
BO XAY DUNG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

TONG CONG TY LP MAY VIT NAM-CTCP Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

Ha Nt5i, ngày tháng 6 nàm 2021 

QUY CHE 

TO CHI'J'C HOP TRIXC TUYEN BA! HO! BONG cO BONG THIJ'NG 
NIEN NAM 2021 CUA TONG CONG TV LAP MAY VIT NAM - CTCP 

Chirong I 

NH1DNG QUY B!NH CHUNG 

Diu 1. Ph,m vi va di tu'çrng áp diing 

1. Quy ch nay áp diing cho vic t chüc h9p Dai  hi dng c dông thrnmg niên näm 
2021 vào ngày 29/06/2021 cüa Tng cong ty L.p may Vit Nam - CTCP (Tng 
cong ty) (Sau day gi là "Di hi"). 

2. Quy chê nay quy djnh ci th v quyn và nghia vi cüa c dông/nguii dti din 
theo üy quyên cüa c dông, các ben tham dçr Di hi, diu kin và th thirc tin 
hànhDtihi. 

Diu 2. Co s& pháp 1 

1. Lu,t Doanh nghip sé 59/2020/QH14 ducc Quc hi ni.thc Cong boa Xà hi Chü 
nghia Vit Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các van bàn hurng dn thi 
hành ("Lut Doanh nghip nàm 2020"); 

2. Diu l Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP. 

Diêu 3. Giãi thIch tu ngfr 

1. "Diii hui ctEng cJ a'ông trrc tuyên" là các cuc h9p Dti hi dng c dông thu&ng 
nien duqc t chic duâi hInh thirc dti hi trrc tuyn d thirc hin các quyn biu 
quyêt cüa mInh. 

2. "Bó p/ziêu d4n ü" là vic c dong/nguñ di din theo üy quyn kt ni Internet 
va thirc hin biu quyt thông qua H tMng bô phiu din tr do Tng cong ty quy 
djnh và thông báo. 

3. "He 1h6ng bö ph/lu din tt" là h thng cung cp cho c dông/ngui dai  din 
theo üy quyn các cong ci dê thirc hin các quyên lien quan khi tham dir di hi 
dng c dông trirc tuyk. 

4. "Ylu tE djnh danh" là nhttng thông tin cn thit d xác djnh chInh xác mt di 
tuçing trong mt hoàn cành. 

5. "Xác thrc" là d kim tra, xác minh cac thông tin cüa di tuçmg Co dUng là nhUng 
thông tin ma di tuçmg cung cap, hotc khai báo. 
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6. "Bu din ctu" là cách thirc hin cUa phucmg thirc Bu dn phiu ma C 
dong/ngui dai  din theo üy quyn cüa c dông dn s phiu cho 01 1rng cir viên 
hoàc chia du s phiu bu cho nhiu i1rng cü vien tuang 1rng. Sau khi chia du, s 
Phiu bu tuclng üng cho tCrng i1ng viên dugc lam troll xung tinh den hang dcm vj. 
Phiu bu lé con lai (nu co) së bó. 

7. "Bâu ghi sd" là each thirc hin cüa phuang thüc Bu dn phiu ma c dông/ngiRi 
dti din theo Uy quyn cüa c dông sê ghi ci th s phiu bu cho tirng t'xng cü 
viên sao cho tng s phiu bu cüa các 1rng cr viên duge bu bang tng s phiu 
bu cüa C dông/ngui dai  din theo üy quyn cüa c dông di din. 

8. "S(r kin btt k/ia kháng" là nhthig sir kin xãy ra ngoài chI cUa ngui triu tp 
dai hi không th luing truOc va khc phiic ducic mtc dü dà áp diing các bin pháp 
cn thit, khã nàng cho phép. 

Diêu 4. Biu kiin tham dir Bai hôi 

Là c dông hoc ngui di din theo üy quyn cUa c dông có ten trong danh sách c 
dông ti ngày cht danh sách c dông có quyn tham dir Di hi (Ngày 27/4/2021). 

Diu 5. Quy djnh v vic üy quyn tham diy Bi hi 

Trithng hcip c dông không tham dir Di hi trçrc tip có th üy quyn bang van ban 
cho ngui khác dir Dui hi. Vic üy quyn phãi tuân thu các quy djnh v üy quyn dir 
h9p cüa Lust Doanh nghip 11am 2020, Diu l Tng Cong ty, các quy djnh pháp 1ut 
khác có lien quan và phãi ducc 1p thành van bàn gui dn Tng cong ty (van bàn üy 
quyn phãi theo quy djnh cüa pháp lut dan si,r hotc theo mu Giy üy quyn dà duqc 
gui dn các c dông). 

