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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––– 

 

               Hà nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021 

 

Quy chÕ  
bÇu cö thµnh viªn HéI ®ång qu¶n trÞ  vµ thµnh viªn ban 

kiÓm so¸t c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 7 nhiÖm kú 2021-2026 

t¹i ®¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2021  

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

C¨n cø §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 7. 

ViÖc bÇu thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ (H§QT) vµ Ban kiÓm so¸t (BKS) nhiÖm k× 
2021-2026 t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng thêng niªn n¨m 2021 C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 
7 ®îc tiÕn hµnh theo nh÷ng quy ®Þnh sau: 

ĐIỀU 1. Đối tượng thực hiện bầu cử: 

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện ủy quyền của cổ đông 

sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2021). 

ĐIỀU 2. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử: 

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử theo các công việc cụ thể 

sau: 

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát nhiệm kỳ 2021-2026; 

- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử (nếu có); 

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu. 

ĐIỀU 3. Đề cử, ứng cử  bầu thành viên HĐQT, BKS: 

1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: 

- Số lượng thành viên HĐQT bầu: 03 người; 

- Nhiệm kỳ: 2021-2026; 

- Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế. 

2. Đề cử, ứng cử thành viên BKS: 



- Số lượng thành viên BKS: 03 người; 

- Nhiệm kỳ: 2021-2026; 

- Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế 

ĐIỀU 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS: 

1. QuyÒn ®Ò cö, øng cö thµnh viªn H§QT: 

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu 

quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) 

ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 

65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm 

(05) ứng viên (Điều 25 điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty). 

2. QuyÒn ®Ò cö, øng cö thµnh viªn BKS: 

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề 

cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 

30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến 

dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) 

ứng viên (Điều 36 điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty). 

ĐIỀU 5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS: 

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp; có trình độ 

chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh 

doanh chủ yếu của Công ty. 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS  

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp; 

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, 

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác; 

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

hoặc người lao động của công ty; 

- Thành viên Ban kiểm soát 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. 

ĐIỀU 6. Lựa chọn ứng cử viên:  



Dựa trên các đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm 

theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của 

Công ty cổ phần Sông Đà 7 sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất 

cả ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ 

các tiêu chuẩn theo đúng quy định này, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ 

Công ty cổ phần Sông Đà 7 sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát Công ty tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

Công ty cổ phần Sông Đà 7. 

ĐIỀU 7. Phương thức bầu cử: 

7.1. Phương thưc bầu cử: 

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được 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 có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 

nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị (03 thành viên) hoặc Ban kiểm 

soát (03 thành viên). 

- Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền dự họp có quyền dồn hết hoặc một 

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

người được cổ đông ủy quyền dự họp chỉ được bầu số lượng tối đa 03 ứng viên Hội 

đồng quản trị và 03 ứng viên Ban kiểm soát trên tổng số ứng viên Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát trong danh sách ứng cử viên. 

 - Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

tham dự Đại hội; 

- Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì ghi số “0” ở ô số 

cổ phần được bầu của người đó. 

7.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu: 

- PhiÕu bÇu thµnh viªn H§QT cã mµu vµng, phiÕu bÇu BKS cã mµu xanh ®îc in 

s½n hä vµ tªn øng cö viªn ®Ó c¸c quý vÞ cæ ®«ng c©n nh¾c lùa chän; 

- PhiÕu bÇu ph¶i cã ®ãng dÊu treo cña C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 7; 

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT và một phiếu 

bầu thành viên 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 tổng số 

quyền biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường 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. 

7.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:  

Các phiếu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ: 

- Là phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo 

sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu; 



- Phiếu gạch tên các ứng cử viên; 

- Phiếu bầu có tổng số phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số quyền biểu 

quyết của cổ đông đó; 

- Phiếu bầu thành viên HĐQT có số ứng viên được bầu lớn hơn ba (03); 

- Phiếu bầu thành viên BKS có số ứng viên được bầu lớn hơn ba (03); 

- Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được Đại hội nhất 

trí thông qua; 

- Phiếu có ký hiệu riêng và phiếu không có đóng dấu treo của Công ty cổ phần 

Sông Đà 7. 

7.4. Kiểm phiếu:  

- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên 

Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào thành viên 

HĐQT hoặc BKS. 

- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của 

đại diện cổ đông; 

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và 

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

ĐIỀU 8. Điều kiện trúng cử: 

- Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ 

trên xuống cho đến khi đủ số lượng thành viên được bầu theo quyết định của Đại hội. 

Số lượng ứng cử viên trúng cử vào HĐQT là 03 (ba) người, ứng viên vào BKS là 03 

(ba) người; 

- Trường 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 người nào sở 

hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thi sẽ tổ 

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

- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên theo quy định thì sẽ tiến 

hành bầu cử bổ sung lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Ứng viên đạt 

tỷ lệ phiếu bầu cao nhất sẽ là người trúng cử. 

ĐIỀU 9. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS: 

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm: 

- Đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu do ban tổ chức phát 

hành); 

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu do ban tổ chức phát hành); 

- Cam kết của các ứng cử viên (theo mẫu do ban tổ chức phát hành); 



- Bản sao có công chứng:  CMND, hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm 

trú dài hạn), Hộ chiếu (nếu là Việt Kiều hoặc người nước ngoài), các bằng cấp chứng 

nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên. 

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS hợp lệ là hồ sơ được 

gửi về gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm đến Công ty cổ phần 

Sông Đà 7 theo địa chỉ: Văn phòng đại diện tại Hà Nội: Số 36, V5A, Khu đô thị Văn 

Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội trước 17 h ngày 19 tháng 04 

năm 2021 theo thông báo số 03 TB/CT-HĐQT ngày 06 tháng 04 năm 2021 về việc 

ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty của Ban tổ 

chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 7. 

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ 

đông năm 2021 thông qua khi được sự chấp thuận của cổ đông đại diện trên 50% số cổ 

phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

ĐIỀU 10. Quy chế bầu cử này gồm 10 điều, được đọc thông qua trước Đại hội 

đồng cổ đông và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua.       

 

 

 

 

 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


