








 

Thời gian: Bắt đầu lúc 7h30 ngày 21/4/2022 (thứ Năm) 
Địa điểm:  Hội trường tầng 21, Trụ sở Tổng công ty CP VINACONEX 
 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
 

THỜI GIAN NỘI DUNG 

7h30-8h00 Đón tiếp và Đăng ký đại biểu. 

8h00-8h10 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội. 

8h10-8h20 
Chào cờ, khai mạc Đại hội. 

Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết. 

 

-  
8h20-8h40 Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.  

8h40-9h05 

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản 

xuất kinh doanh năm 2022. 

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm 

toán. 

9h05-9h25 
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng 

thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

9h25-9h45 

- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. 

- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm 

toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty. 

9h45-9h50 - Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021. 

9h50-9h55 
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng 

quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. 

9h55-10h00 
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP 

VINACONEX với các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX. 

10h00-10h05 
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP 

VINACONEX với cổ đông lớn – Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings. 

10h05-10h15 
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 

cho cổ đông hiện hữu. 

 - Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có). 

10h15-10h35 Thảo luận của Đại hội 

10h35-10h50 

Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về: 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 

2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 được kiểm toán. 

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng 

thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông. 

5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 

2022 của Tổng công ty. 

6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021. 

7. Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch 

năm 2022. 

8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP 

VINACONEX với các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX. 

9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP 

VINACONEX với cổ đông lớn – Công ty CP Đầu tư Pacific Holdings. 

10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 

cho cổ đông hiện hữu. 

11. Các nội dung khác (nếu có). 



THỜI GIAN NỘI DUNG 

10h50-11h20 Đại hội tiến hành công tác bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ 2022 - 2027  

11h20-11h30 Nghỉ giải lao (10’) 

11h30-11h40 Công bố Kết quả kiểm phiếu biểu quyết 

11h40-11h45 Công bố kết quả bầu cử 

11h45-12h00 Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội 

12h00 Bế mạc Đại hội 

 



 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
………………., ngày …… tháng … năm 2022 

 

GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN 

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

của Tổng công ty CP VINACONEX 
------------------------------------- 

 

Kính gửi: Tổng công ty CP VINACONEX 

 

Cổ đông: ………………………………………………………………………………………….………….... 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….………... 

Số CMTND/HC/ĐKKD: ………………………. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ……….……………... 

Số cổ phần sở hữu: ……………………………………………………………………………….…………. 

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………..………………….…….)  

xác nhận việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty CP 

VINACONEX vào ngày 21/4/2022 như sau (đánh dấu vào      thích hợp): 

1.       Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông.   

2. Ủy quyền thay mặt tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ 

đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX 

vào ngày 21/4/2022 liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền là: 

2.1. Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP VINACONEX 

Số cổ phần ủy quyền: ………………………………………………………………………………... 

2.2. Ông Nguyễn Xuân Đông - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty CP VINACONEX 

Số cổ phần ủy quyền: ………………………………………………………………………………... 

2.3. Hoặc Ông/Bà có tên dưới đây: 

Họ và tên: ……………………………………………………………..……..………..…………….... 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..………..…….. 

Số CMTND/HC/ĐKKD: ……………......... Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ………………..… 

Số cổ phần ủy quyền: ………………………………………………………………………………... 

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh 

các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty CP VINACONEX. 
 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức) 

 
 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Khi đến dự Đại hội, người được ủy quyền mang bản gốc Giấy 

ủy quyền kèm theo bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký vào Đại hội. 
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Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022 

QUY CHẾ LÀM VIỆC  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  

Căn cứ: 

 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 
hướng dẫn thi hành; 

 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành; 

 Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 
(VINACONEX) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/04/2021.  

 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và 
xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/04/2021. 

 Mục tiêu của Quy chế: 

 Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; 

 Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần Vinaconex.  

Ban tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội 
như sau: 

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI  HỘI 

1.1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức 
đại hội hướng dẫn, tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức. 

1.2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại 
hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.  

1.3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi 
bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu 
quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua. Trong trường hợp cổ 
đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi 
kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ 
chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết 
tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc 
Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết 
về các nội dung của Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi là đã không 
tham dự Đại hội (đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không 
thực hiện biểu quyết). 
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II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  

2.1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc 
thông qua ủy quyền) đại diện cho trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của Tổng 
công ty. 

2.2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút 
kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại 
hội đồng cổ đông lần thứ 2 phải được triệu tập trong vòng ba mươi (30) ngày kể 
từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông 
triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy 
quyền) đại diện cho từ 33% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của Tổng công ty. 

2.3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu 
cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, 
Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày 
kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được 
tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp 
và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê 
chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI 

3.1. Đối tượng được tham gia biểu quyết 

 Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu 
quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V371/2022-
VCG/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày 
đăng ký cuối cùng 22/03/2022) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.  

3.2. Nguyên tắc biểu quyết 

 Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng 
cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Thẻ 
biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong đó ghi Mã số tham dự, số phiếu biểu quyết  
của cổ đông và có đóng dấu của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây 
dựng Việt Nam. 

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 
trong trường hợp sau đây: 

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc 
hình thức điện tử khác; 

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. 

3.3. Cách biểu quyết 

 Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp 
tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi 
Phiếu biểu quyết.  

 Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giơ 
Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ được xác 
định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.  

a. Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết 

 Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán 
thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Khi biểu quyết, cổ 
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đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. 
Theo sự điều hành của Chủ tọa, cổ đông/đại diện cổ đông “Tán thành” sẽ giơ Thẻ 
biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/đại diện cổ đông “Không tán thành” hoặc 
“Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết. 

b. Biểu quyết bằng phương thức ghi Phiếu biểu quyết: 

- Mỗi nội dung tại Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết 
bao gồm:  

o Ô biểu quyết “Tán thành”; 

o Ô biểu quyết “Không tán thành”; 

o Ô biểu quyết “Không có ý kiến”. 

 Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể 
hiện ý kiến biểu quyết (“Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý 
kiến”) bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào 01 trong 03 ô biểu quyết của nội dung 
biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. 
Nội dung phiếu biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện 
của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn 
một ô biểu quyết đối với cùng 1 nội dung biểu quyết. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ 
có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn 
lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.  

- Việc bỏ phiếu Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa đại 
hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu 
biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp hoặc sau 15 (mười lăm) phút kể 
từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm 
nào đến trước.  

- Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị 
rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/đại diện 
cổ đông chưa bỏ phiếu biểu quyết và chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì cổ đông/đại 
diện cổ đông được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã 
nhận để đổi lại Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại 
diện cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ và gửi lại Chủ tọa 
đại hội.  

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập 
Biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả 
biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. 

3.4. Các trường hợp biểu quyết được coi là không hợp lệ: 

a. Các trường hợp việc biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ 
đông được coi là không hợp lệ:  

- Cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết 
“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của cùng một vấn đề.  

- Cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết 
một vấn đề.  

b. Các trường hợp việc biểu quyết bằng ghi Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện 
cổ đông được coi là không hợp lệ:  

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định của Tổng công ty hoặc không có dấu 
của Tổng Công ty. 
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- Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về 
ý định biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đối với nội dung được biểu quyết 
tương ứng. 

- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông. 

- Phiếu biểu quyết không dán tem ghi các thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông. 

- Trường hợp một nội dung biểu quyết có từ hai phương án biểu quyết trở lên mà 
cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn tán thành vào cả hai hoặc nhiều hơn hai 
phương án biểu quyết. 

- Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Tán thành”, 
“Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu 
quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.  

- Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một 
số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là 
không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết 
khác trong Phiếu biểu quyết đó.  

IV. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI  

4.1. Mỗi cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết 
tại Đại hội sẽ có một phiếu biểu quyết. 

4.2. Ngoại trừ các vấn đề quy định tại mục 4.3 và 4.4 dưới đây, quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc 
thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ 
đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. 

4.3. Đối với quyết định của Đại hội đồng cổ đông về (i) loại cổ phần và tổng số cổ phần 
của từng loại; (ii) thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (iii) thay đổi cơ cấu 
tổ chức quản lý Tổng công ty; (iv) dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% 
tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng 
công ty; (v) tổ chức lại, giải thể Tổng công ty: thì được thông qua tại cuộc họp khi 
được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 65% Tổng số 
phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại 
cuộc họp tán thành. 

4.4. Đối với việc thông qua Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch giữa Tổng công ty 
với các đối tượng theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông: cổ đông và người có liên quan của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên 
trong hợp đồng, giao dịch đó không có quyền biểu quyết. Tờ trình được thông qua 
theo quy định tại khoản 1 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp 2020.  

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI 

5.1. Nguyên tắc:  

 Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý định phát biểu ý kiến thảo luận 
phải tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của 
Ban Tổ chức hoặc giơ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý 
của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông/đại diện cổ 
đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu 
tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm 
bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký 
phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các 
cổ đông/đại diện cổ đông giơ Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của 
Chủ tọa.  
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5.2. Cách thức phát biểu:  

 Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu phải đảm bảo:  

- Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, 
phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. 
Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông 
có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội. 

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. 

- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị. 

- Không đề xuất các vấn đề không đúng thẩm quyền hoặc nằm ngoài nội dung 
Chương trình Đại hội đã được phê duyệt. 

- Nội dung đề xuất không được vi phạm Pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân 
hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp để thực hiện hữu hiệu. 

 Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, 
đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện cổ đông. Chủ tọa Đại hội có 
quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông tập trung vào nội dung 
trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. 

VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA 

6.1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã 
được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và 
quyết định theo đa số. 

6.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung 
chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình 
Đại hội. 

6.3. Chủ toạ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một 
cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh 
được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp. 

6.4. Chủ toạ có quyền: 

- Yêu cầu tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện 
pháp an ninh khác; 

-  Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những cổ 
đông/đại diện cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của chủ toạ, cố ý gây rối 
trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu 
cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. 

6.5. Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số cổ đông/đại 
diện cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi 
địa điểm họp trong các trường hợp sau: 

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông/đại diện cổ đông 
dự họp. 

- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông/đại 
diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết. 

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp 
không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. 

 Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định 
khai mạc. 

6.6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội. 
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VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI 

7.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề 
đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội. 

7.2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua 
tại Đại hội. 

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU  

8.1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông. 

8.2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội. 

8.3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết. 

8.4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu 
quyết của Đại hội. 

8.5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu 
quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết tại Đại hội. 

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên 
bản họp Đại hội đồng cổ đông.  

 Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông 
qua trước khi bế mạc Đại hội. 

 Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2022 của Tổng Công ty cổ phần VINACONEX.  

 Kính trình Đại hội xem xét thông qua. 

                                                                             T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
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Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2022  

 

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 
NHIỆM KỲ 2022 - 2027 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  

=============== 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa 
đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành. 

- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam 
(VINACONEX) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/04/2021.  

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập 
khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 
27/04/2021. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX 
tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 
theo quy định như sau:  

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử  

 Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu 
quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V371/2022-
VCG/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày 
đăng ký cuối cùng 22/3/2022) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.  

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 
Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) 

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo khoản 1 Điều 155 Luật 
Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
của Tổng công ty): 

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh 
vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ 
đông của Tổng công ty; 

c. Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội 
đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng 
quản trị tại tối đa 05 công ty khác. 

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT (theo khoản 2 Điều 
155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị 
công ty của Tổng công ty): 
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a. Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty 
con của Tổng công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng công ty, 
công ty mẹ hoặc công ty con của Tổng công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; 

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng công ty, trừ các khoản 
phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, 
con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng công ty; là người 
quản lý của Tổng công ty hoặc công ty con của Tổng công ty; 

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần 
có quyền biểu quyết của Tổng công ty; 

e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của 
Tổng công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm 
liên tục 02 nhiệm kỳ. 

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS  (theo Điều 169 Luật Doanh 
nghiệp 2020 và Điều 30 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công 
ty): 

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 
2020; 

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 
toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh 
doanh của Tổng công ty; 

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 
giám đốc và người quản lý khác; 

d. Không phải là người quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 
người lao động của Tổng công ty; 

e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của 
Tổng công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn tại Tổng công ty.  

f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty; 

g. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực 
hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó.  

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS  và số thành viên được bầu 

3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và 
Điều 25 Điều lệ Tổng công ty) 

a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ  từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở 
lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ 
thông của Tổng công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ 
thông của Tổng công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ 
thông của Tổng công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ 
thông của Tổng công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;  
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- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ 
thông của Tổng công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ 
thông của Tổng công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ 
thông của Tổng công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ 
thông của Tổng công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu 
quyết của Tổng công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn 
bộ số ứng cử viên nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn 9 thành viên. 

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử 
vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh 
nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức 
đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm 
giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ 
đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

3.2. Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 36 
Điều lệ Tổng công ty và Điều 31 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng 
công ty)  

a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ  từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở 
lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ 
thông của Tổng công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ 
thông của Tổng công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ 
thông của Tổng công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ 
thông của Tổng công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ 
thông của Tổng công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ 
thông của Tổng công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ 
thông Tổng công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ 
thông của Tổng công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên của tổng số cổ phần phổ 
thông Tổng công ty được đề cử chín (09) ứng viên. 

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn 
không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh 
nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề 
cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và 
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Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới 
thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông 
biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 

3.3. Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu 

a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:  

Cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là 05 thành viên (trong đó có 01 
Thành viên độc lập HĐQT).  

 Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là: 05 
người. 

b. Số lượng thành viên BKS được bầu: 

  Cơ cấu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 là 3 thành viên. 

 Số lượng thành viên BKS được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là: 03 
người. 

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu  

4.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS: 

 Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. 

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu 

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu HĐQT và Phiếu bầu BKS; 

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết bầu HĐQT, BKS kèm 
theo mã số tham dự của cổ đông;  

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác;  

- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên HĐQT và BKS được Đại 
hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.   

Điều 5. Phương thức bầu cử 

5.1. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát được thực hiện bằng bỏ 
phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;  

5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu 
nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ 
đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc 
một số ứng cử viên.  

5.3. Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS: 

- Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của 
các ứng cử viên mà mình bầu (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của 
những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử 
viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 
chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.  

- Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên mà 
mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết vào ô trống của từng ứng 
cử viên mà mình lựa chọn. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên có thể 
khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi 
ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông bầu cho tất cả các ứng 
cử viên được bầu không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại 
diện cổ đông đó. 
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Ghi chú:  

❖ Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT/BKS. 
Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên 
thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.  

❖ Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền (đại 
diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết/bầu cử. 

Điều 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ 

6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Tổng công ty, không có dấu của Tổng công 
ty. 

6.2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại 
hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu. 

6.3. Phiếu có Tổng cộng số phiếu biểu quyết bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu 
cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ 
đông/đại diện cổ đông đó. 

6.4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông. 

6.5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua.  

6.6. Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu. 

6.7. Phiếu bầu không dán tem ghi các thông tin về cổ đông. 

Điều 7. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 

7.1. Ban Bầu cử 

a. Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

b. Ban Bầu cử có trách nhiệm: 

- Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu; 

- Phát phiếu bầu cử; 

- Tiến hành kiểm phiếu; 

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội. 

c. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào 
HĐQT, BKS. 

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 

a. Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;  

b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc 
khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; 

c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; 

d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố 
trước Đại hội.  

 

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS  

8.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định 
theo số phiếu biểu quyết bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số 
phiếu biểu quyết bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu tại Đại hội.  
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8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết bầu như 
nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ 
tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu ngang 
nhau. 

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu 

9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản 
kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu biểu 
quyết của các cổ đông tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số 
và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; Tổng số phiếu biểu quyết 
bầu nhận được của từng ứng viên HĐQT hoặc BKS;  

9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. 

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ toạ cuộc họp giải quyết 
và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.  

Quy chế này gồm có 10 Điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội 
đồng cổ đông biểu quyết thông qua.  

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
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PHỤ LỤC 1 

HƯỚNG DẪN  

BẦU DỒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT được 
bầu tại Đại hội là 5 người.  

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số 
phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:  

(1.000.000 x 5) = 5.000.000 phiếu biểu quyết bầu HĐQT. 

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên HĐQT theo một 
trong hai phương pháp sau:  

1. Phương pháp thứ nhất - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: Cổ đông 
Nguyễn Văn A chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống tương ứng cho các ứng cử viên 
HĐQT mà mình bầu, tối thiểu là 1 và tối đa là 5 ứng viên (ngoài ra, cổ đông có 
thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu 
quyết bầu của từng ứng cử viên được cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn bầu 
bằng việc tích dấu (x) là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết của cổ 
đông Nguyễn Văn A (5.000.000) chia cho số ứng cử viên đã được cổ đông 
Nguyễn Văn A lựa chọn bầu.  

2. Phương pháp thứ hai - Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết 
cho từng ứng cử viên mà mình bầu: Cổ đông Nguyễn Văn A ghi trực tiếp số 
phiếu biểu quyết cụ thể vào ô trống tương ứng của từng ứng cử viên HĐQT mà 
mình lựa chọn bầu, tối thiểu là 1 và tối đa là 5 ứng viên. Số phiếu biểu quyết bầu 
cho từng ứng cử viên HĐQT có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ 
đông Nguyễn Văn A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết mà 
cổ đông Nguyễn Văn A bầu cho tất cả các ứng cử viên HĐQT không được vượt 
quá tổng số phiếu biểu quyết của mình (5.000.000). 

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:  

a. Phiếu bầu không theo mẫu do Tổng công ty quy định, không có dấu treo của Tổng 
công ty trên Phiếu bầu.  

b. Tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên được bầu của cổ đông Nguyễn 
Văn A vượt quá con số 5.000.000 phiếu biểu quyết. 

c. Số ứng viên HĐQT cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá 5 người. 

d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử HĐQT đã được 
ĐHCĐ thông qua. 

e. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A. 

f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu. 

g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông 
qua.  
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PHỤ LỤC 2 

HƯỚNG DẪN  

BẦU DỒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát 
được bầu tại Đại hội là 3 người.  

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số 
phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS của cổ đông Nguyễn Văn A là:  

(1.000.000 x 3) = 3.000.000 phiếu biểu quyết bầu BKS. 

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên BKS theo một trong 
hai phương pháp sau:  

1. Phương pháp thứ nhất - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: Cổ đông 
Nguyễn Văn A chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống tương ứng cho các ứng cử viên 
BKS mà mình bầu, tối thiểu là 1 và tối đa là 3 ứng viên (ngoài ra, cổ đông có thể 
gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết 
bầu của từng ứng cử viên được cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn bầu bằng 
việc tích dấu (x) là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 
Nguyễn Văn A (3.000.000) chia cho số ứng cử viên đã được cổ đông Nguyễn 
Văn A lựa chọn bầu.  

2. Phương pháp thứ hai - Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết 
cho từng ứng cử viên mà mình bầu: Cổ đông Nguyễn Văn A ghi trực tiếp số 
phiếu biểu quyết cụ thể vào ô trống tương ứng của từng ứng cử viên BKS mà 
mình lựa chọn bầu, tối thiểu là 1 và tối đa là 3 ứng viên. Số phiếu biểu quyết bầu 
cho từng ứng cử viên BKS có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ 
đông Nguyễn Văn A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết mà 
cổ đông Nguyễn Văn A bầu cho tất cả các ứng cử viên BKS không được vượt 
quá tổng số phiếu biểu quyết của mình (3.000.000). 

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:  

a. Phiếu bầu không theo mẫu do Tổng công ty quy định, không có dấu treo của Tổng 
công ty trên Phiếu bầu.  

b. Tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên được bầu của cổ đông Nguyễn 
Văn A vượt quá con số 3.000.000 phiếu biểu quyết. 

c. Số ứng viên BKS cổ đông Nguyễn Văn A bầu vượt quá 3 người. 

d. Phiếu bầu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử BKS đã được 
ĐHCĐ thông qua. 

e. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông Nguyễn Văn A. 

f. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu. 

g. Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông 
qua.  
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Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022 

 

HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ 

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT ĐỂ ĐHĐCĐ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027 

 

Kính gửi:  Các cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 

Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu 
thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế cho Hội đồng quản 
trị và Ban Kiểm soát đã hết nhiệm kỳ.  

Căn cứ vào quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
của Tổng công ty cổ phần VINACONEX, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số 
cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 
Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2022-2027. 

Để cổ đông có thể thực hiện tốt quyền ứng cử, đề cử của mình, Hội đồng quản trị Tổng công ty 
cổ phần Vinaconex xin trân trọng gửi tới các cổ đông Hướng dẫn ứng cử, đề cử ứng viên Hội 
đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2022-2027 
với các nội dung sau: 

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh 
nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công 
ty): 

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp; 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, 
nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty; 

c. Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị 
của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 
công ty khác. 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT (theo khoản 2 Điều 155 Luật 
Doanh nghiệp 2020 và Khoản 2 Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng 
công ty): 

a. Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của 
Tổng công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Tổng công ty, công ty mẹ hoặc 
công ty con của Tổng công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó; 

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng công ty, trừ các khoản phụ cấp 
mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, 
anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng công ty; là người quản lý của Tổng công 
ty hoặc công ty con của Tổng công ty; 

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết của Tổng công ty; 
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e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng 
công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm 
kỳ. 