Chiro'ng II 

QUYEN VA NGHIA VJ CUA cO BONG/NGUI BI DIN THEO UY 
QUYEN CUA cO BONG VA CAC BEN THAM D1 BI HQI 

Diu 6. Quyn và nghia viii cüa c dông/ngirOi diii din theo üy quyn cüa c dông 

1. Quy&n cüa c dong/ngu?i di din theo üy quyn cüa c dông khi tham dr Di hi: 

a) Dugc tham di,c và biu quyt tht ca các vn d thuc thtm quyn cUa Dai  hi 
theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip näm 2020 và các van bàn huàng dn thi 
hành; các van bàn quy phm phãp lut khác có lien quan và Diéu 1 Tng cong 
ty Lp may Vit Nam - CTCP; 

b) Duçic Ban t chirc Di hi thông báo cOng khai ni dung Chuong trinh Dai  hi; 

2. Nghia viii cüa c dông/ngui di din theo üy quyn cüa c dông khi tham dir Di 
hôi: 

a) C dong/nguOri di din theo üy quyn cüa c dông tham dr Di hi dng c 
dông thuing niên nàm 2021 theo hInh thüc tr%rc tuyn và bô phiu din tu. Vic 
dang k dir hQp tr1rc tuyn và hO phiu din tü duc Tng cong ty huóng dn ci 
the trong Thông báo mài h9p; 

b) C dông/ngui dai  din theo üy quyn cUa c dông và các ben tham dir Dai  hi 
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phái giü bI mat,  thrc hin dung ch d sir dyng và bão quãn tài 1iu, không sao 
chép, ghi am dua cho ngithi ngoài Di hi khi chua duc Ban Chü t9a cho phép; 

c) C dông/ngui di din theo Uy quyn cüa c dông và các ben tham dr Dai  hi 
phài tuân thu các quy djnh tai  Quy chê nay và ton tr9ng kt qua lam vic tai  Di 
hi. 

Diu 7. Quyn và nghia viii cüa Ban kim tra tir each Co dông 

Ban kim tra tu cách c dông do Hôi dng Quãn trj quy& djnh truOc ngày khai mac 
Dai hi dê thirc hin các chüc näng và nhim vi nhu sau: 

1. Kim tra tInh hçp 1 và hçp pháp cüa Giy üy quyn cUa c dông; 

2. Kim tra tu each c dông/nguô'i dai  din theo üy quyn cüa c dông và tinh hinh 
cô dông/ngu?ñ dti din c dông di,r h9p; 

3. Báo cáo truOc Dai hôi v kt qua kim tra tu each c dông dir hçp Dti hOi. 

Diêu 8. Quyn và nghia vIii cüa Ban kim phiêu 

1. Ban kim phiu do Ban ChU t9a d cü va duçc Dai  hi biu quyt thông qua. 

2. Nhim vi cüa Ban kim phiu: 

Xác djnh chInh xác kt qua biu quyt tai Dai hi; 
Lap Biên bàn kim phiu và chju trách nhim trithc Ban Chü ta, Dai  hi khi 
thuc hiên nhiêm vu cüa minh; 

- Nhanh chóng thông báo kt qua kim phiu cho Ban Thu k; 

Xem xét và báo cáo Dai  hi nhftng truO'ng hçip vi phm th l biu quyt, bAu 
cü hoac dGn thu khiu nti v kt qua kim phiu. 

Diêu 9. Quyn và nghia viii cüa Ban Chü t9a và Ban Thir k 

1. Ban Chü t9a do Dai  hi biu quyt thông qua, có chüc nàng diu khin Dai  hi; 

2. Quyt djnh cüa Ban Chü t9a v vn d trinh tV,  thu tçic hotc các si1 kin phát sinh 
ngoài chucmg trInh h9p Dai  hi së mang tInh phán quyt cao nht; 

3. Ban Chü t9a tin hành các cong vic dugc cho là cn thi& d diu khin Dai  hi 
mt cách hçp 1 va có trat  tir; hotc d Dai  hi phàn ánh dugc mong mu6n cüa da 
s c dông tham dci; 

4. Ban Chü t9a có quyn hoãn h9p Dai  hi d6ng c dông dã có dü s ngui dàng k 
d%r h9p theo quy djnh dn mt thii dim khác hotc thay dii dja diem hp trong các 
trithng hqp sau: 

a) Co nguYi dir h9p có hành vi can trO, gay ri trat  tir, có nguy cci lam cho cuOc 
h9p không duc tin hành mOt  cách cong bang va hp pháp. 

b) Các phuong tin thông tin tai  dja dim h9p không bão dam cho các c dông dir 
h9p tham gia, thâo luan  và biu quyêt. 

