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LICOGIGADAI HOI DONG CÓ �ÔNG THUÒNG NI¾N N�M 2023 
QUY CHÉ LÅM VI�C 

IP. HAN 

Can cr Luât Doanh nghiÇp n�m 2020 và các v�n bàn huóng dân thi hành; 

C�n cu Dieu lÇ Công ty Cô phân Licogi 166; 

Nham dàm bào nguyên tãc công khai, công b£ng và dân chú, t¡o diêu kiÇn 

thun loi cho công tác tó chérc hop D¡i hÙi �ông cô �ông, Công ty Cô phân Licogi 

166 kinh trinh �¡i hÙi �ông cô �ông ("�HÐCÐ") thông qua Quy che läm viÇc t¡i 

cuÙc hop EÐHÐCÐ thuong niên n�m 2023, cu thê nhu sau 
I. TRAT Tr cÜA DAI HOI 

1.Tât cå các cô �ông �ên tham då hop �HÐCÐ �n m·c chinh tê. 

2. Co dông khi vào phòng hop �HÐCÐ phäi ngôi dúng vË tri, khu vyc do Ban 

to chúc Dgi hÙi quy dËnh. TuyÇt �ôi tuân thü viÇc huóng dân säp xêp vi trí cça Ban 

to chúuc. 

NH XUAY 

3. Không hút thuôc lá trong phòng hÍp. 

4. Không nói chuyÇn riêng, không sù dung diÇn tho¡i di �Ùng trong lúc diên ra 

Dai hÙi. Tât cå các máy �iÇn thoai di �Ùng phai t�t hoãc chuyên sang chê �Ù rung 

khong chuóng 
5. Các co �ông/d¡i diÇn cô �ông có trách nhiÇm tham dy hÍp DHÐCÐ tië khi 

båt dàu cho dên khi kêt thúc. Trong truong hop cô �ông/d�i diÇn cô �ông nào vi lý 

do båt khå kháng phäi ròi khöi cuÙc hop truÛc khi cuÙc hop kêt thúc thi cô dông/d�i 

diÇn co �ông �ó có trách nhiÇm liên hÇ vÛi Ban tô chéc �Ã gùi ý kiên b�ng v�n b£n 

cça minh vê nhûng vân dê së biêu quyêt t¡i �ai hÙi. 

IL QUYÈN VÀ NGHÍA Vr CÅC BËN THAM Dr' �AI HOI 

1.Quyên và nghïa vy eáe cô �ông tham dr hÍp DHÐCD. 

1.1. Dieu kiÇn tham dy hÍp DH�CD 
Tat cá các có �ông sß hïu cô phiêu LCS theo danh sách cô �ông do Trung tám 

Luu ký Chéng khoán ViÇt Nam chôt ngày 03/02/2023 ho·c nhïng nguoi duoc úy 

quyên tham dy hãp lÇ. 
1.2. Quyên và nghïa vu cça các co döng dü diêu kiÇn khi tham du hÍp 

DHÐCD 
a. Có dông ho·c nguoi duge úy quyên (sau dây goi t�t là cô �ông) dên då hÍp 

DHDCÐ can mang theo các giày to sau: 

THEN 



- Thông báo mòi hÍp. 
- CMND/Ca�n cuóc công dân/hÙ chieu (ban chính). 

Ban chính Giây úy quyên và b£n sao CMND/C�n cuuóc công dân/HÙ 
chieu/GCNÐKDN cça nguoi üy quyên (truong hãp dugc ùy quyên tham dy hop 

DHDCD). 
(Truong hop cô �ông là cá nhân thi Giây úy quyên phài duoc ký bÛi cô �ông 

dó. Truòng hÍp cô �ông là pháp nhân/to chérc thi giây üy quyên phäi duroc �óng dâu 

và ký tên boi nguoi d¡i diÇn pháp lut cça pháp nhân/tô chúc dó). 

Sau khi xuât trinh các giay tò trên cho Ban kiêm tra tu cách cô �ông, cô �ông 

den dr Dai hÙi duqe nhn 01 Thë biêu quyêt. Th� biêu quyêt ghi rö ho tên cô �ông, 

mä sÑ tham då �¡i hÙi (do Ban tô chúc gán cho moi cô �ông) và sô phiêu biêu quyêt 
(bang sô cô phân sß hïu cça moi co �ông t¡i ngày 03/02/2023 ngày �äng ký cuôi 

cùng �e thrc hiÇn quyên tham då �HÐCÐ thuòng niên 2023). 
b. Cô dông tham du và thårc hiÇn quyèn biêu quyêt truc tiÇp ho·c có thê úy 

