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NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG 

VIỆT NAM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: 024.39421030 

GCNĐKDN số 0100111948 

cấp thay đổi lần 12 ngày 8/9/2021 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022 

HƯỚNG DẪN  

THAM DỰ, THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TRỰC TUYẾN 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  

CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) xin gửi tới Quý cổ đông 

hướng dẫn cách thức tham dự, biểu quyết, bầu cử trực tuyến tại Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) thường niên 2022 (Đại hội) như sau: 

1. ĐĂNG NHẬP ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN 

- Quý cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông hoặc người được uỷ quyền 

(Đại biểu) có thể đăng nhập và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội trực 

tuyến của VietinBank từ 7h30’ ngày 29/4/2022 cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo 

kết thúc Đại hội. Để tham dự Đại hội trực tuyến của VietinBank, Quý đại biểu thực 

hiện các bước sau: 

+ Bước 1: Quý đại biểu truy cập vào website 

https://vietinbank.daihoicodong.online và lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt hoặc 

tiếng Anh ở phía trên, góc bên phải màn hình: 

 

+ Bước 2: Quý đại biểu lựa chọn mục “Cổ đông” để đăng nhập bằng số 

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN và chọn “Xác 

thực qua eKYC”.  

https://vietinbank.daihoicodong.online/
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Trong trường hợp xác thực thông qua eKYC không thành công, Quý đại biểu có thể 

“xác thực nâng cao” qua mã xác thực được gửi SMS về (i) số điện thoại của Quý cổ 

đông đã được đăng ký và có thông tin trên danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký 

chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 30/3/2022 và gửi cho 

VietinBank hoặc (ii) số điện thoại của người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông 

hoặc người được uỷ quyền đã đăng ký với VietinBank.  
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+ Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, Quý đại biểu bấm vào nút “Bắt đầu” để 

theo dõi tiến trình Đại hội và tham gia thảo luận hoặc lựa chọn “Biểu quyết và 

bầu cử” đối với các nội dung của Đại hội.  

 

- Việc tham dự Đại hội qua ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi đáp ứng tất cả các 

điều kiện sau: 

(i) Cổ đông điền đầy đủ các thông tin trên Giấy ủy quyền (theo mẫu của 

VietinBank hoặc quy định của Luật Dân sự); 

(ii) Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của 

bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền. 

(iii) Bản gốc Giấy ủy quyền được gửi về VietinBank chậm nhất trước ngày tổ chức 

Đại hội (29/4/2022) theo địa chỉ: Ban Thư ký Hội đồng quản trị (HĐQT) và 

Quan hệ cổ đông - Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Công thương Việt 

Nam - Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quý cổ đông có thể gửi 

trước bản chụp/scan tới địa chỉ email: investor@vietinbank.vn và gửi bản gốc 

qua đường bưu điện sau. 

- Sau khi khai mạc Đại hội, Quý đại biểu vẫn có thể đăng ký tham dự Đại hội trực 

tuyến và tham gia thảo luận, biểu quyết, bầu cử sau khi đăng ký nhưng hiệu lực của 

các nội dung biểu quyết, bầu cử đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. 

2. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN 

- Việc thảo luận được thực hiện theo thời gian quy định tại chương trình ĐHĐCĐ và 

thuộc phạm vi các vấn đề được trình bày trong nội dung chương trình ĐHĐCĐ.  

- Việc thảo luận tại Đại hội trực tuyến do Ban Chủ tọa điều phối, đảm bảo tuân thủ 

theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VietinBank. 

- Quý đại biểu có thể đặt câu hỏi để Ban Chủ tọa giải đáp bằng 02 cách: 

mailto:investor@vietinbank.vn
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(i) Đặt câu hỏi vào màn hình chat tại website 

https://vietinbank.daihoicodong.online và ấn nút “Gửi” để gửi câu hỏi đến 

Ban Tổ chức; 

(ii) Chọn “Mở webinar” và ấn nút “Giơ tay” để Ban Tổ chức mời phát biểu. 

 

- Ban Thư ký Đại hội sẽ lưu lại thông tin cá nhân và nội dung câu hỏi của Quý đại 

biểu cùng với các tài liệu có liên quan đến việc tổ chức Đại hội. 

3. BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TRỰC TUYẾN 

Theo tiến trình Đại hội, Ban Chủ tọa sẽ tiến hành các nội dung biểu quyết, bầu cử. 

Quý đại biểu vào phần “Biểu quyết/ Bầu cử” để thực hiện quyền cổ đông của mình. 

3.1. THỜI GIAN THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT/BẦU CỬ 

- Việc biểu quyết/bầu cử sẽ được thực hiện từ khi từng nội dung biểu quyết/ bầu cử 

được Ban Chủ tọa thông báo bắt đầu cho đến khi kết thúc từng nội dung biểu quyết/ 

bầu cử để tiến hành kiểm phiếu. Kết thúc thời gian biểu quyết/ bầu cử đối với từng 

nội dung, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả biểu quyết/ bầu cử từ Quý đại 

biểu thực hiện sau đó. 

3.2. THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT 

- Các nội dung biểu quyết thông qua: 

(i) Ban Chủ tọa; 

(ii) Ban Kiểm phiếu; 

(iii) Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022; 

(iv) Dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022; 

(v) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng phát triển năm 

2022; 

(vi) Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh 

doanh năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;  

(vii) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng 

hoạt động năm 2022; 

https://vietinbank.daihoicodong.online/
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(viii) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; 

(ix) Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo 

cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023; 

(x) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; 

(xi) Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022; 

(xii) Tờ trình về việc thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công 

chúng năm 2022 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau 

khi kết thúc các đợt chào bán; 

(xiii) Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu 

để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 

2020; 

(xiv) Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024; 

(xv) Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-

2024. 

(xvi) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có); 

(xvii) Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ; 

(xviii) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ. 

- Cách thức biểu quyết: Quý đại biểu chọn 1 trong 3 lựa chọn “Tán thành” hoặc 

“Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi 

Ban Tổ chức hoặc Ban Chủ tọa yêu cầu biểu quyết và nhấn “Gửi phiếu biểu quyết”, 

xác nhận gửi thông tin để gửi kết quả biểu quyết về hệ thống bỏ phiếu điện tử. Hệ 

thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả của Quý đại biểu. Kết quả kiểm phiếu sẽ được 

Ban kiểm phiếu công bố sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu biểu quyết từng nội 

dung. 
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Lưu ý: Quý đại biểu chỉ có thể biểu quyết một lần đối với từng nội dung biểu quyết. 

Sau khi nhấn “Gửi phiếu biểu quyết” và xác nhận gửi thông tin, Quý đại biểu không 

thể thay đổi kết quả biểu quyết của mình. 

3.3. THỰC HIỆN BẦU CỬ  

- Nội dung bầu cử: Bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024. 

- Cách thức bầu cử: Việc bầu cử thực hiện theo phương pháp bầu dồn phiếu. Mỗi đại 

biểu có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu 

và được ủy quyền). Sau khi nhập xong số phiếu bầu, Quý đại biểu nhấn chọn “Gửi 

phiếu bầu cử”, xác nhận gửi thông tin để gửi kết quả bầu cử đến hệ thống bỏ phiếu 

điện tử. Hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả của Quý đại biểu. Kết quả kiểm 

phiếu bầu cử sẽ được Ban kiểm phiếu công bố sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu 

bầu cử. 

 

Lưu ý: Quý đại biểu chỉ có thể bầu cử một lần đối với nội dung bầu bổ sung thành 

viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 . Sau khi nhấn “Gửi phiếu bầu cử” và 

xác nhận gửi thông tin, Quý đại biểu không thể thay đổi kết quả bầu cử của mình. 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

 


