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Tp. Vüng Tàu, ngày 03 tháng 03 nám 2022 

GIAY M1I 
Tham du hçp Di hi C dông thirông niên nàm 2022 

KInh gui: Quy c dông 
Cong ty Co phan Dau tir Dau Mu Sao Mai — Ben D,nh 

Hi Ding Quãn Trj Cong ty Co phn Du tu Du Khi Sao Mai - Bn DInh (PVSB) trân 
tr9ng kInh miii Qu Co dong tham d%r Dai hOi dông cô dOng thuing nién näm 2022 (tr%rc 
tuyên), nhu sau: 

1. Thành phn: Các Co dOng /Nguii duçic üy quyn hcip pháp cüa c6 dông có ten trong 
Danh sách cô dông chOt ngày 28/02/2022. 

2. Thói gian ti chuc D3i hi: 08h30' thu sáu ngày 15/04/2022. 

3. Da dim diu hành Di hi: HOi  trurng Khách san  Du khI PTSC, S 09-11 Hoang 
Diu, Phithng 1, Tp. Vüng Tàu, tinh Ba Rja — VUng Tàu. 

4. HInh thirc t chirc: Trrc tuyn (dJ dam báo cho cOng tácphông chng djch Covid-19, 
COng ty KHONG tO chi-c dOn tiêp CO dông tgi dfa diem diêu hành Dai hi. Qu o 
don; vui lông tham dw Dgi h$i và th,cc hin biêu quyêt, bâu ci bang hInh thz-c tntc 
tuyên, bO phiêu din ti). 

5. Chrong trInh Di hi: Qu C dong vui lông truy cp website cüa Cong ty: 
www.pvsb.com.vn. 

6. Cách thuc tham dtr  D3i hi trrc tuyn và bó phiu din tu: 
- Qu CO dong cn cO mt trong các thit bj: may tInh Ca nhân/máy tInh d bàn/may tInh 

báng/di thoai thông minh có két nôi mang internet dé có th tham d%r hQp DHDCD. 
Qu CO dông vui lông truy cp vào website: pvsb.bvote.vn  ct tham d%r HQp và biu 
quyêt tü xa theo hInh thüc bO phiêu din t1r: 

* Ten dàng nhp: 
* M3t khau ding nhap: 

Lwu j: CO dông cO trách nhim bão mt ten truy cap, mt khu và các yu tO djnh danh 
khác do Cong ty cung cap dé dam báo rAng chi có CO dông m&i có quyên su drng Tài 
khoAn dAng nhp. 
Tnthng hqp üy quyn nguâi khác tham dir h9p, dê ngh qu CO dông gui Giy üy quyn 
ye dja chi: Cong ty Co phân Dâu tu Dâu khI Sao Mai — Ben Dinh, sO 65A3 &thng 
30/04, Phung ThAng Nhât, TP. Vung Tàu. CO dông cUng cO th gui ãnh chp Giây üy 



quyn den nhân vién quãn 1 c dông cüa Cong ty: Nguyn Thu Huong 
(SDT:0987806908 ho4c email: huongnxpvsb.com.vn  bAng dja chi email C dông dA 
dAng k vâi Trung tam Luu k Chüng khoan). Thii gian chm nhât truâc 1 0h00 ngày 
14/04/2022 de Cong ty cap tài khoAn và mA truy cp cho ngi.thi duçic üy quyàn tham d%r 
Hop. 

7. C dônglnhóm c dông có dü diu kin và nhu cu giâi thiu 1mg viên de bu lam 
Thãnh viên HDQT, Ban Kiem soát, dé nghj gui ho so 1mg cu ye Cong ty tniâc ngày 
khai mac  bAy muai hai (72) gi theo quy djnh. C dông thrc hin các quyn khac theo 
quy djnh cüa Lust  Doanh nghip. 

Trân trQng kInh miii .1. 

TM. HQI DONG QUAN 114! 
CHU TICH 

(Dd kj) 



CONG TY CO PHAN BAU TU' DAU KH! SÃO MA! — BEN D!NH 
CHUNG TR!NH DI HO! BONG CO BONG TRVC TUYEN NAM 2022 

Thôi gian : 08h30' ngày 15 tháng 04 näm 2022 

DIa dim: Hi trlxng Khách sn DAu khI PTSC, S 09-11 Hoàng Diu, Phu?ng 1, Tp. Vüng Tàu. 

• 07h30 — 08h30 

1. Kim tra, tng hçip s hrcmg c6 dông tham dr Dai  hi. 

• 08h30 — 09h00 

1. Tuyên b6 1 do khai mac Dai hi. Giâi thiu thành phAn tham dr. 

2. Báo cáo kim tra tu each c dông. 

3. Giâi thiu và 1y kin biu quyt thông qua Doàn ChU tjch, Doàn Thu k, Ban Kim phiu. 

4. Thông qua Quy ch lam vic cUa Dai  hi. 

5. Thông qua Chucing trInh lam vic cüa Dai  hi. 

• 09h00 — 10h20 

1. Chü tjch HDQT trinh bay Báo cáo kt qua hoat dung näm 2021 và k hoach hoat dng näm 
2022 cüa HDQT Cong ty. 

2. Giám dc Cong ty trInh bay Báo cáo k& qua SXKD và du tu XDCB nàm 2021, k hoach 
nm 2022; 

3. Truông Ban kim soát trInh bay Báo cáo kt qua hoat dng näin 2021 và k hoach thim vi,i 
nm 2022 cUa Ban kiêm soát Cong ty. 

4. Doàn ChU tjch trinh DHDCD các tY trinh thông qua các ni dung: 

- Báo cáo tài chInh näm 2021 dä ducc kim toán. 

- Phuong an phân ph& li nhun näm 2021 và k hoach tài chinh näm 2022. 

