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TONG CONG TV MAY DQNG LC vA
MAY NONG NCFIIP VIT NAM - CTCP

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc Ip - Tii do - HnIi phüc
Ha Nç5i, ngàv 14 rháng 5 nárn 2019

QUY CHE TO CHU'C B31 HQI
TAI PHIEN HQP DiI HQI BONG CO BONG THU'ONG NIEN NAM 2019

CHU'1NG I
NH INC QUY B!NH CHUNG
Biêu 1. Phm vi áp ding
Quy chê nay scr diing cho vic to chirc h9p Di hii dông cô dông thung
niên nãm 2019 Tong Cong ty May dng Içrc vã May nông nghip Vit Nam CTCP (VEAM).
Quy ch nay quy djnh cci the quyên và nghia vcl cüa các ben tharn gia cuc
hçp, diêu kin, the thrc tiên hãnh cuc h9p Dui hi dông cô thixng niên nãm
2019.

CHUNG II
QUYEN VA NGHiA V1J CUA CAC BEN THAM CIA BAI HQI
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Bieu 2. Co dong tham dr Bi hQl dong co dong
1. Diêu kiéri tham dcr Dai hôi
Tat cã các cô dông si hcru cô phãn Tong Cong ty Máydng hrc vã May
nông nghip Vit Narn - CTCP hoc nh€rng ngw1i thxcc üy quyên tham dr hap 1.
2. Quyn và nghia vcl cüa các cô dông di diêu kin khi tham dcr Dti hi
a) Co dông hoic ngLri ducic üy quyên den dçr Dii hi can mang theo các giy
tY sau:
- Thông báo ni h9p (néu có);
- Giây Chrng rninh nhân dan, The can cuc cong dan hoc H chiu;
- Giây Ciy quyén (trung hçp dirçic Oy quyên hqp 1 tham dçr cuôc hop).
quyn xut trInh
b) Dang k' tharn dcr h9p: Co dOng hoc ngui duc
giây t trén cho Ban kiêm tra tir each cô dông Va nh.n tài 1iu Di hôi, 01 The
biêu quyt màu hông, 01 Phiêu biêu quyêt rnàu trang.
ciy

