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Ha nói, ngày 03 tháng 12 nám 2021 I f'-1 LI _ r-i 

QUY CHE LAM VIC BJ HO! BONG cO BONG BAT THUNG NAM 2021 

HINH THUC HQP TRIC TUYEN, BO PHIEU BIN TIY 

Muc tiêu cüa Quy ch: 

- Dam bão nguyen tc cong khai, cong bang và dan chü; 
- To diu kin thun 1i cho cong tác t chi.rc và tin hành Dai  hi dng c dong theo chixang 
trInh cüa Dai hi, quy djnh cüa Diu 1 Tng cong ty c phn báo him Petrolimex và dUng quy 
djnh cUa pháp luât. 
- Dam bão quy djnh han  ch tp trung dông ngithi theo chU trung cUa Nhà nuâc; tao  thun 1i 
cho tAt ca qu C dong có th tham dir Di hi và biu quyêt tcr xa. 

CHUONG I. NHUNG QUY D!NH CHUNG 

Biu 1. IMi tuQng áp dung 

- Di tucing : Tat cã các c dông và Nguii duçic c dong Uy quyn tham dr hçip l (g9i chung là 
"Di din c dong"); khách mdii Dai hOi dng c dOng bAt thir?ng cUa Tong cong ty c phn báo 
him Petrolimex du phái chAp hành, tuân thU cac quy djnh t?i  Quy ch nay; Diêu 1 Tng cong 
ty và quy djnh pháp luât hin hành; 

Biu 2. Pham vi áp ding 

- Pham vi áp diing: Quy ch nay &rcic ap ding d to chirc Di hi dông cô dông bat thixng 
2021 theo hjnh thrc hQp trrc tuyn cUa TOng cong ty c phn báo him Petrolimex và quy djnh 
v vic biu quyt bang phwing thüc bO phiEu diên tfr cUa các C dOng/dai diên c dong. 

Diu 3. Giãi thIch tir ngfr 

Trong Quy ch nay, các tr ngtr drnc hiu nhir sau: 
- Co dông: Là ngu.ii sO hüu it nhAt mOt  c phAn PJICO, có ten trong danh sách c dOng có 
quyn dir h9p DHDCD chéit ngày 05/11/202 1 hoAc ngixOi duçic c6 dông Uy quyn hqp 1 và dä 
duqc PJICO cAp tài khoàn truy cap d däng k tham dir Dai hOi  dông cô dong hop triic tuyên, bó 
phiêu din tü. 

- OHOCO hop trijc tuyn: Là hInh thrc t chrc DHDCD có sCr dicing phucmg tin din tr d 
truyén tãi hInh ãnh, am thanh thông qua môi tn.thng Internet, cho phép c dông 0 nhiu dja dim 



khác nhau Co the theo dOi trrc tip din bin cüa d?i hOi, biu quyt các van d cüa cuc hQp, 
tháo 1un tucing tác tr1c tip 

