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HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỂM  
VỀ PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU 

BẦU BAN KIỂM SOÁT   
 
 
1) Về phiếu bầu Ban kiểm soát:  

 
Phiếu do Công ty lập, Ban bầu cử phát hành. 

 

  Trên phiếu có ghi tên cổ đông, hoặc đại diện cổ đông. 
 

  Số lượng phiếu bầu 
 

Tổng số phiếu bầu bằng (=) số lượng cổ phần của cổ đông sở hữu (hoặc đại diện) 
nhân (x) số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ này.     

 
2) Ví dụ cách thức bầu:  

 

 Bầu thành viên Ban kiểm soát:  
 

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên. 
 

- Số lượng được đề cử: 04 người, như vậy phiếu bầu được lập có tên 04 ứng cử viên. 
 

- Cổ đông A sở hữu 4.000 cổ phần, tổng số phiếu bầu của cổ đông A sẽ là:  
 

4.000  x  3  =  12.000 phiếu    
 

 Cổ đông A bầu theo một trong các cách sau: 
 

- Chia đều số phiếu bầu cho 03 ứng cử viên, như vậy mỗi ứng cử viên được 4.000 
phiếu. 
 

- Hoặc bầu cho 2 ứng cử viên, mỗi ứng cử viên được một lượng phiếu bầu nhất định, 
sao cho tổng số phiếu bầu cho 2 ứng cử viên này không được lớn hơn 12.000. 

 

- Hoặc dồn phiếu bầu cho một ứng cử viên, như vậy ứng cử viên này được 12.000 
phiếu bầu. 

 

- Hoặc không bầu cho ứng cử viên nào, trường hợp này được gọi là phiếu trắng. 
 

 Số phiếu bầu cho ứng viên nào được cổ đông ghi vào cột phiếu bầu tương ứng với 
hàng ngang tên của ứng cử viên đó. 

 

 Phiếu bầu xong phải có chữ ký của cổ đông và bỏ vào thùng phiếu tại Đại hội.  
 


