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CÔNG TY CP LEGAMEX      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                  
                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2016 

 DỰ THẢO 

QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐHĐCĐ NHIỆM KỲ III (2016-2020) CÔNG TY CP LEGAMEX 

 
               -  Căn cứ Thông báo triệu tập ngày 15 tháng 09 năm 2016 về việc tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2016-2020) của Hội đồng Quản trị Công ty 
Cổ phần Legamex. 

           -  Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2016-2020) của 
Công ty Cổ phần  Legamex theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Nước 
CHXHCN Việt Nam. Ban Tổ chức xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông dự 
thảo Quy chế làm việc tại Đại hội như sau: 

 
A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI: 
 Thông qua Chương trình Đại hội. 
 Thảo luận và biểu quyết thông qua các văn kiện trình Đại hội: 

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và 
nhiệm kỳ II (2011-2015); Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 
và nhiệm kỳ III (2016-2020). 

2. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 và nhiệm kỳ II (2011-2015) đã 
kiểm toán; Báo cáo thù lao năm 2015 và mức thù lao năm 2016 của Hội 
đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. 

3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động Công ty nhiệm kỳ II (2011-
2015); phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2016-2020). 

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và nhiệm kỳ II (2011-2015). 
5. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2015. 
6. Tờ trình v/v chọn Công ty kiểm toán năm 2016. 
7. Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm 

soát Công ty nhiệm kỳ III (2016-2020). 
 

B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI: 
 
I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG: 
 
1. Nguyên tắc: 
      Các vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông 
qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông hoặc Người đại 
diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số 
biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết. 
 
2. Cách thức biểu quyết: 
 Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để tán 

thành hoặc không tán thành, hoặc không có ý kiến của từng vấn đề trong nội 
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dung được thông qua từng nội dung báo cáo và tờ trình tại Đại hội, bằng cách 
giơ cao phiếu biểu quyết. 

 Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (ghi mã số biểu quyết) phải 
được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. 

 Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền 
được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu. 

 
3. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết: 

+ Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau đây được thông qua 
nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 
dự họp tán thành: 
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản 
được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn 
do Điều lệ công ty quy định; 
- Tổ chức lại, giải thể công ty; 
- Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định. 
 
+ Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung khác được thông qua khi 
được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông 
dự họp tán thành (trừ việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thực 
hiện theo nguyên tắc dồn phiếu). 
 
II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI: 

      Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát 
biểu ý kiến phải: 
     1. Đăng ký (theo mẫu giấy) hoặc giơ phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận 
của Chủ tọa đoàn. 
     2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội. 

       
III. CHỦ TỌA ĐOÀN: 

    Trách nhiệm của Chủ tọa đoàn: 
1. Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông 

qua. 
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong Chương trình 

Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội. 
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành. 

 
IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI: 

           Trách nhiệm của Ban thư ký: 
1. Ghi chép đầy đủ những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng 

hợp các báo cáo của Chủ tọa đoàn. 
2. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội. 
3. Lập và thông qua Biên bản Đại hội. 
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V. BAN KIỂM PHIẾU: 
 Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết. 
 Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu: 

1. Thông qua Quy chế bầu cử; hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cữ. 
2. Kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả; chuyển biên bản 

cho Đoàn chủ toạ phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử. 
 
           (Dự thảo Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông  
nhiệm kỳ III (2016-2020) Công ty Cổ phần Legamex và thông qua khi được sự chấp 
thuận của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội). 
 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI                                                                                                   
 