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS  (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 
và Điều 30 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty): 

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020; 

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, 
quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công 
ty; 

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 
và người quản lý khác; 

d. Không phải là người quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao 
động của Tổng công ty; 

e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Tổng công 
ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn tại Tổng công ty.  

f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty; 

g. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm 
toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó. 

4.  Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 25 Điều 
lệ Tổng công ty và Điều 21 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty) 

a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ  từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 

quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông 
của Tổng công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông 
của Tổng công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông 
của Tổng công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông 
của Tổng công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông 
của Tổng công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông 
của Tổng công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông 
của Tổng công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông 
của Tổng công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 
Tổng công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên hoặc toàn bộ số ứng cử viên 
nếu cơ cấu Hội đồng quản trị có nhiều hơn 9 thành viên. 

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 

đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng 

quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại 

Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được 

công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản 

trị theo quy định của pháp luật. 
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5. Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 , Điều 36 Điều lệ 
Tổng công ty và Điều 31 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty)  

a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ  từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có 
quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông 
của Tổng công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông 
của Tổng công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông 
của Tổng công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông 
của Tổng công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông 
của Tổng công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông 
của Tổng công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông 
Tổng công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông 
của Tổng công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên của tổng số cổ phần phổ thông Tổng 
công ty được đề cử chín (09) ứng viên. 

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không 
đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm 
soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều 
lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm 
soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ 
ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định 
của pháp luật. 

6.  Tài liệu ứng cử, đề cử: 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định tại Mục 4 và Mục 5 nêu trên khi 
ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty cần gửi về Tổng 
công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:  

- Bản gốc Giấy ứng cử/đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;  

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo mẫu. 

Trường hợp là nhóm cổ đông đề cử thì văn bản đề cử phải có chữ ký của tất cả các cổ 
đông tham gia nhóm cổ đông đề cử, hoặc có văn bản ủy quyền (có công chứng/chứng 
thực) của nhóm cổ đông cho một cổ đông đại diện nhóm thực hiện quyền đề cử. 

Ghi chú: 

❖ Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, Tổng công ty trân trọng 
đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Tài liệu ứng cử, 
đề cử quy định tại Mục 6 nêu trên về Tổng công ty VINACONEX trước 17h ngày 
20/04/2022. Bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Tổng công ty 
bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực 
tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 21/04/2022. 

+ Địa chỉ liên hệ:  Tổng công ty cổ phần VINACONEX 

Tòa nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

+ Người liên lạc:   Bà Đinh Nguyễn Thu Trang  
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  TP. Đối ngoại và Quan hệ cổ đông, Ban Đối ngoại – Pháp chế 

+ Điện thoại: (024) 62849282;   Fax: (024) 62849208;  

+ Email: trangdnt@vinaconex.com.vn.  

❖ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục 
6 nêu trên cho Tổng công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, 
việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh 
nghiệp 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty, thì việc ứng 
cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội. 

mailto:trangdnt@vinaconex.com.vn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------ 
Hà Nội, ngày ... tháng … năm 2022 

 
 

GIẤY ĐỀ CỬ 
Ứng viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX 

(Nhiệm kỳ 2022 - 2027) 
 

 
Kính gửi:   Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty 
cổ phần VINACONEX 
 
Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm: 
 

STT Tên cổ 
đông 

Số 
CMND/CCCD/Hộ 

chiếu/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Số cổ phần 
sở hữu 

Ký ghi rõ họ 
tên, đóng dấu 

(nếu có) 

1       

2       

3       

Tôi/Chúng tôi đồng ý gộp toàn bộ số cổ phần của tôi/chúng tôi được liệt kê ở 
trên để đề cử: 

Ông/Bà:   

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:   

Cấp ngày: tại  

Địa chỉ thường trú:   

làm Ứng viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX (Nhiệm kỳ 
2022-2027) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng 
công ty cổ phần VINACONEX ngày 21/04/2022. 

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và 
hợp pháp của việc đề cử này.  

 

Tài liệu kèm theo: 

Sơ yếu lý lịch của Ứng viên HĐQT. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Hà Nội, ngày ... tháng … năm 2022 
 

GIẤY ĐỀ CỬ 
Ứng viên Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần VINACONEX 

(Nhiệm kỳ 2022 - 2027) 
 

 

Kính gửi:  Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty 
cổ phần VINACONEX  

Tôi/Chúng tôi là các cổ đông, bao gồm: 
 

STT Tên cổ 
đông 

Số 
CMND/CCCD/Hộ 

chiếu/ĐKKD 

Ngày cấp Nơi cấp Số cổ phần 
sở hữu 

Ký ghi rõ họ 
tên, đóng dấu 

(nếu có) 

1       

2       

3       

 

Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của tôi/chúng tôi được liệt kê ở 
trên để đề cử: 

Ông/Bà:   

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:   

Cấp ngày: tại  

Địa chỉ thường trú:   

làm Ứng viên Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần VINACONEX (Nhiệm kỳ 2022-
2027) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty 
cổ phần VINACONEX ngày 21/04/2022. 

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và 
hợp pháp của việc đề cử này.  

 

Tài liệu kèm theo: 

Sơ yếu lý lịch của Ứng viên BKS. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------ 
Hà Nội, ngày ... tháng … năm 2022 

 
 

GIẤY ỨNG CỬ 
Ứng viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX 

(Nhiệm kỳ 2022 - 2027) 
 
 
Kính gửi:     Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty 
cổ phần VINACONEX 
 

Tên cổ đông:  

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:  

Cấp ngày:                                                      tại  

Địa chỉ liên lạc:   

Số cổ phần nắm giữ/đại diện:                CP 

ứng cử làm ứng viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX (Nhiệm 
kỳ 2022 - 2027) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng 
công ty cổ phần VINACONEX ngày 21/04/2022. 

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp 
của việc ứng cử này.  

  

Hà Nội, ngày ... tháng … năm 2022 

Cổ đông ứng cử 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu kèm theo: 
Sơ yếu lý lịch của Ứng viên HĐQT. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------ 
Hà Nội, ngày ... tháng … năm 2022 

 
 

GIẤY ỨNG CỬ 
Ứng viên Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần VINACONEX 

(Nhiệm kỳ 2022 - 2027) 
 
 
Kính gửi:     Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty 
cổ phần VINACONEX 
 

Tên cổ đông:  

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:  

Cấp ngày:                                                      tại  

Địa chỉ liên lạc:   

Số cổ phần nắm giữ/đại diện:                CP 

ứng cử làm ứng viên Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần VINACONEX (Nhiệm kỳ 
2022-2027) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng 
công ty cổ phần VINACONEX ngày 21/04/2022. 

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp 
của việc ứng cử này.  

  

Hà Nội, ngày ... tháng … năm 2022 

Cổ đông ứng cử 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu kèm theo: 
Sơ yếu lý lịch của Ứng viên BKS. 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

(Dùng cho người tự ứng cử/được đề cử thành viên HĐQT/BKS  
Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2022-2027) 

 
 

1. Họ và tên:  ............................................................................................................ 

2. Giới tính:  ............................................................................................................ 