- Thu lao và chi phi hoat dng cho Thành vién HDQT và Ban kim soát näm 2022. 

- Lra ch9n Dcm vi kim toán th%rc hin kim toán Báo cáo Tài chinh nàm 2022. 

- B6 suns ngânh ngh kinh doanh va süa Mi, b6 sung Diu l Cong ty. 

- Co cAu nhân sr và bu thành viên HDQT, Ban Kim soát Cong ty nhim k 2022-2027. 

- Các vn d khác thuc thm quyn cüa Dai  hi dng c dông. 

• 10h20 — 10h30: Nghi giái lao. 

• 10h30 — llh00 

1. Tháoluãn. 

2. Tip thu kin, giái clap nhüng kin nghj cUa C dông và biu quyt thông qua các nOi  dung 
Dai hi. 

3. Phát biu kin cüa Dai  din Tng Cong ty C6 ph.n Djch vi K5 thut Du khI Vit Nam. 

• llhOO-11h30 

1. Ban Kim phiu Báo cáo kt qua kim phiu. 

2. Ban Thu k' d9c Biên bàn và thông qua Nghj quyt Dai  hi. 

• 11h30 B mac dai hôi. 
(Q) 



TONG CONG TY CO PHAN DICH VJ K'' THUAT DAU Kifi VIT NAM 
CONG TY CO PHAN DAU flY DAU Kill SAO MAI - BEN DINH 

S6 65A3 duô'ng 30/4, Phuing Thing Nh.t, TP. Vüng Tàu, Tinh Ba Rja — Wing Tàu 
Din thoai : 0254.3628 188 - Fax: 0254.3628189 - Website: www.pvsb.com.vn  

GIAY DANG KY IUY QUYEN THAM D1T 
DAI HQI CO DONG THU1NG NIEN NAM 2022 

Kmnh 2ui: Ban T chirc Di hi c dông thtrông niên nAm 2022 
Cong ty C6 phAn Du hr Du khI Sao Mai - Bn Dinh 

Ten c6 dông:  
Da chi  
Diên thoai: Fax E-mail  
S6 CCCD/GiAy CNDKKD cp ngày tai  
S6 c ph.n sâ hUu (tInh dn ngày 28/02/2022) c phn. 
Tôi dA nhn duçic dÀy dU thông tin v phiên h9p Dai  hi c dông thua'ng niên nAm 2022 cüa Cong ty. 
Bang van bàn nay tôi: 

1. Bang k tham dy phiên hçp Di hi ding C dông: 

2. Uy quyn cho: 

Ong /Bà:  

S CMND s: cAp ngày ti  
Dja chi:  
Din thoi: Fax E-mail  
S6 c phÀn üy quyn  

3. Uyquyncho: 
- Ong TrÀn Hãi BInh — Chü tjch HDQT Cong ty SMBD 

S6 c phAn uy quyn  

- Ong Phüng Nhir Dung — Thành viên HDQT, Giám dc Cong ty SMBD 
S c phÀn üy quyn  

4. Ni dung üy quyn: 
- Thay mt tôi tham d%r Di hi c dOng thirông niên nam 2022 Cong ty C phÀn DÀu hr DÀu khI 

Sao Mai - Bn DInh dE biu quyt các vn d thuc thm quyn cüa DHDCD vài s6 c phiu biu 
quyét tucYng tng vi s c phAn dai  din. Vic üy quyn néu trén có hiu 1ic k tü ngày k cho dn 
khi kt thüc k' Dai  hi. 

Tôi hoàn toãn chju trách nhim trixâc pháp 1ut v sir Uy quyn nay và cam kt không cO bAt k' sir 
khiéu nai  nào v sau. 

Ngirô'i drçc üy quyn 
(, ghi rô hQ và ten) 

,ngây Tháng näm 2022 
Ngirôi daug k5' /Uy quyn tham dy 

(K và viêt rö hQ ten, dóng dáu nêu là to chic,) 



PVSB CO PHAN DICH VIJ 
KI THU4T  DAU KHi VIT NAM 

CONGTYCOPHANDAUTIfDAUKHI 
SAO MA! — BEN DINH 

CONG HOA xA HQ! CHU NGHIA VIIT NAM 
Dc 1p  - Ty do - Hinh phüc 

Vüng Tàu, ngày.......tháng......nãm 2022 

Di thão 

QUY CHE LAM VIC 
Di1 HQI BONG CO BONG TH1JNG NIEN NAM 2022 

CONG TY CO PHAN DAU T!1 DAU Kill SAO MAI - BEN DINH 
(DJ HQI TRVC TUYEN VA BIEU QUYET BANG PHIY(YNG THU'C BO PHIEU DIN TCI) 

CHU'ONG I 

NHUNG QUY DJNH CHUNG 

Diu 1. Ph3m vi áp dung 

1. Quy ch nay duc áp ding cho vic t chirc Dai  hi dng c dông thung niên nm 2022 cüa 

Cong ty C6 phn Du tu Du khi Sao Mai - Bn Dinh (sau day gçi tt là "Di hi" hoc "DHDCD") 
bang hmnh thirc Dai hOi trrc tuyn và biu quyt bang phucing thirc bô phiu din tr cUa các C 

dông tai uOc hp  Dai  hi trIc tuyn. 

2. Quy ch nay quy djnh ci th quyn và nghTa vi cüa C6 dông và các ben tham gia Dai  hi, diu 

kiin, th thixc tin hành Di hi. 

3. C dông, dai  din C dông và các ben tham gia có trách nhim thrc hin theo các quy djnh ti 

Quy ch nay. 

