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HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG THAM DỰ VÀ BỎ PHIẾU 

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

Căn cứ theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) ngày 

07/03/2022, Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu xin thông báo đến cổ đông có tên trong 

danh sách cổ đông ngày 25/02/2022 về việc đăng ký tham dự và thực hiện bỏ phiếu (bao gồm biểu 

quyết và bầu cử) tại ĐHĐCĐ được tổ chức trực tuyến vào lúc 8:30 ngày 30/03/2022 như sau:   

 

I. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP 

1. Chuẩn bị đăng nhập: Để tham gia ĐHĐCĐ trực tuyến, Quý cổ đông vui lòng chuẩn bị: 

o Máy tính có kết nối Internet ổn định, có loa, microphone và camera/webcam; hoặc 

o Điện thoại thông minh/máy tính bảng có kết nối internet/4G ổn định, camera còn sử dụng 

được. 

Lưu ý: Trình duyệt Web được hỗ trợ: 

▪ Trên hệ điều hành Windows: Internet Explorer 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+ 

▪ Trên hệ điều hành MacOS: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+ 

▪ Trên hệ điều hành Linux: Firefox 27+, Chrome 30+ 

2. Các bước thực hiện: 

Bước 1: Truy cập 

• Cổ đông truy cập vào đường dẫn: https://mcm.daihoicodong.online hoặc dùng điện thoại 

quét/scan mã QRcode được in trên thư mời đã gửi tới cổ đông. 

• Hệ thống sẽ hiển thị giao diện như hình bên dưới. Qúy Cổ đông/Người nhận ủy quyền vui lòng 

chọn mục “Cổ đông” để tiến hành xác thực đăng nhập. 
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Bước 2: Xác thực đăng nhập 

• Tại mục “Cổ đông”, hệ thống sẽ hiển thị giao diện như hình: 

 

• Để đăng ký tham dự họp/đăng nhập, Qúy Cổ đông vui lòng (1) nhập số Đăng ký sở hữu 

(ĐKSH) (đối với cổ đông là tổ chức), CMND/CCCD (đối với cổ đông là cá nhân) và (2) 

chọn hình thức xác thực. 

Lưu ý:  

(1) Khi nhập số ĐKSH/CMND/CCCD/Hộ chiếu: phải chính xác theo thông tin trên Thư mời. 

Trường hợp Người tham dự họp là Người được ủy quyền thì nhập thông tin số 

CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người được ủy quyền. Để Công ty cấp quyền truy cập vào 

hệ thống cho Người được ủy quyền, Qúy Cổ đông vui lòng gửi các văn bản liên quan đến 

việc ủy quyền về Công ty chậm nhất là ngày 27/03/2022 theo hướng dẫn trong Thư mời 

họp và mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. 

(2) Để xác thực đăng nhập, Qúy cổ đông có thể chọn 1 trong các hình thức sau: 

i. Xác thực qua EKYC: 

- Chọn “Xác thực qua EKYC” như hình: 
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- Chọn loại hồ sơ là CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu: 

 

Lưu ý: Số CMND/CCCD hoặc Họ và tên trên Hộ chiếu phải chính xác theo thông 

tin đăng nhập và Thư mời.  

- Mở camera của thiết bị đang sử dụng và chụp lại mặt trước của CMND/CCCD 

hoặc Hộ chiếu. 

 
Lưu ý: Độ nét của hình ảnh được chụp sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và mức độ chính 

xác của hệ thống nhận diện thông tin. 
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- Quay hình khuôn mặt trong 5 giây để hệ thống nhận diện và xác thực người đăng 

nhập. 

 

ii. Xác thực qua OTP 

- Chọn “Xác thực qua OTP” như hình: 

 

Lưu ý: Để đảm bảo tính bảo mật, chỉ cổ đông có số điện thoại di động hoặc email trên 

Thư mời họp đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán mới nhận được mã xác 

thực để tham dự ĐHCĐ trực tuyến. Trường hợp Người được ủy quyền dự họp, số điện 

thoại di động hoặc email nhận mã xác thực OTP là số điện thoại di động hoặc email 

của Người được ủy quyền được ghi nhận trong Giấy ủy quyền gửi về cho Công ty. 
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- Hệ thống sẽ gửi 6 chữ số mã xác thực thông qua tin nhắn SMS hoặc email. 

- Qúy Cổ đông nhập 6 chữ số này vào giao diện hệ thống, như hình sau: 

 

II. HƯỚNG DẪN THAM DỰ 

Sau khi hoàn thành việc xác thực tư cách cổ đông, hệ thống sẽ hiển thị màn hình để Cổ Đông/Người 

được ủy quyền tham dự biểu quyết, bầu cử; hoặc theo dõi đại hội trực tuyến. 

Lưu ý: 

Hệ thống chính thức được mở từ 8:30 ngày 28/03/2022 để Quý Cổ đông có thể vào thực hiện biểu 

quyết và bầu cử. 
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Trong đó: 

       : là phần sẽ hiển thị nội dung truyền hình trực tiếp của Đại hội. Tính năng này chỉ được trình chiếu 

từ 08:30 ngày 28/03/2022 đến khi kết thúc Đại hội. 

