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CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 

 

1. Biểu quyết thông qua thủ tục khai mạc Đại hội  

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, sau khi đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ 

đông trực tuyến thì số phiếu biểu quyết của cổ đông chính là số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu. 

Cổ đông thực hiện việc biểu quyết ngay sau khi đăng nhập thành công vào Hệ thống trực 

tuyến của Đại hội, bao gồm: thông qua Quy chế Đại hội, Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, 

Thư ký, thông qua nội dung Đại hội…, cổ đông thực hiện chọn một trong hai phương án: “Thông 

qua” hoặc “Không thông qua” và nhấn nút “Biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.  

Sau khi cổ đông hoàn thành việc gửi biểu quyết thì không thể thay đổi kết quả mà mình đã 

biểu quyết. 

Kết quả biểu quyết: Các nội dung thuộc phần khai mạc Đại hội được thông qua nếu nhận 

được từ 51% số cổ phần biểu quyết tán thành trong tổng số cổ phần tham dự Đại hội. 

2. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội 

Cổ đông có thể thực hiện việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình ngay sau khi 

đăng nhập thành công vào Hệ thống trực tuyến của Đại hội hoặc biểu quyết theo hướng dẫn của 

Ban Chủ tọa dựa vào chương trình nghị sự của Đại hội. Số phiếu biểu quyết của cổ đông chính là 

số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu. 

Đối với Báo cáo và Tờ trình của Đại hội, cổ đông biểu quyết bằng cách chọn một trong ba 

phương án “Thông qua”, “Không thông qua” hoặc “Không có ý kiến” và nhấn nút “Biểu quyết” 

để hoàn thành biểu quyết. Nếu cổ đông không đánh dấu chọn phương án nào vào phiếu biểu quyết 

thì được tổng hợp chung là “Không có ý kiến”. 

Đối với Nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, cổ đông tiến hành 

điền số phiếu bầu của mình tương ứng với tên Ứng cử viên. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu 

quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản 

trị, Ban Kiểm soát do Đại hội thông qua. Cổ đông có quyền dùng tổng số phiếu biểu quyết của 

mình để chia cho các ứng viên hoặc dồn cho một ứng viên nào có tên trong danh sách đề cử, ứng 

cử và điền số phiếu biểu quyết vào ô có tên ứng viên đó. Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu 

cho ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu của mình, tức là tổng số phiếu bầu cho các ứng cử 

viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu của cổ đông.  

Sau khi cổ đông hoàn thành việc gửi biểu quyết thì không thể thay đổi kết quả mà mình đã 

biểu quyết. 
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Kết quả biểu quyết: Các nội dung Đại hội được thông qua khi đạt được số cổ phần có quyền 

biểu quyết theo tỷ lệ như sau: 

   a. Đối với các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty, từng nội dung được 

thông qua khi nhận được từ 65% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý của tất cả cổ đông dự họp. 

   b. Đối với các nội dung còn lại trừ việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát, từng nội dung được thông qua khi nhận được từ 51% tổng số phiếu biểu quyết đồng ý của tất 

cả cổ đông dự họp. 

   c. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo số 

phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 

số thành viên được Đại hội thông qua. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 

bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu 

lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí tại quy chế 

bầu cử. 

  3. Biểu quyết thông qua thủ tục bế mạc Đại hội 

 Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, sau khi đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ 

đông trực tuyến thì số phiếu biểu quyết của cổ đông chính là số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu. 

Khi Ban Chủ tọa Đại hội đề nghị cổ đông thực hiện biểu quyết các nội dung thuộc phần Bế 

mạc Đại hội, bao gồm: thông qua Biên bản Đại hội, Thông qua Nghị quyết Đại hội thì cổ đông 

thực hiện chọn một trong hai phương án: “Thông qua” hoặc “Không thông qua” và nhấn nút 

“Biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết. Cổ đông cũng có thể thực hiện việc biểu quyết này 

ngay sau khi đăng nhập thành công vào Hệ thống trực tuyến của Đại hội.  

Sau khi cổ đông hoàn thành việc gửi biểu quyết thì không thể thay đổi kết quả mà mình đã 

biểu quyết. 

Kết quả biểu quyết: Các nội dung thuộc phần Bế mạc Đại hội được thông qua nếu nhận được 

từ 51% số cổ phần biểu quyết tán thành trong tổng số cổ phần tham dự Đại hội. 

4. Kiểm phiếu và công bố kết quả 

Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được công bố công khai tại 

Đại hội. 

Toàn bộ dữ liệu về kiểm phiếu được lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ 

Công ty. 
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