Diu 2. Giai thIch tü ngfr 

1. PVSB : Là Cong ty C phAn D&u tu Dan khI Sao Mai - Bn DInh (MA chüng khoán: PSB). 

2. C dông: Là nguM sâ hthi It nht mOt  c6 phAn cüa PVSB, có ten trong danh sách c dông tai  ngày 

ch6t quyn do Trung tam Luu k Ching khoán Vit Nam (VSD) cung cp hoc là ngui dtrc C 
dông Uy quyn hçip 1 và cIA duçic PVSB cp tài khoãn truy cp d tham d%r Dai hOi trIc tuyn, bO 

phiu din tir. 

3. Di hi tryc tuyn: Là cuc hop Dai hi dng c dong duçic th chc thông qua áp d%lng các giái 

pháp cong ngh thông tin hin di d truyn tãi am thanh vàIhoc hInh ánh Dai hOi, cho phép các 

c6 dông a các dja diEm khác nhau có thE tham d, theo dOi, thâo lun vA biEu quyEt cac vAn dE cUa 

cuc hop. 

4. Dja diEm t chfrc Di hi tryc tuyEn: Bao g6m dja diEm chInh (dja diEm diEu hành Dai hOi) va 
các dja diEm khác. Trong do, dja diEm chInh là noi ChU tça tham dir và chU trI cuc hop,  các dja 

diEm khác là noi C dông dAng nhp vào H thong tr%rc tuyEn b&ng Tài khoàn truy cp cIA ducc 

PVSB cung cAp dE tham d Di hi trrc tuyEn. 

5. Bô phiEu din tfr: Là vic C dông hoc dai  din üy quyEn cüa C dông thrc hin biEu quyEt ti 

cuc hp DHDCD theo hinh thirc bô phiEu trên He th6ng trirc tuyEn. 

6. H thng tryc tuyEn: Là i.rng diing/h th6ng phAn mEm/website mA PVSB si1 dicing dE phic vii 

vic t chüc DHDCD trrc tuyEn vàJhoc bO phiEu din tir. 

7. DAng k tham dy D3i hi tryc tuyEn: Là vic c dong sü d%lng mt kênh thông tin phü hcip thông 

báo cho PVSB yE vic mInh hoäc dai  din cUa minh s thrc hin tham d%r Dai  hi. 
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8. Thông tin dAng nhp: Bao gm Ten dang nhp (Usemame/ID) và mt khu (Password) trong 
Thu mcii hcp hoc ma OTP duçic giri vào s din thoai cüa c6 dông hoc s6 din thoai cüa nguâi 
ducic üy quyn. Mt khu và mA OTP duçic PVSB cung cp duy nht cho tTng c6 dông hoc nguäi 
dircic c6 dông üy quyn tai  Thu miii h9p hoc s din thoai cüa C dong, ngun ducic c6 dông üy 
quyên. 

9. Thôi gian mo H th6ng trirc tuyn: Là thii dMm bt dAu d C6 dông có th truy cap, dQc tài lieu 
cüa Dai  hi. Th?ñ gian biu quyét các nOi  dung cUa Dai hOi th%rc hin theo quy djnh cüa Ban T 
chüc Dai  hi. 

10. Thôi gian mO cng biu quyt: Là thñ dim b& du d c6 dông co th th%rc hin biu quyêt các 
ni dung cn biéu quyt cUa Dai hi. 

11. ThOi gian dOng ella H thng/dOng cng biu quyt: Là thyi dim H th6ng tr%rc tuyn dóng 
truy cap, khóa biu quy&, ... theo thông báo cüa Ban T chrc Di hi. 

12. CIc tw vit tat có ngMa nhu sau: DHDCD/Dai hi: Dai hi d6ng c6 dông; HDQT: HOi  d6ng 
quân trj; BKS: Ban kim soát. 

CHUYNG II 

DIEu KILN THAM DII DA! HQI 

Diu 3. Diu kiin tham di Dai hi 

Các C6 dông cá nhãn hoc hoc T6 chiic Co ten trong danh sách c6 dông tai  ngày ch6t quyn CO quyn 
tham dir Dai  hi hoc C6 dông cO th üy quyn cho ngu&i khác tham d%r Dai  hi. PVSB thc hin cap 
tài khoãn truy cp d C6 dông/Nguäi duçvc C6 dông üy quyn tham d%r Dai  hi theo quy ctinh cüa Quy 
ch nAy vA quy djnh cüa pháp lust. 

Diu 4. CIc hInh thuc tham dir Di hi 

C6 dong ducic coi là tham dr cuc h9p DHDCD trong các tru&ng hçp sau day: 

1. M& C6 dông sê ducic cung cp mOt  tài khoãn truy cp và mt khAu d dAng nhp vào He th6ng 
trirc tuyn. Tài khoân truy cp cüa C6 dong se duçic mA hOa d dam bAo xác thrc tu cách c6 dông 
tham dir. PVSB thông báo cho C6 dông tAi khoân truy cp và mat khu tai  Thu mi h9p. 

2. Các C6 dông dr hQp theo hinh thüc trirc tuyn sê dtrçic xác thrc tu each tham d%r DHDCD và duçc 
xem là tham d%r và biu quyt tai Dai hOi nu C6 dông dA hoàn thành vic clang nhp bang Ten 
clang nhp (Usemame), mt khu/mA OTP duçic cung cp vA gui biu quyt hcip l trên H th6ng. 

3. Ban 16 chüc D?i hOi th%rc hin ma cra H th6ng tWc  tuyn d c6 cong cO th truy cp H th6ng, 
xem tâ.i 1iu, biu quyt truàc 03 (ba) ngày tInh dn ngày dir kin khai mc Dai hi. 

