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NỘI QUY ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 

Regulation of Annual General Shareholders’ Meeting 
 
Điều 1. Nội quy này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông khi tham gia 
Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm 
đảm bảo Đại hội đạt kết quả. 
Article 1. This Regulation provide rights, obligation of Shareholders or representative of 
Shareholders when attend the GSM; the way of discussion in GSM in order to GSM will be 
successful. 

Điều 2. Quyền của cổ đông/Article 2. Rights of Shareholder 
1. Được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội/To be delivered GSM’s materials 
2. Thảo luận các nội dung báo cáo/Discuss about the report 
3. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội/Voting to adopt GSM’s issues 

Điều 3. Nghĩa vụ của các cổ đông/Article 3. Obligation of Shareholder 
1. Tuân thủ Nội quy Đại hội/Must comply with the GSM’s Regulation 
2. Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức/Must register to 

attend the GSM with the Organization Board. 
3. Chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội/Must execute the control of the Chairman 

Điều 4. Qui định về thảo luận tại Đại hội/Article 4. Regulation on discussion in 
GSM 
1. Thời lượng thảo luận: tối đa 60 phút/Time for discussion is maximum 60 minutes. 
2. Để phát biểu, Quý cổ đông điền các thông tin vào “Phiếu đăng ký phát biểu” và gởi  lại 

cho Ban tổ chức tập hợp chuyển Chủ tọa/To speak at GSM, shareholders fill in 
“Registration of expressing” and hand it over to Organization Board 

3. Cổ đông phát biểu khi được Chủ tọa mời/Shareholder is spoken when the Chairman 
invites. 

4. Thời lượng dành cho mỗi cổ đông không quá 5 phút. Nội dung ý kiến cần đi thẳng vào 
vấn đề chính, không lặp lại nội dung của các cổ đông khác (tốt nhất nên chuẩn bị ý kiến 
trước bằng văn bản và đọc khi được mời). Khi đủ 5 phút, Chủ tọa sẽ dừng phát biểu để 
chuyển cho cổ đông khác/One Shareholder has maximum 5 minutes to speak, its content 
must focus on  the main matter and doesn’t repeat content of other shareholders (The 
best way, you should prepare opinion in advance and read the content). When time is 
over for speaking (5 minutes) the Chairman will stop to transfer to other Shareholder. 

5. Căn cứ vào thời gian và nội dung, Chủ tọa sẽ trả lời ngay các ý kiến của cổ đông tại Đại 
hội /Base on time and content, the Chairman will answer Shareholder’s suggestion at 
GSM. 

Điều 5. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội/Article 5. Regulation on voting in GSM 

I. THẺ BIỂU QUYẾT/Voting card 
1. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội sẽ được cấp một Thẻ biểu 

quyết/Each Shareholder or representative will be provided a Voting Card when attend the 
GSM. 

2. Thẻ biểu quyết gồm các nội dung: Tên Công ty, Mã số biểu quyết, Số phiếu biểu quyết 
của cổ đông. Thẻ biểu quyết hợp lệ là Thẻ theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra, có đóng 



 

dấu treo của Công ty vào góc trên bên trái Thẻ; Thẻ không bị tẩy xóa, cạo sửa/Voting 
Card including following information: Company name, Voting code, Amount of voting 
right. The Voting card is valid only under the form which is issued by Thanh Cong with 
the Thanh Cong's stamp on the upper left corner; The Card is not cleaned, editted. 

3. Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu 
và/ hoặc đại diện sở hữu/The number of vote is calculated by total share amount which 
owned and/or represented by that person. 

II. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT/Voting Method 
1. Chủ tọa đoàn điều khiển việc thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền 

của Đại hội đồng cổ đông/The Chairman Boar operates voting implementation for the 
issues belong to GSM’s authority. 

2. Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết/Shareholder raise Voting 
Card to execute voting.  

3. Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm ba (03) lượt/Each issue is voted 3 (three) turns:  
- Tán thành/Agree; 
- Không tán thành/Disagree; 
- Không có ý kiến/Abstention. 
4. Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận Số phiếu biểu quyết tán thành/ không tán thành/ không có ý 

kiến của từng vấn đề và báo cáo tổng hợp kết quả sau khi kết thúc phần biểu quyết tại 
Đại hội/Vote counting Committee will record the number of agree/disagree/abstention of 
each issue and report the result after voting is finished in GSM. 

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/Voting Results 
1. Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và được làm tròn đến 2 số thập phân/ 

Voting results are calculated as a percentage (%) and is rounded to 2 decimal. 
2. Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào Biên bản Đại hội, gồm các nội dung/Voting results 

will be recorded in GSM’s Minutes as following contents: 
- Số phiếu biểu quyết tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến/ the number of 

vote agree/disagree/abstention; 
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng số phiếu biểu quyết tán thành/ không tán thành / 

không có ý kiến trên tổng số phiếu biểu quyết hiện diện tại Đại hội/Percentage (%) 
number of votes corresponding to the number of vote agree/disagree/abstention on 
the total votes attendance in GSM. 

3. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu 
quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội/Incase Shareholder or 
representative has opinion about voting results, the Chairman will review and decide in 
GSM. 

Điều 6. Nội quy này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 
Article 6. This Regulation will be effective right after GSM’s approval. 
 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- On behalf of BoM 
        CHỦ TỊCH- Chairman 
 
 
 
 
 



 

PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÁT BIỂU 
REGISTRATION OF EXPRESSING 

 

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/FULL NAME: …………………………………………………………………….. 

MÃ CỔ ĐÔNG/CODE: ……………………………………………………………………..................... 

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU/NUMBER OF SHARES: …………………………………………. 

NỘI DUNG PHÁT BIỂU/CONTENTS: …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Số thứ tự (No) 
(Dành cho 

BTC) 
(For Organizer) 

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


