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  Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2018 

    QUY CHẾ 

ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ - BẦU CỬ: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN 

KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP 

NHIỆM KỲ 2018-2023 
 
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp được thông qua tại Đại hội 
đồng cổ đông thường niên ngày 27/3/2016, 

 
Quy chế bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bao bì và In 
nông nghiệp tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2023 được thực hiện như sau: 

 
I. HéI §åNG QU¶N TRÞ. 

1. Sè lîng thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n trÞ: gåm 05 (n¨m) thµnh viªn - trong ®ã tèi thiÓu ph¶i 

cã 01 thµnh viªn H§QT ®éc lËp kh«ng ®iÒu hµnh.  

2. Tiªu chuÈn  øng cö - ®Ò cö vµo H§QT: 

- Cã søc kháe, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, trung thùc liªm khiÕt, cã hiÓu biÕt luËt ph¸p. 

- Cã ®ñ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù, kh«ng thuéc ®èi tîng bÞ cÊm qu¶n lý doanh nghiÖp theo 
quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp. 

- Thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n trÞ cña C«ng ty kh«ng ®ång thêi lµ thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n 
trÞ t¹i qu¸ n¨m (5) C«ng ty kh¸c kÓ tõ ngµy 01/8/2019. 

 Riªng ®èi víi c¸c øng viªn øng cö vµo vÞ trÝ thµnh viªn H§QT ®éc lËp ph¶i tu©n thñ 

theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 13, NghÞ ®Þnh 71/2017 vµ kho¶n 2, §iÒu 151, LuËt Doanh nghiÖp:  

 Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người 

đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó. 

 Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà 

thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 

 Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con 

nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của 

công ty hoặc công ty con của công ty; 

 Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của công ty; 

 Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của 

công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó. 

a) QuyÒn tù øng cö : mçi cæ ®«ng n¾m gi÷ trªn 01% sè cæ phiÕu cã quyÒn biÓu quyÕt trong 

vßng tõ s¸u (06) th¸ng liªn tôc trë lªn cã quyÒn tù øng cö vµo Héi ®ång Qu¶n trÞ. 

- Trêng hîp cæ ®«ng kh«ng ®ñ cæ phÇn së h÷u cÇn thiÕt ®Ó øng cö vµo Héi ®ång Qu¶n trÞ 

nhng l¹i héi ®ñ c¸c tiªu chuÈn kh¸c vÉn cã thÓ øng cö vµo Héi ®ång Qu¶n trÞ nÕu ®îc 
c¸c cæ ®«ng kh¸c ñy quyÒn qu¶n lý ®ñ 01% cæ phÇn trªn vèn ®iÒu lÖ.  

b) QuyÒn ®Ò cö: nhãm cæ ®«ng (cæ ®«ng) n¾m gi÷: 

- §Õn 10% sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt trong thêi h¹n liªn tôc Ýt nhÊt s¸u th¸ng trë lªn: ®îc 
®Ò cö mét (1) thµnh viªn (trong nhãm) tham gia øng cö.  



- Tõ trªn 10% ®Õn díi 30% sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt trong thêi h¹n liªn tôc Ýt nhÊt 

s¸u th¸ng trë lªn: ®îc ®Ò cö hai (2) thµnh viªn (trong nhãm) tham gia øng cö. 
- Tõ 30% ®Õn díi 50% sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt trong thêi h¹n liªn tôc Ýt nhÊt s¸u 

th¸ng trë lªn: ®îc ®Ò cö ba (3) thµnh viªn (trong nhãm) tham gia øng cö. 
- Tõ 50% ®Õn díi 65% sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt trong thêi h¹n liªn tôc Ýt nhÊt s¸u 

th¸ng trë lªn: ®îc ®Ò cö bèn (4) thµnh viªn (trong nhãm) tham gia øng cö. 
- NÕu tõ 65% trë lªn ®îc ®Ò cö ®ñ sè thµnh viªn (trong nhãm) tham gia øng cö. 

II. BAN KIÓM SO¸T 
1. Sè lîng thµnh viªn Ban KiÓm so¸t: gåm 03 (ba) thµnh viªn. 
2. Quy ®Þnh vÒ viÖc øng cö - ®Ò cö vµo BKS. 
- Cã søc kháe, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, trung thùc liªm khiÕt, cã hiÓu biÕt luËt ph¸p. 
- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh 

nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; 
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của 

thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác. 
- Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. 

Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không 
phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán 
các báo cáo tài chính của Công ty.  

- Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp; Các tiêu chuẩn và 
điều kiện khác theo quy định khác của Luật doanh nghiệp có liên quan và Điều lệ công ty.  

a) QuyÒn tù øng cö: mçi cæ ®«ng n¾m gi÷ trªn 0.5% sè cæ phiÕu cã quyÒn biÓu quyÕt trong 

vßng tõ s¸u (06) th¸ng liªn tôc trë lªn cã quyÒn tù øng cö vµo Ban kiÓm so¸t. 

- Trêng hîp cæ ®«ng kh«ng ®ñ cæ phÇn së h÷u cÇn thiÕt ®Ó øng cö vµo Ban kiÓm so¸t nhng l¹i 

héi ®ñ c¸c tiªu chuÈn kh¸c vÉn cã thÓ øng cö vµo Ban kiÓm so¸t nÕu ®îc c¸c cæ ®«ng kh¸c ñy 

quyÒn qu¶n lý ®ñ 0.5% cæ phÇn trªn vèn ®iÒu lÖ.  

b) QuyÒn ®Ò cö: nhãm cæ ®«ng (cæ ®«ng) n¾m gi÷: 
- §Õn 10% sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt trong thêi h¹n liªn tôc Ýt nhÊt s¸u th¸ng ®îc ®Ò cö 

mét (1) thµnh viªn (trong nhãm) tham gia øng cö.  