- Dia dim t chi.rc OHOCO hQp trUc  tuyn: Là dja dim chinh và các dja diem khác nhau. 
Dja dim chInh là ncyi Doàn Chü tjch tham dir và chU trI cuc h9p, các dja dim khác là ncvi c 
dông có th dang nhp vào H thng BVOTE bang tài khoán truy cp dã dirçic PJICO cung cAp 
d tham du DHDCD hQp truc tuyên. 
- Bô phiu din tir: Là vic c dông thiic hiên biu quyt thông qua H thng bO phiu din tr 
B VOTE theo quy djnh t?i  Quy ch nay. 
- Phirong tin din tr: Là phucing tin hot dng dra trén cong ngh din, din tcr, k thut so, 
tr tinh, truyn dn không day, quang hQc, din tr hoc cong ngh ti.wng t'j. 
- Co dông/dii din c dông tham dr OHOCO hçp tr.rc tuyn: Là viéc trong th?ii gian ma ccra 
H thng BVOTE, c dông/Ngix&i thrçic üy quyn scr diving Tài khoãn tham gia biu quyt thành 
cong It nhAt 01 ni dung biu quyt hoc c dong/Nguai duqc üy quyn sir dvng  Tài khoãn dang 
nhp vào he thng BVOTE tham dr DHDCD ti thi dim ngay truâc khi Ban t chtrc tuyên b 
khai mc Di hi duçrc he thng ghi nhân. 
- Tài khoãn truy cp: Bao gm thông tin ten truy cp (username) và mt khâu (password) duçic 
PJICO cung cAp duy nhAt cho tfrng c dông t?i  thu mai hQp. C dOng cO trách nhim báo mt 
ten truy cap, mt khAu và các yu t djnh danh khác d dam báo rang chi có cô dong mai có 
quyn sir ding Tài khoãn truy cap. 
- Mt khâu xãc thijc 01 ian (OTP - One time password): Là mt khâuImt mA sü drng mt 
(01) lan,chi Co giá trj trong mt khoãng thyi gian nhAt djnh và duçic nhAn tin vào s6 din thoai 
cüa c dông dA cung cAp theo Quy ch nay. OTP duçc st'r diving d c6 dong xác nhn thông tin và 
dng thrc hin các thao tác trên He thng khi tham dir DHDCD h9p trrc tuyn, bO phiu din 
tCr 
- Phiên dAng nhãp (Session): Là thai gian tInh tr thai diem Co dông truy cp thành cOng vào 
He thng cho dn khi: (i) hoc là Co dông thirc hin dAng xuAt khOi He thing; (ii) hoc c dOng 
truy cp trén thi& bj khác; (iii) hotc th&i gian t chirc D?i  hi trCrc tuyn dA két thüc; (iv) hoc 
c dông tAt ngang (close) H th6ng. 
- He thong: Là tng hçip các co sâ ha tang k thut d t chüc, van hành chucing trinh Di hi 
hçp trVc tuyn, bO phiu din ttr. 
- Thôi gian m& cü'a H th6ng: Là thai dim bAt dAu d c dOng Co the truy cp tir 8h00 ngày 
02/12/202 1; Dang ky tham dir Di hi tr?c tuyn; d9c tài lieu, theo dOi trrc tip din bin tti dja 
dim chInh cña Dai  hi và có th biu quyt cãc ni dung can biêu quyêt ti Di hi. H Thông 
se dOng truy cp theo thông báo cüa Chü t9a hoc Ban T6 chtc Dai  hi. 

CHUONG H. NO! DUNG QUY CHE 

Diu 4. Diu kiin vã each thuc tin hành Dai hi dng c6 dông trtrc tuyn 

- Hôi dng quãn trj có trách nhim thirc hin triu tp Dai  hi dng cO dOng h9p trirc tuyên theo 
dung quy djnh cüa Diu lé Tng cong ty và Pháp lut. 
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- C dôngldai din c dông tham dir Dai hi theo cách thfrc cüa Quy ch nay là Ca sâ xác djnh 
t' l cë, dông tham d tin hành t ch(ic Dii hi dng c dong h9p trirc tuyên, bó phiu din t11 
cO giá trj phãp l. 
- CuOc h9p Di hi dng c dong duçic tin hành khi Co si,r tharn dir cüa s C don gIdi din c 
dong di din cho trên 50% tng s6 c phn CO quyn biu quyt. Ti thai dim khai mic Di 
hi, s krçrng Di biu duçc xác dlnh  tham dr Di hi h9p trrc tuyên duçic dlnh  nghia ti Diéu 
3. 
Tru&ng hp không cO dü s6 hrçmg C dong/dui din c dông cn thiêt, trong vOng 30 phüt k ttr 
th?yi dim n dinh khai mac Di hi, Ngtthi triu tp hQp hüy cuc hop. DHDCD triu tp !ii 
trong vông 30 ngày k tir ngày dir djnh t chirc DHDCD lAn thir nhAt. 
- He thng t chirc DHDCD hp trrc tuyn, bO phiu diên tCr phãi dáp rng các yêu câu sau: 
+ Di.r?ng truyn cüa H thng ti dja dim chInh phài lien tic, n djnh, dam bào sr tham dii cUa 
các c dông khong bj gián don. Tnr?ng hçip bj gián doan thI Ban T chüc hoc Ban ChU t9a 
phãi torn tAt 1i din bin phAn gián doen do. 
+ Dja dim chInh phãi dam bão các diu kin v am thanh, ánh sang, dtthng truyn, ngun din, 
phi.rang tin din ti'r và các thit bj khác theo yêu cAu và tInh chAt cüa cutc h9p trijc tuyên. 
+ Dam bão an toàn thông tin, gui bI mt Tài khoán truy cp H thng. MQi thông tin tiêp nhn 
và cung cAp trên H thng dam báo nguyen tAc báo rn.t thông tin vâ phü hqp vâi các quy djnh 
cUa Lust  An toàn thông tin mng. 
+ D& lieu din tCr cüa chucing trInh Di hi h9p trirc tuyn phãi duçic kru giü, trIch xuAt duqc tü 
H th6ng. 

