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CHIJONG I. QUY D!NH CHUNG 

Diéu 1. Pham vi diêu chinh va dói tuong ãp dung 

1. Phm vi cliéu chinh: Quy chê hoot clOng ctja HOi dOng quàn tn quy djnh co cáu t6 chuc 

nhàn sU, nguyen tác hoat clang, quyén han, nghia vv cUa HOi dông quán trj và các thành vien 

Hi clóng quán trj nhãm hoat cong theo quy clinh tai Luàt Doanh nghip, 0iêu le Cong ty va 

các quy clinh khác ctiia pháp Iuät cO lien quan. 

2. 061 tuong ap dyng: Quy ché nay cluQc ap dyng cho Hi dOng quán tr, các thành vién 

Hi dOng quán tr và nhUng d'Oi tung lien quan CO dé cp trong Quy ché. 

0iéu 2. Nguyen tác hot dng ccia Hi dóng quân tr 

1. HOi dOng quãn tn lam vic theo nguyen tác tp the. Các thành vién cüa Hi dOng quàn 

tr chlu  trãch nhim Ca nhan ye phn vic cUa mInh và cUng chju trách nhim trLIOc Di hQi 

clóng c6 clang, truOc phap lut ye các nghi quyét, quyét dinh cUa HOi dông quán trl döi vOl stj 

phát then cUa Cong ty. 

2. HOi dOng quàn tn giao trách nhiêm cho T6ng Giàm döc tó chUc cliéu hành thtic hin 

cac nghi quyet, quyét dinh cUa HQi dóng quãn tr. 

Diéu 3. Dinh nghia va á thuät ngU 

1. Trong Quy ché nay, nhUng thuät nga duOl dày cluoc hiéu nhti sau: 

a. Von diéu l là t6ng mnh giá cO phan dã bàn hoc duQc clang k' mua khi thành 1p 

Cong ty c6 phán va theo quy cllnh  ti 01êu 6 01éu l Cong ty CO Phn Nong nghip HUng Hu; 

b. Luät Doanh nghiep là Luát Doanh nghiep sO 59120201QH14 dtiçc QuOc hi nuOc CQng 

hôa Xä hQi ChO nghia Vit Nam thong qua ngày 17 thang 06 näm 2020; 

c. Luãt ChUng khoan là Lut ChUng khoán s° 54/2019/QH14 duoc QuOc hôi nuoc Cong hôa 

Xä hOi  Chü nghia Vit Nam thông qua ngày 26 thang 11 nám 2019; 

d. NguOi quàn ly doanh nghiep là nguOi quàn l' Cong ty, bao gOm ChU t!ch  Hi clOng 

quán tn, thành vién HOI dOng quán tn, T6ng Giám clOc va cá nhän giCi chUc danh quàn l' khác 

do 0a1 hOi  dOng c6 clOng hoäc Hi d6ng qun tr1 b6 nhim; 

e. Nguoi CO lien quan là cá nhän, tO chUc duc quy dnh ti khoàn 46 01éu 4 Lut ChUng khoán; 

f. C6 clang là Ca nhän, tO chUc sO hQu it nMt mQt cO phàn cUa COng ty c6 phan; 

g. Thành vién HDQT khOng diéu hành là thành viên HOQT khOng phái là TOng Giám dOc, 

PhO TOng Giám clOc, Ké toán twOng theo quy cl!nh cUa Diéu lê cOng ty. 

h. Thành viên dOc lap Hi dOng quán tr là thành viên duQc quy dlnh  ti khoàn 2 0iéu 155 

Lut Doanh nghip. 
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2. Trong Quy ché nay, các tham chiéu tOi môt hoc mt so quy dnh hoc van bàn khác 

bao gOm cá nhclng sUa d61, b6 sung hoäc van bàn thay th. 

3. Các tiêu clé (Muc, Diéu, Chuong c1ja Quy ché nay) duQc sU dyng nhàm thuãn tiên cho 

viec hiéu nQi dung và khOng ành hudng tOi nQi dung cUa Quy ché nay. 

CHtJONG II. THANH VIEN HO!  DONG QUAN TRI 

Diéu 4. Quyén va nghia vy cUa thành vien Hi dóng quán tr 

1. Thanh viên HQI dOng quàn trj cO dày dU các quyén va trách nhim theo quy dinh cOa 

Lut Doanh nghip, Lut ChUng khoán, pháp lut lien quan và Diéu l Cong ty, trong dO CO 

quyén duQc cung cap các thông tin, tài lieu ye t)nh hInh tài chInh, hot dQng kinh doanh cUa 

Cong ty và cUa các dn vj trong Cong ty. 

2. Thành viên Hi dOng quàn trj cO nghia vy thea quy dnh cUa Lut Doanh nghip, Oiéu 

l Cong ty va cac nghia vy sau: 

a. Thuc hién cac nhiêm vu cUa mlnh mQt cách trung thLjc, can tr9ng vi lQi Ich cao nhát 

cUa CO dOng va cUa Cong ty; 

b. Tham dy dày dü cac cuQc hpp cOa HQi dOng quán ti va cO ' kién ye các van dé dUQc 

dua ía tháo luàn; 

c. Baa cáo k!p  thOi, dày dO vOl Hi dOng quàn tr các khoàn thU lao nhn dUQc tU các Cong 

ty con, Cong ty lien két va cac t6 chik CO lien quan khác cUa Cong ty; 

d. Báo cáo HOi dOng quàn trj ti cuc hçp gàn nhàt cac giao dch giUa Cong ty, Cong ty 

con, Cong ty khác do Cong ty nm quyên kiém soát tren 50% trO len vOn diéu l vol thành viên 

Hi dóng quàn trj và nhcing nguOi CO lien quan cUa thành viên do; giao dch gicca COng ty vOl 

Cong ty trong dO thành viên HQi dOng quàn tr là thành viên sang 1p hoc là nguoi quàn l' 

doanh nghip trong thOi gian ba (03) nãm gàn nhàt truOc thOi diem giao djch; 

e. ThUc hin cong bO thong tin khi thUc hin giao djch cO phiéu cOa Cong ty theo quy 

dnh cUa pháp lut. 

3. Thanh viên dOc lap HQi dOng quän trj cOa COng ty phài 1p  báo cáo dánh giá ye hoot 

dQng cUa Hi dOng quàn tr. 

Diéu 5. Quyén ducic cung cap thông tin cC,a thành vien Hôi dóng quân trj 

1. Thành vién Hi dOng quàn trj cO quyén yêu càu lông Giám dOc, PhO TOng Giám dOc, 

nguOi quàn l khác trong Cong ty cung cap thong tin, tài lieu ye tinh hlnh tài chinh, hot dQng 

kinh doanh cOa Cong ty va cUa cac dan v trong Cong ty. 
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2. NguOi quàn I' doanh nghip ducic yeu cáu phài cung cap kip thOi, day di Va chinh xác 

thông tin, tài Iiu theo yeu cau cUa thành vien HOi dOng quàn tn. Trinh tlj, thU tuc yeu cáu Va 

cung cap thông tin cTUc quy dlnh  nhu sau: 

- Thành vién HDQT phài trinh nOi  dung yéu cau cung cp len HDQT Cong ty; 

- Xét thay can thiët, HDQT se tniu tp hQp d lay ' kién trong thOi hn bay (07) ngày lam 

vic k tü ngày nhn duçic yeu cau cUa thành viên HDQT ye ni dung duçic yéu cáu cung cap 

thông tin; 

- Néu nOi dung trên cluic HDQT thông qua thl nguOi quàn ly  duoc yêu cau cung cap 

thông tin sé cung cap các thông tin theo yeu cáu trong vông bay (07) ngày. 

Diéu 6. So luong, nhiêm kS', V co cãu thành vien Hôi dóng quân tn 

1. So Iung thành viên HQi dóng quàn tr là bay (07) nguOi. 

2. Nhim k' cUa thành viên HOi  dOng quàn tr khOng qua näm (05) näm và cO th duQc 

báu li vOi sO nhim k' khOng hn ché. Mt cá nhãn chi duc bau lam thành viên dc 1p Hi 

dông quan tr cUa môt Cong ty khOng qua 02 nhim k' lien tyc. 

