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THỂ LỆ 
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ BẦU NHÂN SỰ  

TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; 

Căn cứ Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

Để đảm bảo sự thành công của Đại hội cổ đông thường niên 2020, việc biểu 

quyết thông qua các nội dung và bầu nhân sự tại cuộc họp thường niên 2020 được thực 

hiện như sau: 

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI 

1. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết: 

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến làm thủ tục đăng ký tham dự 

họp được Ban tổ chức Đại hội cung cấp Thẻ biểu quyết (giấy màu vàng), và 

Phiếu biểu quyết (giấy màu xanh) để biểu quyết thông qua các nội dung và bầu 

nhân sự tại Đại hội. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi rõ thông tin họ tên cổ 

đông, số lượng cổ phần sở hữu; Nội dung xin biểu quyết, tổng số quyền biểu 

quyết (mỗi cổ phần được quyền biểu quyết tương ứng với một quyền biểu quyết), 

các ô tương ứng với từng nội dung để cổ đông lựa chọn quyết định đồng ý hoặc 

không đồng ý hoặc ý kiến khác. 

1.1 Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC và có đánh dấu 

lựa chọn vào 1 trong 3 ô vuông đối với từng nội dung xin biểu quyết và có chữ 

ký của cổ đông/đại diện cổ đông trên Phiếu biểu quyết. 

1.2 Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu không đảm bảo một trong các điều kiện 

tại mục 1.1 nêu trên. 

2. Cách biểu quyết: Chủ tịch đoàn sẽ điều hành việc biểu quyết thông qua từng 

vấn đề tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ 

Thẻ biểu quyết (màu vàng) và đánh dấu lựa chọn vào một trong ba ô vuông 

“Đồng ý”, “Không đồng ý” “Không có ý kiến” đối với các nội dung trình xin 

biểu quyết trong Phiếu biểu quyết (màu xanh). 

3. Kết quả biểu quyết: các vấn đề được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền 

biểu quyết tán thành của cổ đông tham dự họp theo quy định của Luật doanh 

nghiệp số 68/2014/QH13, cụ thể: 

Đạt ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành đối 

với các nội dung được trình trong Đại hội. 

II. BẦU NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT  
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Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu nhân sự Ban kiểm soát theo danh sách ứng 

viên được lập phù hợp trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành. Danh 

sách và thông tin ứng viên chi tiết như Tờ trình về nhân sự, các tài liệu gửi đến 

các cổ đông và công bố trên phương tiện thông tin theo quy định. 

1. Phiếu bầu: mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với: tổng số cổ phần sở 

hữu nhân (x) với số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu tại Đại hội.  

(ví dụ: Cổ đông A có 1000 cổ phần, Đại hội thực hiện bầu 03 thành viên Ban 

kiểm soát, số phiếu bầu của cổ đông A sẽ là: Phiếu bầu nhân sự BKS bằng 1000 

cp x 3 = 3000 phiếu). 

Phiếu bầu được Ban tổ chức chuẩn bị và gửi cùng Phiếu biểu quyết quy định tại 

Quy chế này. 

2. Cách thức bầu: việc bầu nhân sự thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông thực hiện bầu bằng một trong hai cách: (i) 

đánh dấu x vào ô của nhân sự được chọn, số phiếu bầu của cổ đông sẽ chia đều 

cho một hoặc một số ứng viên được cổ đông lựa chọn. hoặc, (ii) cổ đông tự điền 

số phiếu của mình cho ứng viên mình lựa chọn (vào dòng kẻ để trống bên cạnh). 

3. Xác định kết quả bầu cử: 

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát cần bầu tại Đại hội lần 

này. 

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho 

thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng 

cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo cách thức bầu tại Quy chế này. 

III. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ 

Phiếu biểu quyết và Bầu nhân sự được thu lại sau khi việc biểu quyết kết thúc 

theo chương trình Đại hội. Việc kiểm phiếu được thực hiện bởi các thành viên 

Ban kiểm phiếu do Đại hội thông qua. 

Kết quả bầu cử được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và công bố tại Đại hội. 

Các tài liệu liên quan được lữu trữ theo quy định hiện hành. 

Trân trọng. 

  BAN KIỂM PHIẾU 

 

 