ThM gian hoãn t6i da không qua ha (03) ngày, k tü ngày cuOc h9p dir djnh khai mac. 

5. Ban Thu k gm (01) trithng ban và (01) thành viên, duçic Ban ChU t9a chi djnh 
tai Dai hi. Ban thu k có các nhim vi sau: 
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Ghi ehép d.y dü, trung thirc toàn b ni dung din bin Dai  hi và nhüng vn 
d dà ducic các c dông thông qua tai  Di hi; 

- Son thào Biên bàn hQp và Nghj quy& v các vn d dâ thrgc thông qua ti 

Daihi; 

H trçY Ban ChU t9a cong b dir thão Bién bàn h9p DHDCD và thông báo cUa 
Ban Chü tça gui dn các c dông khi ducirc yêu cau. 

Chirong III 

TIEN HANH DAT HOT 

Diu 10. Diu kién tin hành Di hi 

Di hi diiqc tin hành khi có s c dông và nhQng ngui duc üy quyn dçr hQp dai  din 
It nht 51% s c phn có quyn biu quyt theo danh sách c dông duc 1p tai  thai 
dim ch& danh sách c dông d h9p Dai  hi (Ngày 27/4/2021). 

Diu 11. Cách thtrc tin hành Di hôi 

1. Dui hi dic kin sê din ra trong buM sang, bt du tr 08h00 ngày 29/06/2021 
(theo Chuong trInh hpp dà duçic gui dn các c dông).. 

2. HInh thüc dang k tham dir và bó phiu din tü thông qua Dai  hi ding c dOng 
trçrc tuyn dugc quy djnh ciii th trong Hwóng dan tham dr D,i h5i ctEing cô dông 
tryc tuyln và bó philu din ta tti Phii 1ic I Quy ch nay. 

3. Dii hi sê 1n luçit thão 1u.n và thông qua các ni dung theo Chucing trInh Dai  hi 
dugc DHDCD thu&ng niên näm 2021 thông qua. 

Diêu 12. Trirô'ng hçrp to chtrc h9p Di hi không thành 

1. TruOng hçip Dai  hi 1n thtr nht không dü diu kin tin hành theo quy djnh tai 
Diu 10 Quy ch nay, thI vic thông báo mi hçp Dai  hi 1n thu hai phâi duc 
gui trong thai han  30 ngày, k tir ngày Dai  hi 1n thu nht dir djnh khai mac. Dai 
hi 1n hai duc tin hành khi có s thành viên tham dr là c dông và ngui dai 
din theo u' quyn cüa c dông dir hp dai  din cho It nht 33% tng s c phn 
có quyn biu quyt. 

2. Tnr&ng hçp Dai  hi 1tn thu 2 không dü diu kin tin hành theo quy djnh tai 
khoàn 1 Diu nay thI thông báo mi h9p Dai  hi 1n thu 3 phãi duc gui trong thai 
han 20 ngày, k ttr ngày Dai  hi ln thu 2 dir djnh khai mac.  Trong trung hp 
nay, Dai  hi duqc tin hành không phi thuc vào s c dOng và ngui dai  din 
theo üy quyên cüa c dông di,r hop. 

Chirong IV 

NGUYEN TAC, THE L BIEU QUYET 

Diu 13. Nguyen tc biu quyt 

Tt cã các vn d trong chuang trInh nghj sir cüa Dai  hi du phãi duqc thông qua 
bang cách 1y kin c dông cUa tt câ c dông/ngui dai  din theo üy quyn cüa c 
dOng dir hçp Dai  hi. Mi vn d biu quyt cO s6 phiu biu quy& dugc tinh bang 



5 

tng s c phtn ma c dông s hUu/nguôi dai  din dugc üy quyn cUa c dông tham 
dir cuc hçp Dii hi dông c dông. 