3. TruOng hQp tat cà thành vien Hi dOng quán trj cUng két thUc nhim k' thI các thành 

viên dO tiép tuc là thành vién HOi dOng quàn tr cho den khi CO thành vien mOi duQc bau thay 

the và tiép quàn cong vic 

4. Cci cau thành vién Hi dông quán tn: 

a. Ca cau HQi dOng quàn trj cUa cong ty phai dam baa tOi thieu 1/3 tOng sO thành viên Hi 

dông quán trj là thành vién khOng diêu hành. Cong ty hn ché tOi da thành viên Hi dông 

quán tr! kiém nhim chUc danh diéu hành cUa Cong ty d dam bào tinh dc 1p cUa Hi dóng 

quàn tr. MQt cá nhân chi duQc bau lam thành viên dOc  1p HQi dOng quãn tr cUa mt cong ty 

không qua hai (02) nhiém k' lien tyc. TnuOng hp tat cá thành vien Hi dóng quàn trj cUng ket 

thUc nhiêm k' thl các thành viên dO tiép tyc là thành vién HQi dóng quán trj cho den khi CO 

thành viên mOi duac bau thay the và tiép quân cong viec.. 

b. TOng sO thành viên dôc lap Hôi dông quân tr phai dam baa cô tOi thiéu hai (02) thành 

vien. 

5. Thành vién dôc lap HÔi dOng quãn trl duQc tO chüc va phOi hQp hot dng theo nguyen 

tac sau: 

a. Thyc hin quyén va nghia vy duc giao mQt càch trung thVc, can trpng, tot nhat nhàm 

bào dam lcii ich hp pháp tOl da cUa COng ty; 
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b. Trung thành vOi IQI ich cCia COng ty va cá dOng; khOng sU dung thông tin, bi quyt, cci 

hQi kinh doanh cüa Cong ty, dia vi,  chcic vu và sct dyng tài san cUa Cong ty dé tii lQi  hoc phyc 

vu lc,i ich ccia tó chUc, cá nhán khác; 

c. Mci hot dQng cUa thành vien HQi dOng quan tr dQc 1p phái dam báo tuàn thU cac 

quy dnh cUa phap luãt, va Diéu l Cong ty. 

Diéu 7. Tiêu chuán va diéu kin thành vien Hi dong quân trl 

1. Thành vièn HOi dông quán tr phái dap Ung cac tiêu chun va diéu kiên sau day: 

a. Khong thuQc dói Wang quy dinh ti khoán 2 fiêu 17 Lut Doanh nghip; 

b. CO trInh dQ chuyên mOn, kinh nghim trong quán tr kinh doanh hoc trong linh vyc, 

nganh, nghé kinh doanh cUa Cong ty và khong nht thi& phâi là có dOng ccia Cong ty; 

c. Thành viên HQi dóng quán trj cUa Cong ty chi duc dOng thOi là thành viên HQi dông 

quán trj ti t6i da nàm (05) Cong ty khác; 

d. lieu chun va diéu kiin khác theo iéu l Cong ty. 

2. Thành viên Hi dông quán tr dOc 1p theo quy dlnh  ti diem b khoán 1 Diéu 137 Lut 

Doanh nghip phái dáp üng các tiêu chuán và diêu kin sau day: 

a. KhOng phái là nguOi dang lam vic cho COng ty, Cong ty m hoc Cong ty con cUa Cong 

ty; khong phãi là nguoi dã tUng lam vic cho COng ty, Cong ty m hoc Cong ty con cUa Cong 

ty It nhát trong ba (03) nàm lien truOc do; 

b. KhOng phái là nguoi dang huOng luong, thU lao tU Cong ty, trU cac khoàn phy cp ma 

thành vién Hi dóng quán trl duçc huOng theo quy dinh; 

c. Khong phái là nguoi cO vQ hoc chóng, bO dé, bO nuOl, me dé, me nuOi, con dé, con 

nuoi, anh ruQt, chi ruOt, em ruOt  là c6 dOng IOn cUa Cong ty; là nguOi quán l cUa Cong ty 

hoc Cong ty con cUa Cong ty; 

d. KhOng phái là nguoi tnjc tiép hoc gián tiép sO hUu it nht 01% t6ng so cO phn cO 

quyén biéu quyét cUa Cong ty; 

e. Khong phái là nguOi dã tUng lam thành viên HOi  dông quán tr ccia Cong ty It nht trong 

05 nàm lien truOc dO, trU truOng hep  duc bO nhim lien tyc hal (02) nhim kç. 

3. Thành viên dôc lap HOi dông quàn t phái thông báo vOl HOI  dông quân trl ye vic 

khOng con dãp ttng dU cac tiêu chun và diéu kiên quy dinh tai khoán 2 Diéu nay và ducing 

nhiên khong con là thành viên doc lap HQi dOng quàn tn k tü ngay khOng dáp üng dci cac 

tiêu chun va diêu kiên. HOi dOng quãn tn phâi thông báo truOng hap thành viên dQc lap HQi 

dông quàn trl khOng con clap cing dCi cac tiêu chun va diéu kin ti cuOc  hpp Di hi dOng cO 

clang gân nMt hoäc triu tap hpp Dai hôi dOng c6 clang dé bau b6 sung hoc thay the thành 
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viên dQc lap HQi dóng quán trl trong thOi han 06 thang k tU ngày nhãn thtçc thông báo ciia 

thành vien doc lap HQi dông quán trj Co lien quan. 

Diu 8. ChU tich Hôi dóng quán tn 

1. Chü tch Hôi dông quán tn do HOi  dóng quán tn bâu, mien nhim, bai nhièm trong sO 

các thành vien HQi c5Ong quán tn. 

2. ChCi tich HOI dóng quàn tr Cong ty không clucic kiêm T6ng Giám dOc. 

3. ChU tich Hôi dông quàn tr cO quyén va nghia vu sau dày: 

a. Lp chucing trinh, ké hoach hoat clang cUa HQi dóng quán tn; 

b. Chun b! chuong trinh, nOi dung, tài lieu phyc vu cuOc h.p; tniêu tap, chü tn và lam 

chU tQa cuc hop HOi dông quán tn; 

c. 16 chüc vic thông qua ngh quyét, quyét djnh cia HQi dóng quàn tr; 

d. Giám sat qua trinh t6 chUc thVc hin các ngh quyét, quyét djnh cüa HQi dông quàn tr; 

e. Chü toa cuQc hop Dai hOi dông c6 dong; 

f. Quyên va nghia vy khác theo quy d!nh  cCia Lut Doanh nghip va Diéu l Cong ty. 

4. lruOng hap ChU tch HQi dOng quán tr CO don tCJ chUc hoäc bi bái mien, HOi dông quán 

tn phai bau nguôi thay the trong thôi hn muôi (10) ngay k tU ngay nhn don tU chCtc hoc 

bj bài mien. 

5. Truông hap ChCi tich Hôi dóng quán tn yang mat hoäc khong the thitc hin duoc nhiOm 

vu cUa mInh thI phài ciy quyên bang van bàn cho mQt thành viên khác cUa HQi dóng quán tr 

thuc hin quyén va nghia vy cUa Chü tich HOi dông quàn tn theo nguyen tk quy dnh ti Diéu 

le COng ty. TruOng hçip khong cO nguOi duac Oy quyén hoác ChCi tch Hôi dông quán tn chét, 

mt tich, bl tm giam, clang chp hành hmnh phat tu, clang chp hành bin pháp xCi l hành 

chmnh tai cci sO cai nghien bat buôc, cci sO giao dyc bat buOc, trc5n khôi noi cit trU, bi han ché 

hoc mt nang lVc  hành vi dan sj, cO khO khàn trong nhn thi3c, lam chci hành vi, bi Tôa an 

cm dam nhiêm chUc vu, cm hành nghé hoác lam cong viec nhãt dnh thi á thành viên 

con lai báu môt nguoi trong 56 cac thành viên gii3 chUc vy ChCi tjch HQi dông quàn trl theo 

nguyen tac da sO thành viên con li tan thành cho den khi cO quyét djnh mOi cUa HQi dOng 

quán tn!. 

6. Khi xét thay can thiét, Hi dOng quán trl quyét dlnh  b6 nhim mOt  (01) hoc nhiéu 

nguoi lam Thu k Cong ty vOl nhim k' theo quyét dnh cUa HQi dóng quàn trj. HQi dOng quán 

tn cô the bäi nhim Thu k Cong ty khi can nhung khOng tnái vOl các quy dnh phap lut hin 

hành ye lao dong. Thu k' Cong ty CO quyén và nghia vy sau dày: 
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a. HO tra t6 chUc triêu tap hop Dai hOi dOng cO dOng, HOi dOng quàn tn; ghi chep cac 

biên bàn hop; 

b. HO tra thành vién HOi dOng quàn trj trong viéc thuc hiên quyén và nghia vy duac giao; 

c. HO trçi HOi dOng quán tn trong ap dung va thUc hiên nguyen tàc quàn tr Cong ty; 

d. HO trQ Cong ty trong xày dvng  quan h c6 dOng và bào ye quyên, Ii ich hQp pháp cüa 

cO dOng; viêc tuàn thU nghia vu cung cp thông tin, cong khai hOa thông tin và thU tyc hành 

chInh; 

e. Quyén và nghIa vy khác theo quy djnh ti Oiéu le Cong ty, Quy ché ni b ye quán trj 

Cong ty. 