quyen b�ng v�n bån cho ngroi nhn üy quyên thay m·t minh tham dr vá bieu quyet 

tai cuÙc hop �HÐCÐ. Nguoi duoc úy quyên tham du hop �HÐCÐ không dugc üy 

quyên lai cho nguòi khác. Truòng hãp có nhiêu hon mÙt nguoi �ai diÇn duoc cë thì 

phai xác dinh cu thê sô cô phân và sô phiêu biêu quyêt dugc uy quyên cho mói ngröi 

d¡i dien. 
c. Cô dong tham dy hop �HÐCÐ muôn phát biêu thào luân phäi duoc su �ông 

y cua Chù tÍa; phát biêu ng�n gon và tp trung vào �úng nÙi dung trong tâm cân trao 

doi, phù hop vÛi chrong trinh �¡i hÙi dã dugc thông qua. Nhïng vân �ê �ã �ugc 

nguoi truóc phát biêu thi không phát biêu l¡i dê tránh trùng läp. Cô dông tham då 

hop �HÐCÐ có thêghi các nÙi dung vào phiêu câu hði rôi chuyên cho Ban Thu ký 

�ai hoi. 
d. Có dông duãc biêu quyêt tât cà các vân �ê thuÙc thâm quyên cça �H�CÐ 

theo quy dinh cça �iêu lÇ công ty. 
e. Co �ông tói då hop �HÐCÐ sau khi nghe báo cáo vê các nÙi dung cân thông 

qua së cùng thåo luân và thông qua bäng biêu quyêt. 

f. Trong thoi gian tiên hành �¡i hÙi, các cô �ông phai tuân thç sy dieu hành cça 

Chú toa, úng xù v�n minh, lich su, không gây rôi mât trât tu làm ành huong �¿n 

cuoc hop. 

g. Cô dông �ên då hop muÙn có quyên ��ng ký ngay; sau khi hoàn tât thç tåc 

�ang ký �ugc tham dy và tham gia biêu quyêt bâu cë các nÙi dung cân biêu quyêt 
còn lai theo chuong trinh �¡i hÙi d� dugc thông qua. Chù tpa không có trách nhiÇmn 

dung cuÙc hÍp �Ã cho cô �ông �ên muÙn �äng ký và hiÇu lye cça nhïng bieu quyêt 
dã tiên hành truóc �ó không bj änh hrong. 



2. Quyên và nhiÇm vu cça Chü toa. 

2.1. Chù tich HÙi �ông quán trË (HÐQT) là Chç toa cça �ai hÙi. 

2.2. Truong hop Chç tËch HÐQT vang m·t thi các thành viên HEÐQT côn l¡i 

bau mÙt nguoi trong sÑ hÍ làm chç toa cuÙc hÍp theo nguyên t�c da sô. Truong hop 

Khong bu duge nguÝi làm chç toa thi Tông giám �ôc �iÃu khiên �ê �HÐCÐ b§u 

chu toa cuÙc hÍp và nguoi có sô phiêu bâu cao nhât làm chú tÍa cuÙc hÍp. 

2.3. Chu tÍa �¡i hÙi có nhiÇm vy: 

Diêu khiên �¡i hÙi theo d�úng nÙi dung chuong trinh nghË su, các thê lÇ, quy 

chê dã dugc �¡i hÙi thóng qua. 
- Huóng dan Dai hÙi thão lun, l¥y ý kiÃn biÁu quyét các vân �Ã n�m trong nÙi 

dung chuong trinh nghË su cça �ai hÙi và các vân �ê có liên quan trong suôt quá 

trinh Dai hÙi. 

Giói thiÇu Ban thu ký �¡i hÙi, Ban kiêm phiÃu �¡i hÙi và trinh DHÐCÐ biêu 

quyêt thông qua. 
- Trinh dy thão và nhïng nÙi dung cân thiêt dÃ �¡i hÙi bi¿u quyêt. 

Trà loi nhng vân �ê do �¡i hÙi yêu câu và giài quyêt các vân �ê này sinh 

khác trong suôt quátrinh �¡i hÙi. 
- Giäi quyêt các khi¿u n¡i vÁ DHÐCÐ (néu có). 

2.4. Chù toa có quyên thsrc hiÇn các biÇn pháp cân thiêt �Ã �iêu khiên cuÙc hÍp 

mot cách hop lý, có trt ty, dúng theo chuong trinh dã durge thông qua và phân ánh 

dugc mong muôn cça da sô nguòi då hÍp. 

Yêu câu tât cà nguòi då hÍp chju su kiêm tra ho·c biÇn pháp an ninh khác. 

- Yêu câu bÙ phn chúc n�ng duy trì trt tu t¡i cuÙc hÍp; tråc xuât nhïng nguoi 

không tuân thç �iêu hành cça chç tÍa, cô ý gây rôi trt ty, ng�n cån tiên hành binh 

thuong cça cuÙc hop ho·c không tuân thç các yêu câu vê kiêm tra an ninh ra khói 

cuoc hop EÐHÐCÐ. 