Diu 14. Cách thu'c biu quyt 

C dông biu quyt (tan thành, không tan thành, không Co kin) các vn d trong 
chucing trInh Nghj si,r tai Dai hi thông qua H thng hO phiu din tCr do Tng cong 
ty quy djnh và thông báo. 

C dông/nguii dai  din theo i:iy quyn cüa c dOng tham d%r Dai  hQi dng c dOng 
trrc tuyn va bO phiu din tü tuân thu theo quy djnh tai Hiróng dn tham dr Dzi h3i 
dEng C6 dông trrc tuyln và bô phth, din tü tai Phii liic I Quy ch nay. 

Diêu 15. The 1 biu quyt 

1. Mi c phn ph thông ma c dOng s hüu i'rng vâi mt phiu biu quyét. So phiêu 
biu quyt cüa mi c dông/ngiii di din theo Uy quyn cUa c dông tixong irng vâi 
s c phn có quyn biu quyt ma c dông do th hU'u hoc s c ph.n có quyn biu 
quyt ma ngithi dai  din duqc dai  din tham dir h9p theo dang k tham dir Dai  hi. 

2. Các vn d cn biu quy& ti cuc h9p Dai hOi duqc thông qua khi dirge s c 
dông dai  din It nht 51% tng s phiu biu quyt cüa tht cã c dông dçr h9p chap 
thun, triir các vn d dirge quy djnh ti khoãn 2, khoãn 3 Diu 24 Diu l Tng 
cong ty. 

Chtro'ng V 

NGUYEN TAC, THE L BAU ciY THANH VIEN HQI BONG QUAN TRJ, 
THANH VIEN BAN KIEM SOAT 

Diu 16. S hrçrng thành viên Hi dung Quãn trl,  thành viên Ban Kim soát 

1. Thành viên Hi dung quãn trj: S luçmg thành viên dirge bu là 05 thành viên và 
áp diing cho nhim kS'  2021 - 2026. 

2. Thành viên Ban kim soát: S hrgng thành viên dirge bu là 03 thành viên và áp 
diing cho nhim k 2021 - 2026. 

oieu 17. Nguyen tc bun 

1. Dung lut, dUng Diu 1 Tng cong ty và theo phuong thUc bô phiu kin. 

2. Mui lun buu, cu dOng/nguii di din theo Uy quyn cUa c dông chi dirge sir diing 
mt phiu b.0 ghi nhn s c6 phun có quyn biu quyt sâ hüulngir?ii dti din sâ 
hUu tiro'ng Ung cUa cu dOng/ngu?i dai  din theo Uy quyn cUa cu dông do. 

3. Thành viên Ban Kim phiu không dugc cO ten trong danh sách ct cU và irng cU 
vào thành vien Hôi dung Quàn trj, thành viên Ban Kim soát. 

Dieu 18. Phuong thu'c bâu cfr 

1. Danh sách img Cu Viêfl duc sp xp theo thir t%r ABC theo ten, ghi day dii hQ a 

ten trên phiu buu. 

2. Phi.rong thUc bAu cU: 

- Thirc hin theo phirong thUc buu dun phiu, theo dO mi c dông có tong so 
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phiu biu quyt tuang irng vOi tng s c phn sâ hUu nhân vâi s thành viên 
duçc bu và c dông có quyn dn ht ho.c mt phn tng s phiu bu cüa 
minh cho mt hoc mt s üng cü viên. Tng s phiu bu tin nhim di vói 
các ilrng cir viên cüa mt c dông phãi tuang iimg vâi tng s phiu biu quyt 
cüa c dông dO. 

- Nu vOng bu thCr nht ma không dü s lucing thành viên thI Dai  hi dng c 
dông së tip tiic bu vOng thu hai cho dn khi dü s luçmg thành viên theo quy 
djnh. 

Diu 19. Nguyen tc trñng cur 

1. S ngi.thi trüng cr dugc xác djnh theo t3' 1 phiu bu tr cao xung thp, bat du tr 
1rng cü viên có s phiu bu cao nhat cho dn khi dü s thành vien ducic bu theo 
quy& djnh cüa Dai  hi dng c dông. 

