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Binh Du'rrng, ngdy 21 thdng 05 ndm 2020

dlr D4i hQi tl6ng c6 edng trqc tuy(in, cilchthfc iry

cd COng thqc hiOn vifc uy quydn t?i , q,ry€n tham dq
hQ th6ng b6 phi6u tli6n tfr theo quy i ^--^^^' . !,:"i DHDCD
itinh t3i Di6u 6 Phg lUc s6 Of Quy I

TO TRINH
(Vi viec stra doi, bo sung Quy che noi b0 vi quan n'i C6ng ry

cila C6ng ty C6 phin Phat tri€n hq tdng Ki thuqt)

' " 'h6t tri6n H4 tAng Kf thu{tK{nh siri: D4i hQi tl6ng cd il6ng Cdng ty C6 ph0n P

Cin crfr:

c LuQt Doanh nghiQp s6 68/2014/QHl3, ngdy 26/I I/2014;

. C6ng vdn I9l6/(IBCK-GSDC cua Uy ban ChtVng khoan Nhit nrbc lqt ngdy 20/03/2020 vi
viec t6 chtlrc Dai hQi ding 

"6 
d6rg thudng niAi ndm 2020;

. Eiiu l€ Tii chr.rc & Hoqt dQng ctia C6ng ty C6 phdn Phdt tri€n Hq tdng Ki thudt;

. Quy ch€ n|i bq vi qudn tri C6ng gt crta C6ng ty C6 phdn Phat triiin Hq ting Ki thuQt.

HQi d6ng quAn tri kinh trinh Eai hQi ddng co dong (DHDCEI th6ng qua td trinh vd vi€c sua cl6i

nQi dung Quy ch6 nQi b0 v€ quan tri Cdng ty cua C6 phdn Phrit tri6n Ha tAng Ky thuat vd bd sung

Phu luc Quy ch;5 hu6ng d6n tham du hsp Dai hQi d6ng c6 d6ng tryc tuyi5n vd thuc hiQn bo phi6u

diQn tu vdo Quy ch6 nQi bQ vA quin tri Cdng ty nhu sau:
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:NOrioq,NGQWf .'NQt
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TY HTEN HANH

Khoin + Oi6u Z

C6 d6ng, dai diQn theo riy quy6n,;.cua co clong c6 the bo phi€u

diQn tu ho[c hinh thuc diQn tu
kh6c trong trucrng hqp DHDCD
duoc td chric th6ng. qua hQi

.tnghl truc tuyen.

n6 stn{c

Khoin 4 DiAu 7

C6 tl6ng, dai diQn theo try quy6n cua

cti d0ng c6 ttr6 bo phi6u cliqn tu ho4c

hinh thuc diQn tu kh6c trong truong

hqp DHDCD duoc t6 chirc th6ng qua

DAi hQi tl6ng c0 dOng trqc tuy6n.

Di€u 8

Dai hQi ddng c6 d6ng th6o lu4n

vd bi6u quy6t theo trng v6n d6

trong n6i dung chucrng trinh.
ViQc bi6u quy6t duoc ti6n hdnh

bing crich thu thd bi€u quy6t tfn
thinh nghi quy6t, sau d6 thu the

bi6u quy6t khdng t6n thdnh, cu6i

cung ki6m phitiu tap hqp sO
. -; , .l a.phieu bieu quy€t t6n thanh,

kh6ng t6n thdnh, kh6ng c6 ;f
,.a
Klen.

Khoin 2 Di0u 54

Quy chd Quin tri C6ng ty CO

phAn Ph6t tri6n Ha tdng k! thuQt

: ban hdnh kdm theo quy€t Oinh
!'

tcira HDQT s6 06/QD-HDQT

i ngAy 12 th6ng 09 ndm 2013 het
i hiQ.t tU. kC tu ngdy Quy ch6 ndy

I c6 hi€u luc thi hdnh.

86 sung cho

-;.day du cac

c6ch thric b6
, -a

phreu tar

DHDCD

Di6u 8

Dai hQi ddng c6 d6ng thio ludn vd

bi6u quyer theo tung vdn de trong noi

dung chuong trinh. ViQc biiiu quy€t

dugc ti6n hdnh bing cdch thu th6 bi6u

quyt5t trin thdnh nghi quy6t, sau d6 thu

th6 bitiu quy6t kh6ng t6n thirnh, cudi

cung ki,5m phitiu t{p hqp sii phiriu bi6u

quy6t t6n thdnh, kh6ng t5n thdnh,

kh6ng c6 1f kitin. C6ch thr?c ki6m
phi6u iliQn tir t4i D{ hQi tl6ng cd

d6ng trqc tuy6n duqc quy illnh tgi
Di0u 9 Phg luc s6 Ot quy ch6 niy.

-i----__; l--Khoin 2 Di0u 54 Sua d6i pht

Quy chO nQi bQ v0 quin tri COng ty ho. p vdi thAm

cria C0ng ty CO phin Phit tri€n H4 quydn quy6t
tAng kf thu{t ban h}rnh theo Nghi-''--D --J - - r- -

quy0t cria D4i hQi tl6ng c6 e6ng 
i

thOng qua bing hinh thrirc Liy ! ] f

ki6n c6 it6ng bnng vin ban sd

...../NQ-DHECD ngdy ...1...12020.

O6i voi trudng hqp bo phi6u iliQn trlr

tai D4i hQi tl6ng cO COng trrpc tuy6n,

cO a0ng thqc hiQn b6 phi6u iliQn tir
o6i voi c5c nQi dung bi6u quy6t, neu

cfr theo quy itinh t4i Di6u 7 Phg lgc

sii or griy ch6 niry.

