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QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU 

ĐIỆN TỬ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG 

Quy Chế Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Trực Tuyến Và Bỏ Phiếu Điện Tử này (“Quy Chế”) 

được ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN của Đại Hội Đồng Cổ Đông 

ngày 11 tháng 03 năm 2022. 

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy Chế này quy định về việc tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (thường niên 

hoặc bất thường) bằng hình thức trực tuyến và quy định về việc bỏ phiếu điện tử của 

các cổ đông khi thực hiện biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng hình 

thức trực tuyến hoặc khi thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.  

2. Quy Chế này được áp dụng đối với Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám 

Đốc và những người liên quan đến việc tổ chức Đại hội trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu 

điện tử của Công Ty. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ  

1. Trong Quy Chế này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

a. “Công Ty” là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong được thành lập và 

hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 49/UBCK-

GPHĐKD do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 29 tháng 12 năm 2006 

cho Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phương Đông (tên trước đây của Công 

Ty) và các giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công Ty được 

sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm. 

b. “Điều Lệ” là Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty được thông qua theo 

Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐTN của Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 11 

tháng 03 năm 2022. 

c. “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công Ty1, có tên 

trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc danh 

sách cổ đông có quyền biểu quyết khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

d. “Hệ thống” là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành Đại hội 

trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, có thể bao gồm hệ thống bỏ phiếu điện tử (V-Vote) 

của VSD hoặc bất kỳ hệ thống nào khác được cung cấp bởi bất kỳ đơn vị chủ 

quản hệ thống/đơn vị cung cấp dịch vụ nào có đầy đủ điều kiện, chức năng theo 

quy định của pháp luật.  

e. “Đại hội truyền thống” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 

tại địa điểm họp, cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc 

họp. 

f. “Đại hội trực tuyến” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông có 

sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi 

trường Internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi 

 

1 Khoản 3 Điều 4 LDN 2020 
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diễn biến của cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, thảo luận và biểu quyết các vấn 

đề của cuộc họp. Việc cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến có giá trị pháp lý 

tương tự như việc cổ đông tham dự Đại hội truyền thống. 

g. “Bỏ phiếu truyền thống” là việc cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại 

hội truyền thống. 

h. “Bỏ phiếu điện tử” là việc cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống 

theo quy định của Quy Chế này. Việc cổ đông bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp 

lý tương tự như việc cổ đông bỏ phiếu truyền thống. 

i. “Tài khoản truy cập” bao gồm thông tin tên truy cập (username) và mật khẩu 

(password) mà cổ đông được cấp cho mục đích tham dự Đại hội trực tuyến 

và/hoặc bỏ phiếu điện tử. 

j. “Mã OTP” là mật khẩu/mật mã sử dụng một lần (OTP - one time password), 

chỉ có giá trị hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định và được gửi đến số 

điện thoại di dộng của cổ đông. Mã OTP được sử dụng để cổ đông xác nhận 

thông tin và đồng ý thực hiện các thao tác trên Hệ thống khi tham dự Đại hội 

trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử và/hoặc các thao tác cần xác thực từ cổ 

đông. 

k. “VSD” là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hoặc Trung 

Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam. 

2. Trong Quy Chế này, việc tham chiếu đến bất kỳ văn bản nào sẽ bao gồm cả những văn 

bản sửa đổi, bổ sung, thay thế của văn bản đó. 

3. Các tiêu đề (Điểm, Khoản, Điều, Mục, Chương của Quy Chế này) được sử dụng nhằm 

thuận tiện theo dõi cho việc đọc hiểu nội dung và không ảnh hưởng đến việc diễn giải 

ý nghĩa của Quy Chế này.  

4. Trừ trường hợp Quy Chế này có định nghĩa khác, các từ hoặc thuật ngữ được sử dụng 

trong Quy Chế này sẽ có nghĩa tương tự như trong Luật Doanh Nghiệp và Luật Chứng 

Khoán. 

CHƯƠNG II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

Điều 3. Tổ chức Đại hội trực tuyến 

1. Căn cứ theo tình hình thực tế tại từng thời điểm, Hội Đồng Quản Trị quyết định tổ chức 

cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo hình thức Đại hội truyền thống hoặc Đại hội trực 

tuyến. Trường hợp tổ chức Đại hội trực tuyến, Hội Đồng Quản Trị trực tiếp hoặc 

giao/phân công cho Ban tổ chức Đại hội triển khai các thủ tục, công việc cần thiết để 

phục vụ Đại hội trực tuyến. 

