
QUY CHE NO! BO yE QUAN 'FRI 

TONG CONG TV CO PHAN BAO HIEM PETROLIMEX 

(Ba,, han/i Jtènz lhieo Qn;'ê, din!, so 31/2021/PJICO-QD-IIDQT ngày 08/06/2021 cüa Hi 

doug qiián lrj TOng cling ip cO p/i/in Bib hziêin Pelroliinex) 

CHUONG I 

QUY D!NH  CHUNG 

Biêu 1: Miic dIch ban hành, phrn vi diu chinh và di tu'Qng áp diing 

1. Quy ch nôi b v quân trj Tang cong ty c phAn Báo hirn Petrolirnex (sau dày vi& 
tht là "Quy ch quán trl")  áp ding trong phirn vi Ting cong ty c phn Bâo him Petrolimex 
(sau day vit tt là "Tng cOng ty"). Quy ch nay duc xây dirng theo quy djnh cila: 

a. Lust  Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 närn 2020; 

b. Lut Chi'rng khoán so 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

c. Luât Kinh doanh Bão him s 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000; 

d. Can cr Lust sira di, b sung mt s diu cüa Lut Kinh doanh bão him ngày 24 
tháng 11 nAm 2010; 

e. Nghi dinh s 155/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cCia ChInh Phü quy djnh chi titthi 
hành mt s diu cüa Lut Chtrng khoán. 

f. Thông ti.r s 11 6/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa I3ô Tài chInh huàng 
dn mt s diu v quán tr cong ty ap ding di vâi Cong ty di chüng ti Nghj dlnh  s 
155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2020 cUa ChInh phü quy dnh chi tit thi hành mOt 
s diu ct'ia Lut Chüng khoán; 

g. Diu l th chirc & ho?t dng cüa Tng cong ty dixçic Dai  hi dng c dOng thông qua 
ngày 19 tháng 04 nãm 2021. 

2. Quy ch nay quy djnh nhüng nguyen tc Co bàn v quãn trj Tang cong ty d (i) bão 
v quyn và li Ich hçip pháp cüa c dong và Tng cong ty và (ii) darn báo vic thit 1p nhftng 
chuAn mvc  v hãnh vi, d?o  dirc, tiêu chun ngh nghip phi hçp vâi quy djnh cüa Pháp Iut, 
Diu l T6ng cOng ty di vOi các thành viên Hi dng quãn trj, Ban Tng giárn dc, và các 
can b quãn l cüa Tng cong ty. 

3. D6i trcrng ap diing: Quy ch nay duçc áp ding cho các thành viên Hi dng quán 
trj, Tng giárn d6c, Nguxi quàn l và nhng ngri lien quan. 



4. Quy ch3 nà\ du9c Dti hi dOng en doug lhong qua và chap nhn toãn van vâi 11 

Chuang 38 Diêu then Ngh quyël s 01/2021/PJICO/QD-DHDCD ngày 19/04/2021. 

Diêii 2. Giãi thIch lhu(it ngü' 

1. Nhirng th ngU duOi dày du'çc hiu nhu sau: 

a. "Quân tr" là h th6ng các quy tc d darn bào cho Tong cong ty du?c dnh huàng 
diu hành vã ducic kirn soát imt cách có hiu qua vIquyn lçi ca cô dông vâ nhüng ngithi 
lien quan den Tong cong ty. Các nguyen tc quãn trj Tng cong ty bao gôrn: 

- Dam bão rnt ca cu quãn trj hiu qua; 

- Darn báo quyên lçii cüa c dông; 

- Di xfr Cong bng giia các c dong; 

- Darn bão vai trô cüa nh[tng ngxài cO quyn lçi lien quan dn Tng cong ty; 

- Minh bach  trong hoot dng cüa Tng cong ty; 

- Hi dng quân trj thxc hin lãnh do và kim soát Tng cOng ty cO hiu qua. 

b."Nguôi Co lien quan" là Ca than hoc t6 chtrc dUçYC quy djnh trong Khoãn 46 Diu 4 

cüa Lut Chirng khoán và Khoàn 23 Diu 4 cüa Lut Doanh nghip; 

c. "Thành viên dc ltp HOi dng quãn trj" (sau day gi là thành viên dc 1p) là thành 
viên duçic quy djnh tai  khoán 2 Diu 155 Lut doanh nghip 

d. Thành viên Hi dng quãn tr không diu hành là thành viên Hi dng quàn trj không 
phãi là Tng giám d&, Phó Tng giám dic, K toán trueing và nhttng ngui diêu hành khác 
theo quy djnh cüa Diu l Tng cong ty; 

e. "Cs dong chin hrçic" là Samsung Fire and Marine Insurance Co., Ltd., (SFMI) mt 
cong ty Han Qu& có giy chirng nhn dang k doanh nghip s 110 111-0005078, do Seoul 
Central District Court, Office of Registration cp ngày 26 tháng 1 näm 1952; 

f. "Tài 1iu giao djch" bao gm Hp dng hçip tác chin hrçc và Hqp dng dt mua 
phn thrçic k bâi SFMI và Tng cong ty vào ngày 05/05/20 17; 

g. "Di hi dng c dông h9p trirc tuyn" là cuc h9p cüa các c dông PJICO duçc t 
chfrc thông qua hi nghj tr%rc tuyn, c dông tham du, biu quyt và bu ci'r bang các hInh 
thiirc duçic pháp lust  cho phép; 

h. "Bô phiu din tir" là vic c dông thirc hin biu quyt hoc bAu cir theo hinh thrc 
bO phiu din tir thông qua h thng bO phiu din tir cUa PJICO (sau day gçi tt là h th6ng 
P-Vote) hoc h thng bó phiu din tü cUa ben thi.r ba do PJICO chi dnh. 

i. "Tài khoãn" là ten däng nhp và mt khu do PJICO cung cp cho c dông d tham 
gia, truy cp và bO phiu trén h thng h thong P-Vote hoc h th6ng bO phiu din tcr cUa 
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ben thir ha do PJICO clii dnh. 'liii khoàn duqc cap d,ia Iren thong tin nhn (Iifl cUa ben iham 

gia dã duçic dang k ti Pjico; 

k. "Mi khu mt Ian (OTP)" là mt khâu chi sü diing mt Jan trong khoàng thi gian 

nhãt dinh d xác thçrc Co dông khi c dông thirc hin truy cp h thông P-Vote hoc h thông 

bO phiêu din ti.r cüa ben thi ba do PJICO chi djnh; 

I. "Ma dang nhp (ID) cfia c dông" là S giy ching minh nhân dan; So the can cilOc 

cong dan; Ma s doanh nghip; Ma s nhà du fl.r nuâc ngoài, hoc các hInh thüc khác dã 

diiçc dang k tii PJICO hoc duçic dang k' ti Trung tarn kru k Chtrng khoán Vit Narn 

(VSD). 

2. Trong Quy cIi nay, càc tham chiu tOi mt hoc imt s diu khoàn vâ/hoc van 

bàn pháp lut së bao gôrn ca nh&ng süa dM, b sung hoc van bàn thay the các van bàn do. 

CHIXO'NG II 

CO BONG VA DiI HQI BONG CO BONG 

Diu 3. Quyên hin cüa c dông 

1. C dông có dy dü cãc quyn theo quy djnh ti Diu 115 c11a Lust  Doanh nghip, 

cüa pháp luat  và Diu l Tng cong ty, ngoâi ra c dong Co các quyên sau day: 

a. Quyên &rçc di xi'r cong bang. Mi c phn cüa cüng mOt loai du t?o  cho c dong 

sâ hüu các quyEn, nghia vi và 1çi Ich ngang nhau. Tnrng hçrp Tng cong ty Co các 1oi c 

phn tnt däi, các quyn và nghia vii gn lin vài các loi c phAn uu dãi phãi duçic cong b6 

dy dU cho c dông và phài duçic D?i  hi dng c dong thông qua; 

b. Quyn duçic tip cn dy dU thông tin djnh kS'  và thông tin bt thtx&ng do Tng cong 

ty cong b theo quy dnh cüa Pháp lut. 

2. C dông có quyn báo v các quyn lçii hçip pháp ctia mInh. Trong tru?ing hçrp quy& 

djnh cüa Di hi dng c dông vi phm pháp lut hoc Diêu l Tng cOng ty, quyêt djnh cña 

Hi dng quán trl thông qua trái vâi quy djnh cüa pháp lut hoc Diu l Tng cong ty gay 

thit h?i  cho Tng cong ty, c dOng có quyn d nghj hüy hoc dInh chi quy& djnh do theo 

quy djnh cüa Lust doanh nghip. 

Biêu 4. Nghia vy và trách nhim ca c dông 

C dOng ph thông có các nghia vii va trách nhim sau: 

1. Tuân thu Diu 1 và các quy ch ni b có lien quan dn c dOng cüa PJICO; chip 

hânh quyt djnh cña D?i  hi dng c dong, Hi dng quàn trj. 
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2. Iham dtr cuc h9p Di hi dông cô dOng Va thixc hin quyên biu quy& thông qua 
các hInh thirc sau: 

a. Tharn dr vã biu quyEt trirc tip t?i  cuc h9p; 

b. Uy quyên cho ngu?i khác thani dr và biu quyt t?i  cuc h9p; 

c. Tham dir và biu quyt thông qua D?i  hi dng c dong hQp trrc tuyn, bô phiu 
din ti'r hoc hInh thirc din tCr khac; 

d. Giri phiu biu quyt dn cuc h9p thông qua thu, fax, thu din tr. 

3. Thanh toán tin rnua c phn dä dang k mua theo quy djnh. 

4. Cung cAp thông tin cá nhân chmnh xác (bao gm dja chi, s din thoai lien lc) khi 

dAng k mua c phAn và thông báo li cho PJICO khi Co sir thay di. 

5. Hoàn thành vic däng k thay di thông tin cá nhân khi cO thay d6i; hoàn thành vic 
däng k các thông tin ngu?xi CO lien quan di vâi c dông nOi bO; hoàn thành các nghTa vi 
khác theo quy djnh cia pháp 1ut hin hành. 

6. ChIn  trách nhiêm Ca nhân khi nhân danh PJICO duó'i moi hInh thIrc d thirc hin mt 
trong các hành vi sau dày: 

a. Vi pham pháp 1ut; 

b. Tin hãnh kinh doanh và các giao djch khác d tii 1çi hoc ph%ic vi 1çi Ich cüa to 
chi.'rc, Ca nhân khác; 

c. Thanh toán các khoãn nq chua dn han  truâc các rüi ro tài chmnh di vài PJICO. 

7. Trách nhim cCia ct dông lan: 

a. Không duçic lçii ding tin th cüa minh gAy tn hi dn các quyn, Içii Ich cüa Tng 
cong ty và cüa các c6 dông khAc; 

b. Co nghia vi cong b6 thông tin theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 5. Diu 1 Tng cong ty 

1. Diu l Tng cong ty duçc Dai hOi dng c dông thông qua và không duqc trái vài 
cAc quy djnh tai Lust Doanh nghip và các van bàn pháp lut CO lien quan. 

2. Tng cong ty tharn chiu Diu l mu tai  Phii lic I ban hành kern theo Thông tu S6 
116/2020/TT-BTC ngày 31 thang 12 nam 2020 cüa Bô Tài chInh hi.rcng dn mt s6 diu yE 
quAn trj cong ty ap ding d6i vri cong ty dai  chüng va trInh Dai  hi d6ng C6 dong biEu quy& 
thông qua theo dung quy djnh cüa pháp lu@. 

x * . * Dieu 6. Cu9c hçp Dai hçn dong co dong thtrong men va bat thiroiig 

1. Thông bAo yE vic ch6t danh sách C6 dong có quyEn tham dij h9p Dai hOi dông c6 
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dông: Tng cong ty thrc hin lufln thU day dU trInh tV,  thU  tVc ye triu tp cuc hcp Di hi 

dng c dông theo quy dlnh cUa phãp 1ut, Diu 1 T&ig cOng ty vâ các quy djnh nOi  b cUa 

TOng cOng ty. Cong b6 thông tin ye vic Ip danh sách c dông cO quyn du hp Di hi dOng 

c dong t6i thiu hai muoi (20) ngãy tnrâc ngày dàng k cuôi cUng. 

2. Danh sách c6 dông có quyn dr hp Dai hi dng c dông duçc 1p khong qua mui 
(10) ngày truOc ngây gui thông báo miii hp Dai  hii dng c dOng. 

