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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VIETTEL 

Số: 01/TLBQ-VTK-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021  
 

 

 

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel, 

Việc biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công 

ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel (gọi tắt là “Đại hội”) thực hiện theo những quy 

định sau: 

1. Mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự Đại hội có số 

phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc 

được ủy quyền. 

2. Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng Phiếu biểu 

quyết, và Thẻ biểu quyết. 

 a) Thẻ biểu quyết (là tờ giấy A4 màu vàng), được Ban Thẩm tra tư cách cổ 

đông phát cho các cổ đông tại bàn đăng ký tham dự. Thẻ biểu quyết có thể hiện 

số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết của cổ đông. Thẻ biểu quyết sẽ 

được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết (bằng cách giơ Thẻ biểu quyết) đối với 

các vấn đề sau: 

- Biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;  

- Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội; 

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; 

- Biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội; 

- Biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu;  

- Biểu quyết cho những vấn đề phát sinh tại Đại hội; 

- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 

 b) Phiếu biểu quyết (là tờ giấy A4 màu xanh lá cây), được Ban Thẩm tra tư 

cách cổ đông phát cho các cổ đông tại bàn đăng ký tham dự. Phiếu biểu quyết có 

thể hiện tổng số cổ phần biểu quyết, thông tin về cổ đông, nội dung biểu quyết 

và ý kiến biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Cổ đông cho 

ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “√” vào ô tương ứng với ý kiến 

biểu quyết của cổ đông. Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu 

quyết (bằng cách thu Phiếu biểu quyết) đối với các vấn đề sau: 
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- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2020 

định hướng năm 2021; 

- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2020 kế hoạch 

năm 2021; 

- Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2020 định 

hướng năm 2021; 

- Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán; 

- Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập 

các quỹ năm 2020; 

- Biểu quyết thông qua Chương trình, kế hoạch phát hành cổ phiếu theo 

chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) năm 2021. 

- Biểu quyết thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2021; 

- Biểu quyết thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; 

- Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; 

- Biểu quyết thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và ban hành Điều lệ, 

Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. 

 c) Đối với các vấn đề biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, đề nghị các cổ đông 

giơ cao Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tịch đoàn hỏi. Theo sự điều hành 

của Chủ tịch đoàn, các cổ đông tán thành sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp 

sau đó cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết. 

 d) Đối với các vấn đề biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, trên Phiếu biểu 

quyết có các nội dung biểu quyết cần thông qua, cổ đông vui lòng đánh dấu “x” 

hoặc “√” vào một trong 3 ô lựa chọn “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc 

“Không có ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết được in sẵn trong Phiếu biểu quyết. 

 e) Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông không đánh 

dấu vào ý kiến biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn 1 nội dung biểu 

quyết. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một (01) hoặc một (01) số nội dung biểu 

quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả 

biểu quyết của nội dung hợp lệ đó. 

 f) Những phiếu biểu quyết sau đây là phiếu không hợp lệ và sẽ bị loại ra 

khỏi việc kiểm phiếu. Do vậy, số lượng cổ phần ghi trên phiếu đó sẽ không được 

tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội: 

- Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty; 

- Phiếu biểu quyết mà một hoặc tất cả các ô ý kiến của mỗi nội dung biểu 

quyết đều để trống; 

- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại 

phiếu mới); 

- Phiếu được đánh không đúng dấu “x” hoặc “√” vào một trong 3 ô lựa chọn; 

- Phiếu không có chữ ký xác nhận và ghi rõ đầy đủ tên của cổ đông hoặc 

đại diện ủy quyền của cổ đông. 



   

 

3 

 

 g) Cổ đông nộp lại Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu 

hoặc Ban Tổ chức Đại hội. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố 

sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả các vấn đề trong nội dung 

chương trình. 

 h) Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu. 

Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả 

các thành viên Ban Kiểm phiếu và Đại biểu giám sát (nếu có). Biên bản kiểm 

phiếu được công bố và thông qua trong cuộc họp Đại hội. 

3. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, 

cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp 

có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Ban Kiểm phiếu kiểm 

tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định và được ghi vào Biên bản họp Đại hội. 

4. Hiệu lực thi hành 

- Thể lệ biểu quyết được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu 

quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện. 

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất 50% tổng số 

phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Thể lệ biểu quyết này sẽ có hiệu lực 

thi hành ngay và hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông có ý kiến sửa đổi, thay 

thế vào các kỳ Đại hội khác. 

Trên đây là toàn bộ Thể lệ biểu quyết của Công ty CP Tư vấn Thiết kế 

Viettel. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua! 

  TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

                            CHỦ TỌA 
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