Sria d6i phr)

hop v6i nQi

dung girii thich

thugt ngfi cria

DHECD tryc

tuytin;

B6 sung cho
,).
day du cac

c6ch thric ki6m
. -t

phleu t?l

DHDCE
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86 sung Phg lgc s5 or Quy ch6

hufng dfin tham dq hgp Eai hQi

ddng c6 tl6ng trqc tuy6n vi bd phi6u

ttiQn trfr dinh kdm quy ch6 Quin tri
nQi bQ COng ty

86 sung nhirn

d6 c6 co so t6

chric DHDCD

tryc tuy6n

Noi nhdn:
- Nhu tr6n;
- LUUHDQT.
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Trang 1

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

(Ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý 
kiến cổ đông bằng văn bản số ……. /NQ-ĐHĐCĐ, ngày …/…/2020)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1.  Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 

được xây dựng theo quy định của:
a. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
b. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
c. Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 

70/2006/QH11;
d. Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp 

dụng đối với công ty đại chúng;
e. Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng 
đối với Công ty đại chúng;

f. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật.
2.  Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty Cổ phần Phát 

triển Hạ tầng Kỹ thuật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp  của cổ đông; thiết lập 
những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản 
trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty; quy định về 
việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc. 
Đồng thời, quy chế là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị tại Công ty.

3. Đối tượng áp dụng:
a. Cổ đông;
b. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
c. Người điều hành doanh nghiệp: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán 

trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty 
d. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị;
e. Cán bộ quản lý khác  của Công ty.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ
1. Chữ viết tắt:

a. “ Công ty” là Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật;
b. “ ĐHĐCĐ” Đại hội đồng cổ đông;
c. “HĐQT”: Hội đồng quản trị
e. “ BKS” Ban kiểm soát
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Trang 2

f. “Luật doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 
năm 2014;

2. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a. Công ty đại chúng là công ty cổ phần được quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật 
chứng khoán;

b. Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán;
c. Người quản lý doanh nghiệp được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật doanh 

nghiệp;
d. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (sau đây gọi là thành viên không 

điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó 
Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của 
Điều lệ công ty;

e. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành 
viên được quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp;

f. Người phụ trách quản trị công ty là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy 
định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP;

g. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật 
doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán; 

h. “ Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán 
trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm

3. Trong quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản 
pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.

4. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về quản trị công ty khác với quy 
định tại Quy chế này thì áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành.

Điều 3. Nguyên tắc quản trị công ty
a. Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý;
b. Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
c. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan;
d. Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông;
e. Công khai minh bạch mọi hoạt động của công ty.

Chương II
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ

Điều 4. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ được thực 
hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật chứng khoán áp 
dụng cho các công ty niêm yết.
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Trang 3

Công ty thực hiện việc công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty, Uỷ 
ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM về việc lập danh 
sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước 
ngày đăng ký cuối cùng.

Điều 5. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ
1. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương 

thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban 
chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng 
cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông 
có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, 
được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ 
đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi 
cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường 
hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời 
họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, 
bao gồm:
a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, 

Kiểm soát viên trong trường hợp đã xác định trước ứng viên;
c. Phiếu biểu quyết;
d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;
e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

Điều 6. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ
1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải 

thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. 
Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền 
đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng 
ký.
Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự phiên họp ĐHĐCĐ 
cần mang theo các giấy tờ sau:

 Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;

 Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).
Đối với trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, cổ đông thực 
hiện việc ủy quyền tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 6 Phụ lục số 
01 Quy chế này.

2. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban 
kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và 
Phiếu bầu cử (nếu có), trong đó:
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a. “Thẻ biểu quyết” có ghi số đăng ký (mã cổ đông), họ và tên của cổ đông và số 
phiếu biểu quyết của cổ đông đó và có đóng dấu treo của Công ty.

b. “Phiếu biểu quyết” có ghi số đăng ký (mã cổ đông), họ và tên của cổ đông, số 
phiếu biểu quyết của cổ đông, nội dung cần biểu quyết và có đóng dấu  của Công 
ty.

c. “Phiếu bầu cử” có ghi số đăng ký (mã cổ đông), số cổ phần sở hữu và/hoặc đại 
diện, tổng số lượng số phiếu bầu, có đóng dấu của Công ty

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông có thể tham dự và biểu quyết thông 
qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 7. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết trong ĐHĐCĐ
1. Tất cả các nội dung trong chương trình họp  ĐHĐCĐ đều phải được thông qua bằng 

cách lấy ý kiến của tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự 
bằng Thẻ/Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.
Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn 
được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường 
hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Trình tự biểu quyết đối với từng nội dung tại ĐHĐCĐ:
a. Tán thành với nội dung trình đại hội;
b. Không tán thành với nội dung trình đại hội;
c. Không có ý kiến với nội dung trình đại hội.

3.  Cách thức biểu quyết:
a. Phiếu biểu quyết: mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông  được phát 

một (01) phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: tán thành, không tán thành, 
không có ý kiến  với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền 
của cổ đông đánh dấu “X” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua 
các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ

b. Thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông, đại diện theo 
ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ thẻ biểu quyết lên cao. Phương thức này 
dùng để thông qua các nội dung khác, trừ các báo cáo, tờ trình bầu thành viên Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ.

c. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể gửi phiếu biểu quyết đến 
cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua gửi thư, fax, thư điện tử

4. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 
điện tử khác trong trường hợp ĐHĐCĐ được tổ chức thông qua Đại hội đồng cổ 
đông trực tuyến. Đối với trường hợp bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực 
tuyến, cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử đối với các nội dung biểu quyết, bầu cử 
theo quy định tại Điều 7 Phụ lục số 01 Quy chế này.
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Điều 8. Cách thức kiểm phiếu
Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung 
chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành 
nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp 
số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Cách thức kiểm 
phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định tại  Điều 9 Phụ lục 
số 01 Quy chế này.

Điều 9. Thông báo kết quả kiểm phiếu
Sau khi tiến hành kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả 
kiểm phiếu để chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. Thông báo 
kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ thể số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và 
số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề.

