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QUY CHÉ BÀU CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIẺM SOÁT

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) 
nhiệm kỳ 2021 -  2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”/ 
“ĐHĐCĐ”) Công ty c ổ  phần LICOGI 10 được tiến hành theo những quy định sau đây:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 -  2026 là 03 
(Ba) thành viên.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021 -  2026 là 03 (Ba) 
thành viên.

- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 
của Cong ty c ổ  phần LICOGI 10 (“LicogilO”) nhiệm kỳ 2021 -  2026.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của LicogilO hoặc 
những người được ủy quyền tham dự họp lệ (gọi chung là “Đại biểu”).

Điều 2. Quy định chung
1. Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế này nhưng chưa có định nghĩa thì có 

nghĩa như quy định tại Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
2. Công tác bàu cử thành viên HĐQT và BKS được ĐHĐCĐ LicogilO giao cho Ban 

kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu có 01 thành viên, được ĐHĐCĐ chấp thuận. Thành 
viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách ứng cử viên.

3. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:
- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên HĐQT và BKS;
- Tiến hành công tác bầu cử và ghi nhận kết quả kiểm phiếu bầu từ phần mềm của hệ 

thống Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ;
- Cùng chủ tọa Đại hội xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như 

về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.
4. Nguyên tắc bầu cử HĐQT và BKS:
- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ LicogilO, đảm bảo dân chủ và 

công bằng;
- Số lượng thành viên HĐQT và BKS cần bầu của nhiệm kỳ 2021-2026: 03 (ba) thành

viên HĐQT và 03 (ba) thành viên BKS;
- Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được tiến hành trên cơ sở Danh sách đề cử,
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ứng cử viên hợp lệ được báo cáo ĐHĐCĐ.
- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm.
- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ 

của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với 
số nhiệm kỳ không hạn chế

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên HĐQT và BKS:
- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 

155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 44 Điều lệ LicogilO;
- Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 

Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 57 Điều lệ LicogilO.
6. ứng  cử, đề cử làm thành viên HĐQT, thành viên BKS:
- Việc đề cử, ứng cử viên bầu làm thành viên HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc 

cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử theo nguyên tắc “cố đông 
hoặc nhóm cô đông sở hữu từ mười phân trăm ( 10%) tông sô cô phân phô thông trở lên có 
quyền để cử, ứng cử vào HĐQT và có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại 
với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT”.

- Việc đề cử, ứng cử viên bầu làm thành viên BKS được thực hiện theo nguyên tắc 
như đề cử, ứng cử viên bầu làm thành viên HĐQT quy định nêu trên.

- Việc đề cử phải bằng văn bản; văn bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, nhóm cố đông; 
sô lượng từng loại cô phân của cô đông, nhóm cô đông; tên người được đê cử, chữ ký của 
cổ đông, nhóm cổ đông đề cử.

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT và BKS phải 
thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

7. Hồ sơ đề cử bầu vào HĐQT, BKS:
Hồ sơ đề cử bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:
- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, thẻ căn cước, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân họp pháp và các 

văn bằn, chứng chỉ, chứng nhận về trình độ chuyên môn, nghiệp v ụ ....
- Đối với trường họp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ 

đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông và xác nhận của ƯBND 
phường, xã hoặc tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá 
nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp 
cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho 
phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cố phần với các cố đông 
khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS;

8. Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông 
hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và 
quy định của Điều lệ LicogilO. HĐQT đương nhiệm của LicogilO có trách nhiệm nhận hồ 
sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử 
viên, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp 
luật và Điều lệ LicogilO.

Trường họp số lượng các ứng cử viên HĐQT và BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn 
không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm họp và ra quyết định giới thiệu/đề cử bổ 
sung ứng cử viên với điều kiện ứng cử viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện 
của thành viên HĐQT và BKS như quy định của pháp luật, Điều lệ LicogilO và Quy chế 
bầu cử này.
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9. Phiếu bầu cử:
- Phiếu bầu cử đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử;
- Đại biểu tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (máy tính, máy tính bảng, điện 

thoại thông minh...) để đăng nhập vào hệ thống tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện 
bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

10. Cách thức bầu cử qua hệ thống bỏ phiếu điện tử:
- Kể từ 8h00 ngày 26/06/2021 Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở, Đại biểu có thể 

thực hiện bầu cử luôn các ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới. Các Đại biêu thực hiện 
quyền bầu cử luôn như vậy đều được tính vào số lượng Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực 
tuyển.

- Thời gian kết thúc bầu cử được hiển thị trên thông báo của Hệ thống bỏ phiếu điện tử 
để cổ đông dễ dàng theo dối. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thông sẽ không ghi 
nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Đại biểu.

- Mỗi tờ phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng viên là 03 người và Đại biểu có quyền 
dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc nhiều ứng cử viên. Trường 
hợp chọn chia đều tổng số phiêu bâu của mình cho các ứng viên, Đại biêu tích vào ô vuông 
của cột “Chia đều” (chỉ áp dụng trong trường họp sô lượng ứng viên băng đúng 03 người). 
Trường hợp khác, Đại biểu tích vào ô vuông của cột “Khác” đồng thời nhập cụ thể sô lượng 
phiếu bầu cho từng ứng viên vào phần ghi “Số lượng phiếu bầu” tương ứng với ứng cử viên 
mình bầu. Nếu Đại biểu không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống phần ghi “Số phiếu 
bầu” của ứng cử viên đó.

- Tổng số phiếu bầu mà Đại biểu bầu cho các thành viên HĐQT và BKS không được 
vượt quá tổng số phiếu bầu mà Đại biểu đó sở hữu. Hệ thống phần mềm sẽ tự động cảnh 
báo nếu Đại biểu không tuân thủ quy định này.

- Sau khi hoàn thành việc điền Phiếu bầu cử như đã hướng dẫn trên, Đại biểu nhấn 
“Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử về hệ thống.

- Đại biểu có thể thay đổi phương án bầu cử trước khi nhấn nút “Bầu cử” nhưng không 
thể hủy/sửa kết quả bầu cử sau khi nhấn nút “Bầu cử”.

- Hệ thống ghi nhận kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bầu cử 
theo quy định.

11. Ban Kiểm phiếu ghi nhận kết quả kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy 
đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể ĐHĐCĐ. Việc kiểm phiếu phải 
được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

12. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bổ kết 
quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ. Biên bản và toàn bộ dữ liệu điện tử về việc bầu cử phải 
được lưu trữ tại trụ sở LicogilO.

13. Cách xác định người trúng cử:
- Những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống 

dưới đến đủ số lượng 03 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS;
- Trường hợp xác định số ứng cử viên đạt phiếu bầu cử hợp lệ theo nguyên tắc trên 

theo thứ tự từ cao xuống thấp nhiều hơn số lượng thành viên cần phải bầu tối đa theo quy 
định do có nhiều người cùng đạt số phiếu thấp nhất bằng nhau thì ĐHĐCĐ quyết định bầu 
lại đối với riêng những người đó.

14. Nếu xét thấy có những hành vi gian dối hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ 
LicogilO có liên quan đến cuộc bầu cử này, mọi cổ đông/đại diện cố đông đều có quyền 
chât vân. Chủ tọa phiên họp, Ban Kiêm phiêu có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vân 
đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ.
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Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quy chế bầu cử này được đọc trước ĐHĐCĐ và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể 

cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.
2. Neu được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ thì Quy chế này sẽ 

có hiệu lực thi hành ngay.
Trên đây là toàn văn Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty cổ  phần 

LICOGI 10. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
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