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HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG NHẬP 

VÀ CÁCH THỨC BỎ PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN 

 
Nhằm đảm bảo Hội nghị trực tuyến ĐHĐCĐ diễn ra theo đúng chương trình vào 

lúc 8h30 ngày 25/08/2021, Ban tổ chức sẽ mở Zoom từ 8h00 ngày 25/8/2021 để duyệt  

vào  phòng họp. Kính mong các Quý cổ đông tham gia đầy đủ và đúng giờ. 

I/ Hướng dẫn quy trình đăng nhập: 

Để  tham gia  HỘI NGHỊ TRỰC  TUYẾN tổ chức ĐẠI  HỘI ĐỒNG  CỔ ĐÔNG 

NHIỆM KỲ 2021-2025 và ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 

2021 của Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại, cổ đông thực 

hiện các bước dưới đây: 

 Bước 1: Đăng nhập hội nghị 

Cách 1: Tải ứng dụng Zoom về thiết bị có cài đặt InterNet (máy tính, laptop, máy 

tính bảng, smartphone, …) -> mở ứng dụng Zoom và nhập: 

+ ID phòng họp: Sẽ được gửi qua tin nhắn hoặc zalo nhóm trước khi cuộc họp 

diễn ra 2 tiếng. 

+ Mật khẩu (Password): Sẽ được gửi qua tin nhắn hoặc qua zalo nhóm trước khi 

cuộc họp diễn ra 2 tiếng. 

 Cách 2: Không cần cài đặt ứng dụng Zoom, nhấn trực tiếp vào đường Link sau: 

https://zoom.us/j/3868888999?pwd=MldmWUxidzdYeFFlRGl6MGJrbkZMdz09 

+ Mật khẩu (Password): Sẽ được gửi qua tin nhắn hoặc qua zalo nhóm trước khi 

cuộc họp diễn ra 2 tiếng. 

 Bước 2: Đặt tên người đăng nhập theo đúng cú pháp (yêu cầu bắt buộc) 
 

Ghi chú: 

- Số thứ tự theo Danh sách được công bố trên trang WEB của Công ty. 

- Họ tên bằng tiếng Việt in hoa có dấu. 

- Ngày tháng năm sinh theo định dạng DD/MM/YYYY 

Ví dụ:  15_NGUYỄN VĂN PHÚC_22/04/1977 

Số Thứ Tự_HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG_Ngày tháng năm sinh của cổ đông. 



38_TRẦN KIM THOA_30/12/1973 

 
 Bước 3: Chờ Ban kiểm tra tư cách cổ đông duyệt vào phòng họp. 

 Bước 4: Khi đã vào phòng họp, yêu cầu tất cả các cổ đông tắt tiếng trong quá trình 

tham gia họp (khi muốn phát biểu ấn giơ tay, sẽ có người mời phát biểu). 

II/ Các bước thực hiện biểu quyết đối với các Phiếu biểu quyết từ số 01đến số 

04: 

*** Yêu cầu chung: 

- Sử dụng trình duyệt Chrome để thực hiện quyền biểu quyết. 

- Cổ đông cần lập sẵn tài khoản Gmail cá nhân và nhớ mật khẩu (password) để đăng 

nhập khi thực hiện quyền biểu quyết online. 

*** Các bước thực hiện như sau: 

 Bước 1: Di chuyển xuống cuối màn hình -> Xuất hiện biểu tượng “Reaction” -> 

Chọn biểu tượng bàn tay vàng “Raise hand”. Sau khi biểu quyết xong nhấn nút bàn 

tay vàng “Lower Hand” để bỏ tay xuống. 

 Bước 2: Để ghi nhận Ý KIẾN của cổ đông theo Form mẫu Biểu quyết của Công  ty, 

cổ động thực hiện như sau: 

- Nhấn vào Link trong phần tin nhắn/chat của Zoom tại Hội nghị hoặc Copy đường 

Link được cung cấp bởi Ban tổ chức và dán (Paste) vào trình duyệt CHROME 

- Xác nhận Đăng nhập bằng tài khoản Gmail (bắt buộc) -> Cổ đông điền HỌ TÊN 

đầy đủ của mình và lựa chọn 01 trong các phương án (“Đồng ý”; “Không đồng 

ý” hay “Không có ý kiến”) theo từng mục -> sau khi chọn xong nhấn nút 

“Submit” ở cuối trang để Hoàn tất và gửi đi. (Các cổ đông sẽ có 5-10 phút để 

thực hiện.) 

*** Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được chọn 01 đáp án với mỗi nội dung biểu quyết và 

chỉ được biểu quyết 01 lần duy nhất. 

  Bước 3: Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu sẽ thống kê gửi Đoàn Chủ  tịch công bố kết 

quả biểu quyết. Đồng thời chụp lại ảnh ghi nhận trên ứng dụng Zoom của các cổ 

đông đang giơ tay hoặc không giơ tay để ghi nhận chính xác và khách quan. 



III/ Các bước thực hiện và cách ghi Phiếu biểu quyết số 05 - Bầu Thành viên 

HĐQT và BKS: 
 

a) Các bước thực hiện 

- Nhấn vào Link trong phần tin nhắn/chat của Zoom tại Hội nghị hoặc Copy đường 

Link được cung cấp bởi Ban tổ chức và dán (Paste) vào trình duyệt CHROME 

- Xác nhận Đăng nhập bằng tài khoản Gmail (bắt buộc) -> Cổ đông điền HỌ TÊN 

đầy đủ của mình và lựa chọn 01 trong các phương án (“Bầu đều” hoặc “Không bầu 

đều” theo từng mục -> sau khi chọn xong nhấn nút “Submit/gửi” ở cuối trang để 

Hoàn tất và gửi đi. (Các cổ đông sẽ có 5-10 phút để thực hiện.) 

b) Cách ghi phiếu bầu 

Cổ đông có thể thực hiện bầu theo 1 trong 2 cách sau: 

 Cách 1: Cổ đông chỉ cần đánh dấu chọn cho mỗi ứng viên HĐQT hoặc Ban kiểm 

soát trong cột “ Bầu đều” cùng hàng với tên ứng viên được lựa chọn. Tổng số phiếu 

bầu của mỗi cổ đông bằng (=) tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông đó nhân (x) với 

số lượng thành viên bầu vào HĐQT hoặc BKS, sẽ được chia đều cho các ứng viên 

được chọn tại cột “ Bầu đều”. 

 Cách 2: Cổ đông chọn “Không bầu đều” có nghĩa cổ đông sẽ phải ghi cụ thể số 

phiếu biểu quyết cho từng ứng viên tuỳ theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu 

quyết có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng viên không 

vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông. 

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phần, số cổ phần được uỷ quyền là không có. 

***Như vậy, khi bầu thành viên HĐQT Công ty SONA, cổ đông A có tổng số phiếu 

bầu = 1.000 CP x 4 người = 4.000 phiếu bầu. 

      Vậy, 4.000 phiếu bầu trên có thể “Bầu đều” cho các thành viên HĐQT hoặc ghi 

cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng viên HĐQT tức “ Không bầu đều” miễn là tổng 

số không được vượt quá 4.000 phiếu bầu, kết quả là: 

 Nếu cổ đông A chọn “Bầu đều” và chỉ chọn 01 người trong HĐQT -> số 

phiếu bầu cho người đó là: (1.000 CP x 4 người)/1 = 4.000 phiếu

 Nếu cổ đông A chọn “Bầu đều” và chỉ chọn 02 người trong HĐQT -> số 

phiếu bầu cho mỗi người đó là: (1.000 CP x 4 người)/2 = 2.000 phiếu.



 Nếu cổ đông A chọn “Bầu đều” và chỉ chọn chọn 03 người trong HĐQT -> 

số phiếu bầu cho mỗi người đó là: (1.000 CP x 4 người)/ 3 = 1.333,3 phiếu.

 Nếu cổ đông A chọn chọn “Bầu đều” và chọn chọn cả 04 người-> số phiếu 

bầu cho mỗi người đó là: (1.000 CP x 4 người)/ 4 = 1.000 phiếu

*** Còn khi bầu thành viên Ban kiểm soát, cổ đông A có Tổng số phiếu bầu là: 

1.000 CP x 3 người = 3.000 phiếu bầu. 

      Vậy, 3.000 phiếu bầu trên có thể “Bầu đều” cho các thành viên Ban kiểm soát 

hoặc ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng viên BKS miễn là tổng số không được 

vượt quá 3.000 phiếu bầu. 

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG 

 

NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI 