CHING III 

QUYEN VA NGHIA VJ CUA CO DONG VA CAC BEN THAM GIA DiI HQI 

Diu 5. Quyn vl nghIa vy cüa các C6 dông ho*c NgtrOi di din theo uy quyn 

1. Quyn cUa các C6 dông hoac Ngtrai dai  din theo üy quyn: 

a. c6 dông hoc Nguvi dai  din theo üy quyn duçic quyn tham dir Dai  hi, duçc biu quyt tat cA 
các v&n d& cüa Dai  hi theo quy djnh cüa Luât Doanh nghip và các vAn bàn pháp lut có lien 
quan. 

b. c6 dông th%rc hin tham d%r Dai  hi trrc tuyn thI thirc hin clAng nhp vào h th6ng tric tuyn tai 
dja chi: nvsb.bvote.vn  dé tham d Dai hi vA biéu quyét các van dé tai  Dai hi. c6 dông cO th 
clang nhp thông qua các hInh thüc sau: 

" Ding ma dàng nhp (ID) và ma OTP dl dang nháp vào h th6ng, 
' Dung ma dàng nhp (ID) và m4t  khdu trong Tint môl dl däng nháp vao h thong. 
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MA dAng nhp (ID) cüa Ci dông là mt trong các loai giy t sau: S giAy chüng minh than dan; 
s6 the cAn cuOc cong dan; MA s6 doanh nghip; MA s nhà dAu tu nuâc ngoài. 

Sau khi C dông dAng nhp vao h thng thI mA OTP ducic gui vào s din thoai cüa C6 dong 

hoc s6 ctin thoai cüa Ngtr&i duçic C6 dông üy quyn. 

Tru&ng hcrp C6 dông thay di s din thoi thI lien h vài PVSB d cp nht s din thoai mdi. 

Tru&ng hqp c dong thay d6i thông tin cá nhAn thI lien h vói Thành viên itru k noi c dông ma 
tài khoân d cp nht. Di vâi C dOng chua itru k thI lien h vôi PVSB d cp that. 

Mt khu: Duçic thông báo cho C dông ti Thu m&i hçp. 

c. c6 dOng và Ngixi duçic uy quyn co quyn tham dr Dai  hi và tham gia biu quy& các vn d 
tip theo cüa Dai  hi.  Dai  hi không có trách nhim drng, biu quy& lai  các v&n d dA thông qua 
và hiu 1%rc cüa các dçit biu quyt dA tin hành trtrac dO sê không bj ânh huâng. 

d. Truàrng hçirp không th tham d%r Dai  hi, C6 dông cO th üy quyn cho nguri khác tham d%r và biu 
quy& các vn d ti Dai  hi. Vic Uy quyn nay cO the dtrqc thrc hin trrc tuyen trên H thóng 
hoc C6 dông hoàn thin Giy Uy quyen theo mu cUa PVSB. Khi C dông Uy quyen cho nguôi 
khác tham di,r Dai  hi bang Giy üy quyen thi th%rc hin theo quy djnh sau day: 

Ddi vó'i Cd dong là cá nhân, van bàn zy  quyn phái có chü kj cüa d dong và Ngze&i dwcxc C'd 
dong üy quyn de hop. 

Ddi vái cd dông là Td cht-c, van bàn iy  quyn phái có chü' k)5 cza ngu&i dzng ddu td chtc/ngzthi 
dgi din theo pháp luçt cza td chrc, dóng dcu cüa td chik, hQ ten ngwài /c và chü k, hQ ten càa 
ngithi dirçic iy  quyn die hop. 

Theo do, vái dai din dieoc üy quyn, nlu ben dzaxc üy quyn khongphai cd dong cia PVSB, sau 
khi nhn ditac üy quyn hcrp l, PVSB Se cung cAp ten dang nhp và mt khdu truy cap cho ben 
dteçic üy quyn. Cd dông chju hoàn toàn trách nhim vái thông tin üy quyn dã gz'ei v PVSB. Ngzthi 
dwçrc jy quyn tham de Dgi h5i phái tuán thz các quy djnh tgi Quy chl nay, chju se diu khiJn 
cza Chü tQa doàn và tOn trong kit qua lam vic tgi Dqi h(5i. 

Trzthng hop  Ngwài dwçrc üy quyn là cd dong cüa PVSB thI sau khi ben üy quyn hoàn tAt thz tyc 
ày quyn, sd lwçrng cd phdn cüa ben ày quyn sê dwic cong ddn vao sd cdphdn cüa ben nhán ày 
quyn khi tham die Dai h(5i. Ben nh4n  ày quyn có quyn biu quylt theo tdng sd cd phdn hoäc 
bilu quyEt theo tzng sd cdphdn ma mInh nhan  ày quyn. 

2. NghTa vi cüa các Co dong hoc Nguai dai  din theo üy quyen: 

a. Trong th&i gian din ra Dai hOi,  các C6 dOng phái tuân thu theo si,r hithng dn cüa ChU tQa Di hOi, 
üng xu vAn minh, ljch sir và giü trt t%r. 

b. Trang phic cüa Co dong, dai  bieu dam bào tInh ljch sir, trang trpng. 

c. C dông tham dr hçp thông qua H thng tri,rc tuyen cO nghTa v11: 

Chudn bj va sà dyng thilt bj hop  trec tuyln pith hop, có kit ndi internet d dam báo theo dôi diecc 
diln bidn càa Dqi h5i triec tuyln. 

Tham dte,  thtc  hien  bku quylt ddy dà các n5i dung, chwoiig trInh càa Dgi h5i. 

Báo mt các thông tin lien quan dIn tài khoán truy c4p  nine: Ten, các ylu td djnh danh khác (nIu 
co) càa tài khoán truy cp và m(2t khdu dàng nháp ma PVSB cung cAp cho cd dong theo Tine m&i 
hop dl dam báo rang chi cO Cd dOng mái cO quyln thyc hien viec de hop trên H thdng tryc tuyln. 
Cd dong cO trách nhiem  báo dam Ngze&i dqi dien  theo ày quyln së tuán thà quy djnh tqi khoàn nay 
twang tie nhie Cd dOng. 

