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Muc tiêu cña Quy chê:  

Darn bão nguyen tc cong khai, cong bang và dan chü; 

Tio diu kin thun lçii cho cong tác t chirc và tin hành Di hi dng c dong theo 
chucrng trInh cüa Di hi, quy djnh cüa Diu 1 Tng cong ty ct phn bão him 
Petrolimex và dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

Chü t9a Di hi dng c dông báo cáo Dai  hi dng c dông Tang cong ty thông qua 

Quy ch lam vic tri Di hi nhu sau: 

I. TRAT TIY CUA BI HQI 

1. C dông khi vao hi trumg di hi ngi theo vj trI hoc khu virc do Ban t chirc dti hi 
quy djnh. Tuân thu vic sp xp vj trI cüa Ban th chUc; 

2. Khi Di hi bt du tin hành cho dn khi k& thüc mi nguô'i trong Hi tru?ng không nói 
chuyn riêng, không siir dung din thoi di dng. May din thoai di dng phãi tt hoc d 

chuOng din thoii ch d irn 1tng (rung); 

3. Các c dOng/di din c dOng cO trách nhirn tham dir Dai  hi c dOng tir khi bt dAu Dai 
hi cho dn khi kt thüc Dai  hi. Trong tru?ng hgp c dông/di din c dOng vi 1 do bAt 
khá kháng phãi thi khOi cuc h9p tru6c khi kt thüc Dai  hi thI c dông/dai din c dOng 
do CO trách nhim lien h vâi Ban Ti chirc d thông báo kin bang van bàn cia mInh v 

nhcrng vAn d së dixçc biu quyt ti Di hi. Trung hçip c dông/dai din c dông thi 
cuc h9p truó'c khi kt thüc di hi ma không thông báo vi Ban To chirc thI c dông do 
coi nhu dã dng vói tAt ca nhüng vAn d së dugc biu quyt t?i  Di hi. 

II. BAU Cu TA! DAt HO!: 

Theo Quy ch b.0 cr dInh kern tài 1iu Di hi. 

III. B!EU QUYET THÔNG QUA CAC VAN nE Ti?d  BiI HO! 

1. Nguyêntc: 
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Các vn d cn biu quy& trong chrnmg trInh nghj sir cüa Dai  hi du phái dugc thông 

qua bang cách biu quyt trirc tip ti Dai  hi. Mi c dông duqc cp mt The biu 

quyt, trong do ghi ten c dông, s c ph.n dugc biu quyt và có dong du treo cüa 
Tng cong ty c phn bâo him Petrolimex. Cãc nQi dung biu quyt theo chuong trInh 

ngh sir và theo huâng dn cüa Chü toa Thti hi. 

2. Cách biu quyêt 

- C dông biu quyt (tan thành, không tan thành, hoc không Co kin) mt vn d 

btng cách biu quy& trVc tip ti Dai  hi; 

- Khi biu quyt thông qua tüng vn d ti Dai HOi, các c dôngIdi din c dOng tan 
thành thI giG The biu quyt Len, mt truOc cüa the ghi ma s c dông huâng v phia Chü 

to dai hôi; 

- Tuong tir, theo sir huâng dn cüa ChU toa, các cô dông không tan thành, hotc không có 
kin së 1en hrçt giG The biu quyt; 

- Theo trng thn biu quyt, thành viên Ban kim phiu biu quyt sê kim dm ti ch s 
h.rçing phiu biu quyt tuong tir cüa tüng c dOng; 

- Sau m& 1n biu quy& xong, Chü toa Dti hi së thông báo kt qua s luvng hoc t 1 

biu quyt do Ban kim phiu cung cp. Mpi khiu ni, thc mc v vic lien quan dn 
biu quyt sê duçc giái quyt ngay ti Dai  hi. 

