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CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH LÂM ĐỒNG     
Giấy đăng ký kinh doanh số: 5800271921 

Địa chỉ: Số 1, Lê Đại Hành, Phường 1, TP Đà Lạt - Lâm Đồng 
Điện thoại: 0263.3823829 - 3822715    Fax: 0263.3810363 

Đà Lạt, ngày 21 tháng 04 năm 2022 

 
 

QUY ĐỊNH DỰ HỌP VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

 

Để bảo đảm cho các cổ đông đều thực hiện được đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của 
mình, bảo đảm cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”) được tiến 
hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, quy tụ được đầy đủ trí tuệ của cổ đông, bảo 
đảm cho Đại hội được tiến hành trong không khí trang trọng và xây dựng, Hội đồng quản 
trị trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua Quy chế dự họp và Thể lệ biểu quyết gồm các quy 
định như dưới đây: 

1. Các cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền khi đi họp phải mang theo giấy Chứng 
minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (hoặc giấy tờ phù hợp theo quy định của pháp 
luật để được xác nhận là cổ đông); nếu là người ủy quyền của cổ đông thì cần phải mang 
thêm Giấy chỉ định ủy quyền (có thể theo mẫu của Công ty); nếu là người đại diện tổ 
chức thì phải có thêm Giấy chỉ định ủy quyền hoặc Quyết định cử người đại diện tổ chức 
quản lý số cổ phần của tổ chức đó tại Công ty. 

2.  Các cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm hợp 
tác và phải chấp nhận để Ban tổ chức Đại hội thực hiện việc kiểm tra điều kiện dự họp 
để bảo đảm người đến dự họp đúng là cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền, để 
bảo đảm là người đến dự họp không mang theo vũ khí hoặc các đồ vật có thể gây mất an 
ninh hoặc ảnh hưởng xấu đến cuộc họp.  

3. Các cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền, người đại diện cho cổ đông là tổ chức 
(sau đây gọi chung là cổ đông) đã vào phòng họp của Đại hội thì có trách nhiệm ngồi 
vào chỗ theo hướng dẫn của Ban tổ chức, có quyền yêu cầu HĐQT cung cấp tài liệu 
bằng bản in, giấy bút (nếu cần). 

4. Việc phát biểu cần phải đăng ký với Chủ tọa Đại hội bằng hình thức giơ tay, hoặc viết ra 
giấy gửi qua Thư ký Đại hội. Khi được Chủ tọa sắp xếp và cho phép mới được phát biểu. 
Khi phát biểu cần tập trung vào các nội dung trong Chương trình Đại hội, thời gian phát 
biểu không nên quá 10 phút. Trong cuộc họp, mỗi cổ đông có thể phát biểu nhiều lần. 

5. Nếu không còn thời gian phát biểu, hoặc không muốn phát biểu bằng lời, các cổ đông có 
thể gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội. Phát biểu bằng lời hoặc gửi ý kiến bằng 
văn bản có giá trị như nhau. 
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6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do HĐQT Công ty triệu tập và 
do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều khiển Đại hội. Cổ đông hoặc người được cổ đông 
ủy quyền tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa.  

7. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi đạt được ít nhất 50% tổng số 
phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với các quyết định về việc: 

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài 
sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; 

e. Tổ chức lại, giải thể Công ty; 

thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ 
đông dự họp chấp thuận. 

Riêng đối với nội dung biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, 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 hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần 
tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. 

8. Mỗi vấn đề khi đưa ra xin ý kiến Đại hội, Chủ tọa sẽ xin ý kiến Đại hội với 3 khả năng 
là (1) TÁN THÀNH, (2) KHÔNG TÁN THÀNH và (3) KHÔNG CÓ Ý KIẾN. Mỗi cổ 
đông chỉ được giơ phiếu biểu quyết cho 1 trong 3 khả năng trên.  

9. Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị và phát cho cổ đông khi đến tham dự 
Đại hội. Trên Phiểu biểu có tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ 
đông. Khi biểu quyết cổ đông có trách nhiệm giơ phiếu biểu quyết hướng mặt có nội 
dung về tên cổ đông và số cổ phần về phía bàn Chủ tọa để Ban kiểm phiếu có thể đọc 
được số cổ phần ghi trên phiếu biểu quyết. 

10.  Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản 
đại hội và được thông qua Đại hội trước khi bế mạc. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
(đã ký) 

 
Ts. Đặng Quốc Chính 

 

 

  


