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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 

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ(*) 

 

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; 

- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị 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. Nguyên tắc: 

- Tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty; 

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ; 

- Tạo thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty; 

II. Nội dung cụ thể: 

1. Thông tin về tổ chức Hội đồng quản trị và nhiệm kỳ: 

- Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân 
danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. 

- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (5) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng 
quản trị không quá năm (5) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với 
số nhiệm kỳ không hạn chế. 

2. Quy định về Ứng cử, Đề cử: 

- Số lượng ứng cử viên để bầu chọn làm thành viên Hội đồng quản trị: không hạn chế; 

- Điều kiện để được đề cử, ứng cử vào làm thành viên Hội đồng quản trị: 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ: 

+ Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng 
viên;  

+ Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên; 

+ Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên;  
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+ Từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên;  

+ Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.  

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử 
viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử 
viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử. 

- Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng Quản trị: 

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp 
theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh 
vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công 
ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; 

III. Công bố thông tin và hồ sơ ứng cử viên 

1. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính 
xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một 
cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành 
viên Hội đồng quản trị.  

2. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố, bao gồm: 

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

b) Trình độ chuyên môn; 

c) Quá trình công tác; 

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công 
ty khác); 

e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

IV.  Lựa chọn danh sách ứng cử viên 

Dựa trên các đơn ứng cử và đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội 
đồng cổ đông sẽ chọn các ứng cử viên Hội đồng quản trị đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được 
quy định tại Quy định về đề cử, ứng cử này. 

 TM. BAN BẦU CỬ 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 

 
 
 
(*) Ghi chú: 
Việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2019-2023 chỉ 

được thực hiện khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã đồng ý thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công 
ty, từ bảy (7) thành viên hiện tại lên thành chín (9) thành viên. 