- Tõ trªn 10% ®Õn díi 30% ®îc ®Ò cö hai (2) thµnh viªn (trong nhãm) tham gia øng cö. 
- Tõ 30% trë lªn ®îc ®Ò cö ®ñ sè thµnh viªn trong nhãm (3 ngêi) tham gia øng cö. 

 Trêng hîp sè lîng ngêi øng cö / ®Ò cö kh«ng ®ñ sè lîng thµnh viªn (H§QT - 
BKS) cÇn bÇu: th× H§QT ®¬ng nhiÖm cã tr¸ch nhiÖm ph¶i nghiªn cøu, xem xÐt vµ ®Ò 
cö ®ñ sè lîng thµnh viªn cßn thiÕu cho ®ñ sè lîng øng viªn bÇu vµo H§QT - BKS. 

III. Hå S¥ THAM GIA øNG Cö, §Ò Cö. 

Hå s¬ tham gia øng cö, ®Ò cö øng cö viªn ®Ó bÇu vµo H§QT vµ BKS gåm: 

a. Th øng cö hoÆc ®Ò cö (theo mÉu) tham gia H§QT hoÆc BKS. 

b. Hé chiÕu hoÆc GiÊy CMTND (b¶n sao). 

c. C¸c b»ng cÊp chøng nhËn tr×nh ®é v¨n hãa vµ tr×nh ®é chuyªn m«n (nÕu cã). 

d. S¬ yÕu lý lÞch (theo mÉu) do øng cö viªn tù khai. 

e. Biªn b¶n häp nhãm (nÕu cæ ®«ng øng cö ®îc ®Ò cö theo nhãm). 

f. GiÊy ñy quyÒn øng cö (cæ phÇn) nÕu kh«ng së h÷u ®ñ 1% (H§QT) vµ 0,5% (BKS). 

INN cã tr¸ch nhiÖm ph¶i x¸c nhËn thêi gian së h÷u cæ phÇn cña cæ ®«ng/nhãm cæ ®«ng n¾m gi÷ 

tèi thiÓu trªn 01% sè cæ phÇn trë lªn trong thêi h¹n liªn tôc Ýt nhÊt s¸u th¸ng (trêng hîp øng cö, 

®Ò cö vµo H§QT) vµ 0,5% sè cæ phÇn trë lªn trong thêi h¹n liªn tôc Ýt nhÊt s¸u th¸ng ( trêng 

hîp øng cö - ®Ò cö vµo BKS ). Do vËy kh«ng cã øng cö - ®Ò cö trùc tiÕp t¹i §¹i héi. 

IV. NGUYÊN TẮC BẦU THÀNH VIÊN HĐQT - BKS 



Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 

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. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một ứng cử viên 

hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên.  

 Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông: bằng tổng số cổ phần cổ 

đông sở hữu và đại diện (nếu có) nhân với số lượng thành viên được bầu. Cụ thể: 

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 được bầu tại Đại hội 

đồng cổ đông lần này là 05 (năm) thành viên trong đó có ít nhất 01 thành viên là thành 

viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ 

đông bằng tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 05 (năm). 

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 được bầu tại Đại hội đồng 

cổ đông lần này là 03 (ba) thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông bằng 

tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với 03 (ba). 

3. 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. 

 Lưu ý: Theo quy định thì Công ty phải có tối thiểu 01 thành viên HĐQT là thành viên 

HĐQT độc lập do vậy thực hiện theo 2 bước. 

Bước 1: Lấy 01 người có số phiếu cao nhất (trong số các ứng viên đủ tiêu chuẩn là thành 

viên HĐQT độc lập) vào HĐTQ. 

Bước 2: Lấy đủ số lượng thành viên HĐQT còn lại tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp 

của các ứng viên còn lại. 

- Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào có số lượng 
cổ phần thực sở hữu nhiều hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần thực sở hữu ngang 

nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên 
có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau và số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau. 

V. THỂ THỨC BỎ PHIẾU BẦU 
1. Phiếu bầu ghi sẵn các thông tin: về cổ đông (bao gồm họ và tên, mã số, số lượng CP sở 

hữu, tổng số phiếu được quyền bầu); danh sách ứng cử viên được Đại hội thông qua; ô “ Số 
phiếu bầu” để các cổ đông ghi số phiếu muốn bầu cho từng ứng cử viên. 

- Cổ đông viết số phiếu muốn bầu cho ứng cử viên vào cột “Số phiếu bầu”. Nếu cổ đông 
không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc ghi số 0 vào ô “ Số phiếu 

bầu” của ứng cử viên đó. 

2. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây: 

- Phiếu bầu phải do BTC phát ra, có ghi đủ danh sách các ứng viên ứng cử đã được Đại hội đồng cổ 
đông thông qua và có đủ mã số cổ đông; họ tên; tổng số CP sở hữu; tổng số phiếu được quyền bầu. 

3. Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau: 
a. Phiếu không do BTC phát ra. 

b. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người khác ngoài danh sách các ứng viên ứng cử đã được 
Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

c. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở 
hữu hoặc ủy quyền. 

4. Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu phải được Ban Bầu cử tiến hành tại Phòng kiểm phiếu 
ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Loại bỏ các phiếu không hợp lệ và tiến hành kiểm phiếu. 

Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa, ghi chú trên phiếu bầu. 

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ 

1. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm 



soát,  Ban bầu cử sẽ lập Biên bản kiểm phiếu, công bố ngay tại Đại hội để thông qua. 

2. Kết quả này phải được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội. 

VII. HIỆU LỰC THI HÀNH 

Quy chế này chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm 
kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. 

 

        BTC.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2018-2023 

CTCP BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP 


