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HƯỚNG DẪN THAM DỰ 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 
của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí 

 (Hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử) 

Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) trân trọng thông 
báo và hướng dẫn Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2021 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐẠI HỘI 
1. Thời gian Đại hội diễn ra: từ 08g30 sáng thứ Tư, ngày 04/8/2021 (thời gian đăng 

ký trực tuyến tham dự Đại hội bắt đầu từ 08g00 ngày 04/8/2021). 

2. Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến: Văn phòng Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam, số 
18 Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội. 

3. Công bố thông tin, tài liệu và hướng dẫn tham dự Đại hội 
Quý cổ đông vui lòng xem các tài liệu liên quan tới Đại hội trên trang thông tin điện 
tử của PV Drilling tại địa chỉ: www.pvdrilling.com.vn (mục Quan hệ cổ đông/Tài 
liệu ĐHĐCĐ). 

4. Địa chỉ truy cập, Tài khoản truy cập và Thời gian truy cập 
- Địa chỉ truy cập: để tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện biểu quyết theo hình 

thức bỏ phiếu điện tử Quý cổ đông truy cập vào địa chỉ: pvd.bvote.vn và thực hiện 
đăng nhập bằng Tài khoản truy cập (đã được gửi trong Thư mời họp).  

- Tài khoản truy cập gồm: 

+ Tên đăng nhập: được gửi trong thư mời họp. 

+ Mật khẩu đăng nhập: được gửi trong thư mời họp hoặc email của cổ đông 
hoặc mã OTP gửi về số điện thoại của cổ đông. 

- Thời gian đăng nhập và Bỏ phiếu điện tử: từ 08g30 Sáng, ngày 02/8/2021 đến khi 
Đại hội kết thúc bỏ phiếu và bế mạc.  

Lưu ý:  

- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh 
khác do PV Drilling cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử 
dụng Tài khoản truy cập.  

- Trường hợp Cổ đông thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ thì “Tên 
đăng nhập” là số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD của người được ủy quyền và 
“Mật khẩu đăng nhập” (mã OTP) sẽ được gửi vào số ĐTDĐ của người được ủy 
quyền. 

- Cổ đông được ghi nhận là tham dự Đại hội trực tuyến khi và chỉ khi Tài khoản truy 
cập đã thực hiện đăng nhập thành công (bao gồm cả các cổ đông đã thực hiện Bỏ 
phiếu điện tử trước thời gian bắt đầu Đại hội trực tuyến). 

 

http://www.pvdrilling.com.vn/
https://pvd.bvote.vn/
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II.  HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ 

1.  Hướng dẫn Đăng nhập 
Để tham dự Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, Quý 
cổ đông vui lòng thực hiện đăng nhập theo các bước sau: 

Bước 1: 
Quý Cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính 
bảng/điện thoại thông minh hoặc thiết bị điện tử tương tự khác có kết nối internet 
truy cập vào địa chỉ: pvd.bvote.vn trong khoảng thời gian nêu trên (mục I.4