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QUY CHẾ BẦU CỬ 
THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU 

 
Các căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; 

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Lâm Đồng đã được Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại phiên họp ngày 22/06/2021. 

 

I. Quy định pháp luật, nguyên tắc bầu dồn phiếu và xác định người trúng cử: 

- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì việc bầu cử thành viên 
Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải được tiến hành bằng phương thức bầu 
dồn phiếu; 

- 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 (x) 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.  

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 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 bầu. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu 
bầu như nhau, thì phải tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang 
nhau. 

II. Cách thức bầu: 

1. Xác định tổng số phiếu/quyền bầu cử của cổ đông: 

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

Tổng số 
phiếu/quyền bầu 
cử của Cổ đông 

= 
Tổng số cổ phần sở 
hữu/nắm giữ hoặc 

đại diện 
x 

Số thành viên 
được bầu 

Ví dụ: 

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 5 người (trong số 7 người đề cử/ứng cử). 

Ông X là cổ đông sở hữu/nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. 

Như vậy, tổng số phiếu/quyền bầu cử thành viên HĐQT của ông X là 1.000 x 5 = 
5.000 phiếu/quyền bầu cử. 

 



2. Cách thức bỏ phiếu/quyền bầu cử: 

Cổ đông/Người ủy quyền có thể phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số 
phiếu/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.  

Tiếp ví dụ trên: Ðối với trường hợp ông X, khi thực hiện bầu 5 trong số 7 ứng viên 
thì ông X chỉ được phân phối 5.000 phiếu/quyền bầu cử cho tối đa là 5 người. 

Một ví dụ về phân phối số phiếu/quyền bầu cử cụ thể của ông X: 

STT Họ và tên ứng viên Số phiếu bầu 

1 Ông A 1.000 

2 Ông B 300 

3 Bà C x 

4 Bà D x 

5 Bà E 3.700 

6 Bà F x 

7 Ông G x 

 Tổng cộng 5.000 

Lưu ý: 

+ Ông X có thể sử dụng ít hơn tổng số phiếu/quyền bầu cử để bầu cho ứng viên. 
Tuy nhiên, nếu dùng quá tổng số phiếu/quyền bầu cử (>5.000) thì xem như phiếu bầu của 
ông X không hợp lệ. 

+ Trong mỗi phiếu bầu đã ghi rõ tổng số phiếu/quyền bầu cử của cổ đông. Số này 
được tính theo công thức (1) trên. Tổng cộng phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt 
quá số này. 

3. Phiếu bầu không hợp lệ: là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau: 

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty; 

- Phiếu bầu số người vượt quá số ứng viên; 

- Phiếu bầu có tổng số phiếu/quyền bầu cử bầu cho các ứng viên (do người bầu tự 
cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu; 

- Phiếu bầu ghi tổng số quyền bầu bị cộng sai mà Ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng 
số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu; 

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào 
phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới); 

4. Người trúng cử: 

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 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 bầu. 

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 hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số 
các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu 
dồn phiếu. 