3. Số CMTND/Hộ chiếu:   ......................Nơi cấp............ngày cấp............................................... 

4. Ngày tháng năm sinh: ............................................................................................................ 

5. Nơi sinh:  ............................................................................................................ 

6. Quốc tịch: ............................................................................................................ 

7. Dân tộc:  ............................................................................................................ 

8. Nguyên quán: ............................................................................................................ 

9. Hộ khẩu thường trú:  ............................................................................................................ 

10. Nơi ở hiện nay:  ............................................................................................................ 

11. Số điện thoại liên lạc: ............................................................................................................ 

12. Trình độ văn hoá:  ............................................................................................................ 

13. Trình độ chuyên môn:  ............................................................................................................ 

14. Trình độ ngoại ngữ:       ............................................................................................................... 

15. Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian công tác, đơn vị công tác, chức vụ nghề nghiệp) 

+ Từ.........đến............................................................................................................................... 
+ Từ.........đến............................................................................................................................... 

16. Chức vụ hiện nay:......................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

17. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (nếu có): 

       ...................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................... 

18. Số cổ phần đang sở hữu hoặc ủy quyền đại diện tại Tổng công ty cổ phần

 VINACONEX:.......................cổ phần, trong đó:  

- Số cổ phần được ủy quyền đại diện:................... cổ phần 

- Số cổ phần sở hữu cá nhân:           .....................cổ phần  

19. Hành vi vi phạm pháp luật............................................................................................................  

20. Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của Tổng công ty cổ phần VINACONEX:.................................. 

 
Tôi cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của 

Tổng công ty cổ phần VINACONEX và xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự 

thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

 

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 

(Xác nhận chính quyền địa phương hoặc 

 cơ quan nơi cá nhân đang làm việc)  

          ............, ngày ...  tháng 4 năm 2022 

         Người khai 

                             (Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 
Ảnh 4x6 

(đóng dấu      
giáp lai) 

 

 

 

 

























































15. PhU'ang thll'c phat hanh: Chi tra c6 tll'c b�ng c6 phieu dU'Q'C phat hanh cho c6 dong hien 
hCru theo phU'O'ng thll'c thl,J'c hi$n quy�n.

16. Quy�n nh�n c6 tll'c b�ng c6 phieu khong dU'Q'C phep chuyl§n nhU'qng. CO phieu tra c6 
tl.'.rc khong bi h�n che chuyl§n nhU'qng.

17. X(r ly c6 phieu le phat sinh(neu c6): CO phieu tra c6 t(l'c cho c6 dong hien huu se dU'Q'C 
lam tron den hang dan vj va theo nguyen t�c lam tron xu6ng. Ph§n c6 phieu le hang 
th�p phan phat sinh (neu c6) se dU'Q'C huy bo.

Vi d1,1: Vao ngay chot danh sach, co (Jong Asa hCFu 193 c6 phieu. Khi (16, so c6 phieu c6 

(Jong A dLF<;Yc nh?n la: (193 x 10)/100 = 19,3 co phieu. Sau khi lam tron xuong (Jen hang 

don vj, so c6 phi/Ju th(.J'C t/J ma c6 aong A aLF<;Yc nh?n la 19 co phieu. So c6 phi/J·u  le la 
o, 3 co phi/Ju se bi huy.

18. Thai gian di,!' kien phat hanh: di,!' kien trong nam 2022 va sau khi dU'Q'C Uy ban Chung 
khoan Nha nU'&c chflp thu�n .

19. E>ja dil§m thl,J'c hi$n:

+ £>6i v&i c6 dong da IU'u ky c6 phieu: C6 phieu se dU'Q'C phan b6 v� tai khoan ma c6 
dong da ma t�i cac thanh vien IU'u ky.

+ £>6i v&i c6 dong chU'a IU'u ky c6 phieu: C6 dong lam thu t1,1c nh�n c6 phieu phat hanh 
them t�i T6ng cong ty CP Xuflt nh�p khau va Xay dl,J'ng Viet Nam (dia chi: Phong £>6i 
ngo�i & Quan he c6 dong, Phong 2403, Tang 24, Toa nha Vinaconex, 34 Lang H�, 

£>6ng Oa, Ha Nqi). Khi d�n, nglfai sa huu c§n mang theo giay ta tuy than ch(mg minh 
nhan dan/can CU'O'C cong dan va s6 c6 dong).

20. Thai gian di,!' kien hoan thanh: D1,J' kien thl,J'c hien chia c6 tl.'.rc nam 2021 trong nam 2022 
ho�c cho den khi VINACONEX hoan thanh cac thu tl,Jc theo quy djnh phap lu�t.

21. E>ang ky IU'u ky va niem yet c6 phieu phat hanh them: C6 phieu phat hanh them se dU'Q'C 
dang ky t�p trung t�i trung tam IU'u ky Chll'ng khoan Viet Nam (VSD) va niem yet bO 
sung t�i SO' giao djch Chll'ng khoan Thanh ph6 HO Chf Minh (HSX) theo dung quy djnh 
cua Phap tu�t.

11. DANG KY LtrU KY VA DANG KY NIEM YET BO SUNG TOAN BQ CO PHIEU PHAT
HANH THEM

Toan be;, s6 c6 phieu phat hanh them se dU'Q'C dang ky IU'u ky va dang ky niem yet b6
sung v&i Trung tam LU'u ky Chll'ng khoan Vi$t Nam va Sa Giao dich Ch(l'ng khoan thanh
ph6 HO Chi Minh (HSX) theo quy djnh cua phap lu�t.

Ill. UY QUYEN VA GIAO NHteM VI) CHO HQI £>ONG QUAN TR! 

f)�i hc;>i d6ng c6 dong uy quy�n va giao nhi$m v1,1 cho Hqi d6ng quan tri quyet djnh
phU'ang an phat hanh c1,1 th!§, tril§n khai thl,J'c hi$n, t6 ch(l'c thl,J'c hien phu hqp v&i nhu
c�u thl,J'c tien ho�t dc;>ng cua T6ng cong ty VINACONEX, phu hqp v&i quy djnh cua phap
lu�t va hU'&ng d�n cua CO' quan c6 tham quy�n. tren CO' SO' hai hoa IQ'i ich cua c6 dong,
thl,J'C hien cac thu t1,1c c6 lien quan v6'i cac CO' quan c6 th�m quy�n di§ tri8n khai thl,J'C
hien phU'ang an phat hanh c6 phieu cua T6ng c6ng ty VINACONEX phu hqp Nghi quyet
cua E>�i h¢i dOng c6 dong va quy dinh phap lu�t, baa g6m nhU'ng khong gi&i h�n trong
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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  VINACONEX 
 

Số:        /2022/BB-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022 

 

BIÊN BẢN HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM 
(VINACONEX) 

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

 

Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM 

Trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội. 

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100105616 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 

01/12/2006 và sửa đổi lần thứ 10 ngày 01/8/2019. 

Mã chứng khoán: VCG 

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 21 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 

Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2022 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Tổng công ty CP 

VINACONEX) được tiến hành với các nội dung sau: 

A. PHẦN THỨ NHẤT – BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG 

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2022 là … cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 441.710.673 cổ phần 

phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tổng công ty CP Vinaconex. 

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 22/3/2022). 

