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QUI CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 7 NHIỆM KỲ III (2014 – 2019) 
 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/05. 

 Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 

 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 14/04/2015 thông qua Qui chế bầu cử 

bổ sung Ban kiểm soát. 

 Qui chế bầu cử bổ sung Ban KS Nhiệm kỳ III (2014-2019) như sau : 

 

1.  Số lượng thành viên bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 : 01 thành viên 

2.  Phương thức bầu cử:  

 Bầu cử thành viên Ban KS theo hình thức biểu quyết công khai tại cuộc họp. 

 Mỗi cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết 

(có ghi sẵn tổng số phiếu biểu quyết tương ứng). Số phiếu biểu quyết của mỗi đông  dự 

họp được tính bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện 

sở hữu. 

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

 Người trúng cử Ban KS được xác định khi được số người tham dự đại hội đại diện ít 

nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự chấp thuận. 

 

     TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2015 

              TM. Hội đồng quản trị 

                     Chủ tịch 
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