
TONGCONGTY 
CO PIIAN xA Y LAP DAU KHi VI.IJ:T NAM 

C<)NG HOA XA H<)I CHiJ NGHiA VI.IJ:T NAI\ 
D()c l~p - T1}.' do - H~nh phuc 

CONG TY CO PHAN 
xA Y LAP DUONG 6NG BE cHir A nAu KHi Vung tilU, ngay 08 thang 03 niim 2022 

CHUONG TRINH 
DAI HOI DONG CO DONG BAT TRUONG NGAY 28/03/2022 . . 

STT ThOi gian N(}i dung 

1 8h-8h30 Ti~p don D~i bi~u va ki~m tra tu each cb dong 

2 8h30-8h35 Tru6ng ban ki~m tra tu each cb dong d<;>c bien ban ki~m 
tra, tuyen b6 tinh hqp phap, hqp 1~ cua f)~i h<)i 

- Khai m~c, chao co, tuyen b6 ly do, gi&i thi~u d~i bi~u 
- Gi&i thi~u Doan chu t!ch D~i h<)i 

3 8h35-8h45 
Gi&i thi~u Ban thu ky va Ban ki~m phi~u . -

- Thong qua chuong trinh, Quy ch~ lam vi~c cua D~i h<)i 

4 8h45-8h50 
Bao cao D~i h<)i v8 To trinh ki~n toan nhan SlJ HDQT 
nhi~m ky 2020-2025 

5 8h50-9h00 Bi~u quy~t thong qua To trinh ki~n toan nhan SlJ HDQT 
nhi~m ky 2020-2025 

6 9h00-9h05 Cong bo ket qua bieu quyet 

7 9h05-9h15 
Nghi giai lao (HDQT tiJn hcmh h9p HDQT bau chit ttch 

HDQT) 
8 9h15-9h20 Thong qua Bien ban/Nghi quyet D~i h<)i 
9 9h20-9h30 Be m~c D~i h<)i 



TONGCONGTY 
CO PHAN XAY LAP DAU KHi vm;T NAM 

CONG TY CO PIIAN 
xAY LAP DUONG ONG BE CHUA DAU KHi 

s6 : OiiTTr- HDQT 

C<)NG HOA XA HQI CHiJ NGHiA VI."¢T NAM 
Doc Hip - TU' do - Hanh phuc 

Vi1ng tilU, ngay 08 thcmg 03 nam 2022 

TO TRiNH 
V~ vi~c: Thong qua vi~c ki~n toim nhan Slf H()i dBng quan trj nhi~m ky 2020-2025 

Kinh gui: D~i h9i dBng c6 dong 
Cong ty c& phfui Xay U~p Duemg dng BS chua D&u khi 

Can cfr Lu~t doanh nghi~p s6 59/2020/QH14 ngay 17/06/2020; 

Can cfr Bi€u 1~ td chfrc va ho~t d<)ng cua Cong ty C6 phfin Xay l~p Buang 6ng 

B& chua Dfiu khi (DOBC) da duqc B~i h<)i dbng c6 dong thuang nien thong qua ngay 
30/6/2021; 

Can cfr Cong van s6 05/XLDK - HBQT ngay 04/0112022 cua T6ng Cong ty 
CP Xay Hlp Dfiu khi Vi~t Nam (PETROCONs) gfri B~i h<)i dbng c6 dong/ H<)i dbng 
qufm tri DOBC v€ vi~c: Gi6i thi~u thay d6i nhan sv giii' chfrc Chu tjch H<)i dbng 
quan tri Cong ty DOBC; 

H<)i dbng qm1n tri DOBC xin trinh B~i h<)i dbng c6 dong thong qua vi~c ki~n 
tofm nhan sv HDQT nhi~m ky 2020 - 2025, C\1 th& nhu sau: 

1. Mi€n nhi~m TV HBQT d6i v6i Ong Vti Minh Cong, sinh ngay 30/01/1979, 
d€ nh~ nhi~m V\1 m6i. 

2. Bliu Ong Nguy~n l>frc Tuin - Nguyen Ke tmin tru6ng T6ng Cong ty 

PETROCONs, Nguai d~i di~n phftn v6n cua PETROCONs t~i DOBC; sinh ngay 
06/0411975, lam TV HDQT (Ly ljch trich ngang kern theo). 

H<)i dbng quan tri kinh trinh BHBCB xem xet bi€u quyet thong qua. 

Tran tn;mg./. 

NO'i nhtjn: 
- Nhu tren; 

HDQT, TGD PETROCONs (d€ b/c); 
- HDQT, BKS, Ban GD DOBC (d~ bi~t); 
- Luu VT. 

ONGQUANTRJ 
? TJCH 
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TỔNG CÔNG TY 

     CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

 Vũng Tàu , ngày  08  tháng 03 năm 2022 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 
 

CHƯƠNG I. 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 

năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí. 

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người 

đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, 

điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

- Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy 

chế này. 

CHƯƠNG II.  

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI  
 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội: 

3.1. Điều kiện tham dự Đại hội: 

- Các cổ đông của Công ty DOBC theo Danh sách tổng hợp người sở hữu 

chứng khoán số: 159/2022-PXT/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam đã chốt danh sách ngày 03/03/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự 

hợp lệ.  

3.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:  

- Để được tham dự Đại hội, mỗi cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang 

theo CMND/Hộ chiếu (bản gốc), Giấy ủy quyền (Đối với đại diện cổ đông) để đăng ký 

với Ban thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã 

số biểu quyết, họ và tên cổ đông (Hoặc đại diện được ủy quyền), số cổ phần được 

quyền biểu quyết (Sở hữu/đại diện sở hữu và hoặc được ủy quyền) của cổ đông và 

đóng dấu treo của Công ty DOBC.  

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của 

Điều lệ Công ty DOBC và theo quy định của Pháp luật. 

- Để đảm bảo tỷ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông 

hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không 

trực tiếp tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền thì cổ đông phải thông báo 

với Ban tổ chức Đại hội để làm thủ tục ủy quyền. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ 

DỰ THẢO  
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đông rời cuộc họp trước khi kết  thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì 

cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết thông qua tại 

Đại hội. 

- Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến trực tiếp hoặc đóng góp ý kiến bằng văn 

bản và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá 

trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội. 

- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tịch đoàn; Hạn chế nói chuyện riêng và sử 

dụng điện thoại di động trong thời gian diễn ra Đại hội.  

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia 

và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tịch đoàn không có trách nhiệm dừng Đại 

hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết thông qua 

các nội dung tại Đại hội đã tiến hành không bị ảnh hưởng. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:  

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty 

đề cử. 

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận giấy tờ của các cổ 

đông tới tham dự Đại hội, đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự đại hội đã chốt 

tại thời điểm ngày 03/03/2022; Phát tài liệu và Thẻ biểu quyết cho các cổ đông đến dự. 

- Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra 

tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa Đại hội được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua. 

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch: 

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung 

chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Tiến hành các công 

việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, phản ánh  được 

mong muốn của đa số cổ đông tham dự. 

+ Hướng dẫn các đại biểu và cổ đông thảo luận. 

+ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu 

quyết. 

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu. 

Điều 6. Trách nhiệm của Ban thư ký Đại hội: 

- Ban thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, được Đại hội đồng cổ 

đông biểu quyết thông qua; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ 

đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch. 

- Nhiệm vụ của Ban thư ký: 

+ Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và các 

vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc các vấn đề cần lưu ý vào Biên 

bản họp Đại hội và các nội dung được biểu quyết thông qua vào Nghị quyết 

Đại hội. 
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+ Tiếp nhận Phiếu góp ý/Đặt câu hỏi của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch 

giải đáp. 

+ Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội/ Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã 

được thông qua tại Đại hội. 

Điều 7. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu: 

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm. 

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu: 

+ Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội. 

+ Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung. 

+ Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả 

biểu quyết trước Đại hội; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội 

đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác khi thực hiện nhiệm vụ của 

mình. 

+ Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết 

hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết. 

CHƯƠNG III. 

TIẾN HÀNH TẠI ĐẠI HỘI   

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội:  

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số 

cổ phần có quyền biểu quyết. 

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội:  

- Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội 

thông qua.  

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại 

hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.  

- Đại hội bế mạc sau khi Nghị quyết Đại hội được thông qua.  

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội: 

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải 

được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự 

Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.  

- Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để tán thành, hoặc không tán thành, hoặc  ý 

kiến khác một vấn đề được trình bày tại Đại hội, bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao, 

mặt trước hướng về Đoàn chủ tịch. 

-  Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần 

(tán thành hoặc không tán thành hoặc ý kiến khác) đối với cùng một vấn đề cần biểu 

quyết tại Đại hội đồng cổ đông.  

- Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thực hiện 

theo hình thức tính bằng số cổ phần biểu quyết. 

- Kết quả biểu quyết được ghi thành biên bản kiểm phiếu và được công bố tại 

Đại hội. 
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Điều 11. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông: 

1. Việc miễn nhiệm/ bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo 

phương thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu cổ phần. Nghị quyết được thông qua nếu 

được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có 

quyền biểu quyết tán thành.  

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội: 

12.1 Nguyên tắc:  

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi 

các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông. 

- Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ 

tịch nhất trí mới được phát biểu. 

- Phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi 

và phù hợp với chương trình. 

- Cổ đông có thể viết vào Phiếu góp ý/Đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại 

hội để chuyển lên cho Đoàn chủ tịch; 

12.2  Giải đáp ý kiến của các cổ đông: 

- Trên cơ sở các câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ 

định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông. 

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời 

trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau Đại hội bằng văn bản. 
 

CHƯƠNG IV 

KẾT THÚC ĐẠI  HỘI   

Điều 13. Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông: 

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Tất 

cả các nội dung mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua phải được ghi vào 

Nghị quyết Đại hội. Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua 

trước khi bế mạc Đại hội.  

Điều 14. Thi hành Quy chế: 

Quy chế này gồm có 14 Điều được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông 

và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.  

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                 CHỦ TỊCH 

 

    

 

              Vũ Minh Công  



TOM TAT 
TRICH NGANG L Y LJCH CAN B<) 

1. VEBANTHAN: 
- HQ va ten: 

- Sinh ngay: 

- Que quan: 

NGUYEN DUC TUAN 
06/04/1975 

Xa Yen Hb, huy~n Due ThQ, tinh Ha Tinh 

- Dia chi thuang tru: D1406, chung cu Petro VietNam Landmark, s6 69 Mai 
Chi ThQ, P.An Phu, Q.2, TP. HCM 

- Trinh d9 chuyen mon: Ci'r nhan kinh t~ 
- Chuc V\1 hi~n t~i: Nguai d~i di~n phfrn v6n cua Tfmg Cong ty CPXL Dfiu 

khi Vi~t Nam t~i Cong ty CPXL Duang 6ng Be chua Dfiu khi 

2. QUA TRiNH CONG TAC: 

Tir thang, nam d~n 
thang nam 

Chifc danh, chifc Vl}, dO'n vj cong tac 

Nhan vien Phong Cung ung V?t tu Cong ty Lilama 7 
10/1997 - 8/2000 K~ tmin tbng hqp Cong ty Lilama 7 

........ .......................................................................... . ....... ~~ .... !~~~ .... !~~~~g_g_9.~g .. !Y. .... !:.~!.~~~?. ................................................................................................................ . 
.......... ?.(~_??.?. .. =: .... ?~<~.?.?.~ ............... ~Q.2J?..h9.~g~ .. r~~~g ... P..h~~.s...~~ ... !.~~ ... :.eu.g.Q. ... M.~~-P.:.I~!:t..~s ......................... . 
04/2003 _ 15/6/2004 Q. Ghim d6c, Giam d6c PJICO Binh Dinh, kiem Giam dfJc 

PJICO Phu Yen 

Ph6 phong Tai chinh K~ toan Cong ty CP Biw hiem 
Petro lim ex 

16/6/2004-10/2005 Tru6ng phong Hang hai tai san Chi nhanh PJICO Da N~ng; 
Tru&ng phong k~ toan PJICO Sai Gon kiem TP k~ toan 
tbng hqp Trung tam PJICO Sai Gon; TPKT PJICO Long 

..................................... -............................................................. ~?. . .I~~! ... P.l!g.Q .... I!.~~ .... Q.~~g .................................................................... -........................................................... .. 
10/2005 - 02/2007 Ph6 Giam dfJc PVI Khu V\fC B~c Truno- B9 (Da N~g) 

'''''"'''''''""'''''"'""'''"''''''''",'),,,.,,.,,,,,,,.,,,,,,, ''''''''''''"''''''""'"''""'''""""'"'''''''''''''''"''"''""'"'''"''"'"'""''''""''''''''" ... ''"'''''''"""'''""''''-'•'''''"""'"""~"'"''''""''""''''-"'''"""'''"'"''''"""'''""'''''""'''''""'''"'~"''''''''""'''""''''''"''"''""""'H""""""'"'"'"'''""''"''''"""'"'""''""'"''"'''"''' 

2/2007 _ 1112009 P~6 Giam d6c phv trach PVI Ba N~ng; Giam d6c PVI Da 
............ .......................... ................ . ........................... ~.~~.K ............ .............. ..................................................................... ... ... ................ ....................................... .. ...................................................... . 

. ... ~ .. ?.t! ... ~/~.?..?.? ... =: ... ?.(~.?. .. !.?. ..... .... ~.h.?. ... .Q.~~~ ... ~9..~ ~Y!. .... ~~-.~~P.:g ... .. .. .. . ......... ... ................................... ..................... ·- ....................... . 
9/2010 _ 03/2020 Giam dfJc ~VIF TP. Hb Chi Minh kiem Giam dfJc Chi 

.............................................................................................. -... ~.~~ ... !2.~ ... ~~~g ...................................................................................................................................... -.......... -............................ _ ..................... .. 
4/2020 _ o 112022 K~ toan tru&ng Tbng Cong ty CP Xay l~p Dfiu khi Vi~t 

Nam ....................................................................................................................... _ ,_,_, ..... - .................................. ,., __ , ............. -........... -.................. _,_ .............................................. _,, ....................................................................................................................................................... . 

Nguai d~i di~n phfrn v6n cua Tbng Cong ty C6 phfin Xay 
0112022- Nay l~p Dftu khi Vi~t Nam t~i Cong ty Cb phfin Xay l~p Duang 

fJng Be chua Dfiu khi. 