2.5. Chu toa có quyên hoân cuÙc hop �HÐCÐ �ä có dü sô nguoi ��ng ký då 

hop theo quy �inh �ên mÙt thÝi �iêm khác ho·c �ôi �Ëa diêm hop, nhung không quá 

03 ngày kê tù ngày �uge moi då hop chính thúc, trong truòng hop sau: 

Dja diém không �ç chô ngôi thun tiÇn cho tât cà cô dông då cuÙc hÍp; 

- Có nguoi då hop có hành vi cán tro, gây rôi trt tyå, có nguy co cuÙc hop 

không dugc tiên hành mÙt cách công báng và hãP pháp. 

3. Quyên và nghïa vs cça Ban kiêm tra tu cách cô �ông dr hop �HÐCD. 

Ban kiêm tra tu cách cô �ông då hop �HÐCEÐ do Ban Tô chéc �¡i hÙi thành 

lap. Ban kiêm tra tu cách cô �ông có nhiÇm vy kiêm tra giây to, công nhn nguoi 

den dy hop hop lÇ, phát các tài liÇu, Thé biéu quyêt, Phiêu biêu quyêt cho nguoi dên 

du hop; báo cáo truóc �ai hÙi vê két quå kiêm tra tu cách cô �ông truóc khi �¡i hÙi 
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chinh thúe droc tiên hành. 

4. Quyên và ngh)a vu cua Ban Thr ký cuÙc hop DHÐCÐ 

4.1. Ban Thu ký cuÙc hop �HÐCÐ do Chu tÍa giói thiÇu và dugc �¡i hÙi biêu 

quyêt thông qua. 
4.2. Ban Thu ký �HÐCÐ thuc hiÇn các công viÇc tro giüp theo su phán cõng 

cça Chu toa, gôm: 

-Ghi chép dây dç, trung thåc toàn bÙ nÙi dung diên biên �ai hÙi và nhïng vân 

de dã duoc các cô �ông thông qua ho·c còn båo luu t¡i �ai hÙi, 

So¡n thão, ho ro Chç tÍa công bô Biên b£n hÍp �ai hÙi và Nghi quyêt vê các 

vân dê dã dugc thông qua t¡i Dai hÙi. 

Tiêp nhn phiêu câu höi cça cô �ông thông qua Tô giúp viÇc. 

5.Quyên và nghïa vs cùa Ban kiêm phiêu. 
5.1. Ban kiem phiéu �¡i hÙi do Chü tÍa giÛi thiÇu và duãc �¡i hÙi biêu quyêt 

thông qua. 
5.2. Ban Kiem phiêu �ai hÙi có nhiÇm vu: 

Thong kê, tong høp sô cô phân bi¿u quyêt theo tëng nÙi dung. 

Thyrc hien viÇc phát phiéu, kièm phi¿u vå công bó két quå kiém phieu bâu. 

Thông báo kêt quå cho Chç toa, Ban Thu ký và công bô kêt quà biêu quyêt 
truóc Dai hÙi. 

Xem xét và báo cáo vÛi �¡i hÙi quyêt dËnh nhïng truòng hop vi ph¡m thê lÇ 

bau cù ho·c don të khiêu n¡i vê bâu c. 

- Chiu trách nhiÇm vê tính chính xác cça kêt quà biêu quyêt cça các cô �ông 

trong cuÙc hop �HÐCÐ thuong niên n�m 2023. 

II DIÈU KIÆN TIÉN HÅNH DAI HOI VÀ BIÉU QUYÉT THÔNG QUA 

CAC VAN DÈ TAI DAI HOI 
1. Dieu kiÇn tién hành Dai hÙi 

Cuoc hop DHÐCÐ dugc tiên hành khi có sô có �ông du hop trên 50% tông sÑ 

co phân có quyên biêu quyêt cça Công ty. 

2. Nguyên t�c và cách thírc tiÃn hành �ai hÙi 
- Dai hÙi së lân luot thào lun và thông qua các nÙi dung nêu t¡i chuong trinh 

DHÐCD 
- Tåt cá các vân �ê trong chuong trinh nghË su cça �¡i hÙi �êu phåi dugc thông 

qua b�ng cách lây ý kiên biêu quyêt công khai cça tât cà cô �ông bang Thé bi¿u 

quyêt theo so cô phân so hûu cça cô dông và/ho·c duoc úy quyên. Moi cô �ông 

duge câp mÙt Thë biêu quyêt và mÙt phiêu biêu quyêt, trong �ó ghi m� sô cô �ông, 
so phiêu biêu quyêt, nÙi dung biêu quyêt (có �óng dâu treo cça Công ty Có phàn 

Licogi 166). 

