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QUY CHẾ 

BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  

NHIỆM KỲ 2019 - 2022 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/7/2015 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội ngày 

23/4/2016;  

Căn cứ văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông lớn chiếm trên 5% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính đến thời điểm 

chốt danh sách cổ đông, 

Để việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty 

theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân 

chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại 

hội đồng cổ đông năm 2019 dự thảo Quy chế Bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên như sau: 

Điều 1. Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và 

thành viên Ban kiểm soát (BKS) 

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu 

(06) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông có 

quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên 

HĐQT, BKS. 

1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối 

đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 

40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được 

đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng 

viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 

90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên (Căn cứ khoản 2 Điều 23 Điều lệ Công ty). 

2. Đề cử, ứng cử thành viên BKS 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối 

đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 

40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được 

đề cử tối đa năm (05) ứng viên (khoản 5 Điều 32 Điều lệ Công ty). 



Cơ chế đề cử thành viên HĐQT, BKS phải được công bố rõ ràng và phải được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 

Hồ sơ ứng cử, đề cử: 

- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS. 

- Bản tóm tắt lý lịch của ứng viên. 

- Bản tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS. 

Điều 2. Phương thức bầu cử 

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS phải thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương 

ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS và 

cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử 

viên.  

Điều 3. Quy định người trúng cử vào HĐQT và BKS 

Người trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS được xác định theo số 

phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho 

đến khi đủ số thành viên theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.  

Điều 4. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu 

1. Công ty sẽ cấp cho đại biểu Phiếu bầu thành viên HĐQT và Phiếu bầu thành viên 

BKS. Trên phiếu bầu sẽ có đầy đủ thông tin: Họ tên, mã số đại biểu, tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu và danh sách ứng viên. 

2. Các đại biểu bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành 

kiểm phiếu. Trường hợp vì lý do riêng không thể tiếp tục dự họp, đại biểu đã đăng ký 

tham dự cuộc họp nhưng ra về sớm thì thực hiện việc bỏ phiếu trước tại thùng phiếu 

do Ban tổ chức bố trí công khai tại nơi tổ chức đại hội. 

3. Các nội dung khác liên quan được thực hiện theo Quy chế, thể lệ Biểu quyết tại Đại 

hội. 

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 



 

PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU BẦU HĐQT VÀ BKS 

NHIỆM KỲ 2017-2022 

1. Qui định về việc bầu dồn phiếu: 

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương 

thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với 

tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ 

đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một 

số ứng cử viên. 

Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu bầu không được vượt quá số 

lượng tối đa được phép bầu. 

2. Cách thức bầu: 

a. Xác định tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) 

Tổng số quyền bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) được xác định như 

sau: 

Tổng số quyền bầu 

cử 
 = 

Tổng số cổ phần nắm 

giữ hoặc đại diện 
 * 

Số thành viên được 

bầu 

 

Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 2 người (trong số 3 người được 

giới thiệu), vào BKS là 1 người (trong số 2 người được giới thiệu). Ông X là người 

nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X 

là (1.000 * 2) = 2.000 phiếu và quyền bầu cử BKS là (1.000 * 1) = 1.000 phiếu. 

b. Cách thức bỏ phiếu: 

Thực chất việc bỏ phiếu là phân phối toàn bộ hoặc một phần trong tổng số 

quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số các ứng cử viên, trong đó số lượng phân 

phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử 

viên đó. Đối với trường hợp bầu 2 trong số 3 (hoặc nhiều hơn) ứng cử viên thì mỗi cổ 

đông, đại diện cổ đông chỉ được phân phối tối đa cho 2 người. 

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu HĐQT, ông X có thể chia tổng số quyền bầu cử 

của mình là 2.000 phiếu cho các ứng cử viên.  

Hoặc ông X có thể bầu dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một ứng viên. 

Hoặc ông X có thể chia đều số phiếu của mình cho một số ứng viên nhưng 

không được vượt quá số lượng ứng viên cần bầu. 

Lưu ý:   

- Ông X có thể sử dụng tất cả hoặc sử dụng ít hơn 2.000 phiếu để bầu cho các 

ứng cử viên, nhưng nếu dùng quá 2.000 phiếu thì phiếu bầu của ông sẽ là phiếu không 

hợp lệ. 



- Trong mỗi phiếu bầu chỉ được bầu tối đa là 2 người. 

- Trong mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông 

(đại diện cổ đông) là bao nhiêu phiếu, số này trên từng phiếu là khác nhau, tùy theo số 

cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện, tổng số phiếu bầu cho 

các ứng cử viên không được vượt quá số này.  

3. Phiếu bầu không hợp lệ: 

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau: 

a. Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu công ty. 

b. Phiếu bầu có số người được bầu vượt quá số người cho phép 

c. Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng cử viên (do người 

bầu tự cộng hoặc do ban kiểm phiếu cộng lại phát hiện) lớn hơn tổng số 

quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu. 

d. Phiếu bầu tự ý ghi thêm người ngoài danh sách đã được đại hội thông 

qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu khác 

để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu).  

Các Phiếu không rơi vào các trường hợp nêu trên là Phiếu bầu hợp lệ. 

 