Diéu 9. Min nhiêm, bài nhiêm, thay the' va bO sung thành vien Hoi dóng quàn tn 

1. Oai hôi dóng c6 dOng min nhiêm thành viên HOi dOng quán tn trong truOng hap sau 

dày: 

a. Không CO clU tiéu chun va diéu kien theo quy dnh tai Diéu 155 Lut Doanh nghiep; 

b. CO dn tü chUc va duQc chip thun; 

c. TruOng hap khác quy djnh ti Luãt Doanh nghiep và Oiéu lé COng ty. 

2. Oi hi dóng cO dOng bãi nhiêm thành viên HOi dOng quàn trl trong truOng hQp sau 

dày: 

a. Khong tham gia các hoat dong cUa HOi dOng quàn tn trong 06 tháng lien tuc, trü truong 

hQp bt khà khang; 

b. TruOng hop khác quy dinh ti Luãt Doanh nghiep và Diéu lé Cong ty. 

3. Khi xét thy can thiét, Dai hOi dông cO dOng quyét dnh thay the thành vién Hi dOng 

quan tn; mien nhiém, bài nhiem  thành viên Hi dóng quàn tn ngoài truOng hcip quy dinh tai 

khoán 1 và khoàn 2 Oiéu nay. 

4. HOi clOng quàn trj phái tnieu tap hpp Di hi dOng c6 dOng dé bàu b6 sung thành viên 

HQi dOng quàn tr trong truOng hQp sau dày: 

a. SO thành viên Hi dOng quàn trj bi giàm qua mt phàn ba (1/3) so vdi sO quy dnh ti 

Oiéu le Cong ty. TruOng hgp nay, HQi dông quàn trj phài tnieu tp hop Di hi dOng c6 dOng 

trong thOi han sáu muoi (60) ngày ké tU ngày sO thành vién bj giàm qua mt phân ba (1/3); 

b. SO luong thành viên dc 1p Hi dOng quàn trl giàm xuOng, khOng bào dam t' l theo 

quy djnh tai diem b khoàn 1 Diéu 137 Lut Doanh nghiep; 

c. îíü truOng hQp quy djnh ti diem a và diem b khoàn nay, Di hi dOng cO dOng bàu 

thành vien mdi thay the thành viên Hi dOng quàn trl dã b mien nhiem, bãi nhiem ti cuc 

hop gàn nhät. 



Quy ché ho at dOng cUa HOi ddng Quán tn Cong ty Co phán Nông nghiep HUng Háu 

Diéu 10. Cách thiic báu, mien nhiêm, bâi nhiêm thành vien HÔI dóng quàn tn 

1. Cd dOng hoc nhOm c6 dOng so hUu tU 10% t6ng Sd cd phn phd thông trO len ó 

quyén dé cCI Ung cCi vien HOi  dóng quán tn theo quy cilnh  cCia Lut Doanh nghip Va Diéu I 

Cong ty. Vic dé cCf nguoi váo HQi don9 quán trj thtjc hin nhu sau: 

a. Các c6 dong phd thông hQp thành nhOm dé dé cCi nguOi vao HOi  dOng quán trj phái 

thông báo ye viec hQp nhOm cho các cd dOng dv h9p blét tnuOc khi khai mc Di hOi  ciOng cd 

dong. Cd dOng hoc nhôm cd dong nm gkc tü 10% den duOi 20% t6ng so c6 phn Co quyén 

biéu quyét duçic dé cCf môt (01) Ung viên; tU 20% den duOi 30% ciuçic dé cCi tOl cia hai (02) Ung 

vién; tU 30% den duOi 40% duçsc dé cU tc5i cia ba (03) Crng viên; tU 40% den duOi 50% ciucic dé 

cCs tOi cia bdn (04) Crng viên; tU 50% den dOi 60% ducic dé cCf tOi cia näm (05) Ung viên; tU 60% 

den dual 70% duçic dé cCt tdi cia sáu (06) Ccng viên; tü 70% den duOi 80% ducc dé cCt tdi cia bay 

(07) Ung viên; tU 80% trO len duçc dé ct:i tdi cia tam (08) Cfng vien.; 

b. Can cU sO luQng thành viên Hi dOng quán tr quy djnh ti khoán 1 Diêu 26 iéu l Cong 

ty và khoán 1 iêu 6 Quy ché nay, cd dong hoc nhóm cd ciông quy dnh ti diem a khoán 1 

Diéu nay duc quyén dé cCf mOt  hoc mQt sO nguOi theo quyét cilnh cüa Di hi dOng c6 dong 

lam Ung cC! vien HOi  dOng quán trj. 

2. TruOng hQp sO Iung Ung cC! viên HQi dOng quán tr thông qua dé cC! và Ung cC! theo 

quy cinh ti khoán 5 théu 115 Lut Doanh nghip van khOng dii sO Iung can thiét, HOi  dOng 

quan trj duong nhiêm dé cC! them Ung cC! viên theo quy dnh ti Diéu l Cong ty, Quy ché nOl 

bQ ye quán tr Cong ty và Quy ché hot dng cOa HQi dOng quan tn. ViK HOi  dOng quân trl 

thfang nhim dé cC! them Ung cC! viên phâi duc cong bd nO rang truOc khi i hOi  ddng cd 

dong bieu quyét bau thành vien H)i dOng quán tn theo quy dinh cUa pháp Iut. 

3. TruOng hQp 56 kIng Ung cC! vien do HOI  ddng quan trj duang nhim dé cC! them theo 

khoán 2 Diéu nay van khong dü sO kfQng can thiét, HOi  ddng quán trj tó chUc cho các c6 dOng 

khác dé cC! theo quy dlnh  ti iéu l Cong ty, Quy ché nQi bQ ye quán trj Cong ty va Quy ché 

hoot dQng cUa HQI ddng quân tr. Vic HQi dOng quãn tr duang nhim tO chUc cho các dong 

khác dé cC! them C!ng cC! viên phái duac cong bO no rang tnuOc khi Di hQi dOng cd dOng biéu 

quyét bau thanh vien Hôi dOng quán tn theo quy dlnh  cUa pháp lut 

4. Viêc biéu quyét báu thành vien HQi dOng quán tn phái thuc hiên theo phuang thUc bau 

dOn phiéu, theo do mOi cd dOng co tOng sO phiéu biéu quyét tuang Cfng vol tOng so cO phan 

sO h0u nhán vOi sO thanh viên can bau cüa HQi ciOng quán tn va cO dOng Co quyén dOn hét 

hoãc môt phan tOng sO phiéu bau cUa mlnh cho môt hoãc mOt  sO Ung cC! vien. NguOi trUng 

cC! thãnh viên HOi ciOng quán tr ducic xac dinh theo sO phiéu bau tinh tU cao xuOng tháp, bat 
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du tü üng cil vien CO sô phiéu bu cao nhát cho dn khi dci só thành vien quy djnh tai iéu 

le Cong ty. Tn.tong hcip CO tü hal (02) Cfng cci vien trO len dt cung so phièu bu nhu nhau cho 

thành vién cuOi cUng cUa HOi  dóng quàn tr thi se tién hành bâu Ii trong sO các üng cct vien 

CO sO phiéu báu ngang rihau hoãc kja chpn theo tiêu chi quy ché bu cd hoãc Diéu I Cong 

ty. 

5. Néu sO Ung vien nhô han hoäc bang sO thành vien HDQT can bàu thl viec báu thành 

viên HDQT cO the duac thuc hiên theo phuang thUc bau dOn phiéu nhu quy dinh tal khoán 3 

Diéu 148 Luát Doanh nghiep hoc thuc hiên theo phuang thuc biéu quyét (tan thành, khOng 

tan thành, khOng cO ' kién). T' le biéu quyét thông qua theo phucing thUc biéu quyét duac 

thUc hiên theo Khoàn 2 Diéu 21 Diéu lé cong ty. 