2. Hội Đồng Quản Trị hoặc người được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền chịu trách nhiệm 

cử/phân công nhân sự tham gia Ban tổ chức Đại hội. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm 

sau đây: 

a. Thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội trực tuyến theo quy 

định tại Quy Chế này. 

b. Gửi tài liệu hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông. 
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c. Đầu mối hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của cổ đông phát sinh trong suốt quá 

trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội trực tuyến. 

d. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất bảo đảm cho việc tổ chức Đại hội 

trực tuyến, bao gồm việc lựa chọn Hệ thống, đơn vị cung cấp dịch vụ có liên 

quan để tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. 

e. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Hội Đồng Quản Trị hoặc 

người được Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho mục đích tổ chức Đại hội trực 

tuyến. 

3. Việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, gửi thông báo mời dự họp, công bố thông 

tin, gửi tài liệu họp và các công việc khác liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội 

trực tuyến được thực hiện theo quy định của Điều Lệ và quy định của pháp luật có liên 

quan tương tự trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội truyền thống. 

Điều 4. Thực hiện quyền dự họp Đại hội trực tuyến và xác nhận tư cách cổ đông 

1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tham dự Đại 

hội trực tuyến. Việc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác đại diện tham dự Đại hội trực 

tuyến được thực hiện theo quy định của Điều Lệ2 tương tự trường hợp ủy quyền tham 

dự Đại hội truyền thống.  

2. Cùng với việc gửi thông báo mời họp Đại hội trực tuyến, Công Ty gửi kèm theo tài liệu 

hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông. Việc gửi tài liệu hướng dẫn xác 

nhận tư cách cổ đông có thể thay thế bằng đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công 

Ty. Cổ đông thực hiện theo tài liệu hướng dẫn để xác nhận tư cách cổ đông trước khi 

tham dự Đại hội trực tuyến.  

3. Việc cung cấp Tài khoản truy cập để tham dự Đại hội trực tuyến, thực hiện bỏ phiếu 

điện tử được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội phù hợp với 

quy định của đơn vị chủ quản của Hệ thống. 

4. Ban tổ chức Đại hội phải thông báo các tài liệu hướng dẫn/quy định đăng ký tham dự 

Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và các thông tin cần thiết khác cho cổ đông trước 

ngày diễn ra Đại hội trực tuyến. 

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội trực tuyến 

1. Số lượng cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến là cơ sở xác định điều kiện tiến 

hành Đại hội trực tuyến. 

2. Điều kiện tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông theo hình thức Đại hội trực tuyến tương tự 

như điều kiện tiến hành Đại hội truyền thống được quy định tại Điều Lệ3. 

3. Tại từng thời điểm, trên cơ sở hợp đồng dịch vụ ký kết giữa Công Ty với đơn vị chủ 

quản của Hệ thống, Hệ thống phục vụ Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng 

các điều kiện sau đây: 

a. Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, bảo đảm 

sự tham dự của cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức Đại hội 

 
2 Điều 32 Điều Lệ 
3 Điều 33 Điều Lệ 
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trực tuyến bị gián đoạn tại địa điểm chính thì Ban tổ chức Đại hội hoặc Đoàn 

Chủ tịch phải tóm tắt diễn biến phần gián đoạn đó. 

b. Địa điểm chính phải bảo đảm các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường 

truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu 

và tính chất của cuộc họp trực tuyến. 

c. Bảo đảm an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập. Mọi thông tin tiếp 

nhận và cung cấp trên Hệ thống bảo đảm nguyên tắc bảo mật thông tin và phù 

hợp với quy định của Luật An toàn thông tin mạng. 

d. Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích 

xuất được từ Hệ thống. 

Điều 6. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến 

1. Sau khi xác nhận tư cách cổ đông hợp lệ, Công Ty sẽ cấp Tài khoản truy cập và hướng 

dẫn cho cổ đông thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử trên 

Hệ thống. 

2. Cổ đông đăng nhập vào Hệ thống bằng Tài khoản truy cập và xác thực mã OTP để đăng 

ký tham dự Đại hội trực tuyến theo tài liệu hướng dẫn được cung cấp bởi Ban tổ chức 

Đại hội hoặc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty. Mỗi lần đăng 

nhập, cổ đông sẽ nhập 01 (một) mã OTP khác nhau để thực hiện xác thực. Mã OTP sẽ 

được gửi đến số điện thoại di động/email theo thông tin của cổ đông. 

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản truy cập 

của cổ đông để làm cơ sở xác định số lượng, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 

trực tuyến. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội trực tuyến về tỷ lệ cổ 

đông tham dự đại hội. 

