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CÔNG TY CỔ PHẦN  

DU LỊCH DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỂ LỆ BẦU CỬ 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA  

NHIỆM KỲ 2019 – 2024  

1. Mục tiêu 

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam. 

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các 

cổ đông đều có quyền bầu cử. 

- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông. 

- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật và đảm bảo lựa chọn được những 

người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng trở thành thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ 

phần Du lịch Dịch vụ Dầu Khí Việt Nam (“Công Ty”) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 

- 2024. 

2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) cho thời  gian còn lại của nhiệm kỳ 

2019-2024 

- Việc bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 - 2024 được thực hiện theo 

phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp số 

59/2020/QH14 hoặc một hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 

- Mỗi cổ đông được phát Phiếu Bầu có giá trị phiếu bầu tương ứng bằng tổng số cổ phần sở 

hữu hoặc/và được ủy quyền đại diện x (nhân) với số thành viên Ban kiểm soát được bầu theo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

- Theo Điều lệ Công Ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ 

thông trong thời gian liên tục từ 6 (sáu) tháng trở lên có quyền đề cử người vào BKS. Tính 

đến thời điểm hiện tại, Công Ty đã nhận được 01 hồ sơ đề cử thành viên BKS hợp lệ của 

nhóm cổ đông sở hữu 97,6% vốn điều lệ Công Ty. 

- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên ứng cử viên bầu BKS. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của 

một cổ đông không vượt quá Giá trị phiếu bầu. Phiếu bầu phải được gửi về Công Ty đúng 

thời hạn quy định theo thông báo của Hội đồng quản trị. 

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ các điều kiện nêu trên, có đóng dấu của Công ty Cổ phần 

Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam; có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên BKS nhỏ hơn hoặc 

bằng giá trị phiếu bầu. 

- Các phiếu bầu không hợp lệ: 
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+ Phiếu không phải là phiếu do Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử phát, hoặc không có 

dấu của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam; 

+ Phiếu gạch, xóa tên của những người ứng cử hoặc có tẩy xóa, sửa chữa nội dung phiếu 

bầu; 

+ Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số thành viên Ban Kiểm soát được bầu theo quy 

định; 

+ Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên BKS lớn hơn giá trị phiếu bầu. 

+ Phiếu bầu không còn nguyên vẹn. 

+ Phiếu không bầu cho bất kỳ ứng viên nào trong danh sách đề cử, ứng cử thành viên 

BKS. 

3. Nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024: 

Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua về nội dung này nếu được số cổ đông đại diện cho 

ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.    

4. Công bố kết quả trúng cử: 

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

5. Hiệu lực thi hành: 

Thể lệ bầu cử này được thông qua, áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam. 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
         