(?/T0NQ
1MAY DQ
MAY NO
VIE'
C

c) Duvciy quyn bng van bàn cho ngithi nhn üy quyên thay rnInh tham dr
và biêu quyêt ti phiên hçp Di hi dông cô dông. Nguxi dugc ty quyên tham dir
phiên h9p không dirçc üy quyên cho ngithi khác tharn dr phiên hçp.
d) C dông tharn dir phiên h9pkhi mun phát biu kin phãi th.rçic sçr dng
cüa Chü tjch doân, phát biêu ngãn g9n và tp trung vão di.'ing nhQng ni dung
tr9ng tarn can trao dôi, phii hvp vi ni dung chuang trInh cuc hQp dä duoc
thông qua. Trong thôri gian thâo 1un, Co dông dàng k' thão 1un thông qua Phiêu
dang k tháo 1un do Ban to chirc cap.
e) Tharn gia biêu quyêt các van dé thuc thArn quyên cüa Dii hi dng cO
dOng theo thing quy djnh t?i Lut Doanh nghip.
Các c dOng, di din c dông k.hi tói d? h9p Di hi dông cô dông sau khi
nghe báo cáo ye các ni dung can thông qua sê càng thão lun và thông qua bang
biêu quyêt.
g) Trong thi gian tiên hành CLUC h9p, các c dOng phái tuãn theo sçr huàng
din cüa Doàn chü tjch, rng xCr van rninh, ljch sir, không gay mat tr.t ti.r.
h) C dông hotc ngui duçic üy quyn dir h9p den sau khi cuc hçp dä khai
mac, sau khi hoãn tat thu tyc dàng k, dugc tham dir vâ tham gia biêu quyêt ye
các ni dung can biêu quyêt con Ii theo chilGng trInh D?i hi dã dixgc thông qua.
Trong trithng hçxp nay, hiu 1irc cUa nhcrng biêu quyêt dã tiên hành không bj ánh
hi.r&ng.
Diu 3. Doàn chü tich
1. Doàn chü tjch g&i Chü t9a (là Chü tjch Hi dông quãn trj) và các thành
viên do Chü t9a giOi thiu dê ghip vic cho Chü t9a. Doãn Chü tjch diêu hành
Dai hi và lam vic theo nguyen tãc tp trung dan chü vâ phi:i hcrp vOi các quy
dnh cCia pháp lut vã Diêu l Tong cOng ty.
2. Quyn và nghia vy cCia Doàn chü tch:
a) Diêu hânh các hott &ng cüa cuc h9p theo chuong trInh dà dugc D?i h5i
dông cO dông thông qua. Tiên hânh các cong vic can thiêt dê Di hi dông cô
dông diên ra có trt t1r; dáp 11ng ducc mong muon cüa da so cO dông tharn dy.
b) TrInh dr thão v nhüng ni dung cn thit d Dti hi biu quyt.
c) Diu hành Di hi thào Iun.
d) Trã Ièii hoac chi djnh ngu&i trã ki nhQng vn d do c dông yêu cu nrn
trong chucrng trmnh Di hi.
e) Giái quyt các vn dé phát sinh trong sut qua trInh din ra Dai hi.
Diu 4. Ban Kim tra tu' each c dông
Ban kiêrn tra tu cách cO dông do Tng Cong ty May dng lirc và May nông
nghip Vit Nam - CTCP quyêt djnh thãnh !p. Ban kiêrn tra tix cách cO dOng cO
trách nhim kiém tra tu cách cüa cO dông hoc ngithi dixoc Uy quyên den h9p,
xác djnh tInh hçip l theo quy djnh cüa pháp Iut và dôi chiêu vi Danh sách cO
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dông có quyn dy hcp; Phát tài 1iu di hi vàThé biu quyt, Phiu biu quyt,
báo cáo tnràc cuc h9p Va chju trách nhim ye kêt qua kiêm tra tix cách c dông
dr h9p truóc khi cuc h9p chInh thtrc duçic tién hành.
Theu 5. Ban Thu ky
1. Ban thu k do Chü tQa giâi thiu
ti Di hi.

Va

dugc Dcii hi dng c dông thông qua

2. Ban Thu k thirc hin các cong vic trçi giüp theo phân cong cüa Chü t9a,
bao gôm:
a) Ghi chép dÀy dU, trung thrc các ni dung Di hi.
b) H trq Doân chü tjch cong b dir tháo Biên bàn, Nghj quyt cüa Di hi và
thông báo cüa Doân chü tjch gCri den các cô dông khi duqc yêu câu.
Diu 6. Ban Kim phiu và bÀu cu
1. Ban Kiêm phiêu và bâu cCr do Chü tQa giOi thiu vã dugc Di hi dng c
dông thông qua tai Dti hi.
2. Ban kiêm phiu Va bÀu ccr có nhim vi:
a) Giám sat vic biu quyt cüa các c dông hoic ngu'à'i di din tham dir
hpp;
b) Tong hçip s cô phân biu quyêt theo t&ng ni dung và thông báo kt qua
cho Ch toa vâ Ban thu k;
c) Thrc hin các vic khác cüa Ban kim phiu vâ bu cfr t?i Di hôi.
CHUONG HI
TIEN HANH DAI HQI

