XVII. DAU CUA TONG CONG TY 

Dieu 59. Dâu cüa Tong cong ty 

1. Du bao gm du thrçic lam tai c(y si khc d.0 hotc du dui hInh thirc chU 
k sO theo quy djnh cUa pháp lut ye giao djch din tir. 

2. Hi dng quãn trj quyêt djnh loai du, s6 hrcing, hInh thi.irc và ni dung du 
cüa Tng cOng ty, chi nhánh, van phOng dai  din cüa Tong cong ty (neu co). 

3. Hi dng quán trj, Tng giám dc sü dung và quãn l du theo quy djnh cüa 
pháp lust  hin hành. 

XVIII. GIAI THE TONG CONG TY 

Dieu 60. Giãi the^ Tong cong ty 

Tong cOng ty cO the bj giái the trong nhfng trising ho p sau: 

a) Kt thüc thai hin hott dng dA ghi trong Diu le Tng cOng ty ma không có 
quyet djnh gia han; 

b) Theo nghj quyt, quyt djnh cüa Dti hi dng cô dông; 

c) Bj thu hi Giy chüng nhn dang k doanh nghip, trir truang hçip Ludt 
Quãn l thuê Co quy djnh khác; 

d) Các twang hop khác theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Vic giái the Tng cong ty truàc thOri han (ke Ca thai han da gia han)  do  Dai 
hi dông c6 dong quyêt djnh, Hi dOng quán trj thirc hin. Quyet djnh giãi the nay 
phãi duçic thông báo hoic phái duçc chap thun bâi ccr quan cO thâm quyên (nêu bt 
buc) theo quy djnh. 

Dieu 61. Gia han hoat dng 

1. Hi dng quãn trj triu t.p hop Dai  hi dng c dông It nht bay (07) tháng 
tri.rOc khi kêt thOc thai han  hoat Ong dê cô dOng có the biêu quyêt ye vic gia han  hoat 
dng cüa Tong cong ty theo dê nghj cüa Hi dOng quãn trj. 

2. Thai han  hoat dng duc gia han  khi cOsô c6 dông dai din tir sau mui lam 
phan tram (65%) tra len tOng so phiêu biêu quyêt cüa tat Ca cô dông dij hop Dai hi 
dông cO dông tan thành. 

Dieu 62. Thanh ly 

1. Ti thiu sáu (06) tháng trirâc khi kt thOc thai han  hoat dng cüa Tng cong 
ty hoc sau khi CO quyet djnh giãi the Tong cOng ty, HOi  dông quân trj phái thành lp 
Ban thanh l gOm ba (03) thành vien, trong do hai (02) thành viên do Dai  hi dông co 
dôngchi d4nh yà mt (01) thành vien do Hi dOng quãn tij chi djnh tir mt (01) cOng 
ty kiem toan dôc lap Ban thanh ly chuân bi cac quy die hoat dOng cu, minh Cac 
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thành vien cüa Ban thanh l có the duçic hra ch9n trong s 0̂ nhân viên cüa Tong Cong ty 
hoàc chuyên gia dôc 1p. Tat Ca CáC chi phi lien quan den thanh l duc Tong Cong ty 
iJu tiên thanh toán tru(yc các khoãn nçi khác cUa Tong Cong ty. 

2. Ban thanh l ó trách nhim báo Cáo Cho Co quan dang k kinh doanh v 
ngày thành lp và ngay bat dâu hoat Ong. Kê tr thai diem do, Ban thanh l thay mitt 
Tong cOng ty trong tat ca CC Cong V1çC lien quan den thanh l Tong Cong ty trtIoC Tôa 
An Va CáC co quan hành chinh. 

3. Tin thu ducic tir viêC thanh l duçic thanh toán theo th(r tir sau: 

a) Các Chi phi thanh 1; 

b) CáC khoãn no krong, trçY Cap thôi vic, bão him xã hi và CáC quyên lqi kháC 
cOa ngui lao dng theo thóa i.iéc lao dng tp the vã hcip dong lao dng dã 
k kêt; 

c) Nçithu; 

d) Các khoãn ncr khác cOa Tng cong ty; 

e) Ph-an cOn lti sau khi da thanh toán tht Ca CC khoãn n(y tir miic (a) dn (d) trên 
day dUçYC chia cho the cô dông. Co phân uu däi dxoc iJu tiên thanh toán trwcc. 

