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- Căn cứ Luật doanh nghiệp do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành số 

68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần Long Thọ được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông của Công ty được tiến hành theo những quy định sau đây: 

 

1. Tiêu chuẩn ứng cử đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiêm soát; Số lượng thành 

viên HĐQT, Ban Kiểm soát; Nhiệm kỳ của HĐQT, Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 

lệ Công ty cổ phần Long Thọ.   

2. Công việc tổ chức bầu cử được Đại hội giao cho ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm 

phiếu bao gồm 7 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. 

Nhiệm vụ của ban kiểm phiếu gồm: 

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban 

Kiểm soát. 

- Phân phát phiếu bầu, giám sát việc bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu và giám sát việc 

kiểm phiếu. 

- Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. 

- Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng 

như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

3. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thành lập 

trên cơ sở đề cử, ứng cử của các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ 

phần phổ thông trở lên thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được giới thiệu 1 người vào Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử đề cử không đủ số lượng theo quy 

định thì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khóa trước giới thiệu ứng viên đủ số lượng cần 

bầu. Chủ tọa phiên họp có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề 

cử, công bố bản tóm tắt lý lịch của các ứng cử viên và kiểm tra lại danh sách trước khi 

tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm điều luật, điều lệ. 

4. Nguyên tắc bầu cử: 

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty. 



- Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín. 

- Phiếu bầu do công ty phát hành, có ghi số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền. Cổ đông 

hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần có quyền bầu ghi 

trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu. 

- Mỗi phiếu bầu được bầu số thành viên Hội đồng quản trị tối đa là 5 người; số thành viên 

Ban Kiểm soát tối đa là 3 người. 

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 

tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu 

của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. 

- Cổ đông không bầu cho người nào thì gạch chồng lên người đó trên phiếu bầu: Tổng số 

phiếu bầu sẽ được chia đều tính cho số người còn lại.  

Ví dụ : Ông A có số cổ phần sở hữu hoặc người được ủy quyền là: 10.000 CP.  

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT: 5 người x 10.000 phiếu = 50.000 phiếu bầu.  

- Ông A bầu cho 5 người thì mỗi người được: 50.000 phiếu : 5 = 10.000 phiếu bầu. 

- Ông A bầu cho 4 người thì mỗi người được: 50.000 phiếu: 4 = 12.500 phiếu bầu. 

5. Những phiếu sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong cuộc bầu cử: 

- Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của công ty. 

- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định tại khoản 7 quy chế này. 

- Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử. 

- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung. 

- Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng thông qua, phiếu 

có viết thêm. 

6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu tại phòng bỏ phiếu ngay sau cuộc bỏ phiếu 

kết thúc, lập biên bản về kết qủa kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội 

đồng. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại nghị quyết của Đại hội  

7. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 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 quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở 

lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc 

Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang 

nhau.  

8.  Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ công ty 

có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cổ đông đều có quyền chất vấn. 

Chủ tọa phiên họp, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bầu cử có trách nhiệm giải trình và 

làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ 

đông. 

9. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua . 

   TM. Đại hội đồng cổ đông 

CHỦ TỌA 