Chju trách nhiem  vl moi rài ro, tranh chAp lien quan dIn viec  de  hop  thy-c  hien  bang tài khoán 
truy c4p  càa Cd dOng trên H thdng try-c tuyln. Viec thy-c hien  dy-hop và bilu quylt trên H thông 
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trwc tuyln bcng ten truy c4p  vái dzng mat khdu và/hoc các ylu td djnh danh khác Se dzeç,c mac' 
nh/en coi là chI cza d dông. 

Phãi thzthng xuyên c4p  nhát thông tin sd din thogi, dja chi lien lgc, ija chi thu- din tir chInh xác, 
ddy dz, trung thtc tgi ncri lu-u /g chtng khoán d dam báo nhan  du-çic thông báo tài khoán truy 
cap và chju hoàn toàn trách nhim ddi vái các thông tin dã dáng kj nay. 

Nghiem tzk chá'p hành Quy chl td cháv Dai h5i, ton trgng kt qua lam vic tai Dcii h3i. 

Diu 6. Quyn và nghia vy cüa Ban kim tra tir cách c dông 

1. Ban kim tra tu cách ci dông gm 01 Trixâng ban và mt s6 thành viên do Hi dng Quan trj 
quyt djnh thành lap. Ban kim tra tu cách c dông có chrc näng kMm tra tu cách cé, dông hoc 

dai din üy quyn tham d%r Dai  hi: Kim tra xác nhtn tu cách c6 dong tham d Dai hi tr%rc tuyén 
theo ding quy djnh pháp 1ut, Diu 1 cüa PVSB và Quy ch nay; Báo cáo tru,c Dai hi v kt 
qua kMm tra Ut cách C6 dông tham dir Dai hi. 

2. Phuang thCrc kim tra: Ban kim tra xác nhn tu cách c6 dong cAn cü vào thông tin ding nhp tr 
Tài khoãn cüa các c6 dông d lam co sâ xác djnh s6 c6 dông, S6 c6 ph.n và t5' 1 tham dv Dai hi 
tr%rc tuyên. 

3. Ban kim tra tu cách c6 dông CO quyn thành 1p bO phn giüp vic d hoàn thành nhim vit cüa 
Ban. 

Diu 7. Ban Chü t9a và Chü tça Di hi 

1. Ban Chü t9a Dai  hi do Dai hi biu quyt thông qua g6m Chü tpa Dai hi là Chü tjch HDQT và 
02 thãnh viên, có chüc nAng diu khin Dai hOi. 

2. Quyn và nghia vi1i cüa Ban Chü tça: 

a. Diu hành các hoat dng cUa phiên hQp theo chuong trinh dA duçic Dai  hi thông qua. Tin hành 
các cong vic cn thit d phiên h9p Dai  hi d6ng C6 dông din ra cO trt tsr; dáp ng duçic mong 
mu6n cüa da s6 c6 dông tham dir; 

b. Cu mt hoc mt s6 nguii lam Thu k cuOc  hQp, giài thiu d Dai  hi bu ch9n Ban kim phieu; 

c. Huâng dn vic tháo lun tai  phiên hop; 

d. TrInh dr thão v nhttng ni dung c.n thi& d Di hi biéu quy&; 

e. Trá Ru nhung vn dè do C6 dông yêu cAu hoc chi djth nguñ trá lôi. 

3. Quyt djnh cUa Chü tQa v v.n d trinh tsr, thu t%lc hoc các sr kin phát sinh ngoài chucvng trInh 
cUa Dai hOi sê mang tInh phan quyt cao nhAt. 

4. Chu tQa tin hãnh các cong vic duçuc cho là can thit d diu khin Dai  hi  mOt  cách hçup l và có 
trt tsr, hoAc d Dai  hi phãn ánh duçuc mong mu6n cüa da s6 C6  dông tham dir. 

5. Không cn lay kién cüa Dai hi, bat Cu lüc nào ChU tQa cting cO th tn hoân Dai  hi dn mOt 
th&i dim khác (pith hcip vái quy djnh tgi Lut Doanh nghip, Diu l cza PVSB) va tai mOt dja 
dim khác do Chü tQa quyt djnh néu nhn thay rang: 

a. Hãnh vi cia nhftng nguài cO mAt can tth hoAc cO khá nAng can trâ din bin có trât tr cüa cuc 
h9p; hoc 

b. Sr tn hoan là cn thiét d các cong vic cüa Dai  hi duçic tin hành mt cách hçup l. 

Diu 8. Quyn và nghta vy cüa Ban Thir k Diri hi 

1. Ban Thu k Dai  hi g6m 01 Truâng ban và mt s6 thành viên do Ban Chu tQa chi djnh. 

2. Ban Thu ky Dai  hi thvc hin các cong vic trçu giüp theo phAn cong cüa ChU t9a nhu: Ghi chép 
Biên ban v din bin cuc hQp Dai  hi, phan ánh trung thvc, chInh xác, dy dü nOi  dung  Dai  hi 
trong Biên ban và Nghj quyt )ai  hi; trinh bay trtrôc Dai hi v Biên ban và Nghj quyt Di hi; 

FVSB - Quy c/il lam vic DHDGD thwãng n/en nám 2022 4 



tip nhn các kin dong gop, tháo 1un cUa C6 dong và chuyn cho Ban chü t9a Di hi d Ban 
chU t9a phãn h6i cho các Co dông. 