6. Vic mien nhim, bãi nhim thành viên HQi dOng quàn tr do Di hOi  dOng cO dông 

thUc hién theo phuang thdtc biéu quyét (tan thành, khOng tan thành, khOng CO kién). T lê 

biéu quyét thông qua theo phuang thdtc biéu quyét duac quy dlnh  ti khoàn 2 Diéu 21 Diéu I 

Congty. 

Diéu 11. Thông báo ye bâu, mien nhim, bãi nhim thánh viên Hi dóng quán tr 

1. Twong hp dã xac dlnh  duc dtng cd viên HQI dOng quàn tr, Cong ty phài Cong bO 

thông tin lien quan dn các Ung cdt viên tOi thiéu muÔi (10) ngay truOc ngày khai mc hçp Di 

hôi dOng cO dong trén trang thong tin diên tdf cUa Cong ty d cO dOng cO the tim hieu ye cac 

Ung cdt viên nay truOc khi bO phiéu, dtng cdt viên HOi dOng quàn tn phài ó cam ket bang van 

bàn ye tInh trung thuc, chInh xác cdia các thông tin cá nhàn ducic cong bO và phài cam két 

thUc hiên nhiêm vu môt cách trung thVc, can tr9ng va vi lai ich cao nhét cdia Cong ty néu ducic 

bàu lam thành viên HQI dông quán tn. Thông tin lien quan den Ung cdt vien Hôi dOng quán tr 

duciccOng bObaogOm: 

a. Ho ten, ngày, thang, nãm sinh; 

b. Trinh do chuyen mOn; 

C. Qua trinh cong tác; 

d. Các chdtc danh quàn l khac (bao gOm cà chdtc danh HQi dOng quán tr cdia Cong ty khac); 

e. LQi ich cO lien quan tOi Cong ty và cac ben có lien quan cdia COng ty; 

f. Các thông tin khác (néu cO) theo quy dnh ti Diéu I Cong ty; 

g. Cong ty phài cO trách nhim cOng bO thông tin ye các Cong ty ma Ctng cdt viên dang 

nam giü chdtc vu thành viêri Hi ctOng quàn tn, các chdtc danh quàn l khác Va các lQi ich cO 

lien quan tOi Cong ty cdia dtng cdt viên Hi dOng quàn tn (néu cO). 
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2. Viêc thông báo ye két qua bàu, mien nhiêm, bãi nhiêm thành vien Hôi dóng quán tr 

thUc hiên theo cac quy dinh huOng dan ye cong bó thông tin. 

CHLJONG Ill. HOI DONG QUAN TR! 

Diéu 12. Quyén Va nghia vy cüa Hi dông quán tr! 

1. HQi dông quán tn là co quan quán 19' Cong ty, CO toàn quyén nhán danh Cong ty dé 

quyét dinh, thuc hin quyén va nghia vy ccia Cong ty, trü cac quyén va nghia vy thuQc thm 

quyên ccia Di hOi  dOng cd dong. 

2. Quyén Va nghia vy cCia HQi dOng quán tr do Iut phàp, Diéu l Cong ty và Di hOi  dông 

có dOng quy dlnh.  Cy the, HQi dông quán tr CO nhclng quyén hn va nghia vy sau: 

a. Quyét dlnh  chién luc, ké hoch phát then tIung hn va ké hoch kinh doanh hang 

näm ccia Cong ty; 

b. Kién ngh loai cd phàn va tóng sô có phàn duçic quyén chào bàn cUa tUng loi; 

c. Quyét dinh bàn c6 phán chua bàn trong phm vi so cö phàn duoc quyén chào ban cüa 

tung Ioi; quyét d'jnh huy dQng them vOn theo hmnh thQc khác; 

d. Quyét dinh già bàn c6 phàn va trái phiéu ccia Cong ty; 

e. Quyét dlnh  mua Ii c6 phn theo quy dnh tai khoán 1 và khoân 2 Diéu 133 Luãt Doanh 

ng hip; 

f. Quyét dlnh  phuang an clàu tu va dv an dâu tu thong them quyén và giói han theo quy 

djnh cCia phap luat; 

g. Quyét djnh giái phàp phat then thj truong, tiép th và cong ngh; 

h. Thong qua hp dOng mua, ban, vay, cho vay va hp dOng, giao djch khác Co 9I trj tU 

35% tOng già trj tài san trO len duc ghi trong báo cáo tài chinh gán nhét cUa Cong ty, trü 

truOng hop các hcip dOng, giao dch thuôc them quyén quyét dnh cUa Di hQi dOng cO dOng 

theo quy dinh tai diem d khoán 2 Diêu 138, khoán 1 và khoán 3 Oiêu 167 Luät Doanh nghip; 

I. Bàu, mien nhièm, bãi nhiêm Chü tich HOi dOng quán tn; b6 nhiem, mien nhiêm, k9' két 

hop dOng, chám düt hop dOng dOi vOi TOng Giàm dOc va nguOi quan 19' quan trpng khàc do 

f)iéu le Cong ty quy dinh;  quyét dinh tiên lucing, thij lao, thuong va loi Ich khác cüa nhUng 

nguOi quan 19' dO; cCc nguoi dai dién theo cy quyén tham gia Hi clông thành viên hoc Oai hOi 

dOng cO dOng 0 cong ty khác, quyét dnh müc thU lao và quyên lçsi khác ccia nhUng nguoi do; 

j. Giam sat, chi do TOng Giám dOc va ngudi quan 19' khác trong diêu hành cong vic kinh 

doanh hang ngày cCia Cong ty; 
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k. Quyét dinh cc cu t6 chuc, quy ché quán I' nQi b cOa COng ty, quyét djnh thành Ip 

Cong ty con, chi nhánh, van phong ai diên và viêc gOp vOn, mua có phân cüa doanh nghip 

khac; 

I. Duyt chuang trinh, nQi dung tài lieu phyc vy hop Oi hôi Ong có dOng, triêu tap hçp 

Dai hOi dOng cô dOng hoäc lay ' kién d Dai hOi clông có dOng thông qua ngh quyét; 

m.Trinh bão cáo tài chinh hang nàm dã duoc kiém toán len Oai hOi clOng c6 dông; 

n. Kin nghi mCcc có tUc dJçic trá; quyèt dinh thOi han và thO tyc trá c6 t1fc hoàc xi ly 16 

phát sinh trong qua trinh kinh doanh; 

o. Kièn nghi viêc tó chUc li, giái the Cong ty; yeu cáu phá san COng ty; 

p. Quyét dlnh  ban hành Quy ché hot dng Hi dOng quán tr, Quy ché ni b ye quán tr 

Cong ty sau khi dJQc Oi hi dOng c6 dOng thong qua; quyét djnh ban hành Quy ché hot 

dOng cia Uy ban Kiêm toan truc thuôc HOi dOng quán tr, Quy ché ye cong bO thông tin cüa 

Cong ty; 

q. Yêu cáu T6ng Giám dOc, PhO T6ng Giám dOc, nguOi quán I khác trong COng ty cung 

cap thông tin, tài lieu ye tlnh hlnh tài chinh, hoot dQng kinh doanh cOa Cong ty và cüa don vi 

trong Cong ty. 

r. NguOi quán l duc yeu cáu phái cung cap kip thOi, day dU va chInh xác thông tin, tài 

lieu theo yêu cáu cüa thành viên HOI dOng quán tn. Trinh tij, thU tyc yeu cáu Va cung cap 

thông tin dugc quy dinh nhu sau: 

- Thành vien HOi dOng quán tn phái tninh nOi dung yeu cáu cung cap len Hi clOng quan 

cOng ty. 

- Xét thay can thiét, Hi dông quán tnj se tniêu tap hçp dé lay ' kiên trong thOi hn bay 

(07) ngày lam viêc ké tü ngay nhãn duac yêu càu cUa thành viên HOi dOng quán tn ye nOi dung 

duoc yeu cáu cung cap thông tin. 

- Néu nOi dung trén duQc Hi dOng quán trj thong qua thi nguOi quán l' diic yèu cáu cung 

cap thong tin sé cung cap các thong tin theo yeu cáu trong yang bay (07) ngày. 

s. Quyén và nghia vy khác theo quy dnh cUa Lut Doanh nghip, Lut Chüng khoán, quy 

dnh khác cUa phap luät và Diéu lé Cong ty. 

3. Hoi dOng quán tn phái báo cáo Dai hi dóng c6 dOng két qua hot dng cUa Hi dOng 

quán tn theo quy dnh tai Diéu 280 Nghi c1nh sO 155/2020/NO-CP ngày 31 thang 12 nãm 2020 

cilia Chmnh phU quy dnh chi tiét thi hánh môt sO diéu cilia Lut Chung khoán. 
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4. HOi dông quàn tn thông qua nghi quyt, quyét dnh bang biéu quyét tai cuOc hçp, Iy 

' kién bang van bàn hoãc hmnh thi3c khác do Diéu lé COng ty quy cllnh. Môi thành vien Hi 

dóng quàn tn CO mQt phièu biéu quyët. 