 : là phần Cổ Đông thực hiện biểu quyết và bầu cử trước khi đại hội diễn ra. Các thao tác thực hiện 

sẽ được hướng dẫn chi tiết tại Phần III_Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử. 

 : là phần cho phép Cổ đông tương tác với Đoàn chủ tọa. 

- Để đặt câu hỏi cho Đoàn chủ tọa, Qúy Cổ đông nhập câu hỏi vào ô “Đặt câu hỏi” và nhấn “Gửi”, 

thông tin sẽ được Ban thư ký tổng hợp, chuyển đến Đoàn chủ tọa và được Đoàn chủ tọa trả lời trong 

phiên Thảo luận. 

- Để trao đổi trực tiếp, Qúy Cổ đông có thể nhấn vào biểu tượng bàn tay . Khi nhận được tín 

hiệu này, bộ phận kỹ thuật sẽ sắp xếp và mở các tính năng trên hệ thống để Cổ đông có thể bật 

camera, micro và thảo luận trực tiếp. Tính năng này chỉ được mở trong phiên Thảo luận tại Đại hội. 

 

III. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 

Qúy Cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống, thực hiện Biểu quyết và bầu cử trước khi diễn ra Đại hội 

trực tuyến (từ 08:30 ngày 28/03/2022). Ngoài ra, trong thời gian diễn ra Đại hội, hệ thống cũng sẽ tự 

động hiển thị các phiếu biểu quyết và/hoặc bầu cử để Cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử theo trình tự 

diễn biến của Đại hội. 

 

1) Thực hiện biểu quyết 

- Cổ đông lựa chọn “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” đối với từng nội 

dung trong Phiếu biểu quyết. 
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- Sau khi biểu quyết cho tất cả các nội dung, Qúy cổ đông vui lòng nhấn “Gửi phiếu biểu 

quyết” để hệ thống ghi nhận thông tin. 

  
 

- Sau khi Qúy Cổ đông “Gửi phiếu biểu quyết”, hệ thống sẽ ghi nhận thông tin và hiển thị 

thông báo như hình. Nếu muốn thay đổi nội dung đã bỏ phiếu, Qúy Cổ đông có thể nhấn 

“Thay đổi nội dung đã bỏ phiếu” và thực hiện điều chỉnh. 

 
 

Lưu ý: 

- Cổ đông chỉ có thể thay đổi nội dung đã bỏ phiếu trước khi kết thúc phiên biểu quyết và bầu cử 

(được Chủ tọa hoặc MC thông báo tại Đại hội). 

- Trường hợp Cổ Đông hoặc Người được ủy quyền nhận ủy quyền từ nhiều Cổ Đông, Cổ Đông 

hoặc Người được ủy quyền đó có thể lựa chọn: “Biểu quyết giống nhau cho tất cả các cổ đông 

ủy quyền” hoặc “Biểu quyết riêng cho từng cổ đông ủy quyền”. 

- Trường hợp lựa chọn “Biểu quyết riêng cho từng cổ đông ủy quyền”, Cổ Đông hoặc Người 

được ủy quyền phải hoàn thành việc biểu quyết cho tất cả các cổ đông đã ủy quyền trước khi gửi 

phiếu biểu quyết. 

 

 

2) Thực hiện bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị  

- Cổ Đông/Người được ủy quyền có thể bầu theo một trong các cách sau: 

 

(a) Dồn toàn bộ số phiếu bầu cho ứng viên: bằng cách nhấn vào ô “Lựa chọn” như hình sau. Hệ 

thống sẽ tự động ghi nhận “Số phiếu bầu” cho ứng viên này bằng tất cả số phiếu bầu của Cổ đông. 
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(b) Điền số phiếu bầu cho ứng viên với số phiếu cụ thể, ví dụ như hình: 

 

 
 

Lưu ý: số phiếu bầu cho ứng viên được chọn phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu tối đa 

của Cổ đông. 

- Sau khi đã lựa chọn xong, Qúy cổ đông vui lòng nhấn “Gửi phiếu bầu cử” để hệ thống ghi 

nhận thông tin. 

  
 

- Sau khi Qúy Cổ đông “Gửi phiếu bầu cử”, hệ thống sẽ ghi nhận thông tin và hiển thị thông 

báo như hình. Nếu muốn thay đổi nội dung đã bỏ phiếu, Qúy Cổ đông có thể nhấn “Thay đổi 

nội dung đã bỏ phiếu” và thực hiện điều chỉnh. 

 
Lưu ý: Cổ đông chỉ có thể thay đổi nội dung đã bỏ phiếu trước khi kết thúc phiên biểu quyết và bầu cử 

(được Chủ tọa hoặc MC thông báo tại Đại hội). 

 

Nếu gặp bất cứ vấn đề gì trong suốt quá trình đăng ký tham dự hoặc biểu quyết/bầu cử, Quý Cổ 

đông vui lòng liên hệ Hotline: +84 287 3003 766 để được hỗ trợ. 
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