Diu 9. Quyn và nghia vu cüa Ban kim phiu 

1. Ban kim phiu g6m 01 Tnxing ban và mt s6 thAnh vién và do Dai hi biu quyt thông qua theo 
d nghj cüa Ban Chü tQa. 

2. Ban kim phiu Co quyn thành 1p b phn ghp vic d hoàn thành nhim vi cUa Ban. 

3. Ban kim phiu CO nhim vi,i: 

a. HuOng dn cho c6 dông cách thrc dang nhp, biu quyt, bu cü tai Dai hi tri,rc tuyn. 

b. Ghi nhn kt qua biu quyt cüa cac c6 dong va dai din c6 dông d6i vOi cac vAn d duçc lAy 
kin thông qua ti Di hi; 

c. T6ng hcip và báo cáo Ban Chü t9a kát qua biu quyt các vAn d cüa Di hi; 

d. Tin hành t6ng hcip k& qua kim phiu và 1p Biên bàn kim phiu biu quy&, phiu bAu cr thông 
qua các nOi  dung trinh Dai  hi d6ng c6 dông; 

e. Báo cáo kt qua kim phiu biu quyt, phiu bAn cü truâc Di hi; 

f. Bàn giao Biên bàn kim phiu cho Chü tQa hoc Thtr k Dai hOi; 

g. Cüng Ban Chü t9a Dai hOi xem xét và giái quy& khiu nai,  t6 cáo v k& qua biu quy&, k& qua 
bAu cü (nu cO) và báo cáo d Dai  hi d6ng c6 dOng quyM djnh; 

h. Thirc hin các thim vii duçic giao khác. 

CHUONG IV 

TRINH TV TIEN HANH BA! HQI 

Diu 10. Diu kiin tin hành Di hi 

Dai hOi chrçic tin hành khi CO s6 C6 dông d%r hçp di din cho trén 50% t6ng s6 phiu biu quy&, theo 
danh sách ch6t quyn cüa VSD (tai ngày 28/02/2022). Ban kim tra ttr each c6 dông thông báo s6 
luçing c6 dông tham dr, t6ng s6 c6 phAn có quyn biu quy& và t l tham dr d Di hi có th tin 

hành theo quy djnh. 

Biu 11. Cách thfrc tin hành và trt tip' Di hi 

1. Di hi dr kin din ra trong 1/2 ngày. 

2. Dai hOi s iAn ltrçit thão 1un và thông qua các ni dung nêu ti Chumg trinh Dai hOi  d6ng C6 dông. 

3. C6 dông tham dr dung thiM bj dAu cu6i phái dam báo kt n6i internet trong thôi gian tham gia Dai 
hi va ma micro khi duçc mai phát biu. 

Biu 12. Chtrmig trinh, ni dung lam vic cüa Di hi 

1. Chuang trInh va nOi  dung hçp cüa Dai hi phái duçic Dai hi d6ng C6 dông thông qua ngay trong 
phAn khai mac  và nêu rO thiñ gian d6i vài trng ni dung trong cuc h9p. 

2. Tnräng hçip trong qua trinh t6 chirc cuc h9p nu Chü t9a cO d xuAt thay d6i chucing trinh và ni 
dung h9p, các thay d6i phãi di.rcic Dai hOi thông qua. 

Diu 13. Thão lun và chAt vAn ti Bi hi 

1. Vic thão iun chi dUçYC th%rc hin trong thai gian quy djnh và thuc pham vi các vAn d trinh bay 
trong chi.rcing trmnh ni dung Dai  hi d6ng C6 dOng. 

2. Cn cir vào s6 ltrcing (26 dông tham di,r và th?ñ hrçing cho phép cüa Dai  hi, Ban ChU t9a Dai  hi 

cO th lira ch9n phucing pháp diu khin cuc h9p. c6 dông thrc hin thao lun theo htrâng dAn 
cUa Chü tQa trong qua trinh din ra Di hOi  tr%rc tuyn bAng hinh thuc thào lun, chAt vAn trirc 
tuyn va dtrçic sr d6ng ' cia Ban Chü tQa hoc gui câu hôi gui cho Ban ChU tQa Dai hOi thông qua 
h th6ng trrc tuyén. Trong cüng mt thai dim chi cO mt C6 dông ducic quyn phát biu. Truang 
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hcxp nhiu C6 dông cO kin cüng lüc thI Chü tQa sê mäi tirng C6 dông trInh bay kin cüa mInh' 
theo ni dung tháo 1un. 

3. C6 dong phát biu ngn gçn và tp trung vào dung nOi  dung tr9ng tam can trao d6i, phü hcip vâi 
chumg trInh Dai hOi dA thông qua. Ni dung kin d xut cüa c6 dông không thrçic vi phm pháp 
luât, lien quan dn v.n d cá nhãn hoc vuçit qua quyn han  cüa doanh nghip. ChU t9a Dai hOi có 
quyn nhc nhâ hoc d nghj C6 dong tp trung vào ni dung tr9ng tam can phát biu d tit kim 
th?i gian và dam bâo chit lucrng tháo 1un. 

4. fai hi th6ng nhAt t6ng thii hrcing phát biu cüa mt c6 dông t6i da không qua 3 phut/lan. Nu 
qua thai hrcmg nay, Chü tQa Dai  hi có th yêu can c6 dông 1p cac câu hôi, kin nghj thành vAn 
bàn, Ban Thu k Dai hOi  s ghi thin và HOi  d6ng quán trj trong phm vi tham quyn cüa mInh s 
phüc dáp cho các c6 dông trong thai gian sam nhAt. 

Diu 14. Thông qua Quyt dtnh  cüa cuc h9p Di hi ding c6 dông 

Vic thông qua quyt djnh cüa Dai  hi d6ng c6 dông d6i vâi các báo cáo, t trInh tai  Dai  hOi  duçic quy 
djnh ct th nhtr sau: 

1. D6i vâi các ni dung quy djnh tai  Khoàn 1 Diu 148 Lut Doanh nghip, thI ni dung duçc thông 
qua khi có it nht 65% s6 phiu biu quy& cüa các C6 dông tham gia biu quyt tan thành. 