2. Trumg hçp có tr hai (2) üng ci:r viên trâ len dtt cüng s phiu bu ngang nhau 
cho thành viên cui cüng cüa kt qua bu thành viên Hi dng quãn trj, Ban kim 
soát thi sê tin hành bu 1ti trong s các irng cir viên có s phiu bu ngang nhau 
do d chçn mt hoc mt s6 üng cü viên cO phiu bu cao han vào Hi dcng quãn 
trj, Ban kim soát cho dü s luçing cn bu. 

Churong VI 

BIEN BAN HQP BA! HQI BONG CO BONG 

Diu 20. Biên ban h9p Bi hi 

Ni dung h9p Dti hi phãi dugc 1p thành Biên bàn. Biên bàn h9p Dti hi duçic d9c 
và thông qua trurc khi b mc h9p Dai  hi, Biên bàn có chit k cüa Chü t9a và Ban 
Thu k. Biên bàn h9p Dai  hi là ca sâ d ban hành Nghj quyt cüa Dai  hi. 

Chiro'ng VII 

HI1U LU'C THI HANH 

Diu 21. Hiu lire thi hành 

1. Quy ch nay gm 7 Chuang, 21 Diu, 01 Phii lic và có hiu 1irc ngay sau khi ducic 
Di hi biu quyt thông qua. 

2. C dông, ngthi dai  din theo i:iy quyn cüa c dông và các ben tham dir Di hi cO 
trách nhim thirc hin theo các quy dnh tai  Quy ch nay. 

T/M BA! HQI BONG CO BONG 
CHU TICH HBQT 

BñiBu'cKiên 
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PHV LUC  I: HUNG DAN THAM D BI HQI BONG 

cO BONG TRVC TUYEN VA BO PHIEU DIN TIY 

(Ban hành kern theo và là phcn không th tách rô'i cza Quy chl td ch&c Dgi hç5i dng 
cô dóng thu'&ng niên nàrn 2021 cia Tdng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP) 

I3iu 1. Phm vi và di ttrcrng áp d.ing 

Quy ch nay quy djnh v vic tham di,r Dai  hQi dng c dông tr?c  tuyên và bô 
phiêu din tir cUa C dông/ngui dti din theo üy quyn cüa cô dông tti cuc 
h9p Dai  hi dông cô dông thuing nien näm 2021 cüa Tong cong ty Lp may 
Vit Nam - CTCP (Tng cong ty). 

• A n • A' A A A 9 Dieu 2. Bieu kiçn, cach thtrc tham di Bi h9i dong co doug trirc tuyen va ho 
phiéu din tu' 

1. Diu kin tham du: 

- Co ten trong danh sách c dông có quyn dir hçp Di hOi  dng c dông 
duçc 1p theo thông báo thirc hin quyn cüa Tng cong ty ho.c duçc üy 
quyn hçp 1 tham d%r cuQc h9p theo quy djnh cUa Diu 1 TMg cong ty va 
pháp 1ut hin hành; 

C dOng/ngui dai  din theo üy quyn cüa c dông có thit bj din tCr có k& 
ni duçic mtng Internet bao gm nhung không giâi han: may tInh, din 
thoi di dng, các thit bj din ti khác có kt ni ducic Internet. 

2. Cách thrc tham du: 

- Mi c dông trong danh sách c dông có quyn dir hçp Di hi dng cô 
dOng cüa Tng cong ty dugc cung cp mt và chi mt ten däng nhp và mt 
khu truy cp twng img d tham dir Dai  hi dng c dông trirc tuyn và bô 
phiu din tü. C dOng khi nhn duçc thu m?yi h9p có thông tin lien quan 
dn vic däng nhp vào h tMng và các yu t djnh danh khác phãi chju 
trách nhim bão mt thông tin cüa mInh d dam bão chi CO c dông mâi cO 
quyn tham dir va bO phiu trên h thng. Tng cong ty s h trçi ti da 
trong vic dam bão cho c dOng duçic tham dir và biu quyêt tti cuc h9p 
Dii hi d6ng c dông nhung không chju trách nhim di vi nhftng vn d 
phát sinh do c dOng lam m.t thông tin däng nhp. 