Diu 5. Diu kin tham dr diii hi 

- Các c dong cOa PJICO theo danh sách ch& ngày 05/11/2021 Du có quyn tham dr Di hi 
dng c dong. C dông hoc üy quyn cho di din cüa c dông tharn di.r hçp theo hinh th(rc hQp 
trirc tuyn, biu quy&, bAu cü bO phiu din tir. 

- Tnuong hqp c dông, cO nhiu han mt nglr&i dii din theo üy quyn tharn d Dai hi, thI phái 
xác djnh cii th s c phAn và s phiu bAu cüa rni ngu?ii dti din tham d. 

Diu 6. Khách môi tai d!a  dim t1 chfrc Dai Hi 

- Là ngui giü các chtc danh quán l cüa Tng cong ty, khách m&i, di din cong ty kim toán. 

Diu 7. Di biu trtrc tip tham dir ti dja diem chInh; Doàn Chü tch và các Ban phic vu 
Dai hi thirc hin nhim vu phãi tuân thu các yêu cAu san: 

1. Khi vào hi trithng di hi ngM theo vj trI hoc khu vvc  do Ban t chCrc di hi quy djnh. 
Tuân thu vic sAp xp vi trI cüa Ban t chirc; Trong diu kin phàng chng COVID, Di biu và 
khách mcxi phãi dam bão gi cir ly giän cách, s hrqng ngiii tharn dir trong 1 phOng hçp không 
qua s h.rcing thi da theo quy djnh và tuyt di tuân thu các quy djnh v v sinh, an toàn vã 
huàng dn cüa Ban T chüc 



2. Khi Di hi bt dAu tin hành cho dn khi kt thüc mçi nguii trong Hi tnrYng không nói 
chuyn riêng, không sCr dung dién thoi di dng. May diên thoi di dng phái tAt hoäc dé chuông 
din thoii a ch d im lang (rung); 
3. C dôngldai din c dông khong tuân thu nhung quy djnh v kim tra y th hoc các bin pháp, 
quy djnh nói trên, Chü t9a sau khi xem xét môt cách cAn trong, cO th ti chi sr tham di hoc 
yéu cAu C dông/di din c dong noi trên thi khôi nci din ra Dai hi d dam bão Dai hi din 
ra mt cách bInh thi.thng theo chwmg trInh dA duqc thông qua. 