Điều 10. Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ
1.  Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi 

quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty 
mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ 
của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua 
lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội 
đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

2.  Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều 
này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty 
trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận 
được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định 
giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa 
chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

Điều 11. Lập biên bản họp ĐHDCĐ
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và 

lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập 
thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về 

từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh 

sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu 
tương ứng;
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g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương 
thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và 
không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự 
họp;

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.
j. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý 

như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng 
nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc 
cuộc họp.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính 
xác của nội dung biên bản.
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 
ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng 
việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (nếu có).
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị 
quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải 
được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Điều 12. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ
Nghị quyết ĐHĐCĐ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng 
khoán  

Điều 13.Việc ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;
2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền 
biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập 
danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 
2 Điều 137 của Luật doanh nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài 
liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 139 của Luật doanh nghiệp.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b. Mục đích lấy ý kiến;
c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng 

minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là 
cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở 
chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ 
căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 
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nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng 
cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;
e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
f. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật 

của công ty;
4.  Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình 

thức sau đây:
a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, 

của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông 
là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín 
và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử 
phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý 
kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, 
thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu 
không tham gia biểu quyết;

5.  Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến 
của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty.
Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân 

biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi 
biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
e. Các vấn đề đã được thông qua;
f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của 

công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.
Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu 
phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; 
liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua 
do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;

6.  Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ 
ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi 
biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của 
công ty;
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7.   Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua 
và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính 
của công ty;

8.   Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được số 
cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có 
giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG III
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 14.Tiêu chuẩn thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh 

nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không 

nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
3. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản 

trị của công ty khác.

Điều 15. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên 
HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 
có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) 
ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 
50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 
năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 
70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề 
cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 16. Cách thức bầu  thành viên HĐQT
1.  Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện 

theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết 
tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng 
quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số 
phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội 
đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống 
thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên 
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quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số 
phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm 
soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc 
lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

2.  Bầu bổ sung thành viên HĐQT
Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên 
Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại 

Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội 
đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một 
phần ba;

b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ 
theo quy định tại khoản 1 Điều 134 của Luật Doanh nghiệp.

Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới 
thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Điều 17. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm  thành viên HĐQT
1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật doanh 
nghiệp;

b. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ 
trường hợp bất khả kháng;

c. Có đơn từ chức;
d. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

2.  Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ 
đông.

Điều 18. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT
Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT được công bố thông tin theo quy 
định của pháp luật về chứng khoán.

Điều 19. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT
1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên 

Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối 
thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang 
thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước 
khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung 
thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết 
thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản 
trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các 
nội dung tối thiểu sau đây:
a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
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b. Trình độ chuyên môn;
c. Quá trình công tác;
d. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và 

các chức danh quản lý khác;
e. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);
f. Các thông tin khác (nếu có).

CHƯƠNG IV
TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 20. Thông báo họp HĐQT
1. Thông báo họp HĐQT phải được gửi cho các thành viên HĐQT và các kiểm soát viên 

chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể 
thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm 
theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của 
thành viên.

2. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, 
nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT và các kiểm 
soát viên được đăng ký tại công ty.

Điều 21. Điều kiện tổ chức họp HĐQT
1. Các cuộc họp của HĐQT được tiến hành  khi có từ  ba phần tư (3/4) tổng số  thành 

viên HĐQT có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) 
nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận.

2. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải triệu tập lần 
thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp 
triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên HĐQT dự 
họp.

Điều 22. Cách thức biểu quyết

1. Trừ quy định tại điểm b khoản 9 Điều 27 Điều lệ Công ty, mỗi thành viên HĐQT 
hoặc người được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội 
đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;

2. Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề 
xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó 
mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên HĐQT không 
được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng 
quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;
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3. Theo quy định tại điểm d khoản 9 Điều 27 Điều lệ Công ty , khi có vấn đề phát sinh 
tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên HĐQT mà 
thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là 
quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên 
Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;

4. Thành viên HĐQT hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b 
khoản 5 Điều 36 Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;

5. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng 
không được biểu quyết.

Điều 23. Cách thức thông qua nghị quyết của HĐQT

1.  Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp 
tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có 
ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến 
tán thành của đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu 
lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

Điều 24. Ghi biên bản họp HĐQT
1. Các cuộc họp của HĐQT phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ 

dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm 
bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:
a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
b. Mục đích, chương trình và nội dung họp;
c. Thời gian, địa điểm họp;
d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự 

họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
e. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của 

cuộc họp;
g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành 

và không có ý kiến;
h. Các vấn đề đã được thông qua;
i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản.

Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác 
của nội dung biên bản họp HĐQT.

2. Biên bản họp HĐQT và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở 
chính của công ty.
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3. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp 
có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung 
trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

Điều 25. Thông báo nghị quyết HĐQT
Nghị quyết HĐQT phải được thông báo tới các bên có liên quan theo quy định tại 
Điều lệ Công ty và công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán

CHƯƠNG V
KIỂM SOÁT VIÊN

Điều 26. Tiêu chuẩn kiểm soát viên

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 
Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

1. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
2. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các 

báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
Điều 27. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng 
có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông 
hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) 
ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 
50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 
năm (05) ứng viên.

 2. Thông tin liên quan đến các ứng viên Ban kiểm soát (trong trường hợp đã xác định 
được trước ứng viên) được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc 
họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty  để cổ đông có thể tìm hiểu về 
các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến ứng viên Ban kiểm soát 
được công bố tối thiểu bao gồm:
a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
b. Trình độ chuyên môn;
c. Qúa trình công tác;
d. Các công ty mà ứng viên đang là Kiểm soát viên  và/hoặc giữ các chức danh quản 

lý;
e. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);
f. Các thông tin khác (nếu có).

3. Ứng viên Ban kiểm soát có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp 
lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một 
cách trung thực nếu được bầu làm Ban kiểm soát.
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4. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ 
số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế 
Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng 
và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 28. Cách thức bầu Kiểm soát viên

Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu 
dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ 
phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền 
dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 
Người trúng cử thành viên Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ 
cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số 
thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt 
cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến 
hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo 
tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty

Điều 29. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 
của Luật doanh nghiệp;

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp 
bất khả kháng;

c. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định 

của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Điều 30. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên được công bố thông tin theo quy 
định của pháp luật về chứng khoán.

