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               Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021 

Hanoi,  18 March 2021 
 

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

REGULATION ON THE ELECTION OF ADDITIONAL MEMBER  

OF THE SUPERVISORY BOARD 

(áp dụng để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Tập đoàn Vingroup  

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

(applied to elect additional members of the Supervisory board of the Vingroup  

by collecting solicitation of shareholders’ written opinion) 

 
 

 Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Tập đoàn Vingroup tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban 

Kiểm soát (“BKS”) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau: 

 The General Meeting of Shareholders ("GMS") of Vingroup implement to elect additional 

members of the Supervisory board ("SB") by collecting solicitation of shareholders’ written opinion 

according to the following regulations: 

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

Article 1: Principles and subjects of election: 

1. Nguyên tắc bầu cử: 

 Principles for election: 

a) Bầu cử đúng pháp luật, Điều lệ Tập đoàn Vingroup và phù hợp với Quy chế này nhằm 

đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. 

To vote in accordance with the law, Vingroup’s Charter and in accordance with this 

Regulation to ensure the democracy and legitimate interests of all shareholders 

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

Voting by solicitation of shareholders’ written opinion with the method of cumulative 

voting 

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 17/3/2021. 

Subjects eligible to vote are shareholders owning voting shares according to the list of 

shareholders at 17 March 2021 provided by Vietnam Securities Depository (VSD). 
 

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên BKS được bầu bổ sung: 

Article 2: Quantity and criteria to elect a SB member: 

1.  Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: 01 thành viên 

Number of additional SB member to be elected: 01 member 

2.  Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được bầu bổ sung 

Criteria and requirements for the additional SB members:  

Ứng cử viên BKS được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại 

Khoản 1, Điều 169 Luật Doanh nghiệp. 

Candidates must meet the criteria and requirements as prescribed in Clause 1, Article 169 of 

the Law on Enterprise 2020. 

 
 

Điều 3: Phương thức bầu cử: 
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Article 3: Method of election: 

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 có quyền biểu quyết do mình sở hữu hoặc đại diện.  

The election of SB member shall be conducted by the method of cumulative voting whereby each 

shareholder has the total number of votes corresponding to the total number of voting shares 

owned / represented. 

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

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

Shareholders may cumulate wholly or partly their votes to the candidate provided that their 

votes do not exceed the total number of eligible votes. 

VD/Example:  

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tại cột 3 

là 100. 

Shareholders owning 100 common shares have a total of 100 votes to put in column 3. 

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

phiếu nhất định (VD: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu. 

Shareholders can put all 100 votes or a certain number of votes (example: 50 or 60 or 70 

votes) for a candidate so that number of votes is not exceed 100 votes. 

Điều 4: Hình thức tiến hành bầu cử: 

Article 4: Form of conducting the election: 

1.  Phiếu lấy ý kiến/Election ballot:  

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Tập đoàn Vingroup gửi một Phiếu lấy ý kiến về việc bầu bổ 

sung 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), mã số cổ đông, số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần 

sở hữu, tên ứng viên BKS được bầu bổ sung. 

Each shareholder receives a ballot from Vingroup to vote for the additional SB member ("Election 

Ballot"). Each Election Ballot states full name of the shareholder, address, contact number (if any), 

shareholder code, number of votes corresponding to the number of shares owned, and name of the 

candidate being nominated to the SB. 

2.  Quy định về Phiếu Lấy Ý Kiến/Regulations on the Election Ballot. 

2.1. Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ/A valid Election Ballot: 

a) Do Tập đoàn Vingroup phát hành/ Issued by Vingroup. 

b) Có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và dấu tròn của Tập đoàn Vingroup/ 

Signed by the Chairman of BOD and with Vingroup's round seal 

c) Có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông/ Signed by the shareholder/representative of 

shareholder. 

d) Không bị rách, gạch, tẩy xoá, sửa chữa/ Not torn, erased, corrected. 

2.2.  Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ/ Invalid Election Ballot: 

a) Không phải phiếu do Tập đoàn Vingroup phát hành/Not issued by Vingroup. 

b) Không có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và dấu tròn của Tập đoàn Vingroup/Not signed 

by the Chairman of BOD and without Vingroup's round seal. 

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

Torn, struck through, erased, corrected, or added the names of candidates who are not 

on the list of nominee. 

d) Không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông/ Not signed by the 

shareholder/representative of shareholder 

e) Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác/ Added more information and symbols. 

f) Có số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông/ Having the total 
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number of votes for candidate in excess of the total number of eligible votes. 

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

Election Ballots are not included in the vote counting results. 

2.3. Cách thức bầu cử theo Phiếu Lấy Ý Kiến/ Election method. 

Trên Phiếu Lấy Ý Kiến đã được in sẵn “Tổng số phiếu được quyền bầu” của cổ đông.  

