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DANH MỤC TÀI LIỆU 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ 

 

Nội dung Trang 

1. Chương trình Đại hội. 

2. Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội. 

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch 2022 của Công ty. 

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. 

5. Báo cáo kết quả giám sát đối với TGĐ và Ban điều hành. 

6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021. 

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. 

8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. 

9. Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 

10. Tờ trình phê duyệt Ph/án sxkd và KH phân phối lợi nhuận năm 2022 

11. Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát, Tổ Thư ký năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 

12. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty. 

13. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh. 

14. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS 

15. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.  

16. Thể lệ bầu cử. 

17. Đơn từ nhiệm TV HĐQT, BKS. 

18. Đơn đề cử, sơ yếu lý lịch và thông tin ứng viên HĐQT, BKS. 

19. Hướng dẫn bầu dồn phiếu. 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ 

Ngày 27 tháng 4 năm 2022 

Tại: Hội trường - Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ 

Địa chỉ: 2A Nguyễn Trãi, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

 

THỜI GIAN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

I THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI 

8h00 đến 8h25 

(25 phút) 

- Đón tiếp đại biểu, cổ đông. 

- Đăng ký cổ đông và phát tài liệu. 

8h25 đến 8h45 

(20 phút) 

- Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự. 

- Trình Đại hội thông qua Danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. 

- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 

- Trình Đại hội thông qua “Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội”. 

- Trình Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ Tịch 

- Trình Đại hội thông qua danh sách Ban thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu. 

8h45 đến 8h55 

(10 phút) 
- Trình Đại hội thông qua “Chương trình Đại hội”. 

II TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN 

8h55 đến 9h15 

(20 phút) 

- Báo cáo kết quả hoạt động sxkd năm 2021 và kế hoạch 2022 của công ty. 

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021. 

- Báo cáo kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành. 

- Các Báo cáo của BKS. 

- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. 

- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021. 

- Tờ trình Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 

- Tờ trình Phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi 

nhuận năm 2022. 

- Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 

2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022. 

- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty. 

- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh. 

- Tờ trình thông qua miễn nhiệm 03 TVHĐQT, 01 TVBKS nhiệm kỳ 2020-

2025 
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THỜI GIAN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

9h15 đến 9h25 

(10 phút) 
- Cổ đông đặt câu hỏi - Đoàn chủ tịch trả lời 

III   BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI 

9h25 đến 9h45 

(20 phút) 

- Báo cáo kết quả hoạt động sxkd năm 2021 và kế hoạch 2022. 

- Các Báo cáo của HĐQT.  

- Các Báo cáo của BKS. 

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. 

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. 

- Phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. 

- Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2021 và kế 

hoạch tiền lương, thù lao năm 2022. 

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty. 

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh. 

- Thông qua miễn nhiệm 03 TVHĐQT, 01 TVBKS nhiệm kỳ 2020-2025 

IV GIẢI LAO 

9h45-10h00 

(15 phút) 
Giải lao 

V KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT 

9h45-10h00 

(15 phút) 
- Kiểm phiếu biểu quyết và thông qua kết quả 

VI BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM 

SOÁT 

10h00 – 10h30 

(30 phút) 

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử và ứng cử TV HĐQT, BKS. 

- Trình Đại hội thông qua Dự thảo Thể lệ bầu cử. 

- Thông qua DS ứng viên HĐQT, BKS đủ tiêu chuẩn 

- Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT,BKS 

- Kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT,BKS 

VII KẾT THÚC ĐẠI HỘI 

10h30 đến 10h50 

(20 phút) 

- Thông qua Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS. 

- Thông qua Biên bản Đại hội 

- Thông qua Nghị quyết và Tuyên bố bế mạc Đại hội. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Cần Thơ, ngày 27  tháng  4  năm 2022 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ 

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ 

phần Cấp thoát nước Cần thơ theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt 

Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ Quy 

chế làm việc tại Đại hội như sau:  

I.  BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

1. Nguyên tắc: 

Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua 

bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được 

ủy quyền sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi 

tên, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết. 

▪ Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các vấn đề tại Đại hội ngoài các nội dung 

được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết. 

▪ Phiếu biểu quyết có 03 sự lựa chọn: tán thành, không tán thành, không có ý 

kiến tương ứng với từng vấn đề biểu quyết. 

2. Cách thức biểu quyết: 

▪ Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để tán 

thành, hoặc không tán thành, hoặc không có ý kiến một vấn đề được thông qua tại Đại 

hội, bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc đánh dấu vào Phiếu biểu quyết.  

▪ Khi biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết (Ghi mã số 

biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. 

▪ Sau khi đánh dấu vào Phiếu biểu quyết các vấn đề cần biểu quyết, Cổ đông 

hoặc Người đại diện được ủy quyền ký tên trên Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban 

Bầu cử và Kiểm phiếu. 

▪ Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền 

được thực hiện bởi Ban Bầu cử và Kiểm phiếu. 

DỰ THẢO 
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II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI 

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát 

biểu ý kiến phải: 

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.  

2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội. 

3. Khi phát biểu phải nêu rõ Họ tên, mã số cổ đông. 

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH 

- Danh sách Đoàn Chủ tịch được Đại hội thông qua bằng Thẻ biểu quyết. 

- Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch: 

1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, 

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số. 

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại 

hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội. 

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành. 

IV.  THƯ KÝ ĐẠI HỘI  

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng Thẻ biểu quyết. 

- Trách nhiệm của Ban thư ký : 

1. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp 

các báo cáo của Đoàn Chủ tịch. 

2. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội. 

3. Lập và thông qua Biên bản Đại hội. 

V.  BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU 

- Danh sách Ban Bầu cử và Kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng Thẻ biểu 

quyết. 

- Trách nhiệm của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu: 

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông. 

2. Thông báo kết quả biểu quyết trước Đại hội sau mỗi lần biểu quyết. 

3. Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết. 

4. Phát và thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả. 

5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ 

hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết. 
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Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022 của 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. ĐOÀN CHỦ TỊCH 

       CHỦ TỊCH 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cần Thơ, ngày  27   tháng  4  năm 2022 

 

DỰ THẢO  

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ TẠI  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

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:  03 người 

2. Nhiệm kỳ:     2020-2025 

3. Số lượng ứng cử viên HĐQT:  03 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: 

- Không thuộc đối tượng cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy 

định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành; 

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong 

lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty; 

- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản 

lý khác của công ty. 

II. BAN KIỂM SOÁT  

1. Số lượng kiểm soát viên:  01 người 

2. Nhiệm kỳ:     2020-2025 

3. Số lượng ứng cử viên BKS:  01 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: 
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- Không thuộc đối tượng cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy 

định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành; 

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, 

kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh 

doanh của CanThoWassco; 

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

Tổng giám đốc và người quản lý khác; 

- Không phải là người quản lý công ty; 

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp 

của CanThoWassco; người đại diện phần vốn của CanThoWassco, người đại diện 

phần vốn nhà nước tại tại CanThoWassco; 

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của CanThoWassco; 

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

kiểm toán các báo cáo tài chính của CanThoWassco trong ba (03) năm liền trước 

đó. 

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 từ 10% (mười 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. 
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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 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

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. 
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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 
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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 
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