5. lruOng hQp nghj quyét, quyét djnh do HQi dóng quàn tr thông qua trái vOi quy dlnh 

ccia phap Iut, ngh quyét Di hQi dóng c6 dong, Diéu I Cong ty gay thit hi cho Cong ty thI 

cac thành viên tan thành thong qua nghj quyét, quyét dnh dO phài cung lien dOi chju trách 

nhim Ca nhan ye ngh quyét, quyet dlnh  do va phài den bU thit hi cho COng ty; thành viên 

phàn dOi thong qua nghi quyét, quyét djnh nOi trên duçc mien trci trách nhim. Truong hQp 

nay, cO dong cüa Cong ty CO quyên yêu cáu Tôa an dmnh chi thVc hin hoc hciy bô nghi quyét, 

quyétdinhnOitren. 

Diéu 13. Nhiêm vu và quyén han cáa Hi dông quán trj trong viêc phê duyet, ky kêt hop 

dóng giao dich 

1. HOi dóng quàn trl chip thuán cac hçp dóng, giao dich cO giá tr nhó han 35% hoác 

giao dich dan den tOng gia tn giao d!ch  phát sinh trong yang 12 thang ke tU ngày thVc hin 

giao dlch  dáu tiên cO giá tr nhô han 35% tOng gia trj tài san ghi trên báo cáo tái chinh gán 

nht hoc mQt t' I, gia trj khác nhó han theo quy djnh ti Diéu l Cong ty giUa Cong ty vOi 

môt trong các dOi tuong sau: 

- Thành viên Hôi dOng quán trj, TOng Giám dOc, nguoi quán l' khác va nguOi Co lien 

quan ccia cac dOi tuong nay; 

- Co dOng, nguôi di din ciy quyén cáa c6 dOng sO hUu trén 10% tOng vOn cO phán phO 

thong ccia Cong ty Va nhung nguOi có lien quan cüa h9; 

- Doanh nghiep cO lien quan den các dOi tuQng quy djnh ti khoàn 2 Diéu 164 Lut Doanh 

nghiep. 

2. HÔi dóng quán trj chp thuàn các Hap dOng, giao djch vay, cho vay, bàn tài san có giá 

tn nhó han hoãc bang 10% tOng giá tnj tài san ccia doanh nghip ghi trong báo cáo tài chinh 

gàn nht giCca cong ty và cO dOng sO hüu tü 51% tOng sO cO phân Co quyén biéu quyet tnO len 

hoc nguoi cO lien quan cUa CO dOng dO. 

3. Nguoi di din Cong ty k hp dOng, giao dch phái thông báo cho thành viên HQI dOng 

quàn tn ye cac dOi tuQng CO lien quan dOi vOi hp dông, giao dch dO và gUi kern theo dU tháo 

hop dOng hoác nOi dung chCi yeu cCja giao dich. Hôi dOng quàn tni quyet dinh viêc chp thuän 

hQp dOng, giao djch trong thOi h?n  muôi lam (15) ngày k tU ngày nhn dUQc thông báo, tnU 

truong hp iéu l Cong ty quy dnh mQt thôi hn khác; thành viên Hi dóng quán tn CO lQi 

Ich lien quan den CáC ben trong hop dóng, giao dch khOng CO quyén biéu quyét. 
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Diéu 14. Tréch nhiêm cáa Hôi dông quán tr trong viêc triêu tap h9p Di hi dong cö don9 

bâ't thuOng 

1. HOi dóng quán tn phài tniêu tap hop Oi hi dông c6 dong bt thuong trong các truong 

hcipsau: 

a. HOi dông quán tn xét tMy can thiét vi Iai ich cCia Cong ty; 

b. So Ricing thành vien HQi dóng quàn trj cOn Ii it han sO lucing thành vien tOi thiéu theo 

quy dlnh  cUa pháp lut; 

c. Theo yeu cáu cOa c6 dong hoác nhOm cO dOng quy dinh ti khoàn 2 Diêu 115 ccia Luát 

Doanh nghiep; yeu càu tniêu tp hop Dai hOi dOng c6 dOng phái duc the hiên bng van bàn, 

trong do neu rO I' do và myc dich cuc hçp, CO dU chü k ccia cac cO dOng lien quan hoc van 

bàn yeu cau duc Ip  thành nhiéu bàn và tp hp dci chci k ccia cac cO dOng CO lien quan; 

d. Cãc truong hp khác theo quy djnh cCia phap Iut va Diéu I Cong ty. 

2. Triêu tap hçp Di hOi  dông c6 dOng bat thuong 

HQi dOng quàn tn phài tniêu tap hop fai hQi dOng c6 cTOng trong thOi han sáu muai (60) 

ngay k tu ngay sO RJng thành vien HOi  dóng quàn trl hoc thành viên dQc Ip  HQi dOng quàn 

tr con li it han sO king thành viên tOi thieu theo quy djnh ti Diéu l Cong ty hoc nhn 

duc yeu cau quy djnh ti diem c khoán 1 iêu nay; 

Hôi dông quàn tr phài thông báo twong hçip thành viên dOc lap HQi dOng quán tr khong 

con dap Ung dci cac tiêu chuan và diêu kin ti cuQc hp Di hOi  dOng CO dOng gán nhat hoc 

triu tp hop Dai hQi dOng c6 dong clé bâu bO sung hoãc thay the thành viên dôc lap HQi dông 

quàn tr trong thOi han sáu (06) thang ké tU ngày nhán duac thông báo cCia thành viên dôc lap 

HOI dOng quán tr cO lien quan; 

3. NguOi triu tp hçp Di hQi dOng c6 dOng phái thyc hiên các Cong VIC sau dày: 

a. Chuán bi danh sách cO dOng dci diéu kin tham gia và biéu quyét/bâu cC! ti cuQc hpp 

i hQi dOng cO dong. Danh sách cO dOng CO quyén dy h9p i hQi dOng cO dOng duc 1p 

khong qua muOi (10) ngay truOc ngay gUi thong báo mOi hpp Oi hQi dOng CO dong nèu Diéu 

l Cong ty khong quy dnh thOi hn ngàn han. COng ty phái cong bO thông tin ye viec Ip danh 

sách cO dOng cO quyén tham dy h9p Di hOi  dOng cO dOng tOi thiéu hai muai (20) ngày truOc 

ngay clang k'cuOi cung; 

b. Chuan bi chuang tninh, nOi dung fai hOi; 

c. Chuán b tai lieu cho Dal hQi; 

d. Dv tháo Nghi quyét Dai hOi dOng cO cong theo nOi  dung dv kién cCia cuQc hçp; 

e. Xác dnh thOi gian và dia diem tO chtk dai hôi; 
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1. Thông báo va gUi thông báo hop Oai hQi dOng c6 dOng cho tt cà cac có dOng cO quyén 

du hop; 

g. Các cong vic khác phuc vu di hôi. 

Diu 15. Các tiéu ban giUp vic HQi dông quân tr. 

1. Khi xét thy can thiét, HOi dOng quàn tr CO the thành 1p tieu ban kiém toán, tiéu ban 

chién Iuçic va tiu ban nhàn stj - lucing thuOng clé hO trçl hot dOng cUa Hi dOng quàn trl. 

HDQT can b6 nhiêm môt (01) thành vien doc lap HDQT lam truOng ban tiéu ban nhãn su - 

lucing thuOng. 

2. TrU truOng hop Quy ché nay có quy clinh khác, thành viên cUa tiéu ban cô the gOrn mOt 

hoãc nhiéu thành viên cUa H dông quán tn và môt hoäc nhiéu thành viên ben ngoài theo 

quyét dnh cCia HQi clóng quán tr. Trong qua tnmnh thuc hiên quyén han duc iy thàc, các tiéu 

ban phài tuän thU các quy dnh ma HQI dOng quàn trj dé ía. 

3. Viêc thVc thi quyét dlnh  cUa tiéu ban truc thucc Hi clOng quàn tr, hoàc cUa nguOi co 

tu cách thành viên tiéu ban Hi dOng quàn trj phài phU hçip vOi cac quy dinh pháp luát hiên 

hành và quy clinh tai Diéu le cong ty. 