3. Thông báo hp Dii hi dng c dông clucic gri cho tht cã các c dOng bng phucmg 
thrc báo dam, dng thai cong b trên trang thông tin din tt'r cUa Tng Cong ty và Uy ban 

chüng khoán Nhà nuc, Sâ giao dich chrng khoán. Ngui triu tp hp Dai  hi ding c dông 

phãi gui thông báo mâi hop dn tAt cà các c dong trong Danh sách c dOng có quyn d%r hp 
chm nhAt hai muoi rnt (21) ngày truOc ngây khai mac  cuc hçp Dai  hi dng C6 dông tinh 

tr ngày ma thông báo d.rçc gi hoc chuyn di mOt  each hqp l, duçic trá cuóc phi hoc duçic 

bO vào horn thix). Chtrng trInh hop Di hOi  d6ng c6 dông, các tài 1iu lien quan dn cae vAn 

d së duqc biu quyt t?i  di  hOi  duqe gCri cho các c6 dông hoc/và dang trên trang thông tin 
din tCr cUa T6ng Cong ty. Trong truYng hcp tài Iiu khOng duçic gUi kern thông báo hp Dai 
hi d6ng c6 dong, thông báo rn&i hp phãi nêu rO du&ng dn dn toân bO tái lieu hp d các 
c6 dOng cO th tip can,  bao g6m: 

a. Chucmg trInh hop, các tài 1iu sü ding trong cuc hop; 

b. Danh sách và thông tin chi tit cUa các Ung viên trong tnring hcp bu thành viên 
HGi d6ng quãn trj; 

c. PhMu biu quyEt; 

d. Mu chi djnh di din theo üy quyn dii hop; 

e. Du tháo nghj quyt d61 vâi tung vAn d trong chucing trInh hop. 

4. Cách thuc dng k tham dii Dai hOi d6ng c6 dOng 

Truàc ngày t6 ch(re Dai hOi d6ng c6 dông, thU ti1c dang k e6 dOng phãi duçirc tién hãnh 
va tip ttic  cho dn khi dam bão vic dng ky" dy dU tAt ca các c6 dông cO quyn dir hp 

a. Diu kin tham du 

- c6 dong là dai  din pháp nhân, th nhân hoc dai  din c6 dong, mOt  nhOm c6 dong 
s& hfru c6 phn có quyn biu quyt cUa T6ng cong ty vào ngày ch6t danh sách c6 dông (ducic 
thông báo trong Thông báo Dai  hi d6ng c6 dong) ducic quyn tharn dr Dai  hi d6ng C6 dông. 

- Các c6 dOng ph6 thông khi tham d Dai hOi d6ng c6 dOng có nghia vi tham gia hoc 
Uy quyn tham gia cuc hp Dai hOi d6ng c6 dông theo E)iu 1 T6ng cong ty và tuãn thu eác 
quy djnh v thU We Uy quyn va 1p giAy ily quyn. Các c6 dOng hay dai din c6 dông khi 
tham dii Di hOi  dàng c6 dOng phãi hoàn thành các thU We dng k tham dij Dai  hi; nghiém 
the chAp hành quy ch dai  hi vâ tOn trong kt qua lam vic eUa Dai hOi. 
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1). (2ach lhO'e dina k 

- T?i Diii h)i dông cô dông. iiii co dông hay di din cô dOng khi tOi tharn dij phâi 

mang theo Giãy môi h9p. Chiing minh nhãn dãn/Cãn cuóc cong dn/1-I chiêu, riêng di vOi 

d?i din duqc üy quyên hçip pháp cUa c dông phAi np tIiéii giy ty quyên cho Ban kirn tra 

tix cách cô dong. 

- C dông, d?i  din c dông hçip 1 sau khi däng k se duçc nhn Phiu biu quyt.; 

- C dong dn muon Co quyn dang k ngay, sau do có quyI1 tham gia biéu quyét ngay 

ti Dui hi nhung ChU tça không cO trách nhirn drng d?i  hi d cho h9 däng k và hiu lijc 

cUa các vn d d biu quyt së khôrig bj ánh hrmg. 

c. ThU tic Uy quyn và 1p giAy Uy quyn: 

- Các c dông CO quyn tharn dir cuc h9p Dii hi dng c dong theo quy dlnh  cUa 

pháp lut cO th Uy quyn cho cá nhân, t chirc d?i  din tham dr. Tnring hçip cO nhiêu hin 

mt nglr&i dai din theo Uy quyên thI phãi xác djnh cii th s c phn và st phiu bu ducic Uy 

quyn cho mi ngthi di din. 

Vic Uy quyn cho nguài d?i  din dij h9p Dai  hi ding c dông phái 1p thành vAn 

bàn theo mu cUa Tng cong ty theo quy djnh: 

+ Tru?ng hqp c dông cá nhãn là ngithi Uy quyn thI giy Uy quyn phái cO chU k cUa 

c dong do và cá nhAn, ngtthi d?i  din theo pháp lut cUa t chrc thrçc Uy quyn dr h9p; 

+ Trining hçip c dOng t chüc là nguâi Uy quyên thI giy Uy quyên phái có chtr k 

ngithi di din theo Uy quyn, ngu&i di din theo pháp Iut cUa c dông t chtrc và Ca nhân, 

ngui dti din theo pháp Iut cUa t chrc duçic Uy quyn dir h9p; 

+ Trong tnring hçTp khác thI giy Uy quyn phài có chü k ngix?i d?i  din theo pháp 

1ut cUa c dông và nguii dixçxc Uy quyn du h9p. 

- Trtring hcip 1ut six thay mt cho ngu6i Uy quyn k giy chi dnh ngithi d?i  din, 

vic clii djnh nguii d?i  din trong truông hcip nay chi dirçc coi là cO hiu lirc nu giAy chi 

djnh nguyi dii din do duqc xut trInh cUng vOi giy Uy quyn cho lut six (nu tru6c do chixa 

dAng k vâi Tng cong ty (*). 

- Trr trlxing hçp quy djnh t?i  dim trên (*), phiu biu quyt cUa ngithi dixçc Uy quyên 

dr h9p trong phm vi duçc Uy quyn vn có hiu lirc khi xày ra rnt trong các tru1ng hqp sau: 

+ Nguii Uy quyên dA chit, b han  ch nAng hrc hành vi dan sir hoc mt nAng 1iic hành 

vi dan sv; 

+ Ngi.thi Uy quyn dâ hUy bO vic chi djnh Uy quyn; 

+ Ngthi Ciy quyên dA hUy bO thm quyn cCia nguii thirc hin vic Uy quyn. 

Diu khoAn nAy khong Ap dvng  trong tnrng hçrp T6ng cOng ty nhn duc thông bAo 
6 



ye int trong cac sir ki'n tien lruOc gi0 Lhai ni .ic cUyc hi)j) Di 1ii dOug cO dOng hoc tnróc 

khi cuc hop duçc triu t1p Ii. 

5. Cách thrc biéu quvét Irong cuc hcj D?i  hi dông cô dông. 

a. Càc cô dông dO diCu kin khi thaii dtr D?i  hi duçTc biu quyêt tat Ca CáC van dé 

thuôc thAm quyén cOa Dui 1ii dông Co dông theo quy dnh 1Ii Diu 1 T6ng cong ty; 

b. C dông dO diéu kin thain dir Di hôi chrçic Oy  quyên bang van bàn cho ngixi d?i 

din thay mt rnmnh tharn dr và biu quyt; 

c. Tai  cuc hcp Dti hi dông c dông sau khi nghe báo cáo ye các ni dung can thông 

qua, d?i  din c dong së cOng thâo 1un và thông qua tlrng phân bang biu quyEt. ChO t9a Di 

hi se m&i/d nghj c dông phát biu theo thr tr dang k, dng 11i?i giái dáp các thc mc cOa 

c dông. C dông phát biu ngn gon và tp trung vào dOng nhU'ng ni dung trçng tam cn 

trao di, phO hqp vâi ni dung chrong trInh cOa dai  hi dà &rçic thông qua. 

C dông tham dir D?i  hi dng c dông hQp trrc tuyn có th phát biu, gop vâi Di 

hi thông qua h thng hInh ânh, am thanh duçc kt ni vài Ban t chirc Dai  hi hoc thông 

qua man hInh hi thoi trirc tuyén, g1ri thu din t1r tOi Ban thur k Dii hi. ChO tça Di hi sê 

truAt quyn tham dir Di hi khi c dong co tInh không chp hành các quy djnh cOa Di hi, 

có hânh vi gay ri, lam rnt trt Ui hoc có hành dng gay ành hurâng trrc tiép den Cong tác 

diu hành Dai hôi. 

d. Vic biu quyt thrçrc tin hành bang cách gio phiu biu quyt di vOi tirng ni dung 

can thông qua t?i  di hi theo each thtrc sau: Gio' phiu biu quyt tan thành; sau do gici Phiu 

biu quyêt không tan thânh; sau dO gi phiu biu quyt khong có kin. 

e. C dOng cO th tIc hin biu quyt bang các hInh thrc quy djnh ti khoán 2 Diu 4 

quy ch nay. Vic quyt djnh cách thiic biu quy& cii th t?i Dai hi dng c dông do HOi 

dng quãn trj li,ra ch9n, quyét djnh dam báo tuAn thO quy djnh pháp 1ut, phO hqp vâi diu kin 

hoàn cánh c th cOa PJICO và phâi dirc thông báo, huàng dn ci th cho c6 dông. Kt qua 

biu quy& theo các hInh thirc du có giá trl nhur biu quyt cO mt tii cuc h9p Dui hi dng 

C6 dông. 

f. Diu kin d Nghj quyt cOa D?i  hi d6ng c6 dong durqc thông qua: 

* Nghj quyt v ni dung sau day durçc thông qua nu dugc s6 C6 dông di din tur 
65% t6ng s6 phiu biu quyt trâ len cOa tAt cá C6 dOng d%r h9p tan thânh, tr1r trur?mg hcip quy 

djnh tai các khoán 3, 4 và 6 Diu 148 Lut Doanh nghip: 

- Lo?i c6 phn vâ t6ng so c6 phn eUa tlrng lo?i; 

- Thay d6i ngãnh, ngh vâ linh virc kinh doanh; 

- Thay d6i ci câu t6 ch(rc quàn l Tang cong ty; 
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- Dr an du tu hoc ban tài san có giá trj 1i1 35% tng giá lrj tài san Ira len duçic ghi 
trong báo cáo tãi chInh gn nht ciia Tng cong ty, Irr trung hqp Diu 1 T&g cong ty quy 

dinh t I hoc giá trj khác; 

- T chirc 1ti, giãi th T&g cong ty; 

- VAn d khác do Diu l Tng cong ty quy djnh. 

* Các nghj quyt dtrqc thông qua khi duçic s c dông sâ hthi trên 50% thng s phi&i 

biu quyt cña tAt ca c dông dii h9p tan thânh, trr truang hcrp quy dnh t?i  ác khoán I Diu 
nay và khoán 3, 4 và 6 Diu 148 Lut Doanh nghip 

* Bu thâ.nh viên Hi &ng quàn trj phái thxc hin theo quy dinh tai khoán 3 Diu 148 

Lust doanh nghip. 

* Nghj quyt Di hi dng c dông v ni dung lam thay di bAt lçii quyn và nghTa 
vi cüa c dông sa hUu c phAn uu di chi dtrqc thông qua nu duçic s c dOng uu dAi cüng 
loai dr hQp sO htru tr 75% tng s c phAn .ru däi loti do trâ len tan thành hoc duqc các c 
dông uu dâi cüng lo?i sa hUu tr 75% tng s cë, phn tiu dâi lo?i dO trô len tan thành trong 

trithng hcip thông qua nghj quyt duài hInh thüc lAy ' kin bang vAn bàn. 

* Các Ngh quyt Dui hOi  ding c dông duçvc thông qua bang 100% tng s c phn 
cO quyn biéu quyEt là horp pháp và CO hiu lire ngay câ khi trInh tr, thu flic triu tp hQp Va 
thông qua nghj quyt dO vi ph?m quy djnh cüa Lut Doanh nghip và Diu 1 T6ng cong ty. 

g. Tnthng hp c dông tham dir Dai  hi dng c dông hp trrc tuyn bO phiu din tCr: 

- C dông khi däng nhp vào h th6ng hp tiVc tuyn cUa PJICO thI duçic coi là c6 
dông trrc tip tham dr va c6 dông cO nghia vi báo mt các thông tin dang nhp, mt khAu, 
mA OTP. Trong mci tnrYng hcip, PJICO không chju trách nhim khi c dông d 1 các thông 
tin nay. 

- C dông tham dir Di hi dng c dOng hop trIc tuyn bang each dung tãi khoãn (bao 
gm mA dAng nhp (ID) va mA mt khAu) d dAng nhp và hQp trrc tuyn dung chtwng trInh, 
k hoch Dai  hi dng c dong hp trrc tuyn dA duqc thông báo. 

- KIÜ c dông thirc hin mt giao djch ghi/gcri phiu din t1r thI mA OTP duçic gri vao 
S6 din thoai cUa c6 dông hoc s6 din thoti cüa di din &rçic üy quyn. C6 dông/di din 
duçic üy quyn sü dung mA OTP nay hoc mt khAu duçic cAp d xác thirc và hoàn thành giao 
djch bô phMu din tCr cüa mInh. 

- Tnrmg hqp C6 dông thay d6i S6 din thoai thi c6 dông hoàn thin mu thay d6i thông 
tin C6 dông và gui email cho PJICO theo dia chi email: QLCD.PJICO@Petrolimex.com.vn  và 
d8ng thii gui chuyn phát theo duang buu chInh bàn g6c cho PJICO. Vic thay d6i s6 din 
thoi nay c6 dông cAn thire hin tniâc mi kS'  PJICO ch6t quyn d dam bão quyn lqi cüa C6 
dông. 
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- 'J'ruOng hi.yp co dong thiy dOi thông tin c nhn can lien h \'O'i Trung ãm Iuu 

k/Thânh vieri ]'ning tarn luu k no.i cô dOng mo 101 lho0n d cp nhn. DOi vOi cô dông chua 

luu k cn lien he VO, j PJICO dC cOp nht. 

