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CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG TRÌNH  CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP.Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2021 

 

THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT 

 

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần 

Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh được tiến hành trong không khí 

trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp; kính đề nghị Quý cổ đông tham dự 

thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây: 

1. Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Công trình Cầu phà 

Thành phố Hồ Chí Minh theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 29/03/2021 

được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2021 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu 

quyết và bầu cử tại Đại hội. 

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự 

họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 

4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội. 

Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn 

nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp 

lệ. 

5. Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông 

hoặc đại diện cổ đông được ủy quyền Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết (trên đó 

ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó), 

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 

2021-2026. 

 a) Phiếu biểu quyết:  

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, 

Ban kiểm phiếu; Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm 

việc của Đại hội; Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS 

nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 

nhiệm kỳ 2021-2026; Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Biên bản và Nghị 

quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội.  
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- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển 

của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc 

Không có ý kiến. 

 b) Thẻ biểu quyết:  

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

Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên và 

việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát) bằng cách 

đánh dấu chéo hoặc tích (X hoặc ) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc 

Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.  

- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát 

hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác… khi không được Chủ tọa yêu 

cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; Thẻ biểu 

quyết thiếu chữ ký của cổ đông/ người đại diện được ủy quyền; Thẻ biểu quyết 

không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc 

đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì 

phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ. 

- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết 

độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không 

ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác. 

- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn 

nguyên vẹn, nếu chưa bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được 

cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ. 

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan 

trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại 

Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước 

khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban 

kiểm phiếu xem như cổ đông đó không bỏ phiếu đối với các vấn đề cần lấy ý 

kiến. 

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm 

phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ 

đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu. 

c) Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 

nhiệm 2021-2026. 

- Phần 1: Thể hiện Tên cổ đông, Mã số đăng ký tham dự đại hội, Tổng số 

cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số phiếu bầu. 

- Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT/ ứng cử viên Ban kiểm soát. 

- Phần 3: Một số lưu ý quan trọng. 

- Phần 4:  Ký tên xác nhận, ghi rõ họ tên. 
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6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản thống kê số phiếu Đồng ý 

hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của Đại hội đồng cổ đông đối với 

từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Chủ tọa đoàn. Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm 

phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.  

7. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 

được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.   

8. Cổ đông đến dự Đại hội cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau 

đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa 

không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu 

lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự 

không bị ảnh hưởng. 

9. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có tối thiểu 

51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt 

trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ 

đông chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được 

quyền chào bán của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay 

đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; dự án đầu tư 

hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi 

trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty thì phải được số cổ 

đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp 

chấp thuận. 

10. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi 

chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc. 

11. Thể lệ làm việc và biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ 

đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông. Nếu được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua với tỷ lệ từ 51% trở lên của tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ 

đông dự họp sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông. 

 

      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

          CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

              Trần Minh Trung 


