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CÔNG TY CỔ PHẦN  

THỰC PHẨM HỮU NGHỊ 

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

 

QUY CHẾ  
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/6/2006; 

- 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 (Thông tư 121); 

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

I. BAN KIỂM SOÁT (BKS) 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung/thay thế 

Số thành viên Ban kiểm soát của Huunghifood được bầu bổ sung/thay thế cho nhiệm kỳ 

2012-2017 của Ban kiểm soát là …  (    01…) thành viên. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung/thay thế 

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung/thay thế là thời gian còn lại của 

nhiệm kỳ thứ … của Ban kiểm soát (2012-2017). 

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên Ban kiểm soát 

Ứng cử viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau (theo quy định tại Điều 164 

Luật Doanh nghiệp số 68, Điều 18 Thông tư 121): 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý 

doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68, không thuộc đối tượng mà pháp 

luật và Điều lệ Công ty cấm làm thành viên Ban kiểm soát; 

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người 

lao động của công ty;  

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, 

chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người 

quản lý khác; 

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành 

viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài 

chính của Công ty; 

- Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. 
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4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 

Quyền đề cử, ứng cử viên Ban kiểm soát đáp ứng Khoản 5 Điều 32 Điều lệ Huunghifood 

như sau:  

− Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần phổ thông có quyền 

biểu quyết liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền đề cử 01 người vào Ban kiểm soát.  

− Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần phổ thông có 

quyền biểu quyết liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền đề cử 02 người vào Ban kiểm soát.  

− Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần phổ thông có 

quyền biểu quyết liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền đề cử 03 người vào Ban kiểm soát. 

− Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần phổ thông có 

quyền biểu quyết liên tục 6 tháng trở lên có quyền đề cử 04 người vao Ban kiểm soát. 

− Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết 

liên tục từ 06 tháng trở lên có quyền đề cử 05 người vào Ban kiểm soát.  

− Trong trường hợp số lượng các ứng cử viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 

lượng cần thiết thì Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử 

viên. 

− Người tự ứng cử thành viên Ban kiểm soát phải là cổ đông của Công ty sở hữu tối thiểu 

1% số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục từ 06 tháng trở lên. 

II. HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ  

- Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử thành viên BKS, Đơn ứng cử thành viên BKS (đối với người 

được đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện) (theo mẫu); 

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu); 

- Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Giấy chứng minh 

nhân dân hoặc Hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ văn hoá, trình độ chuyên 

môn của các ứng cử viên. 

III. THỦ TỤC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ 

Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện trong Quy chế này, gửi hồ sơ ứng cử, đề 

cử qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: 

  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (Huunghifood) 

  Địa chỉ: Số 122 Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 

  Điện thoại : 04. 3864 2579       -     Fax : 04. 3665 8549 

  (Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử thành viên BKS”) 

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, 

trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của 

mình. 

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ ứng cử, đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2012-2017 chậm 

nhất lúc ....h ngày ...... (đối với Hồ sơ gửi theo đường Bưu điện).  
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Hà Nội, ngày …… tháng 4 năm 2016 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 