C dông có nghia v1i cung cp thông tin cá nhân và dja chi cho Tng cOng 
ty. Dng thai d báo mt thông tin cá nhân cho c dông, Tng cong ty cO 
th yeu cu c dOng cung cp li thông tin cá nhân, ti thiu bao gm: So 
CMND/CCCD/H chiu, sé din thoi di dng, hOrn thu din tü (dja chi 
emai), dia chi thung tr1i hoc ttm trü (dja chi lien lac)  di vói Ca nhân; và 
S DKKD, S din thoai lien h, dja chi trii s& chInh dOi vri to chüc. Tong 
cong  ty có th gui thông tin ten dàng nhp và mt khâu dcO dông tham dix 
và biu quyêt nhu cIa dé c.p tti Khoãn 3 Diêu nay cho cô dông thông qua 
hOrn thu diên tir hoc hInh thirc khác theo thông tin ding k cüa c dOng. 
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- Nguii di din theo Uy quyn cUa c dông dugcTng cong ty cung cp ten 
dang nhp va mt khu truy cp cho ben nhn üy quyn d dai  din theo üy 
quyn tin hành thirc hin quyn và nghia v11 theo ni dung duqc üy quyn. 
Tng cong ty cung cp thông tin däng nhp cho dai  din duqc üy quyn 
theo thông tin üy quyn do c dOng cung cp và dugc thirc hin nhu hInh 
thi.irc gui thông báo mi h9p cho các c dOng (thông qua thu mciiI horn thu 
din tül s6 din thoi). C dOng chju hoàn toàn trách nhim vói thông tin üy 
quyn dã gui v TMg cong ty. 

Diu 3. Cung cp thông tin dãng nhip vão h thông Di hôi dIng c dông tr1rc 
tuyn và bó phiu din tu' 

1. Thông tin du?ng dn truy cp vao h thng bó phiu din tir, ten dang nhp, 
mat khu truy cp và các yu t djnh danh khác (nu co) nhm tham dir Di hi 
dng c dông tr1rc tuyn s duçyc cung cp trong Thông bão mi h9p (hoac hInh 
thüc thông báo thông tin dang nhp do Tng cong ty quy djnh). C dOng/ngui 
dti din theo üy quyn cüa c dông phâi có trách nhim bão mat  ten dang nhp, 
mat khu va các yu th djnh danh khác dugc cp d dam bão ring chi có 
dông/nguii di din theo üy quyn cOa c dông mói có quyn th?c hin vic bO 
phiu trên h thng bó phiu din tü và chju hoàn toàn trách nhim di vói các 
thông tin dâ däng k nay. 

2. Khi c dông/ngiRii dii din theo üy quyn cüa c dông có yêu cu cung cp 'ai 
thông tin dang nhp, TMg cong ty có th thông báo thông qua các hInh thirc: 
trrc tip hoc emai1Idin thoi. 

3. Tng cong ty khuyn nghj c dOng/ngui di din theo üy quyn cüa c dông 
khi nhan duçc thông tin dang nhp ti thiu bao gm ten däng nhp và mat 
khu, nén truy cp vào h thng d tin hành di mat  kMu dang nhp d dam 
bão bão mat  thông tin. 

Diu 4. Quyn và nghia viii cüa c dông/ngirri dii din theo üy quyn cüa Co 
dông khi tham di1r Di hôi &ng cô dông tru'c tuyn 

1. C dông/ngu?i di din theo üy quyn cüa c dông tham dir cuc h9p Dti hi 
dng c dOng duçc biu quyt tat ca các ni dung thuc thm quyn theo quy 
djnh cüa pháp luat và Diu 1 t chüc và ho?t dng cüa Tng cong ty theo birth 
thuc bó phiu din tir. 

2. C dOng/ngithi dai  din theo üy quyn cüa c dông phãi có trách thim bào 
mat các thông tin truy cp d dam bào rang chi có c dOng/ngui di din theo 
üy quyn cüa c dông mth có quyn thirc hin vic bô phiu trên h thng bó 
phiu din tü. Kt qua bô phiu cüa c dOng/ngui dai  din theo üy quyn cüa 
c dOng tren h thong bó phiu din tü duçic coi là quy& djnh cu6i cUng cüa Co 
dông/nguii di din theo Uy quyn cüa c dOng. C dOng/ngui dai  din theo 
üy quyn cüa c dOng chju mci trách nhim truâc pháp luat, truOc Tng cOng 
ty v kt qua bO phiu din tu dã duqc thçrc hin cUa c dOng/ngui dai  diên 
theo üy quyn cüa c dông trên h thng bó phiu din tü. 