CHƯƠNG VI
THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN

THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 31. Các tiểu ban thuộc HĐQT
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1. Hội đồng quản trị công ty có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng 
quản trị là tiểu ban chính sách phát triển, tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và 
các tiểu ban khác. Hội đồng quản trị cần bổ nhiệm 01 thành viên độc lập Hội đồng 
quản trị làm trưởng ban các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng. Việc thành lập 
các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

2. Trường hợp, không thành lập, Hội đồng quản trị có thể phân công thành viên độc lập 
Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự, lương thưởng.

3. Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập tiểu ban, trách nhiệm của từng 
tiểu ban, trách nhiệm của thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của thành viên 
độc lập được cử phụ trách về nhân sự, lương thưởng.

Điều 32. Tiểu ban chính sách phát triển

1.  Cơ cấu của tiểu ban chính sách phát triển:
Số lượng thành viên của tiểu ban chính sách phát triển sẽ do HĐQT quyết định, 
trưởng tiểu ban do HĐQT bổ nhiệm. Tiểu ban Chính sách phát triển có ít nhất một 
thành viên là thành viên HĐQT 

2.   Tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban, trưởng tiểu ban
a. Trưởng tiểu ban  phải là thành viên HĐQT;
b. Các thành viên của tiểu ban phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có hiểu biết 

về pháp luật; hiểu biết về lĩnh vực hoạt động của công ty.
3.  Việc thành lập tiểu ban chính sách phát triển phải được sự chấp thuận của Đại hội 

đồng cổ đông
4. Trách nhiệm của Tiểu ban chính sách phát triển và từng thành viên:

a. Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy trình, chính sách thuộc thẩm 
quyền của mình liên quan đến việc lập kế hoạch, chiến lược phát triển trong hoạt 
động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

b. Tham mưu cho HĐQT trong việc xác định mục tiêu, định hướng, chiến lược kinh 
doanh trong ngắn hạn cũng như dài hạn;

c. Nghiên cứu và phân tích các yếu tố cũng như mức độ khả thi của kế hoạch kinh 
doanh và ngân sách hàng năm do Tổng giám đốc trình trước khi HĐQT phê duyệt 
và trình ĐHĐCĐ quyết định thông qua;

d. Tham mưu cho HĐQT trong việc đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thành công 
các mục tiêu, định hướng, chiến lược kinh doanh đề ra;

e. Các vấn đề khác liên quan đến chiến lược phát triển của công ty.
Điều 33. Tiểu ban nhân sự

1.  Cơ cấu của tiểu ban nhân sự:
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Số lượng thành viên của tiểu ban nhân sự sẽ do HĐQT quyết định, trưởng tiểu ban do 
HĐQT bổ nhiệm. Tiểu ban nhân sự có ít nhất một thành viên là thành viên HĐQT 

2. Tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban, trưởng tiểu ban
a. Trưởng tiểu ban  phải là thành viên HĐQT;
b. Các thành viên của tiểu ban phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có hiểu biết 

về pháp luật như Luật Lao động, Luật thuế Thu nhập cá nhân, luật Bảo hiểm y tế, 
luật Bảo hiểm xã hội và các quy định có liên quan;

c. Các thành viên của tiểu ban phải có trình độ chuyên môn về nhân sự, hiểu biết về 
đặc điểm nhân sự của Công ty.

3.  Việc thành lập Tiểu ban nhân sự phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông
4. Trách nhiệm của tiểu ban Quản lý các vấn đề về nhân sự và từng thành viên:

a. Tham mưu cho HĐQT trong việc  thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT về 
các vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự trong quá trình quản trị Công 
ty;

b. Tham mưu cho HĐQT về quy mô, cơ cấu HĐQT, những người điều hành doanh 
nghiệp nhằm phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty;

c. Tham mưu cho HĐQT xử lý các vấn đề nhân sự phát sinh trong quá trình tiến 
hành các thủ tục bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên 
HĐQT, kiểm soát viên và người điều hành doanh nghiệp, nhân viên của Công ty 
theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

d. Tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các quy trình, quy định nội bộ của 
Công ty thuộc thẩm quyền của mình về quy chế  tuyển chọn nhân sự, đào tạo, 
chính sách đãi ngộ khác đối với người điều hành doanh nghiệp, nhân viên của 
Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

5. Các vấn đề khác liên quan đến công tác quản trị nhân sự của Công ty.

Điều 34. Tiểu ban khen thưởng

1. Cơ cấu của tiểu ban khen thưởng:
Số lượng thành viên của tiểu ban khen thưởng sẽ do HĐQT quyết định, trưởng tiểu 
ban do HĐQT bổ nhiệm. Tiểu ban Quản lý các vấn đề về nhân sự có ít nhất một thành 
viên là thành viên HĐQT 

2.   Tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban, trưởng tiểu ban
a.  Trưởng tiểu ban  phải là thành viên HĐQT;
b. Các thành viên của tiểu ban phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có hiểu biết 

về pháp luật; 
c.   Các thành viên của tiểu ban phải có hiểu biết về tình hình tài chính của công ty.
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3. Việc thành lập tiểu ban khen thưởng phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ 
đông

4. Trách nhiệm của tiểu ban tiểu ban khen thưởng và từng thành viên:
a. Tham mưu cho HĐQT ban hành các quy chế, chính sách về lương thưởng và giám 

sát việc thực hiện các chính sách này;
b. Xây dựng, đề xuất về định mức lương, thưởng và các lợi ích khác đối với thành 

viên HĐQT, Kiểm soát viên, những người điều hành doanh nghiệp cũng như các 
tiêu chí đánh giá liên quan đến việc lương thưởng của các thành viên này;

c. Giám sát việc các cán bộ quản lý chấp hành các quy chế nội bộ do ĐHĐCĐ và 
HĐQT ban hành. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các thành viên 
HĐQT, kiểm soát viên, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty;

d. Tham mưu cho HĐQT các chính sách khen thưởng một cách công khai, công 
bằng, phù hợp và kịp thời; đề xuất mức trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng của 
Công ty;

e. Các vấn đề khác liên quan đến công tác khen thưởng.