4. Cổ đông được xem là tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tuyến trong trường hợp4: 

a. Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền hoàn tất thủ tục xác nhận tư cách 

cổ đông; và 

b. Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội trực 

tuyến, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống bằng Tài khoản truy cập của cổ đông. 

Điều 7. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội trực tuyến 

Thể thức họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo hình thức Đại hội trực 

tuyến được tiến hành như sau: 

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, cổ đông phải đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo 

quy định tại Quy Chế này. 

2. Việc bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội trực tuyến được 

thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy Chế này. 

3. Chương trình và nội dung họp phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trong phiên 

khai mạc bằng hình thức bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy Chế này.  

 
4 Khoản 3 Điều 32 Điều Lệ 
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4. Cổ đông thảo luận tại Đại hội trực tuyến theo hướng dẫn/điều hành của Đoàn Chủ tịch. 

Việc thảo luận tại Đại hội trực tuyến có thể được thực hiện bằng hình thức phát biểu 

trực tuyến; hoặc gửi ý kiến thông qua các phương thức kết nối trực tiếp/trực tuyến theo 

hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội. Ban Thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cổ 

đông và gửi cho Đoàn Chủ tịch. 

5. Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình bằng 

hình thức bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Quy Chế này. Kết quả kiểm phiếu được 

công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

6. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được 

tham dự và có quyền tham gia, biểu quyết sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu 

lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

7. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp 

một cách trật tự, theo chương trình và nội dung họp đã được thông qua; bảo đảm cuộc 

họp phản ánh được mong muốn, ý chí của cổ đông tham dự cuộc họp. 

8. Trường hợp xảy ra sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến việc tham dự Đại hội trực tuyến, cổ 

đông có thể liên hệ Ban tổ chức Đại hội để được hỗ trợ kịp thời. 

Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của cổ đông  

1. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội trực tuyến, có 

quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều Lệ, Quy Chế này và tài liệu 

hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội (nếu có). 

2. Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn/điều hành của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội; 

không được làm gián đoạn, gây rối, cản trở việc tổ chức Đại hội trực tuyến. 

3. Cổ đông bảo đảm thông tin số điện thoại di dộng, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện 

tử/email chính xác để Ban tổ chức Đại hội gửi thông báo mời họp và/hoặc tài liệu hướng 

dẫn đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính 

chính xác đối với các thông tin đã đăng ký. 

4. Cổ đông cần chuẩn bị và sử dụng thiết bị điện tử phù hợp, có kết nối Internet, bảo đảm 

điều kiện kỹ thuật cần thiết để tham dự Đại hội trực tuyến. 

5. Cổ đông phải sử dụng Tài khoản truy cập được cung cấp để đăng nhập vào Hệ thống, 

tham dự Đại hội trực tuyến cũng như bỏ phiếu điện tử. Cổ đông phải chịu trách nhiệm 

và không được quyền khiếu nại trong trường hợp bị mất kết nối với Hệ thống vì bất kỳ 

lý do nào. 

6. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh, xác thực 

khác do Công Ty/Ban tổ chức Đại hội cấp cho cổ đông; cần bảo đảm rằng chỉ có cổ 

đông hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp mới có quyền thực hiện việc tham 

dự, thảo luận, phát biểu ý kiến, bỏ phiếu điện tử tại Đại hội trực tuyến thông qua Hệ 

thống. 

7. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tham dự Đại hội trực tuyến 

thì cổ đông phải chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và kết quả về việc thực hiện các 

công việc được ủy quyền tại Đại hội trực tuyến theo Tài khoản truy cập đã được cấp và 

truy cập vào Hệ thống. Người được cổ đông ủy quyền chịu trách nhiệm trước cổ đông 

do vi phạm phạm vi ủy quyền, trách nhiệm của người được ủy quyền. 
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8. Cổ đông phải bảo đảm việc tham dự Đại hội trực tuyến liên tục trong suốt thời gian 

diễn ra Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận là cổ đông tham dự kể từ thời 

điểm đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến cho đến khi kết thúc Đại hội trực tuyến.  

9. Cổ đông có các quyền và nghĩa vụ liên quan khác theo quy định tại Điều Lệ và quy 

định của pháp luật (nếu có). 

Điều 9. Điều kiện tham gia biểu quyết bằng bỏ phiếu điện tử 

1. Việc bỏ phiếu điện tử có thể được tiến hành trong trường hợp: 

a. Biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông; 

b. Biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. 

