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THỂ LỆ BẦU CỬ 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT. 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng Hòa 

Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, khóa 11 thông qua  ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ Nghị Định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Thủ Tướng Chính 

Phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh Nghiệp. 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist. 

 

Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty 

Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist nhiệm kỳ (2015-2020) nhƣ sau:  

 

I.  NGUYÊN TẮC BẦU CỬ 

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín. 

- Quyền bầu cử đƣợc tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử  

đƣợc tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự hợp. 

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ đƣợc sử dụng một phiếu bầu tƣơng ứng  

với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. 

- Ban bầu cử do Chủ tọa đoàn đề cử và đƣợc Đại hội thông qua. Thành viên Ban 

bầu cử không đƣợc có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị 

hoặc Ban kiểm soát. 

 

II.  PHƢƠNG THỨC BẦU CỬ 

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS đƣợc sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, 

ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.  

- Phƣơng thức bầu cử :  

+  Thực hiện theo phƣơng thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số 

phiếu biểu quyết tƣơng ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên 

đƣợc bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết 

tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

+  Mỗi cổ đông dự họp đƣợc cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. 

Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm 

sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số  

cổ  phần  biểu  quyết  của  mỗi  cổ  đông. Trong  trƣờng  hợp  có  sự  lựa  chọn 

nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới 

và phải nộp lại phiếu cũ. 

- Phiếu bầu cử sẽ đƣợc bỏ vào thùng phiếu đã đƣợc niêm phong trƣớc khi tiến 

hành kiểm phiếu. 

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra (có dấu 

treo của  Công  ty Cổ  phần  Vận chuyển Sài Gòn Tourist),  không  tẩy  xóa,  cạo  

sửa,  không  viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu. 
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- Các phiếu bầu sau đây sẽ đƣợc coi là không hợp lệ : 

+  Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu. 

+ Gạch tên các ứng cử viên.  

+ Ghi thêm tên của ngƣời không nằm trong danh sách ứng cử viên đƣợc Chủ tọa 

đoàn và Đại hội thông qua.  

+  Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm 

nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu. 

+  Tổng số cổ phần bầu cho các thành viên lớn hơn tổng số cổ phần biểu quyết 

mà cổ đông sở hữu. 

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dƣới sự giám sát của đại diện cổ 

đông. 

- Trƣởng Ban bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và 

cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có). 

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ đƣợc mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của 

Công ty. 

 

III.  NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ 

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần bầu cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số 

cổ phần bầu đƣợc lấy từ trên xuống cho đủ số thành viên mà đại hội cổ đông đã 

thông qua đối với HĐQT và  đối với BKS).  

- Trƣờng hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau 

mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức 

để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn. 

- Nếu kết quả bầu cử lần một không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS, theo 

quy định trong Điều lệ thì sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử 

viên chƣa đạt ở lần một. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành 

viên HĐQT  và  BKS, trƣờng hợp này Chủ tọa đại hội sẽ xin ý kiến của Đại hội 

đồng cổ đông. 

 

Thể lệ bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi đƣợc Đại hội cổ đông thông qua.  
 

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
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