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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cần Thơ, ngày  28   tháng  4  năm 2020 

 

DỰ THẢO  

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ TẠI  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 

 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ, 

kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế đề cử ứng cử thành viên Hội đồng Quản 

trị, Ban kiểm soát như sau : 
 

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ : 

1. Số lượng thành viên HĐQT : 05 người. 

2. Nhiệm kỳ : 05 năm. 

3. Số lượng ứng cử viên HĐQT : 05 người. 

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên: 

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nếu không phải là người đại diện vốn sở 

hữu Nhà nước phải thỏa mãn các điều kiện và tiêu chuẩn sau: 

- Có năng lực hành vi dân sự. 

- Có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp. 

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp 

luật.   

II. BAN KIỂM SOÁT : 

1. Số lượng kiểm soát viên : 03 người. 

2. Nhiệm kỳ : 05 năm. 

3. Số lượng ứng cử viên BKS : 03 người. 

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên: 

Ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát Công ty phải thỏa mãn các điều kiện và tiêu 

chuẩn sau: 

- Có năng lực hành vi dân sự. 

- Có kinh nghiệm công tác từ ba (03) năm trở lên, am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ kinh 

doanh của Công ty. 

- Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp 

luật. Trong đó có ít nhất một thành viên có trình độ chuyên môn về tài chính - kế 

toán. 
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- Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám 

đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. 

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

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực 

hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. 

III. QUYỀN ĐỀ CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM   

SOÁT 

Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông nắm giữ cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết 

của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên 

Ban Kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng 

ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cụ thể như sau: 

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% (năm phần trăm) đến dưới 30% (ba 

mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên 

Hội đồng quản trị, và/hoặc 01 (một) ứng viên Ban kiểm soát. 

2. Từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên Hội đồng quản trị, và/hoặc 02 

(hai) ứng viên Ban kiểm soát. 

3. Từ 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được 

đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên Hội đồng quản trị, và/hoặc 03 (ba) ứng viên Ban kiểm soát. 

 

IV.     HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS : 

Hồ sơ tham gia đề cử HĐQT/BKS bao gồm: 

- Đơn xin đề cử thành viên HĐQT,BKS / Tài liệu chứng minh số cổ phần đại diện 

hoặc sở hữu; 

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

 

 TM. BAN BẦU CỬ 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

   

 

 