2. Điều kiện tham gia bỏ phiếu điện tử:  

a. Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ 

Đông hoặc danh sách cổ đông được lấy ý kiến bằng văn bản do Công Ty lập 

theo quy định của Điều Lệ trên cơ sở danh sách cổ đông do VSD cung cấp. 

b. Cổ đông hoàn thành việc đăng ký dự họp Đại hội trực tuyến và/hoặc hoàn thành 

kích hoạt Tài khoản truy cập vào Hệ thống theo tài liệu hướng dẫn được cung 

cấp.   

c. Cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện bỏ phiếu điện tử trên 

Hệ thống theo quy định tại Quy Chế này. Trình tự, thủ tục ủy quyền thực hiện 

theo tài liệu hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội hoặc đơn vị chủ quản của Hệ 

thống.   

Điều 10. Thực hiện biểu quyết bằng bỏ phiếu điện tử  

1. Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập và mã OTP để đăng nhập vào Hệ thống theo tài 

liệu hướng dẫn được cung cấp bởi Ban tổ chức Đại hội hoặc được đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của Công Ty để thực hiện bỏ phiếu điện tử. 

2. Cổ đông quyết định biểu quyết bằng các đánh dấu chọn vào ô tương ứng “Tán thành”, 

“Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” được hiển thị trên Hệ thống tương ứng với 

từng nội dung được lấy ý kiến của cổ đông; hoặc đánh dấu chọn vào ô tương ứng với 

tên của ứng viên mà cổ đông muốn biểu quyết bầu trong trường hợp bầu thành viên Hội 

Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát. 

3. Thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử: 

a. Đối với các nội dung được lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội trực tuyến: Cổ đông 

thực hiện biểu quyết từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến thời điểm kết 

thúc thời hạn biểu quyết. Khi điều hành Đại hội trực tuyến, Đoàn Chủ tịch/Ban 

tổ chức Đại hội phải thông báo thời điểm kết thúc thời hạn biểu quyết trên Hệ 

thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. 

Để bảo đảm diễn biến liên tục và tập trung thời gian cho phần diễn biến của Đại 

hội trực tuyến, cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến sau khi đăng nhập vào Hệ 

thống có thể tiến hành biểu quyết về chương trình Đại hội, thành phần Đoàn 

Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ 

Đông (nếu có). Thời gian kết thúc biểu quyết các nội dung này sẽ được Đoàn 
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Chủ tịch/Ban tổ chức Đại hội thông báo tại thời điểm khai mạc Đại hội trực 

tuyến. 

b. Đối với các nội dung được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Cổ đông thực hiện 

biểu quyết trong thời hạn bỏ phiếu quy định tại tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản. 

4. Các ý kiến biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử; 

do vậy, việc kết nối Hệ thống của cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) chỉ ảnh hưởng đến 

các nội dung chưa bỏ phiếu, các nội dung đã bỏ phiếu trước thời điểm bị ngắt kết nối 

không bị ảnh hưởng. 

5. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và/hoặc cổ đông được lấy 

ý kiến nhưng không thực hiện biểu quyết thì được hiểu là cổ đông đó không biểu quyết 

đối với nội dung được lấy ý kiến đó.  

6. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống thì có 

thể liên hệ Ban tổ chức Đại hội hoặc thông tin liên hệ theo tài liệu hướng dẫn để được 

hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu điện tử. 

Điều 11. Kết quả bỏ phiếu 

1. Trước khi thời hạn bỏ phiếu kết thúc, cổ đông chỉ được biết/nhìn được kết quả bỏ phiếu 

của mình.  

2. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến biểu quyết thì phải thực 

hiện thay đổi ý kiến biểu quyết trước khi thời hạn bỏ phiếu kết thúc. Kể từ thời điểm 

Hệ thống đóng chức năng bỏ phiếu điện tử, cổ đông không có quyền thay đổi bất kỳ ý 

kiến biểu quyết nào. Kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo 

Tài khoản truy cập là ý kiến biểu quyết cuối cùng của cổ đông và được ghi nhận vào 

kết quả bỏ phiếu chung. 

3. Kết quả bỏ phiếu bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trong thời hạn bỏ phiếu được thống 

kê và tính toán bởi Hệ thống hoặc đơn vị chủ quản của Hệ thống. 

4. Công bố kết quả bỏ phiếu: 

a. Đối với các nội dung được lấy ý kiến cổ đông tại Đại hội trực tuyến: Đoàn Chủ 

tịch hoặc Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay trước khi bế mạc 

cuộc họp. 

b. Đối với các nội dung được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Việc công bố kết 

quả kiểm phiếu thông qua việc lập và ban hành biên bản kiểm phiếu được thực 

hiện theo quy định của Điều Lệ5 và quy định của pháp luật có liên quan. 