2. Các ni dung con lai  di.rçic thông qua khi duqc s6 c6 dông dai  din cho trên 50% s6 phiu bMu quyt 
cUa các c6 dông tham gia biu quyt tan thành. 

3. T 1 cia các phuang an biu quyt ducic tInh trên t6ng s6 phiu biu quyt hçip 1 cüa cac c6 dông 
tham gia biu quyt theo tüng ni dung. Các c6 dông tham d%r Dai  hi nhung không tham gia biu 
quy4t (co the2  khong tham gia biJu quylt toàn b hoc khong (ham gia biJu quyJt môt hay nhiJu n3i 
dung) thI s6 c6 phAn cüa c6 dông dO không duçic tInh vâo t6ng s6 phiu tham gia biu quyt và 
không duçic kim phMu theo trng nOi  dung không tham gia biu quy& dO. 

Diu 15. Cich thuc biu quyt thông qua các ni dung ti phiên hçp DHDCD trVc  tuyn 
1. Thai dim biu quy&: 

a. Thai gian c6 dông cO th bt dau truy cp H th6ng trrc tuyn d thc hin bO phiu din tir duçrc 
thrc hin truâc ba ngày tinh dn ngày khai mac  Di  hOi  cho dn khi Ban ChU t9a thông báo k& 
thüc vic bO phiu. 

b. Vic bO phiu din tü cO th th%rc hin trtrOc khi DHDCD din ra và/hoc tai  DHDCD. C6 dong 
cO quyn biu quyét tr thai dim ma cüa h th6ng dn truâc thai dim k& thüc biu quyt theo 
thông báo ciia Ban ChU t9a. 

2. Cách thüc biu quy&: 

Khi th%rc hin bO phiu din tCr trén H th6ng tric tuyn, c6 dông phAi tuân thU các nghTa vi quy djnh 
tai dim c khoân 2 Diu 5 Quy ch nay. Mi c6 dông dang thp vào H th6ng trVc tuyn thông qua 
tài khoãn truy cp ma c6 dông duçxc cung cp tai  Thu mai hQp và thc hin bô phiu tren H th6ng 
trirc tuyén. 

3. Phumg thüc biu quyt: 

a. Phucing thc biu quyt thông qua các thU tic khai mac Dai hi, các Báo cáo và T trInh, Biên 
bàn vâ Nghj quyt Dai  hi: 

Cd dOng hoc dqi din zy quyJn cza cd dong quylt djnh biJu quylt bcng hInh t1n-c dánh ddu chQn 
vào 01 trong 03 ô twong áng "Tdn thành ", "Không kin thành ", "Không có j5 kim" ddi vol tftng 
nôi dung và nhdn nzt "Gui biju quyit" dl hu và gt-i kit qua bilu quylt len H thdng. 

Cd dông hoc dqi din zy quyln cüa d dông không thl thay ddi kit qua bilu quylt sau khi dã gui 
thành cong len H tMng. Di vOl các nôi  dung bilu quylt thay ddi hoc phát sinh trong th&i gian 
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td chc Dcii hi, Cd dông hoc dgi din üy quyn cza Cd dong thtc hin bidu quylt iqi/bidu quylt 

bd sung cho nhng ni dung thay ddi, phát sinh do. Trtthng hqp Cd dong khOng thd thtc hin vic 
biu quydt iqi/bidu quyt bd sung thI ni dung thay ddi dO duçxc coi là Cd dong khong tham gia 

biu quylt. 

b. Phumg thirc biu quy& bu cr (bu dn phiu): 

- S phiu bu duçic tInh theo phuong thurc bu dn phiu, theo do mi C6 dông có t6ng s6 phiu 
duçic quyn bu tucing üng vâi t6ng s6 C6 ph.n nhân (x) vOi s6 lucing thành viên duc bu cüa 
HDQT, BKS và c6 dông Co quyn d6n h& t6ng s6 phiu ducic quyn bAu cUa mmnh cho mOt  hoc 

mOt s6 trng viên. C6 dông CO th thp s6 phiu bu, h th6ng sê hin thj s6 % tucing rng ma 

c6 dông bu cho ixng vien hoc C6 dông thp s6 % mu6n bu, h th6ng sè hin thj s6 phiu bAu 

tuong 1rng. 

Ngu?ñ trüng cir thành viên HDQT, thành viên BKS duçrc xác djnh theo s6 phiu bu tInh tr cao 
xu6ng thp, bt du tir irng cü viên CO s6 phMu bAu cao thAt cho dn khi dU s6 thành viên quy 

djnh. Nu có tir hai rng vien cho thành viên cu6i cing duçic bu cO s6 phiu bng nhau thI Dai hOi 

thirc hin bu lai  trong s6 các üng viên có s6 phiu bu bang nhau dO. 

c. K& qua biu quyt cüa c6 dông hoc dai  din üy quyn cUa C6 dong là t6ng hcip kt qua biu 

quyt duçc ghi nhtn ti th&i dim kt thüc bO phiu do Chü tça thông báo tai  DHDCD. K tir thai 

dim kt thüc bO phiu d6i vâi trng ni dung xin kin DHDCD, H tb6ng trrc tuyn sê dtrçic 

khóa lai và C6 dông, dai  din theo Uy quyn cüa C6 dông không th thirc hin biu quyt d6i vOi 
nOi dung d bj khóa. K& qua biu quy& theo tmg nOi  dung s duçvc Ban kim phiu báo cáo Di 

hi ngay sau khi hoàn tAt cong tác kMm phiu biu quyk 

d. Khi diu hành Di hi, Chü t9a phãi thông báo thyi dim kt thüc bO phiu trén H th6ng d c6 
dông th%rc hin quyn cUa minh. Trithng hçip c6 dông gap triic trc v vic bO phiu trên H th6ng 
có th lien h v cac dja chi M trçl nêu tai  Thu m&i h9p d ducic huâng dn, h trçr hoàn thành vic 
bO phiu. K tü th?ñ dim H th6ng dOng ni dung bO phiu, c6 dOng không có quyn thay d6i 
bAt cir ni dung nào dA bO phiu, kt qua bO phiu cüa c6 dông dtrcc ghi nh.n trên H th6ng là kt 
qua cu6i cüng và PVSB duqc min thr trách thim v k& qua biu quy& cüa c6 dông khi c6 dông 
dà dang nhp hçip l và biu quyt trên H th6ng. 