The Election Ballot stated “Number of eligible votes” of the shareholders.  

- 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. 

Shareholders may cumulate wholly or partly their votes by inserting to column “Number 

of votes” so that number of votes is not more than total number of eligible votes 

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

nếu là tổ chức. 

Shareholder signs and state full name (in the case of individual shareholder) or the legal 

representative signs and state full name (in the case of institutional shareholder) 

3. Nguyên tắc gửi Phiếu Lấy Ý Kiến/ Principle of submiting the Election Ballot: 

a) Cổ đông gửi Phiếu Lấy Ý Kiến đã thực hiện việc bầu cử đến Tập đoàn Vingroup và/hoặc 

người nhận theo thời hạn được ghi trên Phiếu Lấy Ý Kiến bằng Fax, thư điện tử, bưu 

điện hoặc bằng phương tiện khác. 

Shareholders may return the filled-in Election Ballot to Vingroup’s address and/or 

recipients according to the deadline specified on the Election Ballot by fax, email, post 

or by other means. 

b) Cổ đông không gửi Phiếu Lấy Ý Kiến về Tập đoàn Vingroup được coi là không tham 

gia biểu quyết. 

Shareholders who do not return Election Ballots to Vingroup shall be considered not 

participating in voting. 
 

4. Quy định việc kiểm phiếu/Regulations on vote counting: 

a)  HĐQT và Ban Giám đốc tổ chức việc kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu gồm Chủ tịch 

HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Tổng Giám đốc, Trưởng BKS giám sát việc kiểm 

phiếu và 01 thư ký thưc̣ hiêṇ viêc̣ kiểm phiếu theo quy điṇh sau: 

  The BOD and the Board of Management shall organize the Election Ballot counting. 

The Vote Counting Committee consists of the BOD’s Chairman (for and on behalf of the 

BOD), Chief Executive Officer, Head of the Supervisory board to supervise the counting 

of votes and 01 secretary to perform the vote counting according to the following 

regulations: 

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu Lấy Ý Kiến/ Checking the validity of the Election 

Ballot; 

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

each Election Ballot and the secretary to record the result of vote counting; 

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

quy định/ To seal the entire Election Ballot after completing the vote counting and 

archiving according to the regulations. 

b)  Lập Biên bản kiểm phiếu/ Prepare the Minutes of vote counting: 

 Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu. 

The secretary is responsible for preparing the Minutes of vote counting  

 Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau: 

The Minutes of vote counting shall including the following contents: 
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+ Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu/Time and venue for conducting 

the counting of votes. 

+ Tổng số Phiếu Lấy Ý Kiến gửi cho cổ đông/The total number of Election Ballots 

sent to shareholders. 

+ Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông gửi về/The number of Election Ballots returned 

to Vingroup. 

+ Số Phiếu Lấy Ý Kiến cổ đông không gửi về/The number of Election Ballots not 

returned to Vingroup. 

+ Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến hợp lệ/Number and percentage of valid Election 

Ballots. 

+ Số và tỷ lệ Phiếu Lấy Ý Kiến không hợp lệ/Number and percentage of invalid 

Election Ballots. 

+ Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung/Number and 

percentage of votes for the candidate of additional SB member. 

+ Chữ ký của Ban Kiểm phiếu/Signatures of members of Vote Counting 

Committee 
 

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS. 

Article 5. The principle of selecting a SB member 

 Ứng viên trúng cử thành viên BKS phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ trên 50% tổng số 

phiếu có quyền biểu quyết của Tập đoàn Vingroup. 

 Candidate who are elected to be SB member must have the number of valid votes that are 

greater than 50% of total number of eligible votes. 
 

Điều 6. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS 

Article 6. Announcement of the results of the election of additional SB member  

  Kết quả bầu cử bổ sung 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 Tập đoàn Vingroup cùng 

với Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông. 

Result of election of additional SB member shall be stipulated in the GMS’s Resolution and 

disclosed in accordance with the regulations and posted on Vingroup's website together with 

the Minutes of vote counting. 
 

Điều 7. Hiệu lực của Quy chế 

Article 7. Validity of the Regulation 

Quy chế này gồm 3 trang, 7 Điều được gửi kèm Phiếu Lấy Ý Kiến để cổ đông biểu quyết 

thông qua và là cơ sở thực hiện việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 bằng 

hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.  

This Regulation consists of 3 (three) pages, 7 (seven) articles, attached to the Election Ballot 

sent to shareholders for approval and is the basis for the election of additional SB member 

for the term 2017-2022 by collecting shareholders’ written opinion with the method of 

cumulative voting. 

   TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHAIMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS 

 

(đã ký) 

(Signed) 

 

PHẠM NHẬT VƯỢNG 