3. Th 1 biu quyt: 

- Mi c phn sO hthi hoc dai  din sO hU'u tuong üng vOi mt don vj biu quyt; 

- Quyt djnh cüa Dai  hi dng c dông ducc thông qua ti cuc hçp khi duçc s cti dong 
di din trên 50% tng s phiu biu quy& cüa tht cá c dông dir hçp chip thun; 

- Di vOi quyt djnh v loi c phn và tng s c phn cüa tüng loi duçrc quyn chào 
ban; thay di ngành ngh và linh vrc kinh doanh; thay di co cu t chüc quãn l Tng 
cOng ty; Dr an du tu hoc ban tài san giá trj bang hoc iOn hon 35% tng giá trj tài san 
duoc ghi trong báo cáo tài chfnh gn tht cüa Tng cong ty; t chüc li, giãi th Tng 
cong ty thI phái duc s c dông di din It nht 65% thng s phiu biu quyt cüa tht cã 
c dOng dir hp ch.p thun; 

- Vic biu quyt bu thành viên Hi dng quán trj duçic thirc hin theo phucing thüc bu 
phiu phü hçp vói các quy djnh cüa Lut Doanh nghip và quy ch bu cir duçic Di hi 
c dOng thông qua. 

IV. PHAT BIEU Y MEN TA! BA! 119! 

1. Nguyen thc 

C dôngIdi din c dOng tham dir D?i  hi phát biu kin thão lun theo th thirc dAng 
k ni dung phát biu theo mu Phiu dang k phát biu cüa Ban t chirc hoc giG cao 
The Biu quyt d nghj phát biu và duçc sir dng cüa Chü to. Mu däng k) phát biu 
se duçcc phát cho trng c dông khi dn dir  Di hi. C dong np Phiu dang k phát biu 
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tii Ban thu k D?i  hi trong qua trinh Di hi hoc trong gRi nghi giãi lao. Dé dam bão 

trât tir cüa Di hi khi thão 1un, nhüng c dông dang k phát biu theo Miu dang k së 
duc uu tiên phát biu truOc sau do 1n lucit dn các cô dông giG The Biêu quyêt sê dugc 

phát biu theo sir sap xp cüa Chü toa. 

2. Cách thñc phát biêu 

C dong/di din c dông phát biu ngân gn vã tp trung vào diing nhUng ni dung 

tr9ng tarn cAn trao di, phü h?p  vOi ni dung chuang trInh nghj sir cüa D?i  hi dâ dugc 

thông qua. Chü to së sap xp cho c dông phát biu theo thtlr tir dang k, dng thi giãi 

dáp thac mac cüa c dông. Chü to Dai  hi có quyn nhac nh& hoc d& nghj c dông tp 

trung vao ni dung tr9ng tam cAn phát biu d tit kim thai gian và darn báo cht lugng 

thão luân. 

V. TRCH NIIIEM vA QUYEN CUA CHU TO 

Trách nhim cilia Chili toa: 

- Diu khin Dii hi theo dung ni dung chuang trInh nghj sir, các th l quy ch dã 

dugc D?i  hi thông qua. Chü toi lam vic theo nguyen tac tp trung dan chü Va quyêt 

dinh theo da s; 

- Huâng dAn Dti hi thão lun, 1y kin biu quyt các van d nam trong ni dung 
chuang trinh nghj sçr cüa Di hi và các van d có lien quan trong sut qua trinh Di hi. 

2. Quyên cila Chili tQa: 

- Chü to có quyn thixc hin các bin pháp cAn thit d diu khin cuc h9p mt cách 

hçp l cO trt tir, dung theo chuong trinh dã duçc thông qua và phãn ánh duçc mong 
rnun cüa da s nguYi dir h9p: 

+ Yêu cAu tat cá nguOi dr h9p chju sr kim tra hoc các bin pháp an ninh khác; 

+ Yêu cAu co quan có thAm quyn duy tn trt tir cuc hçp; yêu cAu nhu'ng ngithi 
không tuân thu quyn diu hành cüa chü toa, c gay ri tr.t tir, ngän can tin trin 
binh thuing cüa cuc h9p hoc không tuân thu các yêu cAu v kim tra an ninh ra khôi 
cuc h9p Dti hi dng c dông. 

- Chü to có quyn hoän cuc hQp Di hi dng c dông dã có dü s6 ngui däng k dir 
h9p theo quy dnh dn mt thñ dim khác hoc thay di dja dim h9p trong các truYng 
hçp sau day: 

+ Da dim h9p không cO dü ch ngi thun tin cho tht ca nguYi dix hçp; 

+ Co ngui dir h9p cO hành vi can trâ, gay ri trt tr, CO nguy CG lam cho cuc h9p 

không duçic tin hành mt cách cong bang vã hcip pháp; 

Thai gian hoãn ti da không qua 3 ngày k tr ngày cuc hçp dir djnh khai mac. 

