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NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 

 

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

(sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP  

(sau đây gọi tắt là “Tổng công ty”) như sau: 

I. Nguyên tắc biểu quyết 

-   Đúng điều lệ, đúng luật và chính xác. 

-   Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ 

phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu. 

-   Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó 

sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền. 

-   Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu Phiếu đó hợp lệ theo quy định. 

-   Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại 

hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết). Cách thức biểu quyết 

được quy định cụ thể tại Mục 2 dưới đây. Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % 

giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các 

cổ đông và đại diện cổ đông dự họp. 

- Trường hợp biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban bầu cử và 

kiểm phiếu, nội dung Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, 

Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung phát sinh ngay tại Đại hội cần 

thống nhất sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng 

cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán 

thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Kết quả được lấy theo ý kiến đa số 

và sẽ được Ban tổ chức công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung. 

II. Cách thức biểu quyết 

1. Quy định chung 

-  Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành 

công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Ban chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các 

Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành. 

-  Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham 

dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết. Phiếu 
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biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban bầu cử và kiểm phiếu và được kiểm 

phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu. 

-  Thông tin in trên phiếu biểu quyết: 

+  Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông. 

+  Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: Là tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết do cổ đông đại diện. 

+  Nội dung biểu quyết. 

+  Dấu treo của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP. 

-  Phân loại phiếu biểu quyết: 

+ Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và có dấu 

của Tổng công ty; Phiếu không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa; Phiếu không được ghi 

thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu và phải có chữ ký của đại biểu tham dự Trên 

phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (tờ trình, báo cáo) hợp lệ khi đại biểu đánh dấu 

chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: tán thành, không tán thành, không có 

ý kiến. 

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát 

ra và không có dấu của Tổng công ty; Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa; Phiếu ghi 

thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu; Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện 

cổ đông; Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì 

phần biểu quyết đo không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua 

trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung 

này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác. 

2. Cách thức biểu quyết. 

- Nếu đồng ý vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô "Tán 

thành". 

- Nếu không đồng ý vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô 

"Không tán thành". 

- Nếu không có ý kiến về vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô 

"Không có ý kiến".  

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng Phiếu biểu quyết mà 

trên Phiếu đã được ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội. 

- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc 

Không có ý kiến. 

3. Tổng hợp kết quả. 

- Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết 

cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết. 

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào biên bản Đại hội đồng cổ đông. 
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III. Thông qua kết quả biểu quyết. 

1. Các nội dung trình Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ 

đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có 

mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Tổng công ty và quy định của 

Luật Doanh nghiệp. 

2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: 

quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân 

theo. 

IV. Hiệu lực. 

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua và 

được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. 

 

                                 TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP  


