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Hái Phông, ngày 26 tháng 3 nám 2021

NO! QUY LAM VIC
BiI HO! BONG CO BONG THUNG NIEN NAM 2021
CONG TY cO PHAN CANG HAl PHONG
NOi quy nay quy djnh v các nguyen tc chung trong t chirc Dai hi c dông thirông
nien nAm 2021 cüa Cong ty cô phân Cãng Hãi PhOng (Cong ty).
Di biu tham dir Di hi c dông (Di hi) có trách thim thirc hin theo các quy djnh
nay.
A. BAN TO CH1C
1. Di hi duqc t chc theo quy djnh cUa Lut Doanh nghip, Diu l Cong ty, do
Hi dông quàn trj duGng thim diêu hành theo nOi dung dã thông báo và duçic Di hi dông
cô dông biêu quyêt thông qua.
2. Di hOi duçic tin hành khi có dU s c dông di din It nht 51% c phn CO
quyên biêu quyêt.
3. Ban t chi'rc giâi thiu thành vien dir kin cUa Doàn chü tjch d Di hi biêu quyêt
thông qua.
4. Chü tjch Hi dng quãn trj là chü ta phiên hçp, chju trách nhim diu hành Dti hi.
5. Ban Thu k Dai hôi, Ban kim phiu do Chü to Di hi giOi thiu và thông qua
tai Di hti bang hinh thüc gia The biu quyt.
6. Ban t ch(rc giüp vic Dti hQi dng c dông thu?ng niên näm 2021 di.rçic thành 1p
theo Quyet dnh so 491/QD-CHP ngày 26/02/202 1 cüa Hi dng quàn trj Cong ty cô phân
Cãng Hãi PhOng.
B. CO BONG DIBI HO!
1. C dông dn dr Di hi phãi xác nhn vâi Ban t chi'rc v s luçxng c phn sâ
hüu hoc dai din u' quyên, duçic nhn phiéu biêu quyêt va tài lieu Dti hOi sau khi thrc
hin thu tic dang k.
2. C dong dung The biu quyt d biu quyt tüng ni dung theo yêu cu cüa Chü
to và Phiêu biu quyêt de xác nhn kiên biêu quyêt cüa Co dOng dôi vâi trng ni dung
duqc thâo luan ti Dai hi (rieng n5i dung thông qua Ni quy Dai hói, thành viên Doàn chi
tjch, Ban Thir kj Dcii hói, Ban kiêm phiêu và Chiroiig trinh nghj sir cia Dgi hç5i, cô dông
không can dánh dâu vào Phiêu biêu quyêt).
3. Cách thirc ghi Phiu biu quyt:
a. C dông sir diing k hiu X hoc i d dánh du phucmg an biu quyk
b. Truông hçip C dông khOng dánh d.0 vào bt k' phucing an biu quyt nào cüa
ni dung can 1ây kiên ti Phiêu biêu quyêt thi duqc xem là 1ira chn pht.rang an "KHONG
CO Y MEN" dôi vâi ni dung dO.
c. Phiu biu quyt không hçp 1 là Phiu biu quyt có mOt trong các du hiu sau

day:
- Khong do Ban t chirc Di hOi phát hành;
- CO du hiu thy xóa, sra cha; bj rách, nAt, lam m cAc ni dung;
- Bj ghi them du hiu chü hotc s hoc các k tr khác vi hixàng dan vào cAc
phucmg An biêu quyêt; bj ghi them cAc thông tin khAc, không thuc các ni dung thAo 1utn
cUa Di hôi;
- Không có chü k xAc nhn cüa C dong/Di din hcip pháp hoc Di din theo Uy
quyên hcip pháp cüa C dông;
- Phiu biu quyt cO ni dung c.n lAy kin bj dAnh dAu tr hai (02) phiiang An biu
quyêt trâ len thI riêng ni dung dO d1.rçlc xAc djnh là không hcp l;
d. Phiu biu quyt không thuc dim c khoAn 3 miic B cüa Ni quy nay dugc xAc
djnh là Phiêu biu quyt hçip 1.
e. C dong không th tham dr ht ch.rcing trinh nghj sir cüa Di hi, CO trAch nhim
gri lai Phiêu biêu quyêt cho Ban to chirc tnrOc khi thi h,i nghj.
4. Th l biu quyt: Dti hi sê lAy biu quyt cüa c dong vâi các tiêu chI nhtr tAn
thành, không tAn thành vA khong cO kien.
5. Co dOng muon phAt biêu kiên cUa mInh phãi gia The biêu quyêt và thrcic Chu toa

dông . Y kiên phát biu can dung ni dung chuong trInh nghj sr cia Dti hii, ngAn gçn và
rO rang. Mi kin phát biêu không quA 05 phüt.
6. C dông tin hành bO Phiu biu quyt vao Thüng phiu theo huâng cUa ChU t9a
duài sir giAm sAt cüa Ban kiêm phiêu.
7. C dOng dir hçp phAi nghiem tüc gilt gin trt tr, vAn minh khi buOc vào hi
trtrô'ng. Trong cuc hçp tAt may din thoi di dng hoc dê chê d rung. Không An qua, hut
thuôc trong hi trumg dê Anh hi.ning den ngui khAc.
C. CAC NGUYEN TAC CHUNG
1. Ban Thi..r k cO trách nhim ghi li dy dü toàn b ni dung chuong trinh và kin
cüa cac cô dong vào Biên bàn Di hi.
2. Diu kin thông qua nghj quy& cUa Di hi dng c dông
a. CAc quyt djnh cUa Di hi dng c dông dugc ,thông qua khi có It nhAt 65% tng
sO phiêu biêu quyêt cüa cac cO dông cO quyên biêu quyêt có mt trirc tiêp hoc thông qua
Di din theo üy quyn hçip pháp cO m.t tr%rc tiêp ti Di hi tAn thAnh dôi vâi cAc ni dung
sau:
- Sira di, b sung Diu l Cong ty;
- B sung ngành, ngh và linh virc kinh doanh cUa Cong ty;
- Dir An dAu tir cO giA trj tlr 35% tng giá trj tài san tth len duçxc ghi trong bAo cáo tài
chInh gan nhât cüa cOng ty.
b. Ngoài cac ni dung quy dlnh dim a khoAn 2 Miic C, các quyt djnh cUa Di hi
dông cô dông duçc thông qua khi cO tlr 51% tong so phiêu biêu quyêt cüa các cô dong có
quyên biêu quyet có mt trçrc tiêp hoc thông qua di din theo üy quyên hcp pháp cO mt
tr%rc tiep tai Di hi tan thành.
3. CAc vAn d duoc Di hôi biu quyt thông qua sê có hiu lrc thi hanh ngay ti Di
hOi.
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4. Chü t9a trInh Di hi thông qua Biên bàn và Nghj quyt Di hi v các ni dung
cia tháo luan.
5. Qua trInh din ra Dai hi, Ban t ch'tc có quyn mi ra khôi cuc h9p nhUng c
dông gay rôi, mat trt tir, không tuan thu NOi quy và coi nhix cô dông do tr bö quyên biêu
quyêt cüa minh.
Trên day là Ni quy lam vic cüa Di hi c dông thu&ng niên nãm 2021 Cong ty Co
phân Cáng Hãi PhOng, dê nghj di biêu den dr Dti hi thrc hin dê Di hi thành cong tOt
dçp./.
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