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1. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử 

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban Kiểm soát 

(“BKS”) thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;  

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu 

(với việc bầu thành viên HĐQT, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết nhân 6; còn với việc bầu thành viên BKS, tổng số phiếu 

biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân 3);  

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên;  

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu 

bầu được phép của cổ đông đó. 

2. Cách ghi phiếu bầu cử 

2.1.  Cách ghi Phiếu bầu cử: cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau: 

- Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu: 

+ Khi đồng ý bầu cho ứng viên, viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại 

dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu 

biểu quyết của cổ đông. 

+ Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số 

phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. 

- Tích dấu (x) hoặc dấu () vào cột Số phiếu bầu: 

+ Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại 

dòng tương ứng với tên ứng viên đó. 

+ Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương 

ứng với tên của tất cả ứng viên. 

- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc 

một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào. 

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện 

chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để 

đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. 

 



3. Hướng dẫn bầu dồn phiếu 

Giả sử Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở 

hữu và được ủy quyền). Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A đối 

với việc bầu dồn phiếu được tính như sau: 

3.1.  Đối với việc bầu cử thành viên HĐQT, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 

Nguyễn Văn A là:   

(1.000 x 6) = 6.000 phiếu biểu quyết. 

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:  

- Dồn hết 6.000 phiếu biểu quyết của mình cho 1 ứng viên thành viên HĐQT.  

- Chia 6.000 phiếu biểu quyết cho 06 ứng viên thành viên HĐQT (chia đều hoặc 

không). 

3.2.  Đối với việc bầu cử thành viên BKS, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn 

Văn A là:   

(1.000 x 3) = 3.000 phiếu biểu quyết. 

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:  

- Dồn hết 3.000 phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên thành viên BKS.  

- Chia 3.000 phiếu biểu quyết cho 03 ứng viên thành viên BKS (chia đều hoặc 

không). 

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:  

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra; 

- Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty; 

- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc 

danh sách ứng viên đã được Ban Tổ chức đọc trước khi tiến hành bỏ phiếu; 

- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; 

- Tổng phiếu biểu quyết cho những ứng viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt 

quá tổng số phiếu biểu quyết (trường hợp bầu cử thành viên HĐQT, vượt quá con 

số 6.000 phiếu biểu quyết; trường hợp bầu cử thành viên BKS, vượt quá con số 

3.000 phiếu biểu quyết); 

- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá số lượng thành viên HĐQT, 

thành viên viên BKS được bầu bổ sung được nêu rõ tại Quy chế bầu cử tương ứng 

đã được ĐHĐCĐ thông qua; 

- Cổ đông Nguyễn Văn A không ký và không ghi rõ họ tên vào phiếu bầu; 

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử. 