- TOi lieu Di hi dông c6 (lông h9p trirc tuyCn du9c dang 10i trên Website cOa PJ1CO. 

C dong truy cp Website: www.pjico.com.vn  chuyCn mic 'TOi chInh — ci doug —* D?i hi 

dông cO dông" d nghiên cOu tOi 1iu Dii hi. 

- C dông/di din du9'c Oy quyên tham dir D?i  hi dng c doug h9p trijc tuyn thc 

hin biu qu)'t thông qua h thng P-Vote. 

- C dông/dui din du9c iy quyn tharn dii D?i  hi dông cô dông hp trirc tuyên sau 

g&i khai mic cO quyn clang k tharn gia vO bi&u quyt t?i D?i hi, nhung Chü t9a không có 

trách nhim ch'rng D?i  hi dt cho c dông/di din di.rçc Oy quyn dn muon  clang k và hiu 

hrc cüa các dqt biu quyét dã tin hOnh truâc do së không bj Onh hixâng. 

- C dông dr D?i  hi dng c dông h9p tr1rc tuyn tir quãn l và sir diing quyên truy 

cp diiçic cp d tham gia h9p trrc tuyn theo dung quy djnh, huong dn cüa PJICO; chun bj 

các diu kin v thit b, k& néi d cO th truy cp vO tharn d,r Dii hi dng c dông hQp tr11c 

tuyn theo chung trInh, k hoch dä di.rcic PJICO thông báo. 

6. Cách thic kim phiu: 

Ngay sau khi khai mc, Di hi dng c cong thông qua danh sách Ban kim phiu 

vOIhoc Ban bAu cir d thrc hin kim phiu biu quyt vO bu cir. 

a. Khi c dong, clti din c cong có rnt tham dij trrc tip tai  DHDCD: 

- Khi tin hOnh biu quyt ti Dai  hi, s the tan thOnh ducc kim truOe, s6 the không 

tan thành duçc kim sau, cui cüng kim the không có kin. Tng s6 phiu tan thành, không 

tan thành, không cO kin hoc không hçrp I theo ti'rng vn d duçic chü t9a thông báo ngay 

sau khi tin hOnh biu quyEt. 

b. Khi c dông thiic hin biu quyt, bu cr trrc tuyn bO phiu din t1r: 

- s6 phiu bu cUa mi trng vién du duçc ghi nhn trén h thng theo: s the tan thành, 

s the không tan thOnh vO s the không cO kin. Trong trthng hgp phát sinh các ni dung 

ngoài chucmg trInh di hi da gi'ri cho c dông, c dong có th biu quyt, bu cir b6 sung. 

NEu c dông không biu quyt, bAu cr vii nhung ni dung phát sinh thI các phiu biu quy&, 

bAu cr cUa c dông duçic coi là không tham gia biu quyt và khOng duc tInh vào thng S6 

phAn khi kim phiu. 

- c6 dông Co th thay d6i kt quO biu quyt, bu cr; biu quyt, bu c1r b6 sung nhüng 

nôi dung phát sinh, h th6ng tnrc tuyn chi sr dung kt quO biu quyt, bu cü cu6i cUng ti 

thai dim k& thüc vic biu quyt, bu c1r. 

c. Dôi vài nhng truOng hçp cn thit vO nu C6 cong yêu cOu, d?i  hi se chi djnh mOt 
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(01) hoãc mot So CO dung kilollg CO 1i ich lien quai' den i1)1 dung biu quyêl, bâu cO ihuc 

hiin giám sat vic kiëm phiêu. 

d. Hi dông quin irl có the ban hânh quy ch each lh(rc kini phiéu phO h9p irong các 

diu kin cii th d Dii hi dOng c dong thông qua. 

7. Thông báo kt qua kim phiêu 

Ban kim phiêu vàIhoic Ban bãu cir se kim Ira, lông hqp két qua kiêrn phiu cUa trng 

van dé. Kt qua kim phiu duc thông báo ngay t?i  Di 1ii sau khi hoàn thành vic kim 

phi& 

8. HOy bO Nghj quyt cOa D?i  hi dng c dông theo quy dinh tii Diu 24 Diu lé 

PJICO và khoãn 11 Diu nay. 

9. Thông báo quyét dinh cOa Dii hi dng c dông ra cong chimg: 

Vic thông báo quyt dnh cOa Di hi dng c dong ra cong chOng tuân thu quy djnh 

Cong b thông tin cUa Lut Doanh nghip, Lut Chirng khoán, các vn bàn pháp 1ut có lien 

quan và quy djnh ti Quy ch nay. 

10. PJICO ap ding ti cia các giái pháp cong ngh thông tin hin dai  d to diu kin 

cho c dông có th tham gia vào các k' Di hi dng c dong h9p trrc tuyn mt cách thun 

tin nht; quy djnh c1i th và hu6ng dn c dông bO phiu ti.'r xa, biu quyt thông qua h9p Di 

hi dng c dông. 

11. Cách thcrc phãn d& quyt dlnh  cOa Dti hi dng c dông 

a. C dông biu quyt phàn di nghj quy& v vic t chirc 1i Tng cong ty hoc thay 

d& quyn, nghia vij cOa c dông quy dnh tai  Diu 1 Tng cong ty Co quyn yeu cu Tang 

cong ty mua 1i c phn cua rnInh. Yêu cAu phãi bng van bàn, trong do nêu rO ten, dja chi cOa 

c dông, s krçmg ci phAn tOng 1oi, giá dr dnh bàn, l do yêu cu Tng cOng ty mua 1i. 

Yêu cu phái duqc gui dn Tng cong ty trong thôi h?n  rnui (10) ngày, k tr ngày D?i  hi 

dng c dông thông qua nghj quy& v các vAn d quy djnh ti khoàn nay. 

b. Tng cong ty phãi mua li c phAn theo yêu cu cOa c dong quy djnh ti dim a 
khoán nay vâi giá thj tru&ng hoc giá &rçYc tInh theo nguyen tAc quy dlnh  ti Diêu 1 Tng 

cong ty trong th?yi hn chIn rnuci (90) ngày, k tlr ngày nhn thrçic yeu cAu. Tru?mg hçp khOng 

thóa thun di.rçic v giá thi các ben Co th yêu cu mt th chüc thAm djnh giá chuyén nghip 

djnh giá. Tng cong ty giâi thiu It nhAt 03 t chüc thAm djnh giá chuyên nghip d c dông 

1ira chQn và l%ra chQn dO là quyêt dnh cuôi cOng. 

12. Lp biên bàn h9p Dai  hi dng c dông 

a. Cuc h9p Di hi dng c dông phãi duqc ghi biên ban vã cO th ghi am hoc ghi và 

hru giU duâi hInh thüc din tu khác. Biên bàn cuc hçp D?i  hi dng ci dông h9p tnrc tuyên 
co th sà ding dü Iiu clien tU. d duçic ghi và luu ti cuc h9p nhu mt phn ni dung cOa 
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Biên bãii. Bién bàn phái thrc 1ip bang tiêng Vi1, có the 1p them bang liêng Anh và cô các 
ni dung chü yu sau dày: 

- Ten, dia chi tru sâ chinh, ma s doanh nghip; 

- Th?yi gian và dja dirn h9p D?i  hi dng c dông; 

- Chucing trInh h9p và ni dung cuOc  h9p; 

- Hp, ten và chil k cia chü tpa và thu k. Tru?mg hcip chü tpa, thu k9 tr chi k 
biên bàn hpp thi biên bàn nay có hiu hrc nu duçic tt cà thành viên khác cüa Hi dng 
quãn trj tham dir hpp k Va có dy dü ni dung theo quy dlnh  ti khoãn nay. Biên bàn hpp 
ghi rö vic chü toa, thu k tir ch& k biên bàn hpp; 

- Tom tht din bin cuc hop và các kin phát biu ti cuc hpp Di hi dng ci dông 

v tfrng vn dE trong chucmg trInh hpp; 

- S6 c dông và tng s6 phiu biu quy& cüa các c dông du hpp, phi 1ic danh sách 
dang k C6 dông, di din C6 dông d hpp vâi S6 c6 phAn và s6 phiu bu tiwng crng; 

- T6ng s6 phiu biu quyt d61 v,i trng vAn d biu quyt, trong do ghi rô phuang thirc 
biu quy&, t6ng s6 phiu hçip 1, không hçp 1, tan thành, không tan thành và không CO kin; 
t3 1 tixng üng trén t6ng s6 phiu biu quyt cüa c6 dông dir hpp; 

- Các vAn d dA duqc thông qua và t 1 phiu biu quyt thông qua tuang ing; 

- ChU k cüa chü tpa và thu k. 

Biên bàn duçic 1p bng ting Vit va ting Anh du CO hiu 1c pháp 1 nhu nhau. 
Tru?ing hcip có sir khác nhau v nOi dung biên bàn tMng Vit và ting Anh thI ni dung trong 
biên bàn ting Vit có hiu Iuc ap dung. 

b. Bién bàn hop Di hi d6ng c6 dông phài &rçc 1p xong và thông qua truâc khi két 
thüc cuc hpp. Chü tpa và thu k cuc hpp phái chju trách nhim lien dâi yE tInh trung thijc, 
chInh xác cüa nOi  dung bién bàn. 

c. Biên bàn hpp Di hOi  d6ng C6 dông phài duçic cong b6 trên trang thông tin din tCr 
cüa T6ng cong ty trong thyi h?n  hai mucyi b6n (24) gii hoc gcri cho tAt câ các c6 dông trong 
th?yi hn mithi 1Am (15) ngây kE tr ngày két thUc cuOc hpp. 

d. Biên bàn hpp Di hOi  d6ng c6 dOng duçic coi là bang cháng xác thirc yE nhng cong 
vic dA ducvc tiEn hành ti cuOc hpp  Dai hOi d6ng c6 dOng trr khi có kin phân d6i yE ni 
dung bién bàn duqc dua ra theo dung thu t%lc quy dlnh  trong vOng mi.ri (10) ngày kE tr khi 
gti biên bàn. 

e. Biên bàn hpp Di hOi  d6ng C6 dông, phii hic danh sách C6 dong dAng k dr hpp kern 
chU k cüa C6 dOng, vAn bàn üy quyEn tham dir hpp vã tài 1iu cO lien quan phãi dugc km giü 
tai trii si chmnh cüa T6ng cong ty. 

11 



Diêu 7. Thm quyên và the thüc Iy kitn biig vn bàn dê thông qua quyt djnh 
cüa Jiii hi d6ng cô dông 

Thrn quyn và tIî thirc 1y kiii c dông bng van bàn d thông qua Nghj quyt ca 
Dii hi dng c dông &rçYc thirc hin theo quy djnh sau day: 

1. Hi dng quãn trj có quyên lAy kin c dong bng van bàn d thông qua nghj quyt 
cUa Di hOi  dng c dông khi xét thAy cAn thi& vi lçvi Ich cüa T&ig cong ty, trr trithng hp 
quy djnh tai khoãn 2 Diu 147 Lut Doanh nghip. 

2. Hi dng quán trj chuAn bj phiu thy kin, dir thào nghj quy& cüa Dai hOi dng 
c dong, các tài 1iu giái trInh dir tháo nghj quyt và gi dn tAt ca các c dông có quyn biu 
quyEt chm nhAt mutYi (10) ngày truâc thai hn nhn phiu thy kin. Yêu cAu và each thüc 
gri phiu lAy kin và tài lieu kern theo thrqc thirc hin theo quy djnh t?i  khoán 3 Diu 18 
Di&u 1 Tng cong ty. 

3. Phiu lAy kin phãi cO các ni dung chi yu sau day: 

a. Ten, dja chi trii sâ chInh, ma s doanh nghip; 

b. Miic dIch thy kin; 

c. HQ, ten, dja chi lien lac, qu6c tjch, s giAy tv pháp 1 cüa Ca nhân di vâi c6 dông là 
cá nhãn; ten, ma s6 doanh nghip hoc s6 giAy t pháp 1 cüa th chirc, da chi tn? sâ chInh d6i 
vài c dông là t6 chrc hoc hQ, ten, dja chi lien lac,  quc tjch, s giAy t pháp l cüa Ca nhân 
di vài di din cüa c dong là t chirc; s6 luong c phAn cUa t&ng loai và s phiu biu quy& 
ciia c dông; 

d. VAn d cAn thy kin d thông qua quyt djnh; 

e. Phucing an biu quyt bao gm tan thành, không tan thành và không có ? kin d6i 
vài tirng vAn d lAy kin d thông qua quyt djnh; 

f. Thii han  phái gri v Tng cong ty phiu thy kin dã duqc trà liii; 

g. HQ, ten, chü k cüa Chü tjch Hi dông quân trl. 

