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HƯỚNG DẪN PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU 

 

1.  Bầu dồn phiếu   :  

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại ĐHCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn 

phiếu trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình bầu cho một ứng cử 

viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng quyền bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc 

phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng 

cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. 

 

2.  Cách thức bầu :  

a) Xác định tổng số quyền bầu cử của cổ đông (hoặc đại diện cổ đông ủy quyền) :  

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức  sau :  

 

 

              =       x  

 

 

Ví dụ : Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người, bầu vào BKS là 3 người . Ông X là cổ 

đông nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử HĐQT của ông X là 

1.000 x 5 = 5.000 quyền và quyền bầu cử BKS là 1.000 x 3 = 3.000 quyền. 

 

b) Cách thức bầu:  

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình 

cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác 

nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.  

 

Cũng theo ví dụ trên, khi bầu cử HĐQT, ông X chia tổng số quyền bầu cử của mình là 5.000 

quyền bầu cử cho một hoặc một số ứng cử viên, chẳng hạn : 

 

STT Họ và tên Số quyền bầu cử 

1 Ông A 5.000 

2 Ông B  

3 Ông C  

4 Ông D  

5 Ông E  

 Tổng cộng 5.000 

 

Hoặc cho một số ứng cử viên 

 

STT Họ và tên Số quyền bầu cử 

1 Ông A 800 

2 Ông B  

3 Ông C 3.000 

4 Ông D  

5 Ông E 1.200 

 Tổng cộng 5.000 

 

Tổng số quyền 

bầu cử 

 

Tổng số cổ phần sở hữu 

và/hoặc đại diện ủy quyền 

bầu cử 

 

Số thành viên 

được bầu 

 

Đúng 

Đúng 
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Hoặc ông X có thể phân chia số quyền bầu cử đều nhau để bầu cho các ứng viên như sau: 

 

STT Họ và tên Số quyền bầu cử 

1 Ông A 1.000 

2 Ông B 1.000 

3 Ông C 1.000 

4 Ông D 1.000 

5 Ông E 1.000 

 Tổng cộng 5.000 

 

Lưu ý : - ông X chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 5.000 quyền bầu cử để bầu cho các 

ứng viên. Nếu dùng quá 5.000 quyền bầu cử là phiếu không hợp lệ.   

 

Phiếu Bầu như sau là KHÔNG HỢP LỆ: 

 

STT Họ và tên Số quyền bầu cử 

1 Ông A 2.000 

2 Ông B 1.000 

3 Ông C 1.000 

4 Ông D 1.000 

5 Ông E 1.000 

 Tổng cộng 6.000 

 

Tổng cộng là 6.000 quyền  >  5.000 quyền của ông X. 

 

Tương tự cho việc bầu Ban kiểm soát 

        

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU 

Sai 

Đúng 