- Giái quyt các van d nay sinh khác trong su& qua trinh Di hi. 



VI. TRACH NHIM CUA BAN THIf KY 

1. Ghi chép dy dñ, trung thirc toàn b ni dung din bin dai  hi và nhüng vn d dä duçc 

các c dông thông qua hotc con luu ti Di hi; 

2. Soan thào Biên bàn hop Di hi và các Nghj quyt v các vn d dã ducyc thông qua ti 

Diihi. 

VII. TRACH NIIM CUA TO CHJ5'C KIEM PHIEU BIEU QUYET 

1. Xác djnh kt qua biu quyt cüa c dong v các vn d thông qua ti Dai  hi; 

2. T chiirc kim phiu biu quyt, 1p Biên bàn kim phiu biu quyt; 

3. Nhanh chóng thông báo cho Chü to và Ban Thu k kt qua biu quyt d dua vao Biën 
bàn và Nghj quyt Dai  hi; 

4. Xem xët và báo cáo vi Di hi quyt djnh nhüng tru?Yng hçp vi phm th 1 biu quyêt. 

VIII. TRACH NHhIM CUA BAN KIEM PHItU BAU ciTr 
1. Huâng dn côrg tác bAu cir thành viên Hi dng quãn trj; 

2. T chirc kim jhiu bu 1p Biên bàn kim phiu và cong b k& qua kim phiu bu 
cr truâc Di hi; 

IX. BIEN BAN vA NGHJ QUYET HQP BI HQI BONG cO BONG 

Tt Ca CáC ni dung t?i  Di hi c dong phái duc Thu k Dai  hi ghi vào Biên bàn hop 
Dii hi dng c dông. Nghj quyt hop Di hi dng c dông phãi duqc dc và thông qua 

truOc khi b mac Dai hOi. 

Trên day là toàn b Quy ch lam vic cüa Di hOi  dng c dOng thung niên nàm 2022 
cña Tng cong ty c phn báo him Petrolimex. 

TM. HO! BONG QUAN TRJ 
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Ha Ni5i, ngày 19 tháng 04 näm 2022 

Dr thão 
QUY CHE BAU ci 

THANH VIEN HOT BONG QUAN TR! NHIM K( 2019-2024 

(là rn3tphn dmnh ken, câa Quy chlàm vic DHDCD thzrô'ng niên nàm 2022) 

 

- Can ctr Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17 thãng 06 näm 2020; 

- Can ciii Nghj djnh 73/2016/ND-CP ngày 01/07/2016 quy djnh chi tiêt thi hành Lut 
kinh doanh bão hirn và Lust sfra di, b sung rnt s diu cüa Lut kinh doanh bào him; 

- Can ciii Diu 1 Tng cong ty c phAn báo hirn Petrolimex di.rçic Dti hi dng c dông 
thông qua ngày 19/04/2021; 

Dui hi dng C6 dOng thi.rO'ng nien 2022 (DHDCD) cüa T6ng cOng ty C6 phn Bâo 
hiêrn Petrolimex Quy djnh Quy ché bâu ciii thành viên Hi dOng quán trj (HDQT) theo 
các ni dung duâi day: 

Diu 1. Nguyen tc bAu Cu': 

- Bu ciir diiing Lut, dung Diu 1, darn báo dan chü và quyn lçii hgp pháp cüa tht 
Ca CO dOng. 

Diêu 2. Tiêu chuãn và diêu kin lam thành viên Hi dông quãn trj (HDQT): 

Theo quy djnh tai  Lutt Doanh nghip s6 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Nghj djnh 
73/2016/ND-CP ngày 01/07/2016 và Diêu 1 Tong cOng ty. 

Diu 3. Danh sách, ho sr ñ'ng viên và nhim ky cüa Thành viên HJJQT: 

Theo T trInh Danh sách iirng ciir viên bu thành viên HDQT nhim k' Thành viên 
HDQT 20 19-2024 dä duqc DHDCD thông qua. 

