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Cần Thơ, ngày 27 tháng 4  năm 2022 

 

DỰ THẢO THỂ LỆ BẦU CỬ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, 

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần 

Cấp thoát nước Cần Thơ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022 tuân thủ theo các quy 

định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân 

chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ 

đông dự thảo thể lệ bầu cử HĐQT và BKS như sau: 

Nguyên tắc Bầu cử: theo nguyên tắc dồn phiếu 

1/. Phiếu bầu cử: 

- Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được in sẵn tên người ứng 

cử theo thứ tự ABC có đóng dấu Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần thơ. 

- Phiếu bầu cử có in mã số bầu cử, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 

các cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền).  

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 02 (hai) Phiếu 

bầu cử với 02 màu khác nhau (Một phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và một 

phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát). 

2/. Nguyên tắc bầu cử: 

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị được bầu cử tối đa là : 03 (ba) người. 

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu cử  tối đa là : 01 (một) người. 

- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu 

biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số 

thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/ 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:  

Bầu thành viên Hội đồng quản trị:  

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 03 thành viên 

cho HĐQT sẽ có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là 3.000 cổ phần. Cổ đông có 

thể bầu chia đều cho 3 mỗi người 1.000 cổ phần; hoặc có thể bầu cho ứng viên A 

1.000 cổ phần, ứng viên B 1.000 cổ phần, ứng viên C 1.000 cổ phần; hoặc có thể 

dồn hết cho ứng viên A 3.000 cổ phần. 

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

tham dự Đại hội. 

- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu : 

➢ Tổng số cổ phần được bỏ phiếu bầu cao hơn tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết.  

➢ Phiếu không bầu cho bất kỳ ai trong danh sách ứng cử viên. 

➢ Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội 

thông qua. 

➢ Phiếu ghi thêm ký hiệu riêng hoặc phiếu không ký tên người bầu. 

➢ Phiếu không có dấu treo của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần thơ. 

 3/. Điều kiện trúng cử : 

- Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên 

xuống cho đến khi đủ số lượng qui định. 

Dự thảo Thể lệ bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty 

cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 

51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.  

 

 TM.BAN BẦU CỬ 

 TRƯỞNG BAN 

 