4. HQI clóng quàn tr quy dinh chi tiét ye viec thành Ip,  trách nhim cUa các tiéu ban và 

trách nhim cOa tUng thành vién. 

5. Càc Tiéu ban phài hop It nhat mt (01) Ian trong mQt qu', só lung thành vién tham dU 

hop it nhat là hai phàn ba (2/3) só thành viên. Biên bàn hcp các tiéu ban duQc 1p  chi tiêt Va 

no rang. Thu k9' và các thành vién tham du hop phài k ten vào các biên bàn cuQc hpp. Các 

biên bàn h9p cUa tiéu ban phài duçic luu giQ nhàm xac dinh trách nhim cUa tCing thành viên. 

6. Các quy dlnh ye cci cau tO chuc, chUc nang cUa tiéu ban chién luçic. 

6.1. Cci cáu t6 chUc tiéu ban chién lucic: Tiéu ban chién luic Cong ty gOm ba (03) thành 

viên, TruOng tiéu ban do HOQT b6 nhiêm. Tiéu ban chién lucic cO càc thành vien là thành vién 

HDQT và môt sO thành vien khác (khOng phài là thành vien HOQT) do lruOng tiéu ban quyét 

din h. 

6.2. ChUc náng cUa tiéu ban chién lucic. 

a. Tham muu cho HDQT trong vic ban hành các quy trinh, chinh sách thuOc tham quyén 

cUa mlnh lien quan den viêc lap ké hoach, chién luQc phát tnién trong hot dng cUa Cong ty 

theo quy dnh cUa phap lut và Diéu l Cong ty; 

b. Phàn tIch, xem xét, nghien cUu, dánh già các yéu tO trong qua khu, hin ti va xu huOng 

trong tucing lai ành huong den hoat dQng kinh doanh cUa COng ty; 
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c. Tham muu cho HDQT trong viêc xäc dinh muc tiêu, dinh huong, chién lucic kinh doanh 

trong ngn han cUng nhu dài han; 

d. Tham miiu cho HDQT trong viêc dê ía các giái pháp nhm thuc hiên thành cOng các 

muc tiêu, dnh huong, chiên lucic kinh doanh cia dé ía; 

e. Các chüc näng, nhim vu khác, quy dlnh  trong quy chê t6 chUc va hot dOng cüa Tiu 

ban chién Iuçic do HDQT phé chun. 

7. Cac quy dinh ye cci cäu t6 chUc, chac nàng cUa tieu ban nhàn st1 - Ricing thuông. 

7.1. Cci cu cüa tiu ban nhàn su - Ricing thuOng: Tiéu ban nhän sij - Ricing thuOrig Cong 

ty gôm ba (03) thành vien, do môt thành vien HOQT dQc lap là TruOng Ban. Tieu ban nhàn su 

- Ricing thuOng CO CáC thành vien là thành vien HDQT và mt so thành vién khác (khong phài 

là thành vien HOQT) do TruOng tieu ban quyet dinh. 

7.2. ChLk nàng cUa tiéu ban nhän su - Ricing thuOng. 

a. Tham muu cho HDQT trong vic thijc hln nhim vy, quyén hn cüa HDQT ye các van 

dé lien quan den tO chUc b may, nhãn sin  trong qua trinh quán trl Cong ty; 

b. Tham muu cho HOQT ye quy mO, cci cau HDQT, nhCing nguOi diéu hành doanh nghip 

nhm phU hcip vOl quy mO hot dng va chién luçsc phát trién cUa Cong ty; 

c. Tham muu cho HDQT xU ly các van dé nhän stj phát sinh trong qua trinh tién hành các 

thU tyc bau, b6 nhiêm, bãi nhiêm, mien nhim cac chUc danh thành viên HDQT và nguoi cliéu 

hành doanh nghip theo dung quy dlnh  cUa pháp lut và Diéu l Cong ty; 

d. Tham muu cho HDQT trong vic ban hành các quy trinh, quy dinh nOi b cUa Cong ty 

thuOc tham quyén cUa minh ye quy ché tuyen chpn nhán sy, dào tao, chInh sách dai ngQ khác 

dOi vOi nguOi diéu hành doanh nghip, nhän vien cUa Cong ty theo quy dlnh  cUa pháp lut và 

Diéu l Cong ty; 

e. Tham muu cho HDQT ban hành các quy the, chinh sách ye lt.icing thuong và giam sat 

viêc thic hin các chinh säch nay; 

1. Xay dyng, dé xuat ye djnh mUc Ricing, thuOng và các lçli Ich khác dOl vol thành vien 

HDQT, nhang nguoi diéu hành doanh nghip cUng nhu cac tiêu chi dánh gia hen quan den 

viec lucing thuOng cUa cac thành vién nay; 

g. Tham muu cho HDQT cac chucing trinh khen thuOng cho can b, nhän vién cO thành 

tich xuat sac mt cách cOng khai, cOng bang, phu hQp và kp thOi; 

h. Các chUc nãng, nhiém vu khác, quy djnh trong quy ch to chUc và hoat dng cUa Tieu 

ban nhàn su - Ricing thuOng do HDQT phé chuan. 
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CH(JONG IV. CUOC HOP HOt DONG QUAN TRI 

Diéu 16. Cuôc hop Hôi dông quãn tn 

1. Chü tjch Hôi clông quàn trl clucic bâu trong cuc hpp clàu tién cüa HQi cl6ng quàn tr 

trong thOi hn bay (07) ngày lam viêc ké tu ngày kêt thUc bàu cU HQi dOng quàn trj dO. CuOc 

hop nay do thành vien cO so phiu bàu cao nht hoác t' phiu báu cao nhát triêu tap và 

chü trI. TruOng hçip cO nhiéu hon môt thành vien CO sO phiéu báu hoc t' l phiéu bàu cao 

nht và ngang nhau thl cac thành viên bàu theo nguyen tc da sO dé chpn môt (01) nguOi 

trong sO hp trieu tp hpp Hi dOng quan trj. 

2. Hôi clOng quàn tr phài hçp it nhät mÔi qu môt (01) Ian và CO the hpp bat thuong. 

3. ChU tich HQi dOng quàn t triu tap h9p Hi dOng quàn tn trong truOng hap sau clay: 

a. CO dé nghi cOa thành vien dQc 1p Hi dóng quàn tn; 

b. CO dé nghj cUa TOng Giám dOc hoc it nhãt nàm (05) nguOi quàn l khac; 

c. CO dé nghj cUa it nhat hal (02) thành viên HQi dOng quàn trj; 

d. TruOng hQp khác do Diéu l Cong ty quy dlnh. 

4. Dé nghi quy dnh tl khoàn 3 Diéu nay phai duQc Ip thành van bàn, trong dO nêu 10 

myc dich, van dé can thào lun va quyét djnh thuQc thám quyén cüa HQi dOng quan trj. 

5. ChO tich Hôi dóng quàn trl phài triêu tp hçp HOi dOng quàn tn trong thOi hn bay (07) 

ngay lam viéc ké tu ngay nhän duQc dé nghi quy dinh ti khoán 3 Diéu nay. TruOng hap khOng 

triu tp hop HQi clOng quan tn theo dé nghj thi ChO tch HQi dOng quàn tn phài chiu trách 

nhiêm ye nhcing thiêt hal xày ía dcli vOl COng ty; nguoi dé ngh CO quyén thay the ChU tch Hi 

dOng quàn tn tniêu tap hpp Hi dOng quàn tn. 

6. Chü tich Hôi dOng quán tn hoc nguoi triêu tap hpp HQi dOng quàn trj phai gUi thông 

báo mdi hop chàm nh5t là nàm (05) ngay lam viec truOc ngay hQp néu Diéu lé Cong ty khOng 

cO quy dnh khác. Thông báo mdi hop phal xac dinh cy the thdi gian và da diem hpp, chucing 

tninh, cac van clé thào lun và quyèt clinh. Thông bào mdi hpp phài kern theo tài Iiu sU dung 

tal cuôc hop va phiéu biéu quyét cUa thành viên. 

Thông báo mdi h9p Hôi dOng quàn tn cO the gUi bang glay mdi, den thoal, fax, phuong tiên 

din tU hoc phuong thUc khác do Oiéu l Cong ty quy djnh và bào dam den duoc cia chi lien 

Ic cUa ttlng thành viên Hi dOng quan tr duQc clang k' tl Cong ty. 