CHƯƠNG VII
NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

Điều 35. Các tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp

1.  Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc
Có năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh 
nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên thuộc các ngành kinh tế, quản trị kinh 
doanh hoặc chuyên ngành khác có liên quan đến hoạt động chính tại Công ty;

Có năng lực lãnh đạo, có kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp từ ba năm trở lên.
2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kế toán trưởng

a. Không thuộc đối tượng những người bị cấm đảm nhiệm công tác kế toán quy định 
Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán.

b. Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành Tài chính, kế toán;
c. Có năng lực tổ chức và quản lý bộ máy kế toán trong toàn Công ty;
d. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành 

pháp luật;
e. Nắm vững các văn bản luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và các 

quy định của nhà nước về lĩnh vực tài chính – kế toán;
f. Có khả năng phân tích tình hình tài chính, đưa ra các giải pháp tài chính nhằm tăng 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
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Điều 36. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp

1. Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc
a. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người 

khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi 
ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc phải được báo cáo 
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo 
tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty.

b. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ 
nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao 
động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và 
phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công 
ty.

2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành doanh nghiệp 
khác
Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công 
ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ 
cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành 
doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề 
ra trong hoạt động và tổ chức.

3. Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với 
Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những người điều 
hành khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám 
đốc.

Điều 37. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp

Công ty ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp theo quy định của 
Điều lệ Công ty và pháp luật về lao động

Điều 38. Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp

Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 35 của Quy chế này;

Có đơn xin nghỉ việc;

Khi HĐQT xét thấy cần thiết;

Các trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.

Điều 39. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp

Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp theo quy định 
tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật chứng khoán.
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CHƯƠNG VIII
PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT,

BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 40. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp HĐQT

Thông báo mời họp HĐQT và các tài liệu kèm theo được gửi đến các thành viên Ban 
kiểm soát, Tổng giám đốc cùng thời gian gửi đến các thành viên HĐQT;
Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát và Ban Tổng giám 
đốc;

Điều 41. Thông báo nghị quyết của HĐQT cho Ban kiểm soát và Tổng giám đốc

Nghị quyết, biên bản họp HĐQT sau khi được ban hành phải được gửi đến cho các 
Kiểm soát viên và Tổng giám đốc cùng thời điểm và theo phương thức như đối với 
thành viên HĐQT.

Điều 42. Các trường hợp Tổng giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp 
HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT

1. Ban kiểm soát có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT khi phát hiện hành vi vi phạm pháp 
luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người 
điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với HĐQT 
nhưng người có  hành vi  vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc chưa có giải pháp 
khắc phục hậu quả.

2. Tổng giám đốc có thể đề nghị triệu tập họp HĐQT khi phát hiện hành vi vi phạm 
pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của những người điều hành doanh nghiệp 
khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với HĐQT nhưng người có  hành 
vi  vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc chưa có giải pháp khắc phục hậu quả.

Điều 43. Báo cáo của Tổng giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và 
quyền hạn được giao

Định kỳ hàng quý, Tổng giám đốc phải báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện 
Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, 
trong đó phân tích rõ kết quả hoạt động của từng lĩnh vực kinh doanh;
Thực hiện báo cáo khác theo yêu cầu của HĐQT.

Điều 44. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của 
HĐQT đối với TGĐ

HĐQT thực hiện kiểm điểm đối với Tổng giám đốc về việc thực hiện nghị quyết và 
các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT theo các hình thức: báo cáo kết quả thực hiện 
nhiệm vụ và quyền hạn được giao, tinh thần trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm 
vụ 
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Điều 45. Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức 
thông báo cho HĐQT, BKS

Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để 
Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù 
lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng 
quản trị quyết định;

Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ 
của Công ty;

Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;

Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty phục vụ hoạt 
động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. 
Bản dự toán hàng năm bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến cho từng năm tài chính phải được 
trình để Hội đồng quản trị thông qua;
Tổng giám đốc có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể 
gây xung đột với lợi ích của Công ty mà Tổng giám đốc có thể được hưởng thông qua 
các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác theo quy định tại Điều lệ 
Công ty

Điều 46. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên 
HĐQT, các kiểm soát viên và Tổng giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các 
thành viên nêu trên.

Ban kiểm soát giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động 
của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác. 

Ban kiểm soát được mời tham dự  và tham gia thảo luận tại các cuộc họp HĐQT. 

Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại 
diện công ty kiểm toán độc lập tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát và trả lời các 
vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm.

Ban kiểm soát thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý 
kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của 
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, 
phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) 
giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục 
hậu quả;
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Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT và các tài liệu kèm theo phải 
được gửi đến các kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với 
thành viên HĐQT;

Báo cáo của Tổng giám đốc trình HĐQT hoặc tài liệu khác do công ty phát hành 
được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với 
thành viên HĐQT;

HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, 
chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động 
kinh doanh của công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát.

CHƯƠNG IX
QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHEN 
THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, KIỂM SOÁT 

VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH 
NGHIỆP KHÁC

Điều 47. Khen thưởng

Đối với thành viên HĐQT và kiểm soát viên: hình thức và chế độ khen thưởng đối 
với thành viên HĐQT và kiểm soát viên do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ vào kết quả 
hoạt động kinh doanh hằng năm.

Đối với người điều hành doanh nghiệp: nguồn kinh phí được trích từ Quỹ khen 
thưởng phúc lợi của Công ty. Mức khen thưởng được căn cứ vào kết quả kinh doanh 
thực tế hàng năm, Tổng giám đốc sẽ trình HĐQT phê chuẩn, trường hợp vượt thẩm 
quyền sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua. 

