
 

 

 

QUI CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7  
 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/14. 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in số 7 

 Căn cứ Phiên họp HĐQT Công ty cổ phần In số 7 ngày 31/03/2016 thông qua Qui chế bầu cử 

bổ sung thành viên HĐQT. 

 Qui chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT như sau : 

A. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Số lượng bổ sung thành viên Hội đồng quản trị : 01 thành viên 

 

B. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HĐQT : 

Căn cứ vào Điều 25.1, 25.2 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần in số 7, cổ 

đông ứng cử/ đề cử vào HĐQT cần có các điều kiện sau: 

a. Các Cổ đông nắm giữ tối thiểu 4% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trong thời hạn liên 

tục ít nhất 6 tháng có quyền ứng cử vào HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 

dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục sáu tháng được đề cử 01 (một) 

thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 50% đến dưới 70% được đề 

cử 03 (ba) thành viên; và từ 70% trở lên được đề cử 04 (bốn) thành viên. 

b. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo 

quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp; 

c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty; 

d. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty 

khác nhưng không được là thành viên Hội đồng quản trị của đối thủ cạnh tranh; 

e. Thành viên Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm các chức vụ điều hành trực tiếp tại công ty; 

 

C. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ :  

 Bầu cử thành viên HĐQT 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 và đại diện sở hữu nhân với số thành 

viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn phiếu bầu của mình cho một hoặc một số 

ứng cử viên. 

 Mỗi cổ đông dự họp được cấp một Phiếu bầu thành viên (có ghi sẵn tổng số phiếu biểu quyết 

của từng cổ đông). 

 Tổng số phiếu biểu quyết được ghi sẵn trên từng loại phiếu bầu như sau: 

Tổng số phiếu biểu quyết của phiếu bầu HĐQT = (số cổ phần sở hữu + số cổ phần đại diện sở 

hữu) x 1( do bầu 1 thành viên HĐQT)  

 Cổ đông dùng tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho một hoặc các ứng cử viên. Trên 

phiếu bầu ở cột “ Số phiếu biểu quyết” sẽ để trống để cổ đông ghi số phiếu biểu quyết cho các 

ứng cử viên mà mình tín nhiệm. Cổ đông tín nhiệm ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi số 

phiếu mình ủng hộ vào cột này. 

 Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu của 

mình, tức là tổng số phiếu biểu quyết phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ 

đông đó. 



 Trong trường hợp số ứng cử viên bằng với số thành viên được bầu, cổ đông có thể để trống 

phiếu bầu. Phiếu bầu để trống này được xem như tổng số Phiếu biểu quyết của cổ đông được 

chia đều cho các ứng cử viên. 

 Trường hợp ghi nhầm, cổ đông vui lòng liên hệ Tổ kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu mới và 

phải nộp lại phiếu cũ. 

 Phiếu bầu hợp lệ : 

 Phiếu có đóng dấu của Công ty cổ phần in số 7. 

 Dồn phiếu cho một hoặc một số ứng cử viên. 

 Tổng số phiếu cổ đông bầu cho các ứng cử viên cộng lại bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu 

biểu quyết của cổ đông. 

 Phiếu bầu để trống 

 Phiếu bầu có số lượng thành viên bầu chọn không vượt quá số lượng thành viên Đại hội đã 

thông qua 

 Phiếu bầu không hợp lệ : 

 Phiếu không có đóng dấu của Công ty cổ phần in số 7. 

 Tổng số phiếu biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên cộng lại lớn hơn tổng số phiếu 

biểu quyết của cổ đông. 

 Phiếu bầu có số lượng thành viên bầu chọn vượt quá số lượng thành viên Đại hội đã thông 

qua 

 Phiếu được điền thêm những thông tin không có trong qui định. 

 Người trúng cử HĐQT được xác định theo số phiếu nhận được từ các phiếu bầu hợp lệ tính từ 

cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên nhận được số phiếu biểu quyết cao nhất. 

 Trong trường hợp các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, thì người nào sở hữu cổ phần 

nhiều hơn sẽ trúng cử. 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 