4. C dOng có th gi'ri phiu thy " kin dã trâ läi dn T6ng cong ty bAng hInh thirc giTri 
thu, fax hoc thu din tiTr theo quy djnh sau day: 

a. Tnthng hçp gTri thu, phiu thy kin dã duçic trâ 1i phái có chft k cüa c dông là 
Ca nhãn, cUa ngu?ii dai  din theo üy quyn hoc ngu&i dai  din theo pháp lut cüa c dong là 
t6 chirc. Phiu thy kin gii v T6ng cong ty phãi duçic diing trong phong bI dan kin và không 
ai duqc quyn ma truâc khi kim phiu; 
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b. TruOng hçip gui fax hoc thu din tU, phiêu ly kin gUi ye Tng cong ty phài duçvc 
giU bI rnt d&i thOi dirn kim phiu; 

c. Các phiu ly kin gtri v Tng cong ty sau thOi hmn dã xác djnh t?i  ni dung phiu 

lAy kin hoc dã bj rni trong truô'ng hvp  gUi thu vã bj tit 1 trong tru1ng hçip gUi fax, thu 

din tcr là không hcp l. Phiu lAy kin không duc gUi v duçc coi là phiu không tham gia 
biu quyt. 

5. Hi dng quán trj kirn phiu và 1p biên bàn kirn phiu thrài si.r chirng kin cüa c6 
dong không nAm giU chüc vi,i quán l Tng cong ty. Biên bàn kim phiu phái Co CC ni dung 

chU yu sau day: 

a. Ten, dja chi tri sâ chInh, mA s doanh nghip; 

b. Mic dIch và các vAn d cAn lAy kMn d thông qua ngh quyEt; 

c. S c dong vài tng s phiu biu quyt dA tham gia biu quyt, trong do phãn bit 
s phiu biu quyt hqp 1 và s biu quy& không hcp 1 và phuang thi'rc gUi phiu biu quy&, 
kern theo ph hic danh sách c dông tham gia biu quyt; 

d. T6ng s phiu tan thành, không tan thành và không CO kMn di vOi tIng vAn d; 

e. VAn d dA duçic thông qua và t' l biu quyt thông qua tuclng ing; 

f. Hç, ten, chtr k cUa ChU tjch HOi  dng quân tr, nguOi kim phiu và ngu&i giám sat 
kim phiu. 

Các thành viên Hi dng quãn trj, nguYi kim phiu và nguâi giám sat kim phiu phái 
lien di chju trách nhim v tinh trung th?c, chInh xác cüa biên bàn kim phiu; lien dâi chju 
trách nhim v các thit hti phát sinh tr các quyt djnh duçic thông qua do kim phiu không 
trung th%rc, không chmnh xác. 

6. Biên bàn kim phiu và nghj quy& phài duçic gUi dEn các c dông trong th&i han 
mithi 1Am (15) ngày, kE tir ngày kEt thüc kiEm phiEu. Vic gui biên bàn kiEm phiEu và nghj 
quyEt cO thE thay thE bAng vic dAng tài trên trang thông tin din ti'r cüa Tng cOng ty trong 
th?yi han  24 giä, kE tr thii diEm kEt thüc kiEm phiEu. 

7. PhiEu lAy kiEn dA dutc trà li, bién bàn kiEm phiEu, nghj quyEt dA duçrc thông qua 
và tài lieu Co lien quan gi.'ri kern theo phiEu lAy kiEn dEu phài duçic luu gitt tai  trii sâ chInh 
cüa lông cong ty. 

8. Nghj quyEt duçc thông qua theo hInh thuc lAy kiEn c dông bAng vAn bàn nEil duçic 
s6 c dông sâ hiru trén 50% tng s phiEu biEu quyEt cüa tAt ca c dông cO quyEn biEu quyEt 
tan thành vA cO giá trj nhu nghj quyEt duçic thông qua tai cuc h9p Dai  hi dông c dông. 
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Diu 8. Báo cáo ho1 dng cüa Hi dông quán trj ti Diii lii dng cô doug thu'ô'ng 

men 

Báo cáo hoot dng cUa Hi dng quail trj trinh Di hi dng c dong thu?ing niên theo 
quy djnh t?i  dim c khoán 3 diu 139 Lut doanh nghip Va Diu ! Tng cong ty và phái dam 

bão cO các ni dung sau: 

1. Thu lao, chi phi hot dng và các Içii Ich khác cüa Hi dong quàn tr và tung thành 

viên HOi  dng quán trj theo quy djnh t?i  khoãn 3 Diu 163 Lut Doanh nghip và Diu I 

T6ng cong ty. 

2. Tng kt các cuOc hQp cüa Hôi dng quán trj và các quyt djnh cua Hi dng quán 

trj. 

3. Báo cáo v các giao djch giüa Tng cong ty, cong ty con, cong ty do Tng cong ty 
nm quyn kim soát trên 50% trâ len vn Diu l vâi thành viên HOi  dng quãn trj Va nhng 

ngu?i có lien quan ciia thành viên do; giao djch gifta T6ng cOng ty vài cong ty trong do thành 
viên HOi dng quàn trj là thànhviên sang 1p hoc là ngthi quãn l doanh nghip trong thii 
gian 03 näm gAn nhAt tnrâc thxi dim giao djch. 

4. Hot dng cüa thành viên Hi dng quãn trl dc 1p và kt qua dánh giá cüa thành 
vién dOe  1p v hoat dOng  cüa  HOi  dng quãn trj 

5. Boat dOng  cüa Uy ban kim toán trrc thuOc HOi dng quán trj trong trulng hçip Tng 
cong ty hot dOng  theo mô hInh quy djnh t?i dim b khoãn 1 Diu 137 Lust Doanh nghip. 

6. Hot dng cüa các tiu ban khác thuOc HOi dng quãn trj (nu ca). 

7. K& qua giárn sat d& vâi Tng giám d6c. 

8. K& qua giám sat di vài ngu1i diu hành khác. 

9. Các k hoach trong tuing lai. 

Biu 9. Tham dir cüa kim tom viên dOc  Ip ti Bal hi dng c dông 

Kim toán viên hoc di din cOng ty kim toán dOe  1p di.rçic m?yi dr hçp Dai hOi dng 1) 

c dông thu?mg niên d phát biu kin tai Dai hOi dng C6 dOng v các vn d lien quan dn 
Báo cáo tài chInh närn trong trix?mg hqp Báo cáo kim toán cO các khoãn ngoi trü tr9ng yêu. 

CHIXONG III 
THANH VIEN HQI BONG QUAN TRJ VA HO! BONG QUAN TRI 

Biu 10. IiJng cü, d cfrvà tiêu chun thành viên Hi dng quãn trj 
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1. Thông tin lien quan d&n các irng vién Hi dông quán trj (trong truông hp dä xác 
djnh thrçic truóc các Crng viCn) duqc cong b ti thiu mu6i (10) ngày tnró'c ngày khai mac 
hop Dai hôi dng c dông trén trang thông tin din ttr cüa Tng cong ty d CO dông có the tim 
hiu v các i.Trng viên nay truóc khi bó phiu. IJ'ng viên Hi dng quân trj phái có cam kt bng 
van bàn v tInh trung thc, chInh xác và hçip l cüa các thông tin Ca nhân duc cong b và 
cam k& thiic hin nhirn vii mt each trung thrc, trung thành, cn tr9ng và vi Iqi Ich cao nhAt 

cüa Tng cOng ty nu dirqc bu lam Thành viên Hi dng quãn trl. Thông tin lien quan dn 
cac rng vien Hi dng quân trj duqc Cong b t6i thiu bao gn1: 

a. HQ ten, ngày tháng nãm sinh; 

b. TrInh d chuyên môn; 

c. Qua trInh cong tác; 

d. Ten các th chirc, cong ty ma rng viên dang nm giü chrc v11 thành vién Hi dng 
quán trl và các chi.'rc danh quãn 1 khãc; 

e. Các lqi Ich có lien quan tri Tng cong ty và các ben có lien quan cüa Tng cong ty 
(nu có); 

f. Các thông tin khác (nu co) theo quy djnh t?i  Diu 1 Tang cong ty; 

g. Tng cOng ty phãi CO trách nhim cOng b6 thông tin v các cong ty ma ixng ctr vien 
dang nm giu chrc vi thành viên Hi ding quãn frj, các chirc danh quãn 1 khác và các igi 
Ich CO lien quan tài cong ty cUa irng cir viên HOi  dng quãn trj (nu co). 

2. Ngoi trr các cam kt cüa c dông chin krçic trong tài 1iu giao djch, các C6 dông 
nm giU c6 phn CO quyn biu quy& tInh dn th?yi dim ch6t danh sách C6 dOng dir h9p có 
quyn gOp  s6 quyn biu quyt d d cir các l'rng viên HOi  d8ng quãn trj. Vic d cir irng viên 
HOi ding quãn trj ma các c6 dOng sau khi gOp  s6 quyn biu quy& CO quyn d cü phâi tuân 
thu các quy dnh cüa pháp lut và Diu 1 T6ng cOng ty, cii th nhOm C6 dông nm giü ft hcm 
5% s6 C6 phn CO quyn biu quyt dirge gOp  s6 quyn biu quyt cña ti'rng C6 dOng 1aj  vâi 
nhau d d cl'r các i.'rng viên cho vj trI thành viên HOi  d6ng quãn trj. Theo do: 

a. c6 dông hoäc nhOm c6 dông nm giU tr 5% dn dixOi 10% s6 c6 phn có quyn biu 
quyt dirge d cir mOt  (01) thánh viên; 

b. c6 dông hoc nhóm c6 dOng nm giU tr 10% dn dirOi 30% s6 c6 phn Co quyên 
biu quyt chxçic d cl'r hai (02) thành viên; 

c. c6 dông hoäc nhOm C6 dông nm giü ti1 30% dn duài 40% s6 C6 phAn Co quyn 
biu quyt dirge d cir ba (03) thânh viên; 

d. C6 dOng hoc nhOrn c6 dông nm gilt tlr 40% dn duth 50% s6 c6 phn có quyn 
biu quyt duorc d cir b6n (04) thành viên; 
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e. Ct! dông hoc iihóm c dông näm giQ tü 50% den duO'i 60% s6 c phân Co quyên 

biu quyt du'çc d cfr nam (05) thânh viên; 

f. C6 dông hoc nhóm c dong nm gui tir 60% dn duói 70% s c phn co quyn 

biu quyt duc d ci:r sáu (06) thành viên; 

g. C dông hoc nhóm c dông nm giU tir 70% dn duâi 80% s c phân có quyên 

biu quyt duçic d cir bay (07) thânh viên; 

h. Ci dong hoc nhOin c dông nrn git tir 80% dn duâi 90% s c phn Co quyn 
biu quy& duçic d c1r tam (08) thãnh viên. 

3. Tnthng hçip s luçrng các rng viên Hi dng quãn trj thông qua dé cr và i'rng cr vn 

không dii s6 1ucng cAn thit, Hi dng quân tr diwng nhim có th d cii them iTrng viên hoc 
th chiic d cii theo rn)t ca ch do Dai  hi dng c dông quyt djnh. Ca ch d cii hay cách 
thiic Hi dng quãn tr dtrang nhim d cii iing viên HOi  dng quán trj phãi dugc: 

a. Cong b rO rang; 

b. Dii hi dng c dông thông qua truóc khi tin hành d cii. 

4. Hi dng quán trj huâng dAn cu th cho c dông vic bO phiu bAu thành vién HOi 

dông quán trj theo phiwng thiic d6n phiu, theo do mi c dông có tng s phiu biu quyt 
tuang l'rng vOi vâi tng s c phAn s hru nhân vdi s6 thành viên duçic bAu ciia HOi dng quãn 
trj và c dông có quyn dn ht hotc mt phAn tng s phiu bAu ciia mInh cho mOt  hoc  mOt 
s t'mg cii viên. Ngithi tring cii thành viên Hi dng quãn trj duçc xác djnh theo s phiu bAu 
tii cao xu6ng thp, bt dAu tii iing cii viên Co s phiu bAu cao nht dn khi dii s thãnh viên 

theo quy djnh ti Diu 1 Tng Cong ty. Trithng hqp cO 2 iing cii viên có s phiu bAu bAng 
nhau cho thành viên cu6i ciing cUa Hi dng quân trj thI s tin hânh bAu 1i trong s6 iing cii 
viên cO s phiu bAu ngang nhau hoc 1?a  ch9n theo tiêu chI quy ch bAu cii hoc Diu 1 
Tng cong ty. 

5. Thành viên HOi  dng quán trj phãi dáp iing cãc tiêu chuAn va diu kin theo quy 
djnh ti khoán 1, khoán 2 Diu 155 Lut doanh nghip, Pháp 1ut bão hirn và Diu 1 T6ng 
côngty. 

Diu 11. Min nhim, bäi nhiin vi bii b sung th?inli viên Hii dông quãn trl 

1. Thành viên Hi dng quãn trj bj min nhirn trong các truäng hqp sau day: 

a. Không có dii tiêu chuAn vã diu kin theo quy djnh ti Diu 155 cUa Lut doanh 
nghip; 

b. Không tham gia các hot dng ciia Hi dng quán trj trong sáu (06) tháng lien tic 
ma không có sij chip thun ciia Hi dng quán trj và Hi dng quân trj quy& dinh chiic vu 
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cüa nguOi nay b bó lrOng: 

c. Co don tr ch(rc; 

d. Do cO doug hoc nhOm Co doug dê nghj thOi cu lam dii din hoc thay di ngu,0i di 

diên; 

e. Thành viên dO dai din cho pháp nhãn, khi pháp nhân khong cOn tu' cách pháp nhân. 

