
 1

CÔNG TY CỔ PHẦN  

THỰC PHẨM HỮU NGHỊ 

---------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------------------------------- 

Hà Nội, ngày 28  tháng  04   năm 2016 

QUY CHẾ  
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012 - 2017 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ  
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp số 68); 

- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ký ngày 26/7/2012 Quy định về 

quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị; 

Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2016 (Đại hội) của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (Huunghifood) được 

tiến hành theo các quy định sau đây: 

I. Trách nhiệm của Chủ tọa và Ban kiểm phiếu 

1. Chủ toạ 

Chủ tọa có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử thành viên vào BKS, bao gồm những công việc cụ 

thể sau: 

- Giám sát việc bỏ Phiếu bầu cử và kiểm Phiếu bầu cử; 

- Kiểm tra kết quả bầu cử; 

- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử nếu có. 

2. Ban kiểm phiếu 

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: 

- Thu và kiểm Phiếu bầu cử; 

- Lập Biên bản kiểm Phiếu bầu cử; 

- Công bố Kết quả bầu cử; 

- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông cùng với Ban Chủ toạ (nếu có). 

II. Quy tắc bầu thành viên BKS 

1. Quy tắc chung 

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 

tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của BKS, 

cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số 

ứng cử viên. 

- Người trúng cử thành viên BKS 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 được bầu  đối 

với  BKS là 01.. người). Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu 

như nhau sẽ tiến hành bầu lại . 

- Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột “Số 

phiếu bầu”. 
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- Cổ đông nào không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo hoặc 

ghi “0” vào cột “Số phiếu bầu”. 

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu 

được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu). 

- Phiếu bầu hợp lệ là mẫu in sẵn của Ban tổ chức, có đóng dấu của Huunghifood. Phiếu bầu 

ghi sẵn tên các ứng cử viên. Trường hợp Đại hội quyết định bỏ bớt hoặc bổ sung thì cổ 

đông sẽ tự gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm vào cuối danh sách. 

Lưu ý: Nếu ghi số phiếu bầu sai ứng cử viên muốn bầu và phải sửa lại, đề nghị Quý cổ đông 

nộp lại phiếu sai và đổi lại phiếu bầu khác tại Bàn tiếp cổ đông. Nếu không, phiếu bầu của 

Quý cổ đông sẽ coi như không hợp lệ. 

2. Ví dụ minh họa 

Một cổ đông có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của cổ đông là 17.568 cổ phần. 

Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 người thì tổng số phiếu bầu của cổ đông đó 

là 17.568 x 1 = 17.568 phiếu. 

a. Trường hợp cổ đông bầu dồn phiếu cho 1 ứng viên: 

Danh sách bầu cử Số phiếu bầu 

Trần Văn A X 

Nguyễn Thị B 17568 

Tổng 17.568 

b. Trường hợp cổ đông chia đều phiếu bầu cho 2 ứng viên: 

Danh sách bầu cử Số phiếu bầu 

Trần Văn A 8.784 

Nguyễn Thị B 8.784 

Tổng 17.568 

c. Trường hợp cổ đông chia không đều phiếu bầu: 

Danh sách bầu cử Số phiếu bầu 

Trần Văn A 5.000 

Nguyễn Thị B 10.000 

Tổng 15.000 

d. Trường hợp cổ đông không bầu cho ứng viên nào: 

Danh sách bầu cử Số phiếu bầu 

Trần Văn A X 

Nguyễn Thị B X 

Tổng 0 

III. Công bố quyết định trúng cử 
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- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên BKS được Ban kiểm 

phiếu công bố ngay tại Đại hội; 

- Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội. 

IV. Hiệu lực 

- Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu 

bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017. 

- Cổ đông và các Ban tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại 

Quy chế. 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA 

 

 

 

 
 


