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         Bình Dương, ngày 10  tháng 03 năm 2015         
   

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

VÀ BAN KIỂM SOÁT 
 

I.   Nguyên tắc ứng cử, đề cử 
  

1. Ứng cử và đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị 
 

a.   Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu (hoặc được ủy quyền) từ 5% 
cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có 
quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định sau: 

 
-  Các  cổ đông  hoặc  nhóm cổ  đông nắm  giữ  ít hơn 10% số cổ phần có 

quyền biểu quyết liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng trước khi tổ chức Đại hội, 

có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử 

vào thành viên HĐQT.  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề  cử  

01 (một) ứng  viên;   

- từ  10% đến  dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên;  

- từ 30% đến dưới 50% đề cử 03 (ba) ứng viên;  

- từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) ứng viên. 
 

b.   Người ứng cử và được đề cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện 
sau: 

 
-  Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh 

nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 
 

-  Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc 
người khác không phải là cổ đông của Công ty nhưng có trình độ chuyên 
môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và trong lĩnh vực tài chính, ngân 
hàng, chứng khoán. 

 
-  Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có ý thức chấp 
hành pháp luật. 

 
2. Ứng cử và đề cử vào thành viên Ban kiểm soát: 

 
a.   Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông sở hữu (hoặc được ủy quyền) từ 5% 

cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có 
quyền ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát theo quy định sau: 

 
-  Các  cổ đông  hoặc  nhóm cổ  đông nắm  giữ  ít hơn 10% số cổ phần có 

quyền biểu quyết liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng trước khi tổ chức Đại hội, 

có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử 



vào thành viên HĐQT.  

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có 

quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề  cử  

01 (một) ứng  viên;   

- từ  10% đến  dưới 30% được đề cử 02 (hai) ứng viên;  

- từ 30% đến dưới 50% đề cử 03 (ba) ứng viên;  

- từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 (bốn) ứng viên. 
 

b.   Người ứng cử và được đề cử vào Ban kiểm soát phải đáp ứng các điều kiện sau: 
 

-  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. 

 
-  Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán 
hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng. 

 
Một người chỉ được ứng cử/đề cử vào HĐQT hoặc BKS 

 
Theo quy định, thành viên BKS trúng cử sẽ không phải là người có liên quan 

của thành viên Hội đồng  quản trị, Tổng Giám đốc, người có thẩm quyền trực tiếp 

bổ nhiệm Kiểm soát viên và người quản lý khác. 
 
II.   Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS 
 

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm: 
 

-  Thư ứng cử, đề cử tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu); 
 

-  Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu); 
 

-  Bản sao có chứng thực Hộ  khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài 
hạn), Hộ chiếu (nếu  là Việt kiều, người nước ngoài) và các bằng cấp, văn 
bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn. 

  
III.   Lựa chọn các ứng cử viên 
 

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông và hồ sơ 
kèm theo của các ứng  cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2015 sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng viên tự 
ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu 
chuẩn cho cho chức danh theo đúng quy định này, phù hợp với quy định pháp luật 
và  Điều  lệ C ô n g  t y  sẽ được đưa vào danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT và 
BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chế biến 
gỗ Thuận An. 

 
Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được trình bày 

trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An. Xin Quý Cổ 
đông cho ý kiến. 

        TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
         CHỦ TỊCH 
 
                  LÊ PHI HÙNG  