e. TInh hcip l cüa phiu biu quyt: Phiu biu quy& hçip l là phiu biu quyt cüa c6 dông hoc 
dai din üy quyn cüa Co dong cO tham gia biu quyt, cO chQn phucrng an biu quyt và hoàn 
thành vic g1ri len H th6ng tr%rc tuyn. Kt qua biu quy& duçc tInh trên t6ng s6 c6 ph.n tham 
gia biu quyt hçip l cUa tmg ni dung. 

f. Tru&ng hçip c6 dông dàng thp thành cong d tham dir Dai hOi trrc tuyn nhtmg không 1ra chçn 
' kin nao ('khOng dánh cMu chQn vao ô nao), H th6ng së ghi nhn là c6 dông không tham gia 

biu quy& cüa ni dung do. 

Diu 16. Biên bàn cuc hçp Di hi d6ng C6 dông 

1. Cuc hçp Di hi d6ng c6 dong phái duçic ghi biên bàn và cO th ghi am hoc ghi và km giCt dirâi 
hith thirc din tü khác. Biên bàn phái 1p bang ting Vit và cO các ni dung chü yu sau day: 

a. Ten, dja chi tr%1 so chIth, ma s6 doanh nghip; 

b. Thai gian và dja dim hQp Dai  hi d6ng c6 dong; 

c. Chucing trInh và nOi  dung cuc hQp; 

d. HQ, ten Chü t9a và Thu k; 

e. Tom tt din bin CUC hp và các kin phát biu ti Di hi d6ng c6 dông v trng vAn d trong 

ni dung chucmg trinh hçp; 
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f. S C6 dong và thng s phiéu biu quyt cüa các C dông tham gia biu quy&, ph%1 1%lc danh sách 
C6 dông, dai  din c8 dông tham gia biu quy& vâi s6 phiu tumg üng; 

g. Tng s6 phiu biéu quyt d& vâi tmg v.n d biu quyt, trong do ghi rO phucmg thüc biu quy&, 
tng s6 phMu hçip l, không hcip l, tan thành, không tan thành và không cO kin; t' 1 tucmg irng 
trên thng s6 phiéu biu quyt cüa C6 dong tham gia biu quyt; 

h. Các vn d dA thrçic thông qua và t' l phiu biu quyt thông qua ttrong üng; 

i. Chit k cüa Chü t9a và Thu k. 

2. Biên bàn hQp Dai  hi d6ng c6 dông phái lam xong và thông qua truâc khi kt thUc cuOc  hQp. 
3. Chü tça và Thu k Dai hi phái lien dâi chju trách nhim v tInh trung thirc, chInh xác cüa ni 

dung Biên bàn. 

4. Biên bàn h9p Dai  hi d6ng c6 dông duçic cong b6 trên trang thông tin din tCr cüa PVSB trong th?ñ 
han hai muth b6n (24) gRi. 

Biên bàn hçp Dai  hi d6ng C6 dông duçic coi là bang chüng xác th%rc v nhüng cong vic dà duçvc 
tin hành tai  cuc hpp Dai  hi d6ng c6 dông. 

CHUONG V 

DIEU IUIOAN KHAC 

Diu 17. Trirông hçrp t6 chfrc hçp Di hi không thành 

1. Triimg hçip cuc hçp Dai hi d6ng c6 dong thuing nien nAm 2022 không dü diu kiin tin hành 
theo quy djnh tai  Lut Doanh nghip, thl vic triu h9p l.n thu hai phai duçc thirc hin trong thai 
han 30 ngày, k tü ngày cuc hQp Dai  hi d djnh khai mac.  Cuc hQp cüa Di hi LAn thir hai 
duçvc tin hành khi có s6 thành vién tham dr là các c6 dOng và nhüng dai  din üy quyn dr hçp 
dai din cho it nht 33% t6ng s6 phiu biu quyk 

2. Tru&ng hçip cuc h9p triu tp lAn thu 2 không dU diu kin tin hành theo quy ctnh tai  khoãn 1 
diu nay thi duçvc triu tp lAn thu 3 trong thi han  20 ngày, k tü ngày cuc h9p IAn thu hai d%r 
djnh khai mac.  Trong tru1ng hçrp nay, cuc hçp cüa Dai  hi d6ng C6 dOng duçvc tin hành không 
ph%1 thuc vào t6ng s6 phiu biu quyt cUa các c6 dông dr hçp. 

CHUNG VI 

DIEU KHOAN THI HANH 

Diu 18. Diu khoãn thi hành 

1. Quy ch nay g6m 6 Chuang, 18 Diu cO hiu l%rc thi hành ngay sau khi duçic DHDCD thông qua. 

2. Chü ta Dai hi chju trách nhim diu hành Dai  hi theo Quy ch nay. 
3. Các c6 dông hoc nguai dai  din theo üy quyn và nhttng nguai tham d%r Dai  hi cO trach nhim 

thrc hin các quy djnh tai  Quy ch nay. 

TM.DAI HQI DONG CO DONG 

CHU TICH HDQT 

TRAN HAl B!NH 
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