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CÔNG TY CỔ PHẦN 
DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN 

(SAVICO) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày….tháng….năm 2022 

 

QUY CHẾ  

BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

(áp dụng để bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát  

bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)  

 

 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (“Công ty”), sửa 

đổi thay thế lần thứ 11 ngày 10/6/2022. 

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty tiến hành bầu thay thế thành viên Ban 

Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2020 – 2025 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn 

bản theo các quy định sau: 

 Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử: 

1. Nguyên tắc bầu cử: 

a) Việc tổ chức bầu cử phải tuân thủ quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ 

Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ hợp 

pháp của tất cả cổ đông. 

b) Bầu cử bằng phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản. 

2. Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo 

danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại 

ngày 22/08/2022. 

3. Cổ đông thực hiện quyền ứng cử và đề cử thành viên Ban kiểm soát theo quy định 

tại Điều 34 khoản 2 Điều lệ hiện hành của Công ty. 

4. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử 

không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm 

ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế Công ty quy định. Việc Ban kiểm 

soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng và được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử . 

 Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát được bầu thay thế: 

DỰ THẢO 
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1. Số lượng thành viên BKS được bầu thay thế: được nêu tại Tờ trình của HĐQT.  

2. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được bầu thay thế: 

Ứng cử viên BKS được bầu thay thế phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo 

quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể: 

a) Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo 

quy định của Luật Doanh nghiệp; 

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 

toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp; 

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

giám đốc và người quản lý khác; 

d) Không phải là người quản lý Công ty; 

e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

f) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện 

kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó; 

g) Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty. 

 Điều 3. Phương thức bầu cử: 

1. Việc bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi 

cổ đông có số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần do mình sở hữu hoặc đại diện. 

2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng 

viên với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình. 

Ví dụ: 

Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông tương ứng với 100 phiếu bầu. 

Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với 

một số lượng phiếu bầu nhất định nhưng tối đa không vượt quá 100 cổ phần. 

 Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS: 

1. Cổ đông/Nhóm Cổ đông tham gia ứng cử/đề cử thành viên BKS phải chuẩn bị các 

hồ sơ sau đây: 

- Phiếu ứng cử/Đề cử ứng viên (theo mẫu đăng trên website Công ty); 

- Biên bản họp nhóm Cổ đông (theo mẫu đăng trên website Công ty); 

- Lý lịch ứng viên (theo mẫu đăng trên website Công ty); 

- Bản sao công chứng còn hiệu lực: Căn cứ công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ 

chiếu của ứng viên. 
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2. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng 

viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng 

viên để các cổ đông tiến hành bầu cử. 

Điều 5. Hình thức tiến hành bầu cử: 

1. Phiếu lấy ý kiến: 

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến bầu thay 

thế thành viên BKS (sau đây gọi tắt là “Phiếu Lấy Ý Kiến). Trên Phiếu Lấy Ý Kiến 

được ghi Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc (nếu có), số ĐKSH, số phiếu bầu 

tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên được bầu thay thế. 

2. Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến 

2.1. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ: 

a) Do Công ty phát hành; 

b) Có đóng dấu tròn của Công ty; 

c) Có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông; 

d) Không bị rách, gạch, tẩy xoá, sửa chữa. 

2.2. Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ: 

a) Không phải phiếu do Công ty phát hành; 

b) Không đóng dấu tròn của Công ty; 

c) Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên ngoài ứng viên được 

đề cử; 

d) Không có chữ ký của cổ đông; 

e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác; 

f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông; 

g) Gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty quá thời hạn. 

Các Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. 

2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu Lấy Ý Kiến: 

a) Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã có thông tin “Tổng số phiếu được quyền bầu” 

của cổ đông. 

b) Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách 

điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được 

lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu. 

c) Cổ đông ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân, ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi 

rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức. 
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3. Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến: 

a) Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã được ghi đầy đủ thông tin theo cách thức 

nêu trên bằng Fax, email, bưu điện hoặc cách thức khác về Công ty đúng thời 

hạn được ghi trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông. 

b) Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Công ty thì bị coi là mất quyền biểu 

quyết đối với các vấn đề lấy ý kiến. 

4. Quy định việc kiểm phiếu: 

a) HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu Lấy Ý Kiến. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch 

HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, 01 thành viên Ban 

Kiểm soát và 01 thư ký thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau: 

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến; 

- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu Lấy Ý Kiến và thư ký ghi lại kết quả kiểm 

phiếu; 

- Niêm phong toàn bộ Phiếu Lấy Ý Kiến sau khi kiểm phiếu xong chuyển 

lưu trữ theo quy định. 

b) Lập Biên bản kiểm phiếu: 

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu. 

- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính theo quy định tại khoản 5 

Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020.   

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS 

1. Ứng viên trúng cử thành viên BKS phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 

50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

2. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao 

xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số 

thành viên cần bầu cử. 

3. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như 

nhau thì Công ty sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại trong 

số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau. 

 Điều 7. Công bố kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS 

Kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và 

công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử 

của Công ty cùng với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông. 

 Điều 7. Hiệu lực của Quy chế 

1. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản 

trị giải quyết và được ghi vào Biên bản kiểm phiểu lấy ý kiến cổ đông bằng 
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văn bản. 

2. Quy chế này gồm 07 (bảy) Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ 

đông của Công ty thông qua., . 

3. Chủ tịch HĐQT sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng 

cổ đông thông qua toàn văn Quy chế. 

 

 TM. HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Việt Hà 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN 

(SAVICO) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: ____/2022/NQ-ĐHĐCĐ Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2022 

  

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn được thông qua lần đầu ngày 

08/10/2004, sửa đổi lần 11 ngày 10/06/2021; 

Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lập ngày…../…../2022. 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÀI GÒN  

QUYẾT NGHỊ 

 

Điều 1.  Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 

2025) đối với bà Hoàng Thị Thu Hương – Trưởng ban Kiểm soát.  

Điều 2. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2020 – 

2025) đối với Ông/bà……………………. 

 Sau khi bầu thay thế, Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ gồm các Ông/Bà 

có tên sau: 

1. Ông Ngô Hòa – Thành viên Ban Kiểm soát. 

2. Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thành viên Ban Kiểm soát. 

3. Ông/Bà………….. – Thành viên Ban Kiểm soát. 

Điều 3. Nghị quyết này được lập theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với 

quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

DỰ THẢO 
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Điều 4. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cổ 

đông và các cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết 

này. 

  Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

  

 

Nơi nhận:      

- Cổ đông Công ty; 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu VT. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

Mai Việt Hà 
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