XIX. GIAI QUYET TRANH CHAP NQI BQ 

Dieu 63. Giãi quyt tranh chp ni b 

1. Trumg hop phát sinh tranh Chap, khiu ni lien quan ti hott dng cüa Tng 
Cong ty, quyên và nghia vi cUa CaC CO dông theo quy djnh tai Ludt Doanh nghip, 
Diêu le Tong cOng ty, cac quy djnh pháp 1ut khác hoc thOa thutn gita: 

a) Codong vOi Tng cong ty; 

b) C0^ dông vâi Hi dng quãn trj, Ban kim soát, Tang giám dc hay ngu&i 
diêu hành khác; 

Các ben lien quan co gang giái quyt tranh Chap do thông qua thixang hrçrng 
và hOa giái. Trr trumg hop tranh chap lien quan tri Hi dOng quãn trj hoC Chü tjch 
Hi dông quán trj, Chü tjch Hi dông quân trj chñ trI ViC giãi quyêt tranh Chap và yêu 
câu tirng ben trInh bay CáC thông tin lien quan den tranh chap trong vông mi.thi lam 
(15) ngày lam ViC kê tir ngày tranh chap phát sinh. Trithng hçip tranh chap lien quan 
tâi Hôi dOng quãn trj hay Chü tjch Hi dông quãn trj, bat eIr ben nào cUng CO the yêu 
câu Ban Kiërn soát chi djnh mt chuyên gia dc lp lam trung gian hOa giái eho qua 
trInh giãi quyêt tranh chap. 

2. Tntimg hop khOng dat  duc quyt djnh hOa giãi trong vOng sáu (06) tun tir 
khi bat dâu qua trInh hOa giãi hoC nêu quyêt djnh cua trung gian hOa giái khOng dUqC 
CaC ben chap nhân, môt ben CO the dim tranh Chap dO ra Tr9ng tài hoac TOa an. 

3. Các ben tir chju chi phi cO lien quan ti thu t11C thuong krcng và hOa giái. 
Vic thanh toán cac chi phi cüa TOa an diiçrc thirc hin theo phán quyet cüa Tôa an. 
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XX. BO  SUNG VA SIYA DOI DIEU L 

Diu 64. Dieu 1 Tong cong ty 

1. Vic sira di, b6 sung Diu le nay phãi duçic Dui hi dông c6 dong xem xét, 
quyêt djnh. 

2. Trithng hçip pháp lut co quy djnh lien quan dn hoat dng cña Tng cong ty 
chua duçic dê cp trong bàn Diêu le nay hojc truOng hçip có quy djnh pháp 1ut mi 
khãc vri diêu khoãn trong Diêu le nay thI áp dung nhng quy djnh do dê diêu chinh 
hott dng cüa Tong cong ty. 

XXI. NGAY HIEU LIXC 

Diu 65. Ngày hiu lire 

1. Diu 18 nay duçic lp thành mu?i (10) bàn gc bang ting Vit và tiêng Anh 
cO giá trj nhu nhau. Trong tri1ng ho p mâu thuân phát sinh hotc khác bit giva bàn 
tiêng Vit và bàn tiêng Anh thI bàn tiêng Vit së ducic lira chçn uu tiên dê áp dung, 
diêu chinh và giài thIch. 

2. Bàn diu l nay gm hai muai m& (21) miic, sáu mwyi lam (65) diu duGc 
Dui hi dông cô dông Tong cong ty nhât trI thông qua ngày 29 tháng 6 nãm 2021 và 
cüng chap thun hiu lirc toàn van cUa Diêu l nay. 

3. Diu l nay là duy nhtt và chInh thirc cUa Tng cOng ty. 

4. Các bàn sao hotc trIch liic Diu 18 Tng cOng ty cO giá trj khi có chfr k cOa 
Chü tjch Hi dng quãn trj hoc tôi thiu mt phân hai (1/2) tong so thành viên Hi 
dông quàn trj. 
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