9 

3. C dông/ngiii dai  din theo üy quyn cüa c dông phãi thông báo ngay cho 
Tong cong ty d kjp thii xr l khi phát hin ten dang nhp, mt khu vã/hoc 
các yu t djnh danh khác bj mit, dánh cap, bj 1, hotc nghi bj l bang each 
lien h vOi Tng cong ty d thirc hin khóa ten truy cap, thit bj báo met. Co 
dông/nguii dai  din theo Uy quyn cüa c dOng phãi chju trách nhim v 
nhUng thit hi, tn tht và rüi ro khác xày ra truàc th?ii dim Tng cong 
tynhn duçic thông báo cüa c dông/ngu?i d.i din theo üy quyn cüa c dông 
nu nhu nguyen nhân là do c dông/nguii dii din theo Uy quyên cUa cô dOng. 

Diu 5. Cách thuc ghi nhn c dông/ngu'ô'i Cti din theo üy quyn cüa c doug 
tham diy Di hi dng c dông trtrc tuyn 

C dông/nguñ dai  din theo Uy quyn cüa c dOng duçc tInh là dii h9p Dai  hi 
dng c dông dithi hInh thüc tham dçr trirc tuyn tai  thii dim Ban Kim tra tu 
each c dông/ngui dai  din theo uy quyn cüa c dông báo cáo kêt qua cOng khai 
tai Dai hi là c dông và dai  din dugc Uy quyn dâ biêu quyêt It nhât mt ni 
dung trén h thng bô phiu din tü. 

Diu 6. Thijc hin üy quyn 

1. C dông có th üy quyn theo quy djiih tai  Diu 5 quy djnh v üy quyn tham 
dir Dai  hi  tai  Quy ch t chüc Dai  hi. 

2. Vic Uy quyn chi có hiu licc pháp l khi thôa man các diu kin sau: 

Khi c dông din dy dü các thông tin theo mu üy quyn cUa Tong cong ty. 

- Giy üy quyn theo mu üy quyn có dy dU cht k, ghi rô hç ten, dóng 
du (nu là t chirc) cUa ben üy quyn và cà ben nhn üy quyn. 

- Tng cong ty nhn duçic Giy Uy quyn bàn chinh gui v trithc lüc dti hi 
khai mac  chInh thirc theo dung thai han  quy djnh. 

3. Hüy bó üy quyn di vâi c dOng da ducic phê duyt üy quyén: c dông gri 
van bàn chInh thüc d nghj hUy uy quyn tr?c tuyn cho Tng cOng ty tnxâc lUc 
dai hi khai mac  chInh thirc. Luii 5' than gian ghi nhn vic hUy üy quyn có 
hiu 1rc duge tinh theo thani gian Tng cOng ty nhn dugc van bàn chinh thirc 
d nghj bUy Uy quyn trirc tuyk. 

4. Huy bO Uy quyn khOng có hiu lirc nu nguani dai  din Uy quyn dà tin hành 
bO phiu biu quyt vani bt k5' vn d nào cUa ni dung trong Chuang trinh 
cuc h9p dai  hi dng c dOng. 

Diu 7. Thão 1un ti cuc hyp Diii hi dông cô doug tric tuyn 

1. Vic thào lun tai  cuc h9p Dai  hi dng c dông trirc tuyn do Ban ChU t9a 
diu phi, dam bão tuân thU dUng theo quy djnh tai  Diu l Tng cong ty. 

2. C dOng/nguani dai  din theo Uy quyn cUa c dOng tham dr cuc h9p Dçti hi 
dOng c dOng tr%rc tuyn và bO phiéu din tU cO th dt cau hôi trirc tip hoc 
gUi câu hói thào lun tai  Mic chatbox phIa duâi cUng, ben phài giao din khi 
c dông truy cQp vao h tMng tai  Website https://ezgsm.fpts.com.vn  hoc hinh 
thUc khác dugc Tng cong ty huàng dn trong Thông báo mani h9p. Ban Thu 
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k có trách nhim lixu 1i ten c dông/ngi.ri dai  din theo üy quyn cüa c 
dông, ma c dông/ngui di din theo üy quyn cüa cô dông (neu co) và ni 
dung câu hôi. 

Diu 8. Nguyen tAc và cách thuc thrc hin ho phiu din tir 

1. K tCr thai dim 08h00 ngày 28/6/202 1, c dông/nguai dai  din theo üy quyn 
cüa c dông Co quyn truy cp và biu quyt các vn d thuc th.m quyên cUa 
Dai hi dng c dông. Kt thüc thxi gian bó phiu quy djnh trén thông báo cüa 
h thng bô phiu din tü, h thng sê không ghi nhn them kt qua bó phiêu 
din tr tCr các c dông/nguai dai  din theo üy quyn cüa c dông. 