2. Thành viên Hi dng quán trj cO th bj bâi nhim theo nghj quyt cOa D?i  hi dOng 

cô dOng. 

3. Hi dng quãn trt phâi triu tp hçp Di hi dng c dông d bãu b sung thành viên 

Hi dng quân tr trong truO'ng hp s thành vien Hi dng quan tr bj giârn qua theo quy djnh 

cUa pháp 1ut. Tru'O'ng hcp nay, Hi dông quãn trj phái triu tp h9p Dai  hi dng c dong 

trong thai han  ba muo'i (30) ngày, k tr ngày s thành viên Hi dng quân trj b giàm qua quy 

dinh. 

Trung hcp khác, tai  cuc h9p gn nhAt, Dai  hi dcng c dong bu thânh viên mâi thay 

th thành viên Hi dng quãn tr dã b rnin nhim, bâi nhiim 

4. Vic rnin nhirn, bäi nhirn thành viên Hi dng quãn tr phãi thrçc cong b thông 

tin theo quy djnh pháp lust v cong b thông tin trên thj truOng chng khoán. 

Biu 12. Tu' each thànli viên Hi d6ng quãn trj 

1. Thành viên Hi dng quán trj phài dáp irng các tiêu chun và diu kiin theo quy djnh 

tai khoãn 1 diu 155 Lut doanh nghip, Lut kinh doanh bão hirn và các van bàn hrncng dn 

thi hành, Diu l Tng Cong ty. Thành viên Hi dng quãn trj có th khOng phái là c dong 

cüa Tng cong ty. 

2. Thng cong ty hn chê thành vién Hôi dng quãn tn kiêm nhirn các chüc danh quãn 

1 trong b may diu hãnh cüa Tng cong ty d dam bão tInh dc 1p cüa Hi dng quãn trj. 

3. Chü tjch Hi dng quãn trj không kiêm nhirn chtrc Tng giám dc diu hành trr 

khi vic kiêm nhirn nay &rçYC phê chun hang näm tai Dai hi dng c dOng thuo'ng niên. 

4. Thành viên Hi dng quán tr cUa Tng cOng ty không du'çc dng thai là Thành viên 

Hi dng quãn trj qua 05 cong ty khác. 

Diu 13. Thành phãn Hi dông quãn trj 

1. S hrng thành viên Hi dng quãn trl là bay (07) ngui. 

2. Nhirn k' cOa thành viên Hi dng quán trj không qua närn (05) näm và có th duc 
b.0 1a  vâi s nhirn kS'  khOng  han  ch. Mt cá nhân chi thrçic bu lam thành vin dc Ip Hi 
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dng quail trj cüa T&lg cong ty khOng qua hai (02) nhim kS'  lien liic. '1'rumg hçp tt cá thành 
viên Hi dtng quàn trj cüng kt thi'ic nhim ks'  thI các thành viên do tip tiic là thành viên HOi' 
dng quãn trj cho dn khi có thành viên mOi duçc bãu thay the và tip quãn cong vic. 

3. C cu thành viên HOi  dng quàn trj nhu sau: 

Cq cAu HOi  dng quán trj cüa Tng cong ty phài darn bão ti thiu 1/3 (met phn ba) 
tng S6 thành viên HOi  d6ng quail trj là thành vien khong diu hành. T6ng cOng ty h?n  ch tOi 
da thành viên Hi d6ng quãn trj kiêm nhirn chirc danh diu hãnh cüa T6ng cOng ty d dam 
bào tmnh dOe 1p cüa HOi d6ng quân trl. 

s6 thành viên dOe  1p  HOi d6ng quán trj dam báo quy djnh cUa pháp 1ut hin hành va 
diu kin th?c t cUa T6ng cOng ty. 

4. Thành viên HOi d6ng quãn trj cüa T6ng cong ty không duçic d6ng thii là thành viên 
HOi d6ng quãn trl cUa trén näm (05) cong ty khãc, tth tru?ng hcip là thành viên HOi  d6ng quãn 
trj cta các cong ty trong ciing Tp doàn hoäc các cong ty hoat dng theo nhóm cong ty, bao 
g6m cong ty mc - cOng ty con, tp doàn kinh tE hoc là ngui dii din cüa cong ty quàn 1 
qu, cong ty dAu tu chirng khoán. 

Diu 14. Quyn vã trách nhim cüa thành viên HOi  dng quãn trj 

1. Thành viên Hôi d6ng quàn trj Co c1y dü các quyn theo quy djnh cüa Lut Doanh 
nghip, các vAn ban pháp lust lien quan và Diu I T6ng cong ty, däc bit là quyn duqc eung 
cp các thông tin, tài Iiu v tInh hInh tài chinh, hoat dOng  kinh doanh cfia T6ng cong ty va 
cüa các don vj trong T6ng cong ty. 

2. Thành viên Hôi dng quân trj có trách nhim theo quy dnh ti Lut doanh nghip 
và Diu 1 T6ng cong ty, ngoài ra phãi dam bào các trách nhim sau: 

a. Thrc hin các nhiêm vi çUa mInh môt each trung thrc, cn tr9ng vi lçii Ich cao nht 
ciia C6 dOng và T6ng cOng ty; 

b. Tham dr dÀy dU các cuOc h9p cüa HOi  dng quãn tn Va có kin rO rang các vn d 
dtrcic dua ra thão luân; 

c. Báo cáo kjp thii và dÀy dü HOi  d6ng quãn trj các khoàn thU lao ma h9 nhn duçic tt'r 
các cong ty con, cong ty lien kt và các t6 chirc khác ma ho là ngui di din phn v6n gop 
cUa lông cOng ty; 

d. Báo cáo HOi  d6ng quãn tn ti cuOc h9p gÀn nhAt các giao djch gifta T6ng cong ty, 
cong ty con, cOng ty do T6ng cOng ty nm quyn kim soát trên 50% tth len v6n diu l vâi 
thành viên HOi  d6ng quân trj và nhng nguii có lien quan ci'la thành viên do; giao djch gifla 
T6ng cOng ty vâi cOng ty trong dO thành viên HOi  d6ng quan trj là thành viên sang 1p hoc là 
nguii quán I doanh nghip trong thyi gian ba (03) nAm gAn nhAt tniàc thOri dim giao djch; 
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e. Thtrc hin cong bO thông tin khi t1irc hin giao djch Co phiu cüa Tong cong ty theo 

quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. lhànli viên Hi dng quail trj dc 1p cüa Tng cong ty phái Ip báo cáo dánh giá v 

hot dung cüa Hi dng quân trj. 

Diu 15. Trách nhirn Va nghia vi cüa Hi dng quãn tr 

Hi dông quán trj phái tuân thu day dü trách nhim vâ nghia vi theo quy djnh cüa Luât 
doanh nghip và Diu 1 Tng cong ty, ngoài ra Hi dng quán trj Co các trách nhim và nghia 

vil sau: 

1. Chju trách nhirn truàc c dông v hott dong cüa Tang cong ty; 

2. D6i xi:r bInh ding d6i vài tAt cA các c dông và ton trong lçii Ich cüa nguñ CO quyên 

lçii lien quan dn T6ng cong ty; 

3. Dam báo hot dng ciia Tng cong ty tuAn thU các quy djnh cüa pháp 1ut, Diu 1 

và quy djnh nOi bO cUa Tng cong ty; 

4. Xây dung quy ch ni bô v quãn trj Tng cong ty, quy ch t chüc và hott dng 

cUa Hi dng quãn tn và trInh Dai  hi ding c dông thông qua; 

5. Giám sat và ngan ngira xung dt lqi Ich cUa các thânh viên Hôi dng quãn trj,T6ng 

giam d6c và ngl.r&i quAn 1 khác, bao gm vic st'r ding tâi san Tng cong ty sai miic dich và 

1m diing các giao djch vâi ben lien quan. 

6. B nhim Ngi.ri phii trách quãn trj Tng cOng ty. 

7. T chUc dào tao, tp hun v quán tr cOng ty vã các k7 nang cn thiEt cho thành viên 
Hi dong quãn trj, T6ng giám dOe và ngui quán l khác cUa lông cong ty. 

8. Báo cáo hot dng cUa HOi  dng quãn trj tti Di hi dng c dong theo quy djnh. 

Diu 16: HQp Hôi dng quãn trj 

1. ChU tjch Hi dng quán tn dtrcc bu trong cuOc  hQp du tiên cUa HOi  dng quAn trj 

trong thôi hn bAy (07) ngày lAm vic k tr ngAy k& thUc bu cU HOi  dng quAn tn do. Cuc 

hçp nay do thành viên có s phMu bu cao that hoc t) 1 phiu bu cao nhAt triu t4p  và chU 

trI. Tni?ing hçvp Co nhiu hon mt thành viên cO s phiu bAu hoc t 1 phiu bâu cao nht và 
ngang nhau thI các thAnh viên bu theo nguyen tc da s d ch9n 01 ngu?Yi trong s6 h9 triu 

tp h9p HOi  dng quAn trj. 

2. Các cuôc hçp Hi dng quAn tn tin hành ti trI s& chInh cUa Tong cOng ty hoc 

noi khác theo sr that tn chung cUa các thAnh viên Hi dng quAn trj. 
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3. Cliii tch HOi dOng quän trj phâi 1riu tp cth cu(c h9p 1-1i dông quán trj thu&ng ks', 
1p chuxng trInh ngh s1r, thôi gian và dja ditrn hçp It nht nãm (05) ngày lam vic trliâc ngày 

hp dij kiEn. Chü tjch Hi ding quãn tr triu tp khi thy cn thit, nhi.rng it nht là mi qu 
phâi hp mt(01) Ian. 

4. Trong trlr?mg hçp cn thiEt, Chü tjch Hôi dng quãn trj phái triu tp hop bt thi&ng, 
trong th&i han bay (07) ngày lam vic, k tü ngày nhn dugc mt trong các d nghj cüa T6ng 

giám dc hoc It nht näni (05) ngui quán I khác; hoc hai (02) thành viên Hi dng quàn 
trj; hoc thành vien Hi dng quãn trj dOe  1p. Tnrxng hqp ChCi tjch không triu tp hp HOi 
dng quán trj theo d nghj thi Chü tjch phâi chju trách nhirn v nhftng thit hii xày ra dôi vOi 
Tng Cong ty; trong tnr&ng hqp nay, ngu1i d nghj hçp HOi  dng quãn trl Co quyn triu tp 
hp HOi dng quân iii,  các thành viên HOi &ng quãn trj dr hp bô phiu bu chi tpa cuOc 

hop. 

5. Chi tich HOi  dng quãn trj hoc ngui triu tp hp HOi  dng quãn trj phái gCri thông 
báo m?yi hp chm nht ba (03) ngày lam vic tru&c ngày hop. Thông báo mi hp phâi xác 
djnh ci th th?yi gian và dla  dim hop, chrnng trmnh, các vAn d thão luân và quyt djnh. Kern 
theo thông báo m1i hp phài cO tài lieu sr dung t?i cuOc hp (tth mOt  s tinh hu6ng dOt  xuAt 
và khAn cAp). Thông báo mi hop duccc gi:ri bang buu din, fax, thu din tü hoc phuang tin 
khác, nhung phãi bão dam dn chrçic dja chi lien 1c cüa tl'rng thành viên HOi  ding quAn trj 
ducic dang k tai  Tng cong ty. 

6. Các cuôc hop  hoc trueing hop lAy kin cUa các thành viên HOi dng quãn trj duçic 
coi là hop l khi co 3/4 (ba phn tu) tng s thành viên HOi  dng quãn trj tham d. Truâng 
hcip cuOc hp duçic triu tp theo quy djnh khoãn nay không dU s6 thành viên d hp theo quy 
dnh thi ducic triu tp lAn thii' hai trong thai hn bay (07) ngày lam vic, k tr ngày dir djnh 
hop lAn thir nhAt. Trtr?rng hop nay, cuOc hp duqc tin hành nu có hn mOt  nira so thành viên 
HOi ding quán trj dr hop. 

7. Chii tjch HOi  dng quán trl hoc thành viên HOi dng quãn trj dUçYC Chô tjch HOi 
dng quãn trj üy quyn triu tp và chü trj cuOc  hp cña HOi dng quãn trj. 

8. Thãnh viên HOi  dng quàn trj duçxc coi là tham dr và biu quyt tti cuOc hp trong 
triIng hçrp sau day: 

a. Tham d? và biu quy& trijc tip tai cuOc hop; 

b. Uy quyn cho ngui khác dn dlj hop  và biu quy& nu duc da s6 thành viên HOi 
dng quân trj chAp thun.; 

c. '['ham dir va biu quy& thông qua hOi  nghj trirc tuyn hoc hInh thirc tuang tir khác; 

d. Gi'ri phiu biu quyt dEn cuOc  hçp thông qua thu. fax, thu dién ti. 
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Truäng hp gui phiu biéu quyt dn cuc hçp thông qua Ihu, phiêu biéu quyt phãi 

dung trong phong bI kIn va phãi dtrc chuyn dn Chü tjch 1-Ii dOng quán trj chrn nht mt 
gi? truâc khi khai nic. Phiu biu qu)'t chi duçic mo tnrOc sr chCrng kin cüa tt cá nhUng 

nguâi dir hop. 

