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CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ 

 KỸ THUẬT Y TẾ TP. HCM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

   

TP. HCM, ngày 08  tháng 06 năm 2021 

THỂ LỆ BẦU CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ TP. HCM 

 

 Mục tiêu: 

 Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam; 

 Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông; 

 Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội cổ đông thành lập. 

 

 Nguyên tắc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 

 Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hình thành theo 

nguyên tắc sau: dựa trên Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, Ban tổ chức sẽ lựa 

chọn các ứng cử viên Hội đồng quản trị và các ứng cử viên Ban kiểm soát đáp ứng 

đủ các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

 Cổ đông lựa chọn từ 1 đến 3 trong số các ứng cử viên Hội đồng quản trị và từ 1 đến 

3 trong số các ứng cử viên Ban kiểm soát. Cổ đông đánh dấu X vào ô vuông phía 

trước tên ứng cử viên được chọn và gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không 

chọn. 

 Mỗi cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu Hội đồng quản trị và một phiếu bầu 

Ban kiểm soát cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.  

 Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban bầu cử phát hành, không 

được tẩy xóa, cạo, sửa. Những phiếu bầu chọn không đủ số lượng thành viên Hội 

đồng quản trị (tức bầu ít hơn 3 người) hoặc số lượng thành viên Ban kiểm soát (tức 

bầu ít hơn 3 người) vẫn hợp lệ. 

 Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong các trường hợp sau: 

- Bầu quá số người quy định; 

- Không gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn; 

- Không đánh dấu X đối với ứng cử viên được chọn; 

- Ghi tên người không có trong danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ 

đông thông qua.  

 

 Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm 

soát: 

 Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có 

tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng cố cổ phần đại diện nhân với số thành 

viên tối đa được 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. 

 Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:  

Cổ đông đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu Hội đồng quản trị: 
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- Nếu bầu 1 người => số phiếu bầu cho người đó là:   (1.000 x 3) / 1  = 3.000  

- Nếu bầu 2 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: (1.000 x 3) / 2  = 1.500  

- Nếu bầu 3 người => số phiếu bầu cho mỗi người là: (1.000 x 3) / 3  = 1.000  
 

 Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc 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 quy định tại Điều lệ Công ty. 

 Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở 

hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu sở hữu cổ phần bằng nhau thì người nào 

có thâm niên công tác, trình độ chuyên môn, thành tích,...sẽ được chọn. 

 

 Hiệu lực thi hành: 

 Thể lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của 

các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử. 

 Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% trở lên sẽ có hiệu lực thi 

hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông. 

                                                                             TM. BAN TỔ CHỨC  ĐHCĐ 2021 

                                                                                               TRƯỞNG BAN 

  

 

  

 

 

 

 

 