7. Cuc hçp HQi dóng quán tr duQc tién hành khi cO tU ba phán tu (3/4) tOng sO thành 

vin trO len du hop. TruOng hQp cuQc hp du9c tnieu tp theo quy dnh tl khoãn nay khOng 

dU sO thành viên du hop theo quy djnh thI duoc trièu tap lan thu hal trong thdi hn bay (07) 
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ngay k tü ngay dV djnh hpp Ian th nhàt. Twong hop  nay, cuOc hop duçc tién hành néu Co 

han mQt nCia sO thành vien HOI  dOng quàn tr dv hop. 

8. Thành vien Hôi dOng quàn tn duac col là tham dv va biu quyét tai cuôc hop trong 

twong hp sau clay: 

a. Tham dv va bieu quyët truc tièp tai cuc hop; 

b. Uy quyén cho nguoi khác den dV hop và bieu quyét theo quy dlnh  ti khoàn 11 Diêu 

nay; 

c. Tham dv va biéu quyët thông qua hQi nghi truc tuyén, bô phieu clin ttl hoãc hlnh thtic 

diên tu khác; 

d. Gii phiéu biéu quyet den cuc hp thông qua thu, fax, thu din ti1; 

e. Gti phiéu bieu quyet bng phucing tin khác theo quy djnh trong Diéu I Cong ty. 

9. Truông hop gui phiéu bieu quyet den cuOc  hop thông qua thu, phiéu bieu quyét phai 

dung trong phong bi dan kin và phài duc chuyen den Chü tich  Hi dOng quàn tr chm nhat 

là môt (01) giO truOc khi khai mc. Phiéu bieu quyét chi duc mO truOc su chüng kién cüa tt 

cà nhUng nguoi dV hop. 

10. Thành vién phài tham dU dày dO cac cuc hop  HQi dOng quàn tr. Thành viên dUc Uy 

quyén cho thành vien Hôi dông quán tn khàc hoác cho nguOi khác (không phài thành vien 

HOi dOng quàn trj) neu duic da sO thành viên Hi clóng quàn tn chap thun) dU hpp va bieu 

quyët. 

11. Ngh quyét, quyét dnh cUa HQi dOng quàn trj duc thông qua néu duc da so (qua 

1/2) thành vién dV hop tan thành; twOng hp so phieu ngang nhau thl quyét djnh cuOi cOng 

thuOc ye phia CO ' kien cOa ChU tjch Hi dOng quàn tr. Thành viên HOi  dOng quàn trj không 

ducic bieu quyét dOi vdi giao djch mang li Ii ich cho thành viên do hoãc nguoi CO lien quan 

cUa thành viên do theo quy dnh cUa Lut Doanh nghip và Oiêu 43 Diéu l Cong ty. 

12. Hi dông quàn tn cO quyên lay ' kien cac thành vien Hi dông quàn trj bng van bàn 

d thông qua Nghj quyét HOi dông quàn trj khi thông qua các van dé thuc thm quyên cUa 

HQi dOng quàn tr tai Khoàn 2 Diéu 27 Diéu lê Cong ty. 

Ngh quyet theo hinh thi.k lay ' kien bng van bàn duoc thông qua trén cci sO ' kien tan 

thành cUa da sO thành viên HOi dóng quan tn CO quyen biéu quyet. Nghj quyet nay cO hiu 

luc va giá tn nhii ngh quyét duçc thông qua ti cuQc hop. 

13. Cuc hop  cOa Hi dông quàn tnl cO the tó chuc theo hlnh thCrc hi nghi tnçic tuyen 

giOa càc thành viên cUa Hi dóng quàn ti khi tat Ca hoc mt sO thành viên clang 0 nhOng dla 

diem khác nhau vOi diéu kin là mOi thành viên tham gia hop  déu cO the: 
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a. Nghe tUng thành viên HQi dOng quàn tn khác cüng tham gia phat biéu trong cuQc hpp; 

b. Phát biu vOi tat cà cac thành vién them du khác môt cách dOng thöi. Vic thào luän 

gicca càc thành vien cO the thUc hiên môt cách truc tiép qua din thoi hoc bang phung tin 

lien lc thông tin khàc hoc két hQp các phung thiilc nay. Thành viên Hi dóng quàn tr tham 

gia cuôc hop nhu väy duQc coi là "Co mat" ti cuc hQp dO. Oja diem cuc hpp dUQc t6 chik 

theo quy dinh nay là dia diem ma Co dông nhat thành vien Hi dOng quàn tr, hoäc là die diem 

có mat ChU toe cuQc hop. 

Các quyét dlnh  clucic thông qua trong cuôc h.p qua din thoi duçic to chüc và tién hành 

mQt cách hçip thik, cO hiêu luc ngay khi két thüc cuQc hop nhung phài duçc khang dinh bang 

cac chci k trong biên bàn cUa tat cà thành vien Hôi dOng quàn trj tham dv cuOc hop nay. 

14. Chii tch Hôi dOng quàn trl CO trách nhiêm gLIi biën bàn h9p HQi dOng quàn trj tOi các 

thành viên va biên bàn dO là bang chitng xac thVc ye cong vic dã duQc tièn hành trong cuc hpp 

trü khi CO ' kién phàn dOi ye ni dung biên bàn trong thOi hn muöi (10) ngày ké tU ngày gtli. Blén 

bàn hçp HQi dOng quàn trl ducic 1p  bang tiêng Viêt va CO the lap bang tiéng Anh. Blén bàn phài 

CO chcc k cUe chU toa và nguOi ghi bién bàn. 

Diéu 17. Biên bàn hop Hôi dóng quãn tn 

1. Các cuôc hop Hi dOng quàn tr phài duic ghi biên bàn va cO the ghi am, ghi va luu 

gict dudi hlnh thik din tic khàc. Bién bàn phài lap bang tiéng Vit và CO the 1p them bang 

tiéng nuOc ngoài, bao gOm càc nOi dung chU yéu sau dày: 

a. Ten, die chi tru sO chinh, ma sO doanh nghiep; 

b. ThOi gian, da diem hpp; 

c. Muc dich, chucing trinh và nOi dung h9p; 

d. Ho, ten tüng thành viên dU hpp hoàc nguOi duçic Uy quyén dv hop và cäch thUc dv 

hop; hç, ten các thành vién khong dv hop và ly do; 

e. Van dé duoc thào luän va biéu quyét tai cuOc hpp; 

1. TOm tat phát biéu ' kièn cUe thành viên d hçp theo trInh ti,c din biên cUe cuQc hçp; 

g. Két qua biéu quyet trong dO ghi no nhang thành viên tan thành, khOng tan thành và 

khOng CO kién; 

h. Van dé dã duic thông qua và t' lé bieu quyét thông qua tucing Ung; 

i. Ho, ten, chcc k' ChU t9a va nguOi ghi biên bàn, trü tnuOng hQp quy djnh tai khoàn 2 

Oiéu nay. 
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2. Truong hçip Chü toa, nguoi ghi bién bàn tü chôi k' blén bàn hçp nhung néu thicic tt 

cà thành viên khác cüa Hôi dông quàn trj tham du hop ky Va có dày dU nOi dung theo quy 

dinh tal các dim a, b, c, d, d, e, g va h khoàn 1 Diéu nay thl biên bàn nay cO hiu luc. 

3. ChU toa, nguOi ghi blén bàn và nhUng nguOi k' ten trong blén bàn phài chju trách 

nhiêm ye tInh trung thuc va chinh xac cüa nOi dung blén bàn hpp HOI  dông quàn trl. 

4. Biên bàn hpp HOI  dOng quàn tr va tài lieu sI dyng trong cuc hpp phài duçc luu glU 

tal try sO chInh cüa Cong ty. 

5. Bien bàn 1p bang tiéng Vit và bang tièng nuOc ngoài cO hiu lVc  pháp l nhu nhau. 

lruOng hap có su khác nhau ye nOi dung giQa biên bàn bang tiéng Vit và bang tiéng nuOc 

ngoai thl nôi dung trong biên bàn bang tiéng Vt clucic áp dyng. 

CHIJONG V. BAO CÁO, CONG KHAI CAC LOI ICH 

Diéu 18. Trinh baa cáo hang nãm 

1. Két thUc nám tài chInh, HQi dóng quàn trj phài trInh i hi dóng c6 clOng báo cáo sau 

dày: 

a. Báo cáo ket qua kinh doanh cUa Cong ty; 

b. Báo cáo tài chInh; 

c. Báo cáo dánh gia cong tác quàn l, diéu hành Cong ty. 