Diu 7. fliêu kiên tiên hinh phiên hop
Cuc hçp Dai hi dng cô dông dixgc tiên hânh khi có s c dông dir h9p
dcti din It nhât 51% tong so cO phân có quyên biêu quyêt theo danh sách c
dông.
Diu 8. Biu quyt tti phiên hQp
1. Nguyen tc biêu quyêt: Tat câ các vAn d trong chuong trInh nghj six cüa
Di hi dêu duçic thông qua bang each lay kiên biêu quyêt cüa tat cá các cO
dông b&ng The biêu quyêt và Phiêu biêu quyêt theo so cô phân sâ hcru và di
din.
2. The I biêu quyét:
- Biu quyt bang The biêu quyt dircc thc hin di vài các ni dung:
/ Thông qua chung trInh nghj sir;
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v' Thông qua Quy ch t chirc D?i hi;
/ Thông qua nhân sir Doãn chü tich; Thu k d?i hi; Ban Kiêrn phiêu Va
bâu ci;
/ Thông qua các ni dung khác theo din bin thçrc t;
/ Thông qua Biên ban, Ngh quyêt di hi và các vn d khác du'çc Chü
t9a dê ngh.
Các c dông tharn dcrDai hi biu quy& bang cách gicl The biu quyt (khi
duqc Chü t9a hôi kiên: dông ' hay không dông i'). Biêu quyêt dixgctiên hành
bang cách Chü tQa hói kiên Dông truc, sau do den y' kiên Không dông '. Kêt
qua kiêm phiêu sê thrçic Cong bô ngay t?i Di hi.
- Biu quyt bang Phiu biu quyt duçic scr dung khi các cô dông biu
quyêt thông 9ua cac Bao cao, Th ti inh tal Dai hot ngoai cac nOi dung dä duac Dai
hi biêu quyêt bang The biêu quyêt. Co dông thirc hin biêu quyêt nhu sau:
Co dông hoc Ngui di din duc Oy quyn thrc hin vic biu quyt d
Tan than!,, hoc Khzông tan I/ia,,!,, hoc V kiên k/zác rnt van dé bang cách cô
dông dánh dâu "X" vào ô tucrng Ong trong Phiêu biêu quyêt theo trmnh ty: "Tan
thành", "Không tan thành" và "Y kiên khác". Sau khi biêu quyêt hêt các ni
dung, c dong biu quy& k ten vào Phiêu biêu quyêt v' bO vào thOng phiéu, Ban
kiêm phiêu thu hôi Phiêu biêu quyêt cOa cô dông dê thông ké két qua.
- Truing hçip thay di kin, c dông k nháy ben cnh 0 !y ' kin lira
ch9n cuOi cOng dê tránh giá rno.
- Phiu biu quyt không hçp l là các phiu:
v' Phiu biu quy& không do Tong cong ty May dng lirc và May nông
nghip Vit Narn — CTCP phát hânh vâ không có dâu cOa Tong cOng ty
May dng 1irc và May nông nghip Vit Narn - CTCP.
/ Phiu d trng niç1 ô vuông lay kiên.
/ Phiu không có chCr k cüa Co dông.
/ Phiu bi rách, khong con nguyen vn hoc không con dO các thông tin
phc vii cho vic kiêm phiêu.
/ Trithng hçrp Phiu biéu quyt trong dO có mt hoc mt so có ni dung
biêu quyêt bj s0a ch€1a, gch xOa hotc diên vão nhiéu han mt 0 vuOng
lay kién ma khOng có ch k' nháy cüa cô dOng ben c?nh ô vuOng
ducic dánh dâu thI chi ni dung biéu quyêt dO duc coi là không hp l.
- Mi ci phn s h€tu hotc dui din s h&u irng vii mt dan vj biéu quyêt.
3. Thông qua quyt djnh cCia Di hi dng cO dOng:
Can cir Diêu l t chüc và hoat dng ,Tông cOng ty May dtng hrc và May
nông nghip Vit Nam, các van dé biêu quyêt t?i Di hi dông cO dông ham 2019
sê dugc thông, qua khi dt t' l biêu quyêt dông cOa It nhât 51% tong so c
phân biêu quyêt cOa tat cã cô dông dçr h9p.
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Diu 9. Biên ban h9p Di hi d1ng ci dông
1. Biên bàn, Nghj quyt h9p Di hi dng c dông phài !p xong và thông
qua truóc khi be mc cuc h9p.
2. Biên bàn và Ngh quyt h9p Di hi dng c dông phãi duçrc cong b
thông tin theo quy djnh và lu'u gii3 ti trii s& chInh cüa TOng cong ty.
CHIXONG IV
IMEU IUIOAN THI HANH
Diu 10. Quy ch nay gm 10 diu dirçic thông qua tai Di hi dng c dông
vâ là cci sâ d Dai hi dông cô dông tiên hành Dai hi.
Nrin/zin:
-DHDCD;
- Listi: VT, VPHDQT.
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