Diu 8. Quyn và Nghia vy cüa C1 dông 

- Tham du Di hi và thrc hin biu quyt tAt cá các vAn d cüa Di hi theo Quy djnh ti Diu 
lé PJICO, Quy ch nay và các huàng dn trén website: www.pjico.com.vn  hoAc ti Huàng dn 
kern theo Thu m?yi Hçp dai  hi dng c dông bAt thu&ng nAm 2021. 
- Phãi dAng k thông tin s6 din thoi di dng, dja chi lien lac  chInh xác d Ban T chirc D?i 
hi có th lien lac  d huang dn c dong dang k tham du Di hi h9p trrc tuyn, bô phiu din 
tü. C dông chu trách nhiêrn hoàn toàn trách nhim v tmnh chInh xác di vâi các thông tin dA 
dang k. Tnrmg hcp c dông cAn diu chinh thông tin hay huàng dn lien h Ban M chirc theo 
s din thoii da duqc ghi trên Thu mai h9p Dai  hi dông c dông. 
- C dông/di din c dông phãi chuAn bj và sir dung thit bj h9p trijc tuyn phü hcip (may tInh 
cá nhân, laptop, may tInh bang, din thoai thông mmli ), có k& ni internet d dam bão theo dOi 
duçic din bin cüa Dai hi h9p trrc tuyn, bô phiu din tr. 
- Mci kt qua bô phiu din ti:r cüa c dông dirçic xem là chI cüa c dông. Kêt qua bô phiéu 
qua phwng thrc din tCr có dAy dü giá trj pháp l. C dông có trách nhim báo mt Tài khoãn 
truy cp va cac yu t6 djnh danh khác do PJICO cung cAp d dam bão chi Co c dông mOi có 
quyn thrc hin vic tham gia thâo lun, gop kin, bO phiu din tCr. Trong tru&ng hçip üy 
quyn, c dông và ngu&i duçic Uy quyn phãi chiu trach nhim di vài vic üy quyn và kt qua 
bO phiu din tCr theo Tài khoán truy cp dA duçc cAp. 
- Duçc sCr diing tài khoàn truy cp do PJICO cung cAp d dang nhp và thirc hin bO phiu din 
tCr cho toàn b ni dung biu quyt cüa Dai  Hi. C dông/di din c dông phãi chju trách 
nhim và không duqc quyn khiu nai  khi c dông thoát khói h th6ng vi bAt kS'  1 do gI hoäc d 
nguai khác sir ding Tài khoan truy cp cüa minh truy cp vào H thng trong thai gian din ra 
Di hi tInh tr thai dim H thng ma cho vic dAng k tham dr, thAo lun, biu quyt dn lUc 
dong H thng. 

Diéu 9. Biu quyt thông qua các vAn d ti Di hi 

1. Nguyen tAc: 

- Khi mô cña h thng bO phiu din tcr các tài 1iu, ni dung biu quyt không duqc thay di d 
dam báo c dông dA biu quyt thânh cong không phãi thrc hin biu quyt li. 
- C dOng/Ngu&i duc üy quyn thirc hin biu quyt lAn lut tirng Báo cáo! T trinh và An gii 
biu quyt ti.rng nôi  dung hoc gi.ri dng th&i toàn b các nôi  dung dA biu quyt. He thng s 



ghi nhn là dã thirc hin biu quyt thãnh cOng. C dong/Ngithi duqc üy quyn sê không duqc 
thrc hin biu quyt 1i  ni dung dã biu quyêt thành cong. 
- C dong/Ngtr&i duçic üy quyn Co nghia vi chAp hành quyt dnh cüa DHDCD; tham gia cuc 
hçp DHDCD và thirc hin quyn biu quy&. Ni dung nào c dong/Nguii dirçic üy quyn 
khong tham gia biu quyt thi s c phAn biu quy& cüa c dông khong duçic tInh vào tng s 
phiu biu quyt. 
- C dông/Ngui dirçic üy quyn tham du Dai  hi sau gi? khai mac  có quyn tham gia và biu 

quyt tai  Di hi, Chü ta không có trách nhim dtrng Dai  hi và hiu hrc cüa các dçt biu quyt 

dä tin hành truâc do së không bj ánh huâng. 

2. Cách biu quyt 

2.1. Th?i gian ma h thng biu quyt: 
- C dông/dai din c dong có th thirc hin quyn biu quyt tir 08h ngãy 02/12/202 1 den 
trtrâc thai dim kt thüc biu quyt di vài trng ni dung tai  ngày Di hi. Doàn Chü tjch Se 
thông báo kt thUc thai dim biu quyt cüa trng ni dung biu quyêt. 
- Các kt qua bO phiu duçc ghi nhn tai  thyi dim thirc th khi c dông thrc hin bO phiu din 
tCr (Real - time); nu vic kt ni cüa c dong bi ngt dt ngt (nu cO) chi ánh huàng dn các 
nti dung chua duçic biu quyt, các ni dung biu quy&t khác cO dy dü giá trj trong kt qua qua 
kim phiu. 