Đại hội đã nghe ông Vũ Mạnh Hùng, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm 

tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau: 

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

(đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi …h…’ ngày 21/4/2022) là … cổ đông, sở hữu hoặc đại 

diện cho … cổ phần, tương đương với …% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang 

lưu hành của Tổng công ty CP VINACONEX.  

(Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục cập nhật số cổ đông tham dự đăng ký sau thời điểm khai 

mạc Đại hội; tại thời điểm biểu quyết  thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ 

đông dự họp thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2022 là … cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho … cổ phần, tương đương với …% tổng 

số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hànhcủa Tổng công ty CP Vinaconex). 

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và đại 

diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết số 

1 với kết quả như sau: 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  
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- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, chiếm …% 

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng 

công ty CP VINACONEX đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp 

có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện. 

 (Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Danh sách cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ 

phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này). 

B. PHẦN THỨ HAI – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục: 

- Chào cờ, cử Quốc ca; 

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội; 

- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự, gồm: 

✓ Đại diện Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam; 

✓ Đại diện các Ban chức năng và tương đương của Tổng công ty;  

✓ Đại diện các đơn vị, các công ty thành viên thuộc Tổng công ty; 

✓ Đại diện các công ty chứng khoán, các đối tác của Tổng công ty. 

2. Ông Nguyễn Mạnh Cường giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội và 

Ban kiểm phiếu biểu quyết để Đại hồi đồng cổ đông thông qua: 

2.1. Đoàn Chủ tịch: 

1. Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty. 

- Chủ tọa Đại hội 

2. Ông Nguyễn Xuân Đông - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty 

- Thành viên Đoàn chủ tịch 

3. Ông Dương Văn Mậu - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty 

- Thành viên Đoàn chủ tịch 

2.2. Ban Thư ký: 
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1. Ông Hoàng Thiệu Bảo - Phó Giám đốc Ban Xây dựng, Trưởng ban 

2. Bà Vũ Thị Phương - Phó Trưởng Tiểu ban Thư ký HĐQT, Thành viên 

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết: 

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Nhân sự, Trưởng Tiểu ban Thư ký HĐQT, Trưởng 

ban 

2. Ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Ban Đối ngoại - Pháp chế, Phó Trưởng ban 

3. Ông Vũ Văn Sơn, Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực, Phó Trưởng ban 

4. Ông Phí Đình Dũng, Ban Đối ngoại - Pháp chế, Thành viên 

5. Ông Lê Hồ Văn, Ban Đối ngoại - Pháp chế, Thành viên 

6. Ông Nguyễn Văn Đạt, Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên 

7. Ông Nguyễn Đức Tú, Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên 

8. Ông Đỗ Mạnh Cường, Ban Đầu tư, Thành viên 

9. Ông Tô Việt Cường, Ban Đầu tư, Thành viên 

10. Ông Trần Duy Hưng, Ban Xây dựng, Thành viên 

11. Ông Phạm Kiên, Phòng Quản lý Giá và Chi phí, Thành viên 

12. Ông Mai Văn Dực, Ban Tài chính - Kế hoạch, Thành viên 

13. Ông Đỗ Tất Thắng, Ban Tài chính - Kế hoạch, Thành viên 

14. Ông Vũ Mạnh Hùng, Ban Tài chính - Kế hoạch, Thành viên 

3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban 

kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bằng hình thức giơ Thẻ 

biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết số 2 với kết quả như sau: 

3.1 Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu 

biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, chiếm …% 

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 
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3.2 Thông qua danh sách Ban Thư ký 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu 

biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, chiếm …% 

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 

3.3 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu 

biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, chiếm …% 

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 

4. Ông Nguyễn Mạnh Cường thay mặt Ban Tổ chức Đại hội mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký 

Đại hội lên làm việc. 

5. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội 

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Nhân sự, Trưởng ban Kiểm phiếu biểu 

quyết, trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Quy chế làm việc 

của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình 

thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết số 3 với kết quả như sau: 

5.1 Thông qua Chương trình Đại hội 
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Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu biểu 

quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, chiếm …% 

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 

5.2 Thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu biểu 

quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, chiếm …% 

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 

C. PHẦN THỨ BA – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI 

1. Ông Nguyễn Xuân Đông - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã 

trình bày trước Đại hội: 

- Báo cáo số …/2022/BC-TGĐ ngày 31/3/2022 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản 

xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty. 

- Tờ trình số …/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt 

các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 

2. Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội 

Báo cáo số .../2022/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động 

năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm 
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vụ năm 2022. 

3. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội: 

- Báo cáo số .../2022/BC-BKS ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm soát trình Đại hội. 

- Tờ trình số .../2022/TTr-BKS ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty 

kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng 

công ty. 

4. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Tổng công ty 

đã trình bày trước Đại hội: 

- Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua 

phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021. 

- Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua 

phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế 

hoạch năm 2022. 

5. Ông Dương Văn Mậu – Phó Tổng giám đốc thường trực Tổng công ty đã trình bày trước 

Đại hội: 

- Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về thông qua chủ 

trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết 

trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX. 

- Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022của Hội đồng quản trị về thông qua chủ 

trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với cổ đông lớn - Công ty CP Pacific 

Holdings. 

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 đã được Tổng công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải 

trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty) 

D. PHẦN THỨ TƯ – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI 

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo và Tờ trình, Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản 

trị Tổng công ty, Chủ tọa Đại hội - thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của 

các cổ đông. 

E. PHẦN THỨ NĂM - BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI 

Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua 

bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết số 4 với kết quả đối với 

từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau: 

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Tổng 

công ty CP VINACONEX theo Báo cáo số …/2022/BC-TGĐ ngày 31/3/2022 của Ban 

Tổng giám đốc. 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu 

biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  
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- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, 

chiếm …% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, 

chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ. 

2. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình 

số …/2022/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị. 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu 

biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, 

chiếm …% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, 

chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ. 

3. Thông qua kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội 

đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số …/2022/BC-HĐQT 

ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị. 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu 

biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, 

chiếm …% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 
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ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, 

chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ. 

4. Thông qua Báo cáo số …/2022/BC-BKS ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm soát Tổng công 

ty CP VINACONEX. 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu 

biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, 

chiếm …% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, 

chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ. 

5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các 

Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty theo Tờ trình số …/2022/TTr-BKS ngày 

31/3/2022 của Ban Kiểm soát. 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu 

biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, 

chiếm …% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  
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+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, 

chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ. 

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo Tờ trình 

số …/2022/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị. 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu 

biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, 

chiếm …% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, 

chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ. 

7. Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 

năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số …/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 

của Hội đồng quản trị. 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu 

biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, 

chiếm …% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, 

chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ. 
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8. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty 

thành viên trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX theo Tờ trình 

số …/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị. 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu 

biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, chiếm …% 

Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, 

chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ. 

9. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với cổ đông lớn – 

Công ty CP Pacific Holdings theo Tờ trình số …/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của 

Hội đồng quản trị. 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu 

biểu quyết  

Lưu ý: Cổ đông lớn – Công ty CP Pacific Holdings không có quyền biểu quyết về nội dung 

này.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, 

chiếm …% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội 

dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung 

này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, 

chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội 

dung này và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 
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F. PHẦN THỨ SÁU – KIỆN TOÀN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2022-2027 

1. Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát 

Ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty - đã trình bày 

các nội dung: 

- Tờ trình số …/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc bầu cử thành 

viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027. 

- Tờ trình số …/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc bầu cử thành 

viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2017-2022. 

1.1 Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhiệm kỳ 2022-2027 

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung bầu cử thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm 

kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Mục 1 - Phiếu biểu 

quyết số 5 với kết quả như sau: 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu 

biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, 

chiếm …% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, 

chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ. 

1.2 Thông qua cơ cấu Ban Kiểm soát Tổng công ty Nhiệm kỳ 2022-2027 

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung bầu cử thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 

2022-2027 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng Mục 2 - Phiếu biểu quyết 

số 5 với kết quả như sau: 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu 

biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   
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+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, 

chiếm …% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, 

chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ. 

2. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty 

nhiệm kỳ 2022 - 2027 

Ông Nguyễn Quốc Huy – Giám đốc Nhân sự, thành viên Ban tổ chức - trình bày Quy chế 

bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027. 

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến 

bằng Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 6 với kết quả như sau: 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu 

biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, 

chiếm …% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, 

chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ. 

3. Thông qua danh sách Ban bầu cử 

Ông ….. – giới thiệu danh sách Ban bầu cử bao gồm: 

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Nhân sự, Trưởng Tiểu ban Thư ký HĐQT, Trưởng 

ban 

2. Ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Ban Đối ngoại - Pháp chế, Phó Trưởng ban 

3. Ông Vũ Văn Sơn, Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực, Phó Trưởng ban 

4. Ông Phí Đình Dũng, Ban Đối ngoại - Pháp chế, Thành viên 

5. Ông Lê Hồ Văn, Ban Đối ngoại - Pháp chế, Thành viên 
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6. Ông Nguyễn Văn Đạt, Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên 

7. Ông Nguyễn Đức Tú, Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên 

8. Ông Đỗ Mạnh Cường, Ban Đầu tư, Thành viên 

9. Ông Tô Việt Cường, Ban Đầu tư, Thành viên 

10. Ông Trần Duy Hưng, Ban Xây dựng, Thành viên 

11. Ông Phạm Kiên, Phòng Quản lý Giá và Chi phí, Thành viên 

12. Ông Mai Văn Dực, Ban Tài chính - Kế hoạch, Thành viên 

13. Ông Đỗ Tất Thắng, Ban Tài chính - Kế hoạch, Thành viên 

14. Ông Vũ Mạnh Hùng, Ban Tài chính - Kế hoạch, Thành viên 

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết 

và cho ý kiến bằng Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 6 với kết quả như sau: 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu 

biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, 

chiếm …% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, 

chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ. 

4. Thực hiện thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 

thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban 

Kiểm soát 

Ông Dương Văn Mậu – thành viên Đoàn Chủ tịch – xin ý kiến Đại hội về việc ứng cử, đề 

cử ứng viên và trình bày Văn bản đề cử ứng viên của các cổ đông ….. 

4.1 Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty 

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Hội đồng quản trị 

Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng 

Mục 1 - Phiếu biểu quyết số 7 với kết quả như sau: 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu 
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biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, 

chiếm …% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, 

chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ. 

4.2 Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty 

Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách ứng viên bầu cử thành viên Ban Kiểm soát 

Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng 

Mục 2 - Phiếu biểu quyết số 7 với kết quả như sau: 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu 

biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, 

chiếm …% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, 

chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ. 

5. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 

Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng Ban Bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện bầu cử.  

Đại hội thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát bằng bình thức bỏ 

phiếu kín. 

6. Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử 
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6.1 Về kết quả bầu Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 

Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu 

bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả bầu cử như sau:  

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

bầu cử là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết bầu HĐQT.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng  … phiếu biểu quyết bầu HĐQT.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng  … phiếu biểu quyết bầu HĐQT.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … … phiếu biểu quyết bầu HĐQT   

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau (theo thứ tự số 

phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp): 

STT Họ và tên ứng cử viên Số phiếu biểu quyết bầu HĐQT nhận được 

1.   … 

2.   … 

3.   … 

4.   … 

5.   … 

 Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Hội đồng 

quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ 

cao xuống thấp): 

1. Ông/ bà ….. 

2. Ông/ bà ….. 

3. Ông/ bà ….. 

4. Ông/ bà ….. 

5. Ông/ bà ….. 

6.2 Về kết quả bầu Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 

Ông Nguyễn Quốc Huy - Trưởng Ban Bầu cử - công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu 

bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, kết quả bầu cử như sau:  

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

bầu cử là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết bầu BKS.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng  … phiếu biểu quyết bầu BKS.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng  … phiếu biểu quyết bầu BKS.  
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- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … … phiếu biểu quyết bầu BKS   

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau (theo thứ tự số 

phiếu bầu nhận được từ cao xuống thấp): 

STT Họ và tên ứng cử viên Số phiếu biểu quyết bầu BKS nhận được 

1.   … 

2.   … 

3.   … 

 Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, các ông/bà sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm 

soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 (theo thứ tự số phiếu bầu nhận được từ cao 

xuống thấp): 

1. Ông/ bà ….. 

2. Ông/ bà ….. 

3. Ông/ bà ….. 

G.      PHẦN THỨ BẢY – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI 

 Ông Hoàng Thiệu Bảo - Trưởng Ban Thư ký - thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày 

Biên bản, Nghị quyết Đại hội. 

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu 

quyết và cho ý kiến bằng Phiếu biểu quyết số 8 với kết quả biểu quyết như sau: 

1. Thông qua Biên bản Đại hội 

Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu 

biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, 

chiếm …% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, 

chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ. 

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội 
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Số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tham dự 

cuộc họp (tại thời điểm biểu quyết nội dung này) là:……cổ đông; tương ứng……….. phiếu 

biểu quyết.  

- Số phiếu phát ra: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu thu về: ……phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu không hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết.  

- Số phiếu hợp lệ: …phiếu, tương ứng … phiếu biểu quyết, trong đó:   

+ Số phiếu tán thành: ___________phiếu, tương ứng _______ phiếu biểu quyết, 

chiếm …% Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không tán thành: ___________phiếu, tương ứng_____ phiếu biểu quyết, chiếm 

____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;  

+ Số phiếu không có ý kiến: ___________phiếu, tương ứng_______ phiếu biểu quyết, 

chiếm ____ % Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 

ĐHĐCĐ. 

H.  PHẦN THỨ TÁM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI 

1.  Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp 

được cụ thể hóa thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng 

công ty. 

2. Biên bản này được lập hồi ... giờ ... phút cùng ngày và được lập thành 05 bản và có giá trị 

như nhau. 

