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DỰ THẢO VỀ QUY CHẾ BẦU CỬ 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật 

Tư; 

 

Ban tổ chức xin ý kiến của Đại hội thông qua quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên Công 

ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư như sau: 

Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được 

ủy quyền có quyền biểu quyết một PHIẾU BẦU CỬ. Trên mỗi PHIẾU BẦU CỬ có cột ghi mã 

cổ đông, họ và tên cổ đông và tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền, tổng số phiếu bầu, và trên 

PHIẾU BẦU CỬ có in danh sách đề cử thành viên HĐQT. 

 

1. Việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Xây Dựng và 

Kinh Doanh Vật Tư phải được bỏ phiếu kín tại Đại hội bằng PHIẾU BẦU CỬ;  

2. Tiêu chuẩn của những ứng viên vào HĐQT theo thông báo HĐQT gửi cổ đông về việc Bầu 

thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2021-2026 và được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội; 

3. Việc bầu thành viên HĐQT 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. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một 

hoặc một số ứng cử viên; 

4. Các thành viên HĐQT chỉ trúng cử khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các 

cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có 

mặt tại ĐHĐCĐ, và chọn từ người có số phiếu cao đến người có số phiếu thấp; 

5. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ họ tên cổ đông, số cổ phần mà cổ đông đó đại diện 

nắm giữ (sở hữu hoặc được ủy quyền) và số phiếu biểu quyết tương ứng. Trên mỗi phiếu 

bầu, cạnh cột ‘Ứng cử viên’ có cột ‘Phiếu biểu quyết’, việc bầu cử được thực hiện bằng 

việc điền số biểu quyết vào cột của ứng cử viên mà mình tín nhiệm. Cổ đông có thể dồn hết 

số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc chia đều hay không đều cho các 
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ứng cử viên sao cho tổng số phiếu biểu quyết của các ứng cử viên đó không vượt quá số 

phiếu biểu quyết của cổ đông; 

Phiếu bầu cử được xem là không hợp lệ khi: 

• Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành; 

• Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và 

hủy phiếu cũ); 

• Bầu quá số thành viên HĐQT quy định; 

• Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội 

thông qua; 

• Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết vượt quá số phiếu biểu quyết tương ứng với 

số cổ phần sở hữu. 

6. Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều khiển việc bầu cử theo quy định của quy chế này. 

Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; 

nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu 

phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó phải niêm phong các 

phiếu bầu cử, xóa các dữ liệu liên quan đến bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở khi có 

quyết định của ĐHĐCĐ. 

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được 

phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết 

quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định. 

 

 BAN TỔ CHỨC  