2.2. Truy cp Tài khoán: 

D tham dr Dai hOi h9p tnrc tuyn và biu quyt ttr xa theo hInh thirc bO phiu din tCr, Qu c 
dông vui lông thrc hin nhu sau: 
+ Truy cp vào website: www.pgi.bvote.vn  
+ Ten dang nhp (S CMNID/HC/CCCD/DKKD): dä gri qu c dong tai  Thu m?i. 
+ Mt khAu dang nhâp: dä gCri qu c dong tai  Thu miii hoc truy cp bang Mt khAu OTP gri 
v s din thoai cüa c dông nu c dOng cO dang k s din thoai. 

2.3. Các ni dung c dông thirc hin biu quyt: 
a) Biu quyt thông qua thu tic khai mac: Biu quyt bang hInh thcrc dánh dAu vào 01 trong 02 
o "Tan thành" hoäc "KhOng tan thành" cña tirng ni dung phAn thu tiic khai mac  và "Gtri" biu 
quyét dng thai. 
b) Biêu quyt thông qua các Báo cáo, Ti trInh DHDCD: Biu quyt bang hinh thtc dánh dAu 
vào 01 trong 03 ô tucmg 1ng là: "Tan thành" hoc "Không tan thành" hoc "Khong kin" di 
vâi ttrng ni dung biu quyt và "Gi'ri biu quyt" tCrng ni dung mOt. 
c) Biu quy& thông qua Biên Bàn, Ngh Quyt DHDCD: Sau khi Ban Thu k d9c dir thão Biên 
Bàn và dir tháo Nghj quyt DHDCD, Chü t9a se d nghj c dong biêu quyêt bang hInh thirc 
dánh dAu vào 01 trong 02 ô "Tan thành" hoc "Không tan thành" cüa trng ni dung và "GCri" 
biu quyt dng thai. 
C dông/di din c dông lra ch9n mt trong cac kin tai  trng ni dung biu quyt bang hInh 
thirc dánh dAu vào mt trong các ô. Truang hqp c dOng khong 1ira chn kin nào (khong dánh 



dAu vão o não) së dtrçc hiu là c dông tr chi quyn va không tham dir biu quy& tai  ni dung 

dO; s6 phiu cüa c dong không duçic cong  vào tng s phiu tham gia biu quyêt cña ni dung 
ma c dong không dánh dAu vào ô náo. 

3. Th 1 biu quyt: 

- M6i c phAn sâ hitu hoc di din so hüu ttrang irng vOi mOt  dan vj biu quyt; 
- Quyt djnh cüa D?i hOi dng c dong duçic thông qua ti cuc h9p khi duçic s c dông di 
din trên 50% tng s phiu biu quy& cüa tAt Ca c dông dis hçp chAp thuan; 
- D6i vOi quyt djnh v 1oi c phAn và tng s6 c phn cUa trng loi duçc quyn chào ban; 
thay di nganh ngh và lTnh virc kinh doanh; thay di ca cAu t chic quán 1 Tng cong ty; Du 
an du tu hoc ban tài san giá trj bang hoc iOn han 35% tng giá trj tài san duqc ghi trong báo 
cáo tài chmnh gAn nhAt cüa Tng cOng ty; t chtc 1i, giái th Tng cong ty thI phài duçc s c 
dOng d?i  din It nhAt 65% tng s6 phiu biu quyt cüa tAt cã c dông dir hop chAp thun; 
- Vic biu quyt bau thành viên Hi dng quãn trj (nu co) dt.rqc thrc hin theo phucing thtrc 
bAu dn phiu phü hqp vOi các quy djnh cüa Lust Doanh nghip và quy ch bau cCr di.rçic Di hi 
c dông thông qua. 

Diu 10. Phát biêu kin ti Di Hi 

1. Nguyen tAc 
- C dong/di din c dông tham dir Dti hi trVc tuyn duçic quyn clang k phát biu kin 
tháo lun trên giao din khi dang nhp vào Tài khoán cüa mInh. Ct dông CO th gcri câu hOi qua 
h thng trirc tuyn hoc phát biu trijc tuyn khi dtrçic Doân Chü tjch mOi phát biu. 