2. Báo cào quy djnh ti càc khoàn 1 Oiéu nay, và báo cáo kiem toán phài duQc luu gia ti 

Cong ty chm nhàt là hal muoi môt (21) ngày truOc ngay khai mc cuc hpp Oi hQi dông 6 

dOng thuOng niên nêu Diêu l Cong ty khOng quy dlnh  thOi hn khác dài hon. C6 dong sO hciu 

c6 phàn cUa Cong ty lien tyc It nhàt mt (01) nàm CO quyên tj mlnh hoc cüng vOl lut su, ké 

toán viên, kiem toan viên CO chüng chi hành nghê truc  tiép xem xét báo cáo quy dlnh  ti Oiéu 

nay. 

Diéu 19. ThU lao, thuông va li Ich khác cCia thành vien Hi dông quán tr 

1. COng ty Co quyên trá thU lao, thuOng cho thành viên HQi dOng quàn trl theo két qua và 

hiêu qua kinh doanh. 

2. Thành viên HOi dOng quàn tr duac huOng thU lao cong vic Va thuOng. ThU lao cong 

viec duc tinh theo sO ngày cong can thiet hoàn thành nhim vy cUa thành viên Hi dOng 

quàn trl và mUc thU lao môi ngày. HQi dóng quan tr d tinh mCcc thU lao cho tUng thành viên 

theo nguyen tác nhàt tn. T6ng mUc thU lao và thuOng cUa Hôi dOng quàn tr do Di hi clOng 

có dOng quyêt dinh ti cuOc hop thuOng niên. 
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3. ThU lao cUa tUng thành vién HOi clông quán tn cluçic tinh vao chi phi kinh doanh cUa 

Cong ty theo quy dinh cUa pháp luát ye thué thu nhap doanh nghip, duac the hiên thành 

muc riêng trong báo cáo tài chinh hang näm cUa Cong ty vã phái báo cáo Dai hôi dông có 

dOng ti cuQc h9p thuong nien. 

4. Thành viên HOi dông quán tn nam glU chUc vu diéu hành hoc thành vien HOi dông 

quan trl lam viêc tai cac tiéu ban cUa HOi clông quán tn hoc thuc hiên nhüng cOng viêc khác 

ngoai pham vi nhiêm vu thông thuong cUa mt thành vien HQi dóng quán tr, CO the dUQc trá 

them thU lao duOi dng mQt khoán tién cong t19n gal theo tUng lan, luong, hoa hông, phán 

tram lQi nhun hoc duOi hmnh thüc khác theo quyét dlnh  cUa HQi dông quàn tr. 

5. Thành vien HOi dông quán tn có quyén duçsc thanh toán tt cá các chi phi di lai, an, 0 

và các khoán chi phi hçip I' khác ma hp dá phái chi trá khi thuc hiên trách nhièm thành viên 

Hi dông quan tn cUa mlnh, bao gôm Ca các chi phi phat sinh trong viêc tOi tham du các cuOc 

hop Di hOi clóng cö dOng, HOi dóng quan trl hoäc các tiéu ban cCia HOi  don9 quan tn. 

6. Thành vien HOi dông quãn tn cO the duac Cong ty mua bâo hiém trách nhiêm sau khi 

cO SU  chip thuân cUa Dai hOi  dông cO dOng. Báo hiém nay khOng bao gOm báo hiem cho 

nhUng trách nhiêm cUa thành vien HQi dông quán tr lien quan den vic vi phm pháp lut và 

Oiêu I Cong ty. 

Diéu 20. Cong khai các li ich lien quan 

TniiOng hQp Oiéu l Cong ty khOng cO quy dinh khác cht ché han, vic cong khai IQi ich Va 

ngudi CO lien quan cUa Cong ty thVc hin theo quy dnh sau day: 

1. Thành vien HOi dOng quan tr cUa Cong ty phai kê khai cho COng ty ye các li ich lien 

quan cUa mlnh, bao gOm: 

a. Ten, ma so doanh nghip, dia chi try sO chinh, ngành, nghé kinh doanh ccia doanh 

nghip ma ho có so hüu phan vOn gOp hoc cO phán; t' I và thOi diem sO hciu phán vOn gOp 

hoãc 6 phan dO; 

b. Ten, ma sO doanh nghiep, dia  chi try sO chinh, nganh, nghé kinh doanh cUa doanh 

nghiep ma nhUng nguoi cO lien quan ccia h9 cUng sO hUu hoc sO hüu niêng phán vOn gop 

hoäc CO phán trén 10% vOn diêu l. 

2. Vic ké khai quy dinh tai khoán 1 Diéu nay phái duoc thuc hiên trong thOi han bay (07) 

ngày lam viec, ké tu ngày phát sinh Iai ich lien quan; viêc scia dOi, bO sung phai duoc thông 

báo vol Cong ty trong thOi hn bay (07) ngày lam vic, k tü ngày có sUa döi, bö sung tuang 

Ung. 
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3. Thành vien HOi dOng quàn trj nhàn danh Ca nhän hoc nhân danh ngtiOi khác dé thUc 

hiên Cong viec duOi moi hInh thUc trong phm vi cong vic kinh doanh cUa Cong ty déu phài 

giái trInh bàn chat, nOi dung cüa cOng vic do truOc Hi dOng quán trj va chi diic thtic hièn 

khi ducic da so thành vién cOn Ii cüa HQi dOng quàn trj chap thuan; nêu thuc hn ma khOng 

khai báo hoäc khOng duQc su chap thun cUa HOi dOng quàn tn thl tat cà thu nhp cO duQc 

tü hot clang dO thuc ye Cong ty. 

CH(JONG VI. MOl QUAN HE CUA HQI DONG QUAN TR! 

Diéu 21. Môi quan he giUa các thành viên Hi dOng quán tr 

1. Quan h giCla CáC thành vién HQi clOng quán trl là quan he phOi hop, cac thành vién 

HQi dóng quàn tr CO trách nhim thông tin cho nhau ye van dê cO lien quan trong qua trinh 

xU l' cOng vic duc phán cong. 

2. Trong qua trInh xU I' cong vic, thành vién Hi dOng quán tr duc phán cOng chju 

trách nhim chinh phài chu dng phOi hQp xU I, néu CO van dé lien quan den Iinh vvc  do 

thành vien HQi dOng quán tn khác phy trách. Trong truOng hçsp giQa Các thành vien Hôi dóng 

quán trl cOn cô ' kién khác nhau thl thành viên chiu trách nhim chinh báo cáo ChU tjch HQi 

dóng quàn til xem xét quyét dnh theo tham quyén hoc t6 chUc hpp hoc lay kién cUa cac 

thành vién HÔi dOng quán trj theo quy dlnh  cua phap lut, Diéu l Cong ty và Quy ché nay. 

3. hong twang hop CO stj phan cOng li gicca cac thành vien Hi dOng quàn trj thI CaC 

thành viên Hi dông quàn tr phài bàn giao cong vic, hO so, tài Iiu lien quan. Vic bàn giao 

nay phái ducic 1p thành van bàn va báo cáo ChU tich HQi dOng quàn trl ye vic bàn giao dO. 

Diéu 22. M 6i quan he vôi Ban Diéu hành 

VOl vai trô quàn trl, HOI dOng quàn trj ban hành cac nghi quyét dé TOng Giám dOc va bO 

may diéu hành thyc hin; dOng thOi, Hi dOng quàn trj kiém tra, giam sat thyc hin cac nghj 

quyét. 

Oièu 23. M 6i quan he vOi Uy ban Kiem toári 

1. MOi quan he giUa HQi dông quàn trl và CJy ban Kiém toán là quan he phOi hcip. Quan 

he lam viêc giaa Hôi dOng quàn tr vOl Uy ban Kiém toán theo nguyen tác blnh clang và dc 

lap, dOng thOi phOi hQp chat che, ho trQ Ian nhau trong qua tnmnh thijc thi nhim vy. 

2. Khi tiép nhän cac bién bàn kiém tra hoc báo cáo t6ng hQp cUa Uy ban Kiém toän, HQi 

dOng quán tn cO trách nhiém nghiên cUu và chi dao cac b phn cO lien quan xáy dtjng ké 

hoach và thuc hiên chán chinh kip thOi. 
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TO THANH PHIJNG 

Quy ché ho at thing cUa Hi dóng QuOn tn COng ty cO phOn NOng nghip HUng Hu 

CHIJONG VII. DIEU KHOAN THI HANH 

Diéu 24. Hiêu Iiic thi hành 

Quy chê hoat dOng cüa HOI dóng quân tr Cong ty Co phn NOng nghip HUng Hu bao 

gOm 07 chuang, 24 diéu và CO hiêu lUc  thi hành ké tU ngay thang nãm 2021. 

TM. HOI DONG QUAN TR! 

CHU TICH 
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