 

THƯ KÝ ĐẠI HỘI 
 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Thiệu Bảo                 Vũ Thị Phương 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 
 
 
 
 
 

Đào Ngọc Thanh 
 

  
Nơi nhận: 

- Các cổ đông TCT (tại website TCT); 

- Các TV HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS; 

- Ban ĐNPC (để công bố thông tin); 

- Lưu TKTH, VP. 
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TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX 
 

Số:          /2022/NQ-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM 
(VINACONEX) 

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

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Luật chứng khoán số  54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng         
Việt Nam (VINACONEX); 

Căn cứ Biên bản họp số       /2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2022 của Tổng công ty; 

  

QUYẾT NGHỊ 

 

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Tổng 

công ty CP VINACONEX theo Báo cáo số ../2022/BC-TGĐ ngày 31/3/2022 của Ban 

Tổng giám đốc Tổng công ty. 

Điều 2. Thông qua các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty CP 

VINACONEX đã được kiểm toán theo Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 

của Hội đồng quản trị Tổng công ty. 

Điều 3. Thông qua kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên 

Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số .../2022/BC-

HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty. 

Điều 4. Thông qua Báo cáo số .../2022/BC-BKS ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm soát Tổng 

công ty. 

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các 

Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty theo Tờ trình số .../2022/TTr-BKS 

ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm soát Tổng công ty. 

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021 theo Tờ 

trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty. 

Điều 7. Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 

2021 và Kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của 
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Hội đồng quản trị Tổng công ty. 

Điều 8. Thông qua Chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP Vinaconex với các công ty 

con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm Vinaconex theo Tờ trình số 

.../2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty. 

Điều 9. Thông qua Chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP Vinaconex với cổ đông lớn - 

Công ty CP Pacific Holdings theo Tờ trình số .../2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của 

Hội đồng quản trị Tổng công ty. 

Điều 10. Thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau: 

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 05 thành viên, trong đó có 01 

thành viên độc lập HĐQT 

2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 03 thành viên 

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-

2027 gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự A, B, C...): 

1. Ông/Bà  

2. Ông/Bà  

3. Ông/Bà 

4. Ông/Bà 

5. Ông/Bà 

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-

2027 gồm các Ông/Bà có tên sau (xếp theo thứ tự A, B, C...): 

1. Ông/Bà  

2. Ông/Bà  

3. Ông/Bà  

Điều 13. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2022. 

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát 

Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên 

cơ sở đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều 

lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành. 

Nơi nhận: 

- UBCK NN (để báo cáo); 

- Sở GDCK TP. HCM (để báo cáo);  

- Các TV HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS (để t/h); 

- Các Ban chức năng TCTy (để t/h); 

- VP, Ban ĐNPC (để công bố t/t); 

- Website VINACONEX (thay cho thông báo); 

- Lưu  VP, TKTH. 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 
 
 
 
 

Đào Ngọc Thanh 

 



 

 
  

 

 

   THẺ BIỂU QUYẾT 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
(Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 21 tháng 4 năm 2022) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
                                                                                                     Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022 

             Cổ đông / Đại diện cổ đông 
             (ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ     

thường niên năm 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định) 

TT Nội dung biểu quyết Mã số Tán thành 
Không 

tán thành 
Không có 

ý kiến 

1 Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. *101*    

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1 

CÁC VẤN ĐỀ TẠI  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
                                                                                                     Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022 

             Cổ đông / Đại diện cổ đông 
             (ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ     

thường niên năm 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định) 

TT Nội dung biểu quyết Mã số Tán thành 
Không 

tán thành 
Không có 

ý kiến 

1 Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch. *201*    

2 Thông qua Danh sách Ban Thư ký. *202*    

3 Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết. *203*    

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2 

CÁC VẤN ĐỀ TẠI  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                     
                                  

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022 

             Cổ đông / Đại diện cổ đông 
             (ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ     

thường niên năm 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định) 

TT Nội dung biểu quyết Mã số Tán thành 
Không 

tán thành 
Không có 

ý kiến 

1 Thông qua Chương trình Đại hội. *301*    

2 Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. *302*    

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 3 

CÁC VẤN ĐỀ TẠI  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                    
          Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022 

             Cổ đông / Đại diện cổ đông 
             (ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 

thường niên năm 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định) 

TT Nội dung biểu quyết Mã số 
Tán 

thành 

Không 
tán 

thành 

 
Không 

có 
ý kiến 

 

1 
Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 
2022 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Báo cáo số …/2022/BC-
TGĐ ngày 31/3/2022 của Ban Tổng giám đốc. 

*401*    

2 
Phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ 
trình số …/2022/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị. 

*402*    

3 
Thông qua kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng 
thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 theo 
Báo cáo số …/2022/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị. 

*403*    

4 
Thông qua Báo cáo số …/2022/BC-BKS ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm 
soát Tổng công ty CP VINACONEX. 

*404*    

5 
Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, 
kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty theo Tờ 
trình số …/2022/TTr-BKS ngày 31/3/2022 của Ban Kiểm soát. 

*405*    

6 
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo Tờ 
trình số …/2022/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị. 

*406*    

7 
Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban 
Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số 
…/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị. 

*407*    

8 

Thông qua Chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP Vinaconex với 
các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm Vinaconex  
theo Tờ trình số …/2022/TTr-HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản 
trị. 

*408*    

9 
Thông qua Chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP Vinaconex với cổ 
đông lớn - Công ty CP Pacific Holdings theo Tờ trình số …/2022/TTr-
HĐQT ngày 31/3/2022 của Hội đồng quản trị. 

*409*    

10 Thông qua các Tờ trình khác tại Đại hội (nếu có)     

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 4 

CÁC VẤN ĐỀ TẠI  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                     
                                  

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022 

             Cổ đông / Đại diện cổ đông 
             (ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ     

thường niên năm 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định) 

TT Nội dung biểu quyết Mã số Tán thành 
Không 

tán thành 
Không có 

ý kiến 

1 
Thông qua Tờ trình về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị 
Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027. 

*501*    

2 
Thông qua Tờ trình về việc bầu Thành viên Ban kiểm soát Tổng 
công ty nhiệm kỳ 2022-2027. 

*502*    

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 5 

CÁC VẤN ĐỀ TẠI  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                     
                                  

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022 

             Cổ đông / Đại diện cổ đông 
             (ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ     

thường niên năm 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định) 

TT Nội dung biểu quyết Mã số Tán thành 
Không 

tán thành 
Không có 

ý kiến 

1 
Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban 
Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Tổng công ty CP VINACONEX. 

*601*    

2 Thông qua Danh sách Ban bầu cử. *602*    

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 6 

CÁC VẤN ĐỀ TẠI  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                     
                                  

 
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022 

             Cổ đông / Đại diện cổ đông 
             (ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ     

thường niên năm 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định) 

TT Nội dung biểu quyết Mã số Tán thành 
Không 

tán thành 
Không có 

ý kiến 

1 
Thông qua danh sách ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản 
trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027. 

*701*    

2 
Thông qua danh sách ứng viên bầu Thành viên Ban kiểm soát 
Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027. 

*702*    

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 7 

CÁC VẤN ĐỀ TẠI  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
   Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022 

             Cổ đông / Đại diện cổ đông 
               (ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ     

thường niên năm 2022 của Tổng công ty CP VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định) 

TT Nội dung biểu quyết Mã số Tán thành 
Không 

tán thành 

 
Không có 

ý kiến 
 

1 Thông qua Biên bản Đại hội. *801*    

2 Thông qua Nghị quyết Đại hội. *802*    

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 8 

CÁC VẤN ĐỀ TẠI  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 
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