2. Cách thrc phát biu 
- C dong/di din c dông phát biu ngAn gn và tp trung vào dung nh&ng nOi  dung tr9ng tam 
can trao d&, phü hçip vOl ni dung chuorng trInh nghj sir cUa Di hi dã duqc thông qua. Chü to 
s sAp xp cho c dông phát biu theo thir tu clang k, dng thOi giãi dáp thAc mAc cüa cô dông. 
ChU toa D?i  hi cO quyn nhAc nhO hoc d nghj c cong tp trung vào ni dung trong tam can 
phát biu d tiEt kim thai gian và dam báo chAt hrçmg tháo 1un; s truAt quyn tham dii Di hi 
khi c cong c tInh khOng chAp hành các quy djnh cüa Dai hi, có hành vi gay ri, lam mAt trt 
tir hoc cO hành dng gay ãnh huOng trirc tip dn cOng tác diu hành Dai  hi. 

Diu 11. trách nhim vã quyn cüa Chü ta 

1. Trách nhim cüa Doàn Chü tjch: 

- Diu khin Di hOi  theo dung ni dung chirang trInh nghj sir, các th 1 quy ch dã dirçic Dai 
hi thông qua. Chü toa lam vic theo nguyen tAc tp trung dan chü và quy& djnh theo da s; 
- HuOng dn Di hOi  tháo lun, lAy kin biu quy& các vAn d nAm trong ni dung chuang 
trInh nghj sir cüa Di hi và các vAn d cO lien quan trong su& qua trInh Di hOi. 

2. Quyn cüa Doàn Chü tjch: 



- Doàn Chñ to? cO quyn thirc hin các bin pháp cAn thi& d diu khin cuc h9p mt cách 
hçip 1, có trt tr, dung theo chucing trmnh dã duçic thông qua và phàn ánh duçic mong muon cüa 
da s ngu?LYi dir hçp: 
- Quyt dlnh  cüa Doàn Chü tjch v vn d trInh tr, thu tVc  hoc các sij kin phát sinh ngoài 
chuang trinh Di hi hop trirc tuyn s mang tInh phán quyêt cao nhAt. 

Diu 12. Trách nhim cüa Ban Thir ky 

1. Ghi chép dAy dü, trung thirc toàn b ni dung din bin d?i  hi và nhung van dé dà duçic các 
c dông thông qua hoc con hxu ti D?i  hi; 
2. Soan thão Biên bàn hçp Di hi vã các Ngh quyt v các vAn d dä di.rçc thông qua t?i D?i 
hi. 

Diu 13. Trách nhim cüa T Kim phiu biêu quyt 

1. Xác dlnh  kt qua biu quy& cüa c dông v các vAn dé thông qua t?i  Dai  hOi; 
2. To chirc kiêm phiu biu quyt, 1p Biên bàn kim phiêu biu quyét; 
3. Nhanh chong thông báo cho Chü to? Va Ban Thu k kt qua biu quyt d dua vào Biên bàn 
và Nghj quyêt D?1  hi; 
4. Xem xét và báo cáo vâi D?i  hi quyt dnh nhung trung hqp vi ph?m th 1 biu quyt. 

Diu 14. Biên bàn và Nghj quyt Bai hi tlông c dông 

- TAt ca các ni dung t?i D?i hi Co dông phãi ducyc Thu k D?i  hi ghi vào Biên bàn hp Di 
hi dng c dông. Nghj quy& hçp D?i  hi dng c dông phài duçic dcc và thông qua truâc khi 

b mc D?i hOi. 

CHUNG III. HIU LIC THI HANH 

Biu 15. Hiu hrc thi hành 

Quy ch lam vic cUa D?i  hi dng c dông bAt thu?ing näm 2021 hp triic tuyn, bO phiu 
din tCr cña Tng cong ty c phAn bào him Petrolimex bao gm 15 Diu và cO hiu Iirc thi hãnh 
th?yi dim biu quy& thông qua. 

TM. BA! HQI BONG cO BONG 

CHU TQA 

TrAn Ngçc Nãm 
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