2. Biu quyt: C dông/nguai dti din theo üy quyn cüa c dông bO phiu biu 
quyt theo tmg vn d trong ni dung chucmg trInh hQp. Khi biu quyt bang 
hInh thüc bO phiu din tü, &M vói ttrng ni dung, c dông/ngrnii dai  din theo 
üy quyn cüa c dông ch9n mt trong ba phuo'ng an "Tan thành", "Không tan 
thành", "Không CO kin" trên Phiu biu quyt dâ ducic cài dtt tai  h thng 
bô phiu din tir. Sau khi hoàn thành biu quyt tht cã ni dung cn biu quyt 
ti mt 1n biu quyt, c dông/nguai dui din theo Uy quyn cüa c dông nhn 
"Biu quyt" d kru va g1ri kt qua biu quyt v h thng. 

3. Bãu cfr: C dông/nguai di din theo üy quyn cüa c dông bó phiu bu Cu 
theo phuing thüc bu dn phiu. Theo do, c dông/nguai dti din theo uy 
quyn cüa c dông thirc hin bu Cu bang each dánh du vào ô trng tti ct 
"Bu dn du" hoc ghi rO s phiu btu vào ô trng ti ct "Bu dn ghi sb" 
tircing iimg vOi ten üng viên duçic bu Cu. Sau khi hoàn tht ni dung bu cü, 
dông/nguai di din theo üy quyn cüa c dông nhn "Bu cir" d km và gUi 
kt qua b.0 cU v h thng. 

4. TruO'ng hçip chucing trInh h9p duçc b sung ni dung do c dông/nhóm c 
dông kin nghj dä ducic Dai  hi dng c dông thông qua, C dông/nguai di 
din theo üy quyn cUa c dông có th tin hành biu quyt b sung. Nu các 
C dong/ngiiai dii din theo Uy quyn cUa c dông không tin hành biu quyt 
b sung thI duçc coi là không biu quyt vó'i nhUng ni dung nay. 

5. C dông/nguai dai  din theo üy quyn cUa c dông có th thay di kt qua biu 
quyt nhiu ln nhung không th hUy kt qua biu quyt. H thng bO phiu 
din tU chi ghi nhn kt qua biu quyt cui cUng tti thai dim kt thUc thai 
gian bO phiu tUng 1n theo quy djnh. 

Diu 9. Cách thuc kim phiu din tir 

1. Biu quyt: Phiu biu quy& cUa mi C dong/nguai di din theo Uy quyn 
cUa c dông du duc h thông ghi nhn theo: s phiu tan thành, s phiu 
khOng tan thành va s6 phiu không có kiên. 

2. BAu cU: H thng ghi nhn s phiu bu CU cho tUng Ung viên HDQT/BKS cUa 
cac c dong/nguai dai  din theo Uy quyén cUa c dông tham gia bO phiu. 
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P 'A 9 P Bieu 10. Cac s1r kiçn bat kha khang 

1. Trong thii gian t chüc cuc h9p Dai  hi dng c dông trirc tuyn và bô phiêu 
din tir, có the xãy ra nhüng sir kin bt khã kháng, ngoài tm kim soát cüa 
Tong cong ty thu thiên tai, boa hon, mtt din, mt k& ni dung truyn 
Internet hoäc các sr cO k thu tt khác, các yêu cu hay chi thj cüa ChInh phü và 
các Ca quan nhà nuâc, ngui có thm quy&n khác... Tng cong ty huy dng ti 
da mi ngun 1irc d khc phiic các sir c và dti hi có th tip tic din ra, 
nhung không qua 60 phüt k tü thai dim gp sr c& 

2. Trung hçip các sir kin bt khã kháng không th khc phic d Dai  hi có th 
din ra tip tçic trong thi gian 60 phüt, Chü t9a sê tuyên b trn dfrng Dai  hi, 
tt cã các vn d dâ duçc biu quyt thông qua tru9c khi tam  dung (nu co) së 
bj hüy ho. Các vn d nay sê duçic tin hàth biu quyt 'aj  trong  Dai  hi c 
dông duçic triu tp gn tht. 
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