9. Nghj quyt, quyt dinh cCa HOI  dng quàn trj duvc thông qua nu duçic da s6 (trén 

50%) thành viên biu quyt tan thânh; truOng hqp s phiEu ngang nhau thI ben có phiu cüa 

Chü tjch HOi  dng quán trj là quyt djnh. Thành viên Hi dng quán tr có quyn bão hru 
kin cüa mInh. Nghj quyEt, quyt djnh và các tài lieu hop cia Hi dng quán trj dtrçic 1p bang 

ting Vit. 

10. Ni dung các vn d thão lun, các kin phát biu, kt qua biu quy&, các ngh 
quy& ducic Hôi dng quãn trj thông qua, kt lun cüa các cuc hop phái &rçic ghi thành biên 
ban. 

11. Nghj quyt cUa Hi dng quán trj duqc cong bô thông tin theo quy dlnh  pháp lut 
v cong bô thông tin trén thj trung chng khoán. 

Diêu 17. Thà lao cüa Hi dông quail trl 

1. Tng cong ty có quy&n trá thi lao, thuOng cho thành viên Hi dng quãn trj theo 
k& qua và hiu qua kinh doanh. 

2. Thành viên HOi  dng quán trl &rqc huOng thà lao cong vic và thirOng. 

ThU lao cong vic duc tInh theo S6 ngây Cong can thi& hoàn thành nhim vi cUa thành 
viên Hi d6ng quãn trj và mirc thU lao mi ngày. HOi  d6ng quán trj dr tinh mcrc thU lao cho 
tirng thãnh viên theo nguyen tc nht trI. T6ng mirc thU lao và thuOng cUa Hi d6ng quán trj 
do Dai  hi d6ng c6 dông quyêt dlnh  ti CUC hp thuOng niên. 

3. ThU lao cUa trng thành viên HOi  d6ng quãn trj dirçic tInh vao chi phi kinh doanh cUa 
T6ng cong ty theo quy djnh cUa pháp lust  v thud thu nhp doanh nghip, duqc th hin thành 
m1c riêng trong báo cáo tài chInh hng nAm cUa T6ng cong ty và phãi báo cáo Dai  hi dng 
cô dông ti CUC hcp thithng nién. 

4. Thành viên HOi  d6ng quán trj nm gitt chirc vii diu hãnh hoc thành viên Hi ding 
quán trj lam vic tai các tiu ban cUa HOi  d6ng quãn trj hoc thrc hin nhftng cong vic khác 
ngoài pham vi nhim vi thông thtr0ng cUa mOt  thành viên Hi d6ng quán trl,  có th duqc trá 
them thU lao duOi dng mt khoán tin cong trcn gói theo tirng lan, luang, hoa hông, phân 
tram li nhun hoc duOi hInh thirc khác theo quy& djnh cUa Hi d6ng quãn trj. 

5. Thành viên Hi d6ng quán trj Ce quyn di.rqc thanh toán tht cã các chi phi di 1a,  An, 
0 và các khoán chi phi hqp 1 khác ma h dà phai chi trã khi thrc hin trách nhim thành viên 
Hi d6ng quãn trj cUa mInh, bao g6m cá các chi phi phát sinh trong vic tOi tham dr các cuc 
hop Dai hi d6ng C6 dông, Hôi d6ng quán trj hoc các tiu ban cUa Hi d6ng quán trj. 
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6. Thành viên 1-Ii dông qun trj cO the di.rçic Tong cong ty mua bâo hiêrn trách nhim 
sau khi cO sir chap thun cia Dii hi dng c dông. Bao him nay khong bao grn bão hirn 
cho nhUng trách nhini cüa thành viên 1-Ii dng quail trj lien quan den vic vi ph?m pháp lut 

và Diu l Tng côiig ty. 

Diu 18. Các ban cüa Hi dlng quan trl 

1. Hi dng quail tr cn thành 1p các tiu ban d h trV hot dng cUa HOi  dng quãn 

trj, tuS' trng giai don phát trin cüa Tng cong ty, ngoãi các ban hin có nhu Ban Tng hcip 
Hi dng quan trj, Ban kirn toãn ni b thI Hi dng quán trj Co th thành 1p them các ban 
nhu: Ban chInh sách phát trin, Ban nhân sr, Ban Liwng thung và các ban dc bit theo Nghj 

quy& cüa Dai  hôi dng c dông. 

2. Cong tác nhân sir và hwng thu0ng së do các thành viên Hi dông quán trj phi trách. 

3. Hi dng quãn trl quy djnh chi tit v vic thành lap, trách nhim cüa các ban 'à 
trách thim ciia tCrng thành viên. 

CHUONG IV 
UY BAN KIEM TOAN TRU'C THUOC HO! DONG QUAN TRI 

Diu 19. 1ng cfr, d cfr thành viên Uy ban kim toán 

1. Chü tjch Uy ban kirn toán và các thành viên khác cUa Uy ban kim toán do Hi 

dng quán trj d ci'r và không phãi là ngi.rñ diu hành Tng cong ty. 

2. Vic b nhim Chü tjch Uy ban kim toán và các thành vién khác trong Uy ban kim 
toán phài duçic HOi  dng quãn trj thông qua ti cuc hQp HOi  dng quán trj. 

Diu 20. Thành phn Uy ban Kim toán 

1. Uy ban kim toán có tir hai (02) thânh viên trâ len. Chü tjch Uy ban kim toán phãi 
là thành viên dc 1p HOi dng quàn trj. Các thành viên khác cüa Uy ban kim toán phãi là 
các thàrih vien Hi dng quán trj không diu hành. 

2. Thành viên Uy ban kim toán phài CO kin thi'rc v k toán, kim toán, CO hiu bit 
chung v pháp lut và hott dông cüa Tang cong ty và không thuOc  các tnxng hçip sau: 

a) Lam vic trong bô phn k toán, tài chInh ci'la Tang cong ty; 

b) Là thành viên hay nhân viên cüa t chirc kim toán duçic chp thun thirc hin kirn 
toán các báo cáo tài chmnh cüa Tng cOng ty trong 03 näm 1in truOc dO. 

3. Chii tjch Uy ban kim toán phâi CO bAng t6t nghip dai  h9c trâ len thuOc mOt trong 
cac chuyên ngành kinh t, tài chInh, k toán, kim toán, lust,  quân trj kinh doanh. 

Diu 21. Quyn vã nghia vi  cüa Uy ban kiin toan 
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Uy ban kii u loan CO CIC qUVCI1. nghiLI vii ilico qiiy 11!1 tai Diéu 1 6 1 Luil Doanh 

nghip, Diéu 1 I'mg cOng ty vá cic quyên. nghia vi san: 

Di.rçc quyên tiep cn các tái 1iu lien quail den tInh hInh hoit dng cüa TOng cong 

ty, trao dôi vói các thânh viên 1-Ii dOng quán lrj khác, Tong giánl dOc, Ké toán truâng và can 

bô quãn l khác dC thu thp thông tin phiic vii hoot dng cüa liJy ban kiêm loan. 

2. Co quyn yen cãu d?i  din to chOc kiCm loan duçc chap thuIIl tham dir và trâ Ii cac 

vn d lien quan báo cáo tài chInh kim loan tai các cuc hçp cOa I'Jv ban kim toán. 

3. Sr ding djch vu tu vIn pháp luât, k toán hoc câc tu van khác ben ngoài khi can 

thit. 

4. Xây dirng Va trInh I-Ti dng quán trj các chInh sách phát hiin và quán l rüi ro; dê 

xut vâi Hi dng quãn tr các giái p.háp xCr ! rOi ro phát sinh trong hoot dng ella Tng cong 

ty. 

5. Lp báo cáo bang van bàn giri dn Hi dng quán trj khi phát hin thành vien Hi 

dng quãn trj, Tng giárn dc vâ ngi.thi quán 1 khác không thirc hin dy dll trách nhim theo 

quy dnh tui Lut Doanh nghip và Diu 1 Tng cong ty. 

6. Xây dvng Quy cli ho?t dng dlla U' ban kim toán và trInh Hi dng quán trj thông 

qua. 

Diêu 22. Cuc I1Qp ella Uy ban kiêm toán 

1. Uy ban kim toán phãi h9p It nht hai (02) lAn trong rnt näm. Biên bàn h9p duçc 

1p chi tit, rO rang và phài duc hru giü dAy dll. Ngthi ghi biên bàn và các thành vien Uy ban 

kim toán tham du hp phái k ten vão biên bàn cuc hop. 

2. Uy ban kirn toán thông qua quyt djnh bAng biu quyt t?i  cuc hop, lAy kin 

bAng van bàn hoc hinh thirc khác do Quy ch hot dng Üy ban kirn toán quy djnh. Mi 

thành viên Uy ban kirn toán cO rnt phiu biu quyt. Trll trung hcip Quy ch hoat dng Uy 

ban kim toán có quy dnh t' 1 khác cao hon, quyt djnh dlla Uy ban kim toán dtrçic thông 

qua nu duçic da s6 thành viên dir hop tan thành; tru?rng hçip s phiu ngang nhau thi quyêt 

djnh cu6i dllng thuc v phIa có kin dlla Chll tjch Uy ban kim toán. 

Diu 23. Báo cáo hoat dng ella thành viên dc 1p Hi dng quãn trj trong Uy 

ban kim toán ti ctilc hQp Di hi dng c dông tliu'ông niên 

1. Thành viên dc 1p Hi dng quàn trj trong Uy ban kirn toán CO trách nhim báo 

cáo hot dng ti cuc hçp Dii hi dng c dOng thring niên. 

2. Báo cáo hoit dng dlla thành viên dtc 1p Hi dng quãn trj trong JiJy ban kiém toán 

tai cuc hçp Dii hi dng c dông thuing niên phái darn bão cO các ni dung sau: 
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a. Tliii lao. chi phi hoot dng vâ các li Ich khác cüa Uy ban kim toán Va tuirng thãnh 

viên Uy ban kirn toán theo quy dnh ti Lut Doanh nghip vã Diêu l Tng cong ty; 

b. Tng kt các cuc h9p cüa Uy ban kim toán vA các kt 1un, kin nghj cüa Uy 

ban kim toán; 

c. Kt qua giárn sat di vói báo cáo tài chInh, tInh hInh ho?t dng, tInh hinh tài chInh 

cüa Tng cong ty; 

d. Báo cáo dánh giá v giao djch gi&a T6ng cOng ty, cOng ty con, cong ty khác do Tng 
cOng ty nm quyn kirn soát trên 50% tth len vn diêu 1 vOi thành viên Hi dng quán trj, 
Tng giám d6c, ngträi diu hành khác cüa doanh nghip và nhüng ngu&i có lien quan cüa dôi 
tucYng do; giao djch giUa Tng cong ty vâi cOng ty trong do thành vien Hi dng quán tr, 
Tng giám dc, ngui diu hành khác cUa doanh nghiêp là thành viên sang ip hoc là ngithi 

quãn l doanh nghip trong th&i gian 03 närn gn nht truâc thii dim giao djch; 

e. K& qua dánh giá v h thng kim soát nOi  b và quán l rüi ro cüa T6ng cong ty; 

f. Kt qua giám sat di vâi HOi  dng quán trj, Tang giám dc vâ ngithi diu hành khác 
cüa doanh nghip; 

g. K& qua dánh giá sr ph6i hcip hot dng gifla TDy ban kim toán vói Hii dng quãn 
trj, Tng giám dc và các c dông; 

h. Các nOi  dung khác (nu co). 

CHIXOG Iv 
TONG GIAM DOC VA NGIfI DIEU HANH KHAC 

Diu 24. Ngtrôi diu hành doanh nghip 

1. Theo d nghj cüa Tng giám d6c và duqe sii chip thun cUa Hi dng quãn trj, Tng 
Cong ty duçic tuyn ding ngu?ii diu hãnh khác vài s luqng và tiêu chun phü hçTp v,i cc câu 
vã quy ch quán 1 cUa Tng Cong ty do HOi  dng quán trj quy djnh. Ngu&i diu hành doanh 
nghip phái CO trách nhim mn can d h trçY Tng Cong ty dt dixqc các mic tiêu d ra trong 
hott dng và t cht'rc. 