Diu 4. s6 lirçrng thành viên HDQT thrqc bu là 01 Thành viên HDQT. 

Diêu 5. Phuo'ng thuc bâu Cu: 

Vic bu thành viên HDQT tti DHDCD duçic tin hành theo nguyen tc b.0 d6n 
phiêu. Tong so phiêu bâu dä duc h thông ghi rO tai  phân bâu ciii. Co dông cO the chçn 
bâu 1 trong 2 each nhu sau: 

Cách 1:  CO dông sir dirngt6ng so phiu biu quyêt cUa mInh d phân b6 du cho cac iirng 
ciii viên bang cách dánh dâu cho các iirng viên. 

Cch 2: c6 dOng chi bu rnt phn trong t6ng s6 phiu biu quyt cüa rnInh cho tiirng iirng 
cu viên bang cách ghi sO cii the cho tiirng iirng viên. Tong so phiéu bâu phân bô cho tiirng 
i.irng ciii viên phái nhO hon hoic bang () tong so phiêu biêu quyêt cüa cô dông; 
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* Phiu bu khong hçip 1 là: 

- Phiu bu không do Ban kirn phiu biu quyt và bAu cir phát ra (Phiu khong cO 
dâu cña Tong cong ty cô phân Bão hiêrn Petrolirnex); 

- Phiu bAu khong có ch k cña c dong hoc ngiRi d?i  din theo ñy quyén cüa Co 
dông; 

- Phiu ghi them ten irng cü vién ngoài danh sách dê cü' d duçic Dti hi dong cô 
dong thông qua; 

- Tng s phiu biu quyt cho các i1ng cir viên vi.xçlt qua tng s phiu biu quyêt 
duçc phép cüa mInh; 

- Phiu bu np cho Ban kirn phiu và bu cü sau khi vic bO phiu kt thüc. 

Các phiu bu Cu khong hçip 1 không duçc tInh vào kt qua bu cir. Phiu bu bj 
rách, gch, tây xóa, sira chüa có the dê nghj Ban bâu cfr di phiêu. 

Biu 6. Nguyen tc trñng cü thành viên HDQT. 

Nguii trüng ci'r thành viên HDQT duçc xác djnh 01 nguOi và thirc hin theo quy 
djnh tai  khoãn 3 Diêu 148 Lut doanh nghip nhu sau: 

- NguOi trilng cü thành viên HDQT xác djnh theo s phiu bu tInh tü cao xung 
thâp, bat dâu tt'r i.rng cir viên có so phiêu bâu cao nhât cho den khi dü sO thành viên quy 
djnh ti Quy ché nay. 

- Tru'ng hçip Co tr 02 irng ci'r viên trâ len nhn duçc s phiu biu quyt nhu nhau 
cho thành vien cuOi cüng cüa Hi dông quãn trj thI së tiên hành bâu li trong sO các irng ci'r 
viên nhn thrçic sO phiêu biêu quyêt ngang nhau. Néu sau hai lan bâu c1r ma vn khOng 
chQn dü sO thành viên HDQT theo yêu câu thI Dai  hi dong cO dOng cO the biêu quyêt dê 
khuyêt thành viên HDQT và bâu bO sung trong k' h9p DHDCD tiêp theo. 

Biu 7. Lp Va cong b6 Biên bàn baa cfr. 

Ban bu ci'r phãi Ip biên bàn kirn phiu bAu cir. Toàn van Biên bàn kim phiu bu 
cfr phâi duçic cOng bO truOc Di hi. 

Biêu 8. Giãi quyt khiu nti 

Nhiing khiu nui ye vic bu và kim phiu së do Chü tot giãi quyt và dirçc ghi 
vào biên bàn cuc hçp Dji hi dOng cô dOng. 

Biêu 9. Hiu hrc Quy ch 

Quy ch nay grn cO 9 Diu, duçc d9c cOng khai truc Dii hi dng c dông và cO 
giá trj ngay sau khi Dii hi dOng cô dOng biêu quyêt thông qua.!. 

BA! HQ! BONG CO BONG 
TM. HO! BONG QUAN TR! 

CHU T!CH  HO! BONG QUAN TRI 
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