P. 
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3. Cách bi¿u quyêt 
-Co dong bieu quyét (theo thér tu "Dông y", "Không �ông y", "Không có ý 

kièn") mÙt vân �Ã bâng cách biêu quyêt tråc tiêp t¡i �¡i hÙi. 
- Khi biêu quyêt thông qua mÙt vân �Ã t¡i �¡i hÙi dua ra, các cô �ông �ông ý 

thong qua thi gio Thè biêu quyêt lên cao. Thành viên Ban Kiêm phiêu së dánh dâu 

Mã sô cô dông tham du và só phiêu biêu quyêt tuong úng vói tëng cô �ông �ông ý 

trên Thè biêu quyét. Và tuong ty, �ôi vÛi các ý kiên còn l¡i. 

Cô dông dánh dâu vào ô tuong úng trong Phiêu biêu quyêt vê các nÙi dung 

minh dã biêu quyêt b�ng Thè biêu quyêt và nÙp l¡i cho Ban tô chéc. 

4. The le biêu quyêt 
- Môi cô phân so hïu ho·c �¡i diÇn sß hïu úng vói mÙt quyên biêu quyêt. 

- Quyêt dËnh cça �HÐCÐ duoc thông qua khi �ugc sô cô dông sß hïu trên 

S0% tông sô phiêu bi¿u quyêt cça tât cå cô �ông du hop tán thành. �ôi vói các quyêt 

dinh cça �HÐCÐ liên quan �ên nÙi dung sau dây dugc thông qua nêu dugc só cô 

�ông d¡i diÇn të 65% tông sô phi¿u biÁu quyét trß lên cça tât cå có �ông dy hÍp tán 

thành (trë truong hãp quy dËnh t¡i các kho£n 3, 4 và 6 Dieu 148 Lut Doanh 

nghiÇp): i) Loai có phân và tông sô cô phân cça tùng loai; ii) Thay dôi ngành, nghê 
và linh vyc kinh doanh; i) Thay �ôi co câu to chéc quàn lý Công ty; iv) Dy án dâu 

tu ho·c bán tài s£n có giá trË të 35% tông giá trË tài s£n trß lên �ugc ghi trong báo 

cáo tài chính gân nhât cça Công ty, trë truòng hop �iêu lÇ công ty quy dinh tý lÇ 

hoãc giá tri khác; v) Tô chúc lai, giäi thê Công ty. 

IV. PHÁT BIÉU Ý KIÉN TAI ÐAI HOI 
1. Nguyên t�c 

Co dông tham du �¡i hÙi khi muôn phát biêuý kiên thåo lun phäi �uoc su 

dông ý cça Chç toa cuÙc hop; viÇc thâo lun chí dugc thåc hiÇn trong thoi gian quy 

dinh và thuÙc ph¡m vi các vân dê trinh bày trong chuong trinh nghË su; cô dông cóó ý 

kiên phài �äng ký nÙi dung vào Phiêu �·t câu höi và chuyên cho Ban Thu ký �¡i 

hoi; Ban Thu ký �¡i hÙi së s�p xêp các Phiêu d·t câu hôi cça cô �ông theo thú tu 

däng ký và chuyên lên cho Chù tÍa. 

2. Cách théc phát biêu. 

Có �ông phát biêu ng�n gon và tp trung vào �úng nhïng nÙi dung trong tâm 

cân trao �ôi, phù hãp vÛi nÙi dung chuong trinh nghË så cça �¡i hÙi �ä �ugc thông 

qua, không dùng lÝi lë xúc ph¡m ho�c gây mât trt ty t¡i �¡i hÙi. Chç tÍa cuÙc hÍp 

se s�p xêp cho cô �ông phát biÃu theo thé ty chuong trinh làm viÇc và ��ng ký, �ông 

thoi giäi dáp các thãc m�c cça các cô dông. Chú tpa D¡i hÙi có quyên nhãc nhÝ ho·c 

de nghË cô �ông tp trung vào nÙi dung trong tâm cân phát biÃu �Ã tiêt kiÇm thÝi 

gian và dám bào chât luong thào lun. 

V. BIEN BÅN VÀ NGH. QUYÉT DAI HOI 
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. Tat c� các nÙi dung t¡i cuÙc hop DHÐCÐ phài duçc Thu ký �¡i hÙi ghi vào 

bien ban hop cça �HÐCÐ. 
2. Biên bån cuÙc hop �H�CÐ ph£i duãc lp xong và thông qua truóe khi bê 

mac �ai hoi. 
3. Biên bàn cuÙc hop �HÐCÐ ph£i duoc luu git t¡i try sß chính Công ty Cô 

phân Licogi 166. 
Trên dây là toàn bÙ quy chê làm viÇc cça �HÐCÐ thuong niên n�m 2023 

Cong ty Co phân Licogi 16. 

Kinh trinh D¡i hÙi xem xét, thông qua. 

CONG TY CÓ PHÂN LICOGI 166 
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