2. Thu lao, tin hrong, lçri ich và các diu khoán khác trong hçip dng lao dng di vâi 
T6ng giám dc do Hôi dng quán trj quyt djnh và hcip dng vài nht?ng ngu&i diu hãnh khác 
do HOi  &ng quãn trj quyt djnh sau khi tham khão kin cUa Tng giám d&. 
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Diêu 25. Bô nliiiu, iniii iihiin, nhini vii vã quyên hn cüa 1'ông giãrn dôc diéii 
hãnh 

1. Hi dông quãn tr b nhini mt (01) thành vién Hi dông qu?in ti hoc thuê ngrô 
khác lam Tng giám dc. 

2. Tng giám dc là ngu?i diu hành cong vic kinh doanh hang ngày cüa TOng cong 

ty; chu six giám sat cUa Hi ding quán trj; chju trách nhim truâc Hi ding quãn trj và truâc 
pháp 1ut v vic thtrc hin quyn, nghia vii duçic giao 

3. Nhim kS':  Nhim  kS'  cia Tng giám dc diu hành là näm (05) nãm và có th duqc 
tái b6 nhim. Vic b nhirn có th bet hiu 1?c  can cr vao các quy dlnh t?i hqp dng lao dng 

hoc quy djnh cüa Tng cong ty. Tang giám dc dieu hânh không phãi là ngu?i ma pháp lut. 
cm gift chirc v%i nay và phâi dixçic Bô Tài chinh chip thutn bang van bàn. 

4. Tng giám dc dieu hành có nhftng quyen hn và trách nhim sau: 

a. Quyet djnh các vn de lien quan den cOng vic kinh doanh hng ngãy ciia Tng cong 
ty ma không thuc thm quyen cüa HOi  dng quân trj; 

b. T chirc thrc hin các ngh quyet, quyet djnh cüa HOi  ding quân trj; 

c. T6 chrc thirc hin kE hoach kinh doanh và phucing an du tu cüa Tng cong ty; 

d. Kin nghj phixcing an cy cu t chrc, quy che quân l ni b cüa Tng cOng ty; 

e. B6 nhim, min nhim, bãi nhim các chic danh quãn I trong Tng cong ty, trr các 
chrc danh thuOc  thAm quyen cUa HOi  dng quán trj; 

f. Quyt djnh tien luing và Içii ich khác d6i vâi ngui lao dông trong Tng cong ty, ke 
ca ngixii quán 1 thuc thm quyen b thim cña Tng giám dc; 

g. Tuyen diing lao dng; 

h. Kien nghj phixcmg an trã c ti.'rc hoc xr l l trong kinh doanh; 

i. Quyn và nghia vi khác theo quy djnh cüa pháp lut, Diu 1 Tng cong ty và nghj 
quyt, quyet djnh cüa Hôi dng quàn trj. 

5. Hi ding quãn trj cô the bäi nhim Tng giám dec dieu hành khi CO da s6 thành viOn 
HOi deng quãn trj cO quyEn bieu quyet tan thành và be nhirn mt Teng giám d6c dieu hành 
mài thay the. 

CHIXONG V 
PHOI HQP HOAT BONG GIUA HQI BONG QUAN TRJ VA TONG GIAM BOC 

Diu 26. Phei hçp hot dng giQa Hi deng quãn trj và Teng giàm dec 
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1. Hi dOng quàn trj lãnh do và giám sat mi ho?t dng cUa Tong giám dôc trén ccv sâ 
tao rnoi diu kiéni tt n1it v co ch& chmnh sách, ngun nhãn lrc, co sO vt chAt d giip Tng 

giárn dc hoàn thânh nhirn vii duçvc giao. 

2. Khi t chtrc thuc hin các nghj quyt, quy& djnh ciia Hi dông quãn trj, nêu phát 

hin vAn d không CO lqi cho Tng cong ty thI T6ng giárn dc d nghj vOi Hi dng quán trj 

xem xét diu chinh li nghj quyt, quyt dlnh.  Tnrông hçp Hi dông quán trj không diêu 

chinh 1i nghj quyt, quyt dnh thI Tng giám d6c vn phái thrc hin nhung cO quyn bão 
km kin và kin nghj len Dii hi dng c dOng gn nhAt. 

3. TrtiOc các cuc h9p Hi dng quãn trj nAm (5) ngày lam vic, Tng giám dc phái 

gi báo cáo bang van ban v tInh hmnh hoat dng kinh doanh tháng, qu và phuang hung 

hot dOng  trong thOi k' tOi cüa Tng cOng ty cho Hi dng quân trj. 

4. T&ig giám dc duçic quyn chü dông quyt djnh các bin pháp vuqt thAm quyn cüa 
mmnh trong tru&ng hcvp khAn cAp (then tai, hOa hoan, sr c) khOng kjp báo cáo Hi dng quãn 

trj và chju trách nhim v nhing quy& djnh dO, dng thOi phái baa cáo ccv quan Nhà nuOc CO 
thAm quyn d giâi quyt. 

5. Hang qu và cu& näm, T6ng giám dc phái có báo cáo bang van bàn ye tInh hInh 

san xuAt kinh doanh cüa Tng cOng ty gOi HOi dng quán trj chm nhAt là sau hai mucvi (20) 
ngày hEt qu và bn mi.rcvi (45) ngày ht näm tài chInh. 

6. Hang qu, Tng giám d6c báo cáo HOi dng quán trj nhu cu mua lai  s6 c phiu, 
c6 phAn cüa Tng cong ty dã phát hânh hoc nhu cu phát hành them c phiu cüa Tng cong 

ty d HOi  dng quán trj xem xét, quy& djnh. 

7. Chü tjch HOi  dng quân trl tham di.i hoc cCr dai din cCia Hi dng quãn tn tham dr 
các cuOc h9p giao ban, các cuc h9p chuAn bj các d an trInh HOi dng quán trj do T6ng giám 
d6c chü tn. Chü tjch HOi dng quán trj hoc nguii dai  din  HOi dng quãn trj du hp Co quyn 
phát biu dóng gOp kin nhung không cO quyn k& 1un cuOc hQp. 

8. Djnh k' hang näm, Tng giám dc phãi trInh Hi dng quân trj xem xét và phé duyt 
báo cáo quy hoach lanh do cho các vj tn trong Ban T6ng giám dc. 

9. Các chuing trInh nghién ciru, kháo sat, hQc tp trong nuOc và ngoâi nuàc; các cuc 
dam phán và k k& hçip dng... cüa Tang cong ty CO lien quan den chc näng, nhim vii, 
quyn h?n  cUa  HOi  dng quán trj, Tng giám dic CO trách nhim báo cáo Chü tjch Hi dOng 
quãn trj d cir thành viên HOi  dng quân trj tham dir. 

10. Các cuOc hop do các ccv quan CO lien quan mi ban 1nh dao Tng cong ty tham dr 
(tth nhttng tnthng hçp m?yi dIch danh), thI tüy theo tInh chit ti'rng cuOc h9p d phân cong cii 
th. NhUng cuOc hQp cO lien quan dn di mâi t chi'rc, ccv ch& chInh sách, k hoach hang 
nAm, k hoach 5 näm, chin krçic phát trMn trung-dài han  hoc xir l nhüng vAn d dang Wang 
mc lan cUa T6ng cOng ty thI Chü tjch Hôi dng quán trj và Tng giám d6c cUng dv;  hoc 
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Chü tch Hi dng quan ir! quyt dnh nit irong hai cbirc danh trên tham dir, sau do thông 

báo lai cho nhau. 

11. Tii các phiên 1ip 1-Ii dông quail tr, Chi'i tjch Hi dông quãn trj /ngui chü trI 
phiên hp cAn ctr ni dung liçp d quyêt djnh mi them các Phó Ting giárn d& hoc 
truânglphó PhOng/Banl&m vj phi trách mãng cong vic có lien quan tham dir hop, báo cáo 
cOng vic ci th Va tham gia kin (nu co). 

12. Tng giárn d& chju trách nhim báo cáo bang van bàn cho Hi dng quân trj v 
vic thrc hin nhirn vi và quyn h?n  duçic giao theo djnh ks'. 

13. T6ng giám d& phái ho?ch djnh, xây dimg và däng k k hoch, nhim vp ci th 

trong tCrng thai kS'  cüa Tng cong ty d báo cáo Hi dng quán tn. 

14. Trueing hçip phát hiên Co ri ro, hoäc các sii c& các vic có th ánh huâng Ian dn 
uy tin hoc két qua, hiu qua, an toàn hoat dng kinh doanh cüa Tng cong ty hoc các sr vic 
xét thy cAn thit khác. Tng giám dc phâi báo cáo ngay HOi  dng quãn trj d chi do giãi 

quyt kjp thai. 

15. TAt Ca CáC vAn ban, tr trinh báo cáo HOi  dng quãn trj phái do T6ng giám d& trInh 
k. Tru&ng hçxp dc bit, Tng giám dc cO th Uy quyn bang vAn ban cho 01 PhO Tang giam 
dc th%rc hin, tnr&ng hqp nay Tang giám dc vn phãi chju trách nhim v nhUng ni dung 
üy quyên. 

CHU'ONG VI 
NGU'OI PHV TRACH QUAN TR TONG CONG TV 

Diu 27. Ngu'ôi pIii trách quãn trj TAng cong ty 

1. Hi dAng quán tn chi djnh It nhAt mt (01) nguai lAm Nguai phi trách quãn frj TAng 
cong ty d h trq hot dng quAn trj TAng cOng ty duçic tin hành mOt  each có hiu quA. Nhim 
k' cüa Nguai phti trách quân trj TAng cong ty do HOi  dAng quAn trj quy& djnh, tM da là nAm 
(05) nAm. 

2. Nguii ph%i trách quAn trj TAng cong ty phAi dáp rng các tiêu chuãn sau: 

a. CO hiu bi& v pháp 1ut; 

b. KhOng ducc dng thai lam vic cho Cong ty kiEm toán dc 1p dang thirc hin kim 
toán các báo cáo tài chinh cüa T6ng cong ty; 

c. Các tiêu chuAn khác theo quy djnh cüa pháp 1ut, Diu lé T6ng cOng ty và quyt djnh 
cüa Hi dAng quAn trj. 
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3. Hi dOng quãn trj cO tM bäi nhim NguO'i phi irách quail trj 'I'ông cong ty khi can 

nhung không trái vâi các quy dlnh  pháp 1ut hin hãnh v lao dng. Hi dong quãn frj có the 

b nhim Trçi l NguOi phy trách quãn trj Tng cong ty tiy ttrng thôi dirn. 

4. Ngthi phy trách quân trj Tng cong ty co các quyn và nghia vy sau: 

a. Tu vAn Hi dng quân trj trong vic t chcrc hp D?i  hi (lông c dông theo quy djnh 

và các Cong vic lien quan gi&a Tng cong ty và c dông; 

b. ChuAn bj các cuc h9p HOi  dng quãn trj vã Di hi dng c dông theo yêu cAu cUa 

Hi ding quán trj; 

c. Tn vAn v thñ tyc cUa các cuOc hQp; 

d. Tham dtr các cuOc hçp; 

e. Tn vAn thi'i lye 1p các ngh quyt ciia 1-Ii doug quân trl phO hgp vài quy djnh ciia 
pháp lust; 

f. Cung cAp các thông tin tài chInh, bàn sao biên bàn h9p HOi  dng quán trj vã các thông 
tin khác cho thành viên cüa Hi dng quãn trj; 

g. Giám sat và báo cáo HOi  ding quán trj v hoat dng cOng b thông tin cüa Tng 
cOng ty; 

h. Bâo mt thông tin theo các quy djnh cüa pháp 1ut và Diu l Tng cong ty; 

i. Các quyn va nghia vy khác theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu 1 Tng cong ty. 

Diu 28. Dào to v quin trj cong ty 

Thành viên HOi  dng quán trj, Tng giám dc diu hành, Ngu&i quán trj Tng cong ty 
phái tham gia các khOa dào t?o ye quãn tij cong ty ti các c sâ dão tao thiçic Uy ban Chirng 
khoán Nhà nuâc cong nhân. 

CHUYNG VII 
KHEN THU1NG VA K'' LUiT 

Diu 29. Quy djnh v dánh giá hang näm d6i vôi hot dng khen thuOng và k 
1ut 

1. Khen thuông 

- Các thành viên Hi dng quán trj cO thânh tich trong cOng tác quãn trj, diêu hành và 
các nhim vy khác duçic giao s duçc xern xét, khen thuâng theo quy djnh cüa Lust  thi dua 
khen thung và Quy ch thi dua khen thuâng và các quy djnh nOi  bô khác cüa Tng cong ty 
do Hi dng quán trj ban hành. 
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- Các hinh thic khen thuâng, lieu chuãn ci the ye hmnh thirc khen thuàng, trinh tr, thi 
tiic khen thumg së di.xçic thirc hin theo Quy ch khen thuâng vã các quy dnh nOi  b khác cfia 

lông cong ty. 

2.K'lut 

- Các thành viên Hi dng quãn trl và can b quán 1 Tng cong ty trong qua trInh thirc 
thi nhim v cia mInh ma vi phm các quy djnh khác có lien quan cia pháp lut, Diêu 1 Tng 
cong ty, quy chE ni quy lao dng và các quy djnh khác cO lien quan cüa Tng cong ty, tüy 
theo tinh chAt, mirc d và hu qua cüa hành vi vi phm së bj xr l k' 1ut theo quy djnh cüa 
Pháp 1ut và các quy djnh nOi bO khác cüa T6ng cong ty. 

- Hi dng quán tr có thAm quyn quy& djnh k' lut d& vài các chiirc danh do Hi 
dng quán trj b nhim. 

