
QUY CHẾ BẦU CỬ 
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NHIỆM KỲ 2015 - 2020. 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13  nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ SUDICO; 

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020 

(HĐQT) được tiến hành theo những qui định sau đây: 

1. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên được bầu vào HĐQT: 

- Số lượng: 01 thành viên . 

- Thời hạn: 04 năm còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

2. Nguyên tắc bầu cử: 

- Quyền bầu cử căn cứ theo số cổ phần được sở hữu và đại diện ủy quyền. 

- Bầu cử trực tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu. 

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành 

viên được bầu của HĐQT (01 thành viên). 

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc cho một số ứng viên mà 

mình muốn bầu. 

3. Quyền bầu cử: Toàn thể các cổ đông công ty và người được ủy quyền đang hiện 

diện đến giờ bầu cử đều có quyền tham gia bỏ phiếu. 

4.  Ghi phiếu bầu: Mỗi cổ đông có quyền bầu cử được phát ra một phiếu bầu tương 

ứng với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền ghi số 

cổ phần mà mình muốn bầu cho ứng viên vào ô “số lượng cổ phần”. Số lượng cổ 

phần không được nhiều hơn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông. 

5.  Nguyên tắc kiểm phiếu: 

-  Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. 

-  Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ 

đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu. 

-  Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. 

6.  Phiếu bầu không hợp lệ: 

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

-  Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty. 

-  Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự ghi) 
lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu. 

-  Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào 
phiếu (trường hợp viết sai cổ đông phải yêu cầu ban bầu cử cho đổi lại phiếu mới và 
phiếu ghi sai này bị hủy) 

-  Phiếu trắng, phiếu không bầu cho ai; phiếu không còn nguyên vẹn. 



7. Phiếu bầu hợp lệ: 

Là phiếu bầu không có các lỗi đã nêu ở mục 6. 

8. Ban bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ 

tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). 

9. Những chất vấn, khiếu nại của cổ đông  về các vấn đề có liên quan đến cuộc bầu cử 

này sẽ do Chủ tọa cuộc họp  giải quyết  

10. Người trúng cử : 

-  Người trúng cử phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất 65% tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội và được ghi vào biên bản 

họp Đại hội. 

11.  Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua. 

………………………………………………………………………………………….. 

Đại hội lần này sử dụng phương thức bầu dồn phiếu, do vậy tôi sẽ hướng dẫn cách 

thức bầu dồn phiếu như sau. 

Tại đại hội lần này các cổ đông có 3 phiếu: 

1. Phiếu biểu quyết 

2. Phiếu bầu miễn nhiệm. 

3. Phiếu bầu bổ nhiệm. 

Phiếu biểu quyết, các cổ đông có thể đánh dấu và các cột tán thành, không tán 

thành, không ý kiến. 

Phiếu bầu: 

Trên mỗi phiếu bầu của các cổ đông có ghi tổng số quyền bầu.  

Tổng số quyền bầu được tính như sau: 

Tổng số quyền bầu = tổng số cổ phần của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền x số 

ứng viên. 

Tại đại hội lần này chúng ta có 01 ứng cử viên. 

Ví dụ cổ đông A có 1000 cổ phần. Cách tính quyền biểu quyết của cổ đông A là 

1000 x 1 bằng 1000 quyền. 

Cổ đông có thể sử dụng tổng số 1000 quyền bầu để bầu cho ứng viên X. 

Cổ đông có thể sử dụng ít hơn 1000 quyền để bầu 

Hoặc cổ đông có thể không bầu bằng cách điền số 0 và ô số lượng phiếu bầu                                        