5. Trường hợp việc biểu quyết bằng bỏ phiếu điện tử được triển khai thực hiện trước thời 

điểm diễn ra Đại hội trực tuyến: 

a. Kết quả bỏ phiếu điện tử được trích xuất từ Hệ thống hoặc do đơn vị chủ quản 

của Hệ thống cung cấp được bảo mật, giữ nguyên niêm phong và được Đoàn 

Chủ tịch đưa ra cho toàn thể Đại hội chứng kiến tại thời điểm khai mạc Đại hội. 

 
5 Khoản 5 và 6 Điều 37 Điều Lệ 
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b. Kết quả bỏ phiếu điện tử được Ban Kiểm phiếu tổng hợp vào kết quả bỏ phiếu 

chung. 

c. Các cổ đông đã thực hiện việc bỏ phiếu điện tử hợp lệ nhưng vẫn đến tham dự 

Đại hội truyền thống và thực hiện bỏ phiếu truyền thống thì kết quả bỏ phiếu 

điện tử của cổ đông đó sẽ bị hủy bỏ. Kết quả bỏ phiếu truyền thống được xem 

là kết quả bỏ phiếu duy nhất và có giá trị áp dụng.  

d. Kết quả bỏ phiếu điện tử tại thời điểm tổng hợp kết quả bỏ phiếu chung được 

Ban Kiểm phiếu tính toán dựa trên kết quả bỏ phiếu điện tử trừ đi các trường 

hợp đã bỏ phiếu điện tử nhưng lại thực hiện bỏ phiếu truyền thống theo Điểm c 

nêu trên. 

e. Trường hợp trong quá trình diễn ra Đại hội, Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ 

sung nội dung biểu quyết khác với các nội dung biểu quyết đã được cổ đông bỏ 

phiếu điện tử trước thì kết quả biểu quyết trước đó của cổ đông bị hủy bỏ; cổ 

đông cần thực hiện bỏ phiếu lại đối với các nội dung biểu quyết được sửa đổi, 

bổ sung tại Đại hội hoặc trong trường hợp cổ đông không thực hiện bỏ phiếu 

lại, cổ đông được xem là không biểu quyết đối với nội dung được lấy ý kiến đó. 

Điều 12. Biên bản họp, nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông  

1. Điều kiện để nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua tại Đại hội trực tuyến 

tương tự như điều kiện để nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua tại Đại 

hội truyền thống được quy định tại Điều Lệ6. 

2. Điều kiện để nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua theo phương thức lấy 

ý kiến cổ đông bằng văn bản với hình thức bỏ phiếu điện tử tương tự như điều kiện để 

nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua theo phương thức lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản được quy định tại Điều Lệ7. 

3. Việc lập biên bản họp và ban hành nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông về các nội 

dung được thông qua tại Đại hội trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử được thực hiện 

tương tự trường hợp Đại hội truyền thống và/hoặc bỏ phiếu truyền thống/lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản được quy định tại Điều Lệ8. 

4. Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua tại Đại hội trực tuyến và/hoặc 

bỏ phiếu điện tử có hiệu lực tương tự như nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông được 

thông qua tại Đại hội truyền thống và/hoặc bỏ phiếu truyền thống/lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản. 

CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Bổ sung và sửa đổi Quy Chế 

1. Việc bổ sung, sửa đổi Quy Chế sẽ do Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và quyết định. 

2. Trong trường hợp các điều khoản trong Quy Chế này mâu thuẫn với quy định của Điều 

Lệ và quy định của pháp luật có liên quan thì các quy định của Điều Lệ và quy định của 

 
6 Điều 36 Điều Lệ 
7 Điều 36 Điều Lệ 
8 Điều 38 Điều Lệ 
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pháp luật được ưu tiên áp dụng và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại 

hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công Ty. 

Điều 14. Ngày hiệu lực 

1. Bản Quy Chế này được Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty thông qua tại cuộc họp 

thường niên ngày 11 tháng 03 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày được Đại Hội Đồng 

Cổ Đông thông qua. 

2. Quy Chế này được lập thành 05 (năm) bản, có giá trị pháp lý như nhau. 

3. Các bản sao hoặc trích lục Quy Chế này có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội Đồng 

Quản Trị, tối thiểu 1/2 (một phần hai) tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng 

Giám Đốc của Công Ty. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2022 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 

 

 

_________________________ 

ĐỖ ANH TÚ 

 

 

 

 

 