Điều 48. Kỷ luật

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tùy theo mức độ vi phạm mà hình thức 
kỹ luật đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Người điều hành doanh nghiệp có 
thể áp dụng từ nhắc nhở, cảnh cáo, khiển trách cho đến miễn nhiệm, bãi nhiệm;

Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, người điều hành doanh nghiệp khác khi thực hiện 
nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật hoặc quy định của Công ty thì 
tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chánh hoặc truy cứu trách 
nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trường hợp gây thiệt 
hại đến lợi ích của Công ty, cổ đông hoặc người khác sẽ phải bồi thường theo quy 
định của pháp luật.

HĐQT-BBH-20050001



Trang 21

CHƯƠNG X
LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM

NGƯỜI PHỤ TRÁCHQUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều 49. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty

Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
1. Có hiểu biết về pháp luật;
2. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm 

toán các báo cáo tài chính của công ty;
3. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của 

HĐQT.
Điều 50. Việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

HĐQT bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ 
trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của 
Người phụ trách quản trị công ty do HĐQT quyết định, tối đa là năm (05) năm.

Điều 51. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông 
theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
d. Tham dự các cuộc họp;
e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các 

thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công 

ty;
h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 52. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HĐQT có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái 
với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. HĐQT có thể bổ nhiệm  trợ lý 
Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.
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Điều 53. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty được công bố 
thông tin được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

CHƯƠNG XI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 54. Điều khoản thi hành
1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng kỹ thuật 

ban hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức Lấy ý 
kiến cổ đông bằng văn bản số ……. /NQ-ĐHĐCĐ, ngày …/…/2020.

3. Trong trường hợp những quy định của Pháp luật có liên quan đến hoạt động của công 
ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định 
mới của Pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định 
của Pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                                                 NGUYỄN VĂN HÙNG
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PHỤ LỤC 
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

SỐ 01 
---------------//---------------

QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

(Ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng 
Kỹ thuật đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản số ……. /NQ-ĐHĐCĐ, ngày …/…/2020.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ 
phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội 
đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (sau 
đây gọi là Công ty).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

a. “Đại biểu” là Cổ đông, đại diện ủy quyền (người được ủy quyền).

b. “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức tham gia 
thông qua mạng internet để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình. 

c. “Bỏ phiếu điện tử” là việc Đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu 
cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

d. “Hệ thống bỏ phiếu điện tử” là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để 
thực hiện các quyền liên quan khi tham dư đại hội đồng cổ đông trực tuyến. 

e. “Yếu tố định danh” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối 
tượng trong một hoàn cảnh. 

f. “Sự kiện bất khả kháng” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập 
đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện 
pháp cần thiết, khả năng cho phép.

g. “Bầu dồn đều” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn 
số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên 
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tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm 
tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.

h. “Bầu ghi số” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ 
ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các 
ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực 
tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Điều kiện tham gia: 

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ 
đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ 
Công ty. 

b. Yêu cầu kỹ thuật: 

- Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính 
bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet…).

c. Cách thức thực hiện:

- Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy 
định tại Điều 4 Quy chế này để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và 
thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

a. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật 
khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng 
cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức 
thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có 
trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được 
cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ 
thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã 
đăng ký này.

b. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có 
thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức 
cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa 
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trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu 
ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

c. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh 
khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử 
Theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến. 

Điều 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực 
tuyến

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông 
trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy 
cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này và đã thực hiện bỏ 
phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội 
đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 6. Quy định về ủy quyền trực tuyến

a. Cổ đông là cá nhân: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho duy 
nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.

b. Cổ đông là tổ chức: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu tối đa cho 
03 người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội.

c. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, 
đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc 
và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu 
tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

d. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các 
điều kiện sau:

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn 
thành thực hiện ủy quyền trực tuyến. 

- Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi 
rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy 
quyền.

- Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc 
chính thức.

e. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản 
chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai 
mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính 
theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực 
tuyến.
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f. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu 
biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại 
hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 7. Cách thức bỏ phiếu điện tử

a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết: 

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành 
hoặc không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài 
đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. 

- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi 
nhận kết quả.

b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử: 

- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định 
khác việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực 
hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại 
biểu thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ 
số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử 
đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận 
bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội 
dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem 
như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu 
có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu 
cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu 
biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó. 

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả 
biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề 
phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm 
phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu 
điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại 
hội. 

- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu 
có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số 
phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.
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Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại 
hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiểu 24 
giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do 
khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống 
không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều 
được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số thẻ tán thành, số thẻ không tán 
thành và số thẻ không ý kiến. 

Biên bản kiểm phiếu là biên bản ghi nhận kết quả kiểm phiếu của tất cả các Đại 
biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện 
tử.

Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 9 Quy chế này, Ban 
kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng 
vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa 
công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hình thức thông 
qua

a. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm 
Chủ tọa Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ 
Việt Nam.

b. Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại 
Quy chế làm việc của Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông .

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử

a. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo 
quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ 
phiếu điện tử.

b. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ 
có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. 
Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ 
được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách 
nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã 
được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
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c. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy 
cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc 
nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị 
bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác 
xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên 
nhân là do Đại biểu.

Điều 13. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến

a. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các 
vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;

- Chỉ có Đại biểu mới đươc tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại 

quy chế làm việc của đại hội;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và 

chuyển lên cho Chủ tọa;

b. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa 
chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực 
tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

Điều 14. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng

a. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện 
tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) 
tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng 
đối với một hay một số đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc 
mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành 
Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có 
thẩm quyền khác….

b. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội 
có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại 
hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ 
bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông 
được triệu tập gần nhất.
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CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Điều khoản khác

Các nội dung liên quan khác không đề cập trong Quy chế này mặc nhiên thực hiện 
theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật 
có liên quan.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

a. Phụ lục này này gồm 3 chương, 16 điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.

b. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến Đại hội đồng cổ đông 
trực tuyến của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS, BTGĐ;

- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN HÙNG
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PHỤ LỤC 
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

SỐ 01 
---------------//---------------

QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ THỰC HIỆN BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

(Ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ 
tầng Kỹ thuật đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức Lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản số ……. /NQ-ĐHĐCĐ, ngày …/…/2020)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện 
tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/Đại hội đồng cổ đông bất 
thường của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (sau đây gọi là Công ty).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

a. “Đại biểu” là Cổ đông, đại diện ủy quyền (người được ủy quyền).

b. “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức tham gia thông qua 
mạng internet để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình. 

c. “Bỏ phiếu điện tử” là việc Đại biểu kết nối internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông 
qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

d. “Hệ thống bỏ phiếu điện tử” là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện 
các quyền liên quan khi tham dư đại hội đồng cổ đông trực tuyến. 

e. “Yếu tố định danh” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng 
trong một hoàn cảnh. 

f. “Sự kiện bất khả kháng” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội 
không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả 
năng cho phép.

g. “Bầu dồn đều” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn số 
phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. 
Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính 
đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
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h. “Bầu ghi số” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể 
số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được 
bầu bằng tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.

CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và 
bỏ phiếu điện tử

a. Điều kiện tham gia: 

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được 
lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ Công 
ty. 

b. Yêu cầu kỹ thuật: 

- Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện 
thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet…).

c. Cách thức thực hiện:

- Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định 
tại Điều 4 Quy chế này để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ 
phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

a. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu 
truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực 
tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin 
đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng 
nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu 
mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn 
trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể 
thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp 
thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ 
đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 
Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

c. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu 
có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo nội dung 
của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến. 
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Điều 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực 
tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được 
cung cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất 
kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 6. Quy định về ủy quyền trực tuyến

a. Cổ đông là cá nhân: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho duy nhất một 
cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.

b. Cổ đông là tổ chức: ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu tối đa cho 03 
người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội.

c. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt 
cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. 
Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu 
có) đối với bên nhận ủy quyền.

d. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện 
sau:

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành 
thực hiện ủy quyền trực tuyến. 

- Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ 
tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.

- Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính 
thức.

e. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức 
đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu 
ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận 
được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

f. Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu 
quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ 
đông trực tuyến.

Điều 7. Cách thức bỏ phiếu điện tử

a. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết: 

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc 
không ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ 
thống bỏ phiếu điện tử. 

- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết 
quả.

b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử: 

- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu: Nếu điều lệ Công ty không có quy định khác 
việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo 
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phương thức bầu dồn phiếu (bầu dồn đều hoặc bầu ghi số). Theo đó, Đại biểu thực hiện 
việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô 
“Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng trên Phiếu bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống 
bỏ phiếu điện tử. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện 
tử ghi nhận kết quả.

c. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung 
chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu 
không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể 
biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những 
vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn 
đề phát sinh đó. 

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu 
quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh 
ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả 
biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm 
phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội. 

- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng 
số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của 
Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại 
biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiểu 24 giờ trong ngày và 
07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm 
soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ 
phiếu điện tử từ Đại biểu.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu

Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi 
nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số thẻ tán thành, số thẻ không tán thành và số thẻ 
không ý kiến. 

Biên bản kiểm phiếu là biên bản ghi nhận kết quả kiểm phiếu của tất cả các Đại biểu tham 
dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu 

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 9 Quy chế này, Ban kiểm 
phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo 
nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước 
khi bế mạc cuộc họp.
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Điều 11. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và hình thức thông qua

a. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản Đại hội cổ đông trực tuyến là địa điểm Chủ tọa 
Đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.

b. Hình thức thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được quy định cụ thể tại Quy 
chế làm việc của Công ty tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông .

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử

a. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định 
của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

b. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại 
biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả 
giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là 
quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước 
Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ 
thống bỏ phiếu điện tử.

c. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, 
mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng 
cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải 
chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công 
ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

Điều 13. Thảo luận tại Đại hội Đồng Cổ đông trực tuyến

a. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề 
trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;

- Chỉ có Đại biểu mới đươc tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế 

làm việc của đại hội;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển 

lên cho Chủ tọa;

b. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định 
sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại 
Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau.

Điều 14. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng

a. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có 
thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm 
Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay 
một số đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền 
internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị 
của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác….

HĐQT-BBH-20050001



 Trang 6

b. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể 
diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các 
vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn 
đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Điều khoản khác

Các nội dung liên quan khác không đề cập trong Quy chế này mặc nhiên thực hiện theo 
quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 16. Hiệu lực thi hành

a. Phụ lục này này gồm 3 chương, 16 điều và có hiệu lực từ ngày ban hành.

b. Đại biểu, các cá nhân, tổ chức, phòng ban liên quan đến Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 
của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS, BTGĐ;

- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN HÙNG

HĐQT-BBH-20050001



. c6uc rv cO pnAN
PHAT TRIEN HA TANG KY TTIUAT

ceNG HoA xA ngt cnu NcHiA. vIET NAM
DQc lfp - Tq do - H4nh phrlc

Binh Daong, ngdy&!.Jhdng Qf.ndm 2020

Pnrnu r,Av'f KIEN c6 oONc

Kfnh efci; Qu!, cO ttilng COng ty CO phiin Phtit tri6n hq tAng K! thu\t
t

I. TIIONG TIN DOANH NGI{IE,P
1. TOn doanh nghiQp: C6ng ty C6 phdn Ph6t tri6n h4 tAng K! thuat

2. T€nti6ng anh: Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company

3. MA chimg kho6n: IJC

4. Diachi try so chinh: TAng 15, Toa nhd Becamex Towet, sOZZO Dai l0 Binh Duong, Phulng
Phri Hda, Thdnh pnO fntr DAu MQt, Tinh Binh Ducrng.

Di€n thoai: 027 4.38487 89 Fax: 0274.3848678

Ml s6 doanh nghiQp: 3700805566 do Sd K6 hoach vd Diu tu tinh Binh Ducrng c6p lin dAu

ngdy 0210712007, cAp thay d6i l6n thir 10 ngdy 02102/2017.

rr. MUC OiCn VA NQr DUNG XrN v KrEN
LAy ! ki€n c6 ddng bing vdn bin ndm2020 sira d6i, b6 sung Quy ch6 nQi b0 vd qudn tri COng ty
cua Cdng ty C6 phan pnat tri6n h4 tAng K! thuft (N2i dung chi ti€t theo td trinh cila HQi d6ng quan
rri s6 }I/TTr-HDQT ngdy 2I/05/2020).
Mdu phitiu ;f ki6n vd c6c tii lieu c6 li6n quan Quy c6 dOng c6 th€ tham kh6o tr6n trang <liQn tu cira

C6ng ty C6 phAn Phrit tri6n ha tAng K! thu4t:

https ://becamexi.i c. com/q uanhecodonei

ITT. HiNH THUC Ctfi PUIEU LAY'i I(ruN
Cdn ctr Khodn 4, Diiu 21, Diiu b C6ng ty C6 phin Phdt tri6n hq ting K! thttdt. Ci5 ddng c6 th/
gtri phi€u ltfy y kien dd trd lrri d€n COng ty theo m\t trong cdc hinh thuc: Gai thu, gtrifax hofic gfti
tha di€n tu.

rv. TH0I HAN Gtfi PHIEU LAV.f KIEN
. DA nghi quf C6 ddng gui Phi6u 16y f kitin da bi6u quy6t vA C6ng ty Cd phAn Ph6t triOn hq tAng K!

thu6t tru<rc 16h00' ngdy 31 th6ng 05 ndm2020 theo tlia chi sau:

CONE Ty C6 pnAN pniT TRIEN HA TANG KT TITAAT
Dia chi: TAng 15, Tda nhd Becamex Tower, ,O Z:O Dai lqBinh Ducrng, Phudng Phu Hda,
Thdnh ptrtifltru DAu Mdt, Tinh Binh Duong

' Di6n thoai: 027 4.3 848789

Email : info@becamexij c. com

Fax: 0274.3848678

NOu cdn giai ddp thAm, C6 d6ng vui ldng li€n hQ Cdng ty theo th6ng tin tr€n

Ncuor DAr DrpN THEO PHAP tUaT

z'" *
DO QUANG NGON

5.

6.

NG QUAN TRI

T THIdN HA

h!'?- TFIUAT

Trang 1
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Trang 2

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, 

Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274.3848789  Fax: 0274.3848678

Website: https://becamexijc.com/   - Email : info@becamexijc.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên Cổ đông/Bên nhận ủy quyền: ................................................................................................................
2. Số CCCD/CMND/Passport (nếu là cá nhân):……………..……..ngày cấp………………nơi cấp ............
3. Địa chỉ thường trú (nếu là cá nhân): ............................................................................................................
4. Quốc tịch (nếu là cá nhân): .............................................................................................................
5. Mã số doanh nghiệp (nếu là tổ chức): ……..…….. ngày cấp………………nơi cấp ..................................
6. Trụ sở chính (nếu là tổ chức): ......................................................................................................................
7. Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền (nếu là tổ chức): .....................................................

 Số CMND/CCCD/Passport……..……………..…..ngày cấp………………nơi cấp ..................................
 Quốc tịch: ..............................................................................................................................................
 Địa chỉ thường trú: ................................................................................................................................

8. Điện thoại liên hệ: …………………………..Email: ..................................................................................
9. Số cổ phần sở hữu: ........................................................................................................................................
10. Số cổ phần có quyền biểu quyết: ................................................................................................................
II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT
Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Kỹ thuật theo 
tờ trình của Hội đồng quản trị số 01/TTr-HĐQ, ngày 21/05/2020.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến 
      ………………….., ngày … tháng … năm 2020

Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

(*) Hướng dẫn biểu quyết:
1. Đánh dấu (X) hoặc dấu () vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô 
vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

 Do Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Kỹ thuật phát hành và phải có con dấu của Công ty Cổ 
phần Phát triển hạ tầng Kỹ thuật;

 Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 Phải có họ, tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông hoặc 

bên nhận ủy quyền là tổ chức phải có họ, tên, chữ ký của người đại diện theo phát luật hoặc người 
đại diện theo ủy quyền và đóng dấu Công ty;

 Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Kỹ thuật phải đúng thời hạn 
quy định;

 Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi thư phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty và không 
ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty bằng hình thức gửi 
fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

HĐQT-BBH-20050001

https://becamexijc.com/


Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến

CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

--------------------------

   
 

GIẤY ỦY QUYỀN
(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Kỹ thuật

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông: ………………………………………………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): ………………………………………………………………….

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN………………..……..ngày cấp………………nơi cấp………………………

Địa chỉ thường trú/trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: …………………………………………………………………….…..cổ phần

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Kỹ thuật đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức: …………………………………………………………………..…………………………..

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): …………………………………………………………………..

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN……..……..ngày cấp………………nơi cấp………………………………….

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………...........

Số cổ phần Ủy quyền: ………………………………………………………………………………………cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về 
quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Kỹ thuật theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản.

- Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này 
và không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì 
sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

     BÊN NHẬN ỦY QUYỀN                       BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

HĐQT-BBH-20050001

      
      

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------
....................., ngày … tháng … năm 2020.....................



CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

--------------------------
Số: ……/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------
Bình Dương, ngày … tháng … năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Căn cứ: 

 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

 Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020 về 
việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

 Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Kỹ thuật;

 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Kỹ thuật.

 Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số … …../BBKPLYKCĐ, 

ngày ………/….…/2020. 

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty 
Cổ phần Phát triển hạ tầng Kỹ thuật (Nội dung chi tiết theo tờ trình của Hội đồng quản 
trị số 01/TTr-HĐQT, ngày 21/05/2020).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:…….%, số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty của Công ty Cổ phần 
Phát triển hạ tầng Kỹ thuật thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân 
liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

                  TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
   CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:
-HĐQT, BTGĐ, BKS; 
-Lưu VP. HĐQT.

    NGUYỄN VĂN HÙNG

DỰ THẢO

HĐQT-BBH-20050001




