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DỰ THẢO                                       TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2021 

 

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2024  
 

Điều 1. Mục tiêu  

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;  

2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả 

cổ đông;  

3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần 

thứ nhất.  
 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng  

1. Việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát 

(BKS) của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO tại Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2020 - 2024 được thực hiện theo quy định 

tại Quy chế này.  

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty 

Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO hoặc những người được ủy quyền tham 

dự hợp lệ.   
 

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT  

1. Số lượng thành viên HĐQT: Số lượng thành viên HĐQT do Đại hội 

đồng cổ đông quyết định nhưng không được ít hơn năm (05) thành viên và bầu 

theo quy định tại Quy chế này. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 

2024 là năm (05) thành viên.  

2. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT 

theo nhiệm kỳ của HĐQT và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.  

3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào 

Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:  

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm 

chức vụ quản lý điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;  

b. Cổ đông là cá nhân sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu ít 

nhất 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông, có năng lực kinh doanh và kinh 

nghiệm trong quản lý doanh nghiệp hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu 

của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO;  

c. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết 

pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;  

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát  

1. Số lượng thành viên BKS: Số lượng thành viên BKS do Đại hội đồng cổ 

đông quyết định nhưng không được ít hơn hoặc lớn hơn 03 (ba) thành viên. Số 

lượng thành viên BKS nhiệm kỳ II (2020 – 2024) là 03 (ba) thành viên.  
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2. Nhiệm kỳ của BKS là 05 (năm) năm; các thành viên BKS có thể được 

bầu lại với số lần không hạn chế.  

3. Tiêu chuẩn thành viên BKS:  

a. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối 

tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp;  

b. Có đạo đức nghề nghiệp;  

c. Có trình độ từ Đại học trở lên;   

d. Thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với Thành 

viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty 

Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO;   

e. Thành viên Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Hội đồng 

Quản trị, người điều hành. 

f. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm (đối với thành viên Ban  

Kiểm soát chuyên trách);  

g. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc 

kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là thành viên hay nhân 

viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài 

chính của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO. Trưởng Ban Kiểm 

soát là người có chuyên môn về kế toán.  

h. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết Pháp luật.  

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên:  

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ 

sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO 

lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành 

viên HĐQT và BKS.  
 

Điều 6. Hình thức, phương thức bầu cử, phiếu bầu, bỏ phiếu và kiểm phiếu 

được quy định tại Phụ lục 1 – Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử và Quy 

chế tổ chức ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến . 
 

Điều 7. Quyền chất vấn  

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử 

và kiểm phiếu. Chủ toạ Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm 

rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.   
 

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế  

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và 

chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho nhiệm 

kỳ 2020 - 2024  

 

  TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ CÔNG TY 

  