- Nguyen tAc xcr l vi phm kS'  lut, các hInh thirc xir 1 vi ph?rn k' lut, trInh t%r thu 
tl,ic xir 1 vi phtm k' 1ut duqc thrc hin theo quy djnh cüa pháp lut và quy ch cia Tang 
côngty. 

CHIXONG VIII 
NGAN NGUA XUNG DOT L1I !CH 

Diu 30. Trách nhim trung thirc và tránh các xung dt v quyn lçi cüa các thành 
viên Hi dng quãn tr, Ban Tng giám d6c diu hành, can b quãn 1 khác 

1. Thành viên Hi dng quân trj, Tng giám d& và ngixi quán l khác phãi cong khai 
các 1i feb lien quan theo quy djnh cüa Lut doanh nghip và các vAn ban pháp 1ut lien quan. 

2. Thành vien Hi dng quán trj, Tng giám d6c, ngtthi quAn l khác và nhrng ngu1i 
Co lien quan cüa các thành viên nay không duqc sü ding nhftng thông tin có duçic nhi chüc 
vi cüa mInh d tx iqi cá nhân hay c1 phiic vi ku ich cüa t ehi:rc hoc Ca nhân khác. 

3. Thành viên Hi dng quãn trj, Ting giám d6c và ngithi quAn l khác cO nghia vii 
thông báo cho Hi dng quán trj v các giao dlch  gilia Tng cong ty, cong ty con, cong ty do 
Tang cong ty nAm quyn kim soát trén 50% tr& len vn diu l vói chInh thành vien do hoc 
vài nhüng ngithi có lien quan cüa thành viên do theo quy djnh cüa pháp lut. D6i vài các giao 
djch cüa các d& tuçung nêu trén do Dai hOi  dng c6 dong hoc Hôi dng quàn tn chAp thun 
phAi thrc hin cong b thông tin v các nghj quyt nay theo quy djnh cüa pháp lut chüng 
khoán v cong b thông tin. 

4. Thành vien HOi  dng quán trj không duçuc biu quyt d6i vâi giao djch mang Iai  lçui 
Ich cho thành vién dO hoc ngi.thi cO lien quan cüa thânh viên dO theo quy djnh cua Lut doanh 
nghip vã Diu l lng cOng ty. 
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5. Thành viên Hi dông quail trj, Tng giãm dôc, nguOi quân l' khác và nhUng ngiii 
CO lien quan cüa các thành viên nay khong du'çic sir diing các (hông tin chua &rc phép cong 
b cia T6ng cong ty hoc tit l cho ngui khac d thirc hin các giao djch có lien quan. 

Diu 31. Giao dich vOi ngu'O'i cO lien quail 

1. Khi tin hành giao djch vái nhUng ngui CO lien quan, Tng cong ty thirc hin k kêt 
hçip ding bng van bàn theo nguyen tc bInh dng, tir nguyen.  Ni dung hçp dng phãi rO 
rang, ci th Va cong b6 thông tin clio c dong khi cO yêu cu. 

2. Tng cong ty áp dicing các bin pháp cn thiEt d ngän ngra nhüng ngi.thi cO lien 
quan can thip vào ho?t dông cüa Tng cong ty và gay thn hi cho lçii ich cüa Tng cong ty 
thông qua vic kim soát các kênh rnua, ban hang hóa cia Tng cong ty hay lUng do?n giá Ca. 

3. T6ng cong ty ap ding các bin pháp c.n thit d ngAn ng1ra c dông và nhüng ngu?ii 
CO lien quan tin hành các giao djch lam tht thoát van, tài san hoc các ngun hrc khác cUa 
Tng cong ty. T6ng cong ty không cung cp các khoãn vay hoc bào Iânh cho các c6 dong và 
nhUng ngir&i Co lien quan. 

Diu 32. Giao dch vO'i c dông, ngu'Oi quàn l doanh nghip và ngu'ôi cO lien quan 
cüa các di tuçrng nay 

1. T6ng cong ty không dixçic cung cp khoán vay hoic bào lãnh cho c dông là cá nhán 
và nguii cO lien quan cUa c dong dO là cá nhãn. 

2. Tng cong ty không dirge cung cAp khoãn vay hoic bão länh cho c dông là t6 chire 
và ngithi cO lien quan cUa c6 dông dO là cá nhân, trr các trurng hgp sau day: 

a. T6ng cOng ty là t chi'rc tin ding; 

b. C dông là cOng ty con trong tru&ng hgp cong ty con là cong ty không CO c phn, 
phân vn gOp nhà nuâc nArn giü và dâ th%rc hin gop vn, mua c phAn cUa Tng cong ty truâc 
ngày 01 tháng 7 nàm 2015. 

3. Thng cong ty không dirge cung cAp khoán vay hoc bão lành cho ngir1i cO lien quan 
cüa c6 dông là t6 chrc, trl'r các trithng hqp sau day: 

a. Tng cOng ty và t chi'rc là ngui CO lien quan cüa c dOng là cac cong ty trong cüng 
tp doàn hoc các cong ty hoat dng theo nhóm cong ty, bao gm cong ty mc - cOng ty con, 
tap doan kinh th và giao djch nay phãi duçic D?i hOi ding c dông hoe Hi dng quãn trj 
thông qua theo quy djnh t?i  Diu 1 Tng cOng ty; 

b. Triring hcp pháp lust cO quy dinh khác. 

4. Tng cOng ty chi dirge thijc hin các giao djch sau day khi dä dirge Dai  hi dng c 
dOng chAp thun: 
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a. Cp các khoân 'ay hoc bào länh cho thành viên Hi dông quân trj, Tng giám dôc, 
Jig.r1i quán I khác không phãi là c dông và nhung cá nhãn, t chrc Co lien quan cOa các di 
tuçing nay; 

Tnring h9p cp các khoàn vay hoc bâo Iãnh cho t chüc Co lien quan cüa thành viên 
Hi dng quãn trj, Tang giám dc, ngiii quán l khác ma Tng cong ty và t chirc do là các 
cOng ty trong cüng tp doan hoc các cong ty hot dng theo nhóm cong ty, bao gm cong ty 
mc - cong ty con, tp doãn kinh t, Di hi dng c dông hoc Hi dng quãn trj thông qua 
theo quy djnh tui Diu l Tng Cong ty; 

b. Giao djch Co giá tr t1r 35% tr?i len hoc giao djch dn dEn tng giá trj giao djch phát 
sinh trong vOng 12 tháng kE tr ngày thirc hin giao djch du tiên cO giá trl tr 35% tth len thng 
giá trj tài san ghi trên báo cáo tài chinh gn nht hoc mOt  t' l, giá trj khác nhO hin theo quy 
djnh ti Diu 1 Tng Cong ty gitta Tng cong ty vi mOt  trong CáC dôi tuçYng sau: 

- Thành viên Hi dng quãn trj, Tng giám d6c, nguYi quán I khác va ngu1i CO lien 
quan cüa các d& tuqng nay; 

- C dông, ngthi dai din üy quyEn cüa c dong sO httu trén 10% tng v6n c ph.n pM 
thông cüa Tng cong ty và nhttng ngu?ii CO lien quan cüa hQ; 

- Doanh nghip CO lien quan dEn các d& tscYng quy djnh ti khoàn 2 Diu 164 Lut 
Doanh nghip; 

c. Hcp dng, giao djch vay, ban tài san có giá trj Ian hcin 10% tng giá trj tài san ghi trén 
báo cáo tài chInh gAn nhAt gitta Tng cOng ty và c dông so hUu ttr 51% tng s6 c6 phAn cO 
quyn biEu quyEt trO len hoc ngui có lien quan cüa c dOng do. 

5. Hi dng quân tn chip thun các hqp dng, giao djch ti diEm b khoân 4 Diu nay Co 
giá trj nhO hcrn 35% t6ng giá tr tài san ghi trén báo cáo tài chInh gn thAt cüa Tng cOng ty. 

6. Các quy djnh khác cUa pháp lut hiên hành. 

Diu 33. Dam bão quyn hqp phIp cüa nhu'ng ngtrôl có quyn 191 lien quan den 
Tng cong ty 

1. T6ng Cong ty ton trong quyEn lqi hçip pháp cüa nhttng ngui có quyn lçi lien quan 
dEn Tang cOng ty bao gm ngân hang, chü nq, ngithi lao dng, nguài tiêu dung, nhà cung cp, 
cong dng và nhttng nguâi khác có quyn lqi lien quan dEn Tng cong ty. 

2. Tng cong ty hqp tác tIch crc vOi nhttng ngthi cO quyEn lçii lien quan dEn Tng cong 
ty thông qua vic: 

a. Cung cAp dÀy dñ thông tin cAn thiEt cho ngân hang và thu nq dE giüp hp dánh giá v 
tinh hinh hot dng và tài chInh cüa Tng cong ty và dua ra quyEt djnh; 
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b. Khuyn khIch hç dua ra kiên ye tInh hinh hoit dng kinh doanh, tmnh hInh tâi chinh 
và các quyt djnh quan tr9flg lien quan tâi Iqi ich cUa hQ thông qua lien h trirc tip vth HOi 
dng quân trj, Ban T&ig giám dc. 

3. Tng cOng ty có trách nhim quan tam tâi các vn d v phüc lvi, bão v môi trung, 
lqi Ich chung cüa cong dng, và trách nhirn xä hi cUa Tng cong ty. 

CHUOTG IX 
BAO CÁO vA CONG BO THÔNG TiN 

Diu 34. Nghia vii cong ho thông tin 

1. Tng cong ty CO nghia vi cOng b dy dii, chInh xác vã kjp thii thông tin djnh k' và 
bt thumg v tInh hInh hot dng san xut kinh doanh, tài chinh và tInh hInh quãn lij Tng 
cong ty cho c dông V Cong chüng. Thông tin và each thirc cong b thông tin duçrc thirc hin 

theo quy djnh cüa pháp lut và Diu l Tng cong ty. Ngoai ra, T6ng cong ty cam k& cong b 
dÀy dü, chInh xae va kjp thyi các thông tin khác nu các thông tin do có khá nAng ánh htring 
dn giá chi'rng khoán và ánh hirâng dn giá chUng khoán và ânh hi.rrng dn quyt djnh cüa c 
dong và nhà dÀu tu. 

2. Vic cong b6 thông tin duqc thrc hin theo nhng phuang thrc nhÀm dam bão c 
dông va cong chüng dAu tu CO th tip can mOt  cách cong bAng. Ngôn t1r trong cong bó thông 

tin cAn rO rang, d hiu và tránh gay hiu lAm cho C6 dong và cong chüng dAu tu. 

Diu 35. Cong ho thông tin v quail trj T6ng cOng ty 

1. T6ng Cong ty dam bão cOng b6 thông tin v tInh hinh quán trj T6ng cong ty ti cac 
k' Di hi d6ng C6 dOng thi.rng niên và trong Báo cáo thu?ng niên cüa T6ng cong ty theo 
quy djnh cüa pháp luât v chirng khoán và thj tnthng chirng khoán. 

2. T6ng cong ty có nghia vu báo cáo djnh k' sáu (06) tháng v cOng b6 thông tin v 
tInh hInh quán trj T6ng cong ty theo quy djnh cUa pháp lut v chüng khoán và thj trithng 
chng khoán. 

Diu 36. Trách nhim v báo cáo và cong b6 thông tin cüa thành viên Hi d6ng 
quãn trj, T6ng giám dk diu hành 

Ngoài các trách nhim theo quy djnh ti Diu 30 Quy ch nay, thành viên Hi d6ng 
quãn trj, T6ng giám d6c có trách thim báo cáo HOi  d6ng quán trj trong các tru1ng hqp sau: 

1. Các giao djch giUa T6ng cOng ty vâi cOng ty ma các d6i tuqng trên là thành vien 
sang 1p hoc là nguii quán 1 doanh nghip trong th&i gian ba (03) näm gAn nht trithc thii 
dim giao djch. 

2. Các giao djch giia T6ng cOng ty v6i cong ty trong do ng.thi có lien quan cüa các d6i 
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tu'qng trén là thành viên Hi dông quãn trj, Tong giárn dOc hoc cô doug ion. 

CH1SO14G X 
ClAM SAT A xiY LY VI PHALM 

Diu 37. Giáin sat 

Tng cong ty, các t chrc Va cá nhân có lien quan phái chju sir giám sat v quãn trj 

cOng ty cüa Uy ban Chrng khoán Nba ntrâc và các ca quan có thni quyn khác theo quy djnh 
cüa pháp lut. 

Biéu 38. Xii l vi plim 

Các t chrc và Ca nhân có lien quan vi phm hoc không thirc hin quy djnh ti Quy 
ch nay tüy theo tInh chAt, ml'rc d bj xr phat vi ph?m hânh chInh hoc bj truy cfru trách nhim 
hinh sin theo quy dlnh  cüa pháp lut. 

CHUJNG XI 

HIEU LIJ'C THI HANH 

Quy ch nOi  b v quàn trj grn XI chucng 38 diu, duçic Dai hi dng c dông nAm 
2021 Tng Cong ty c phAn báo him Petrolimex nhAt tn thông qua và cO hiu 1rc tü ngày 19 
tháng 04 nAm 2021. 

TM.HOI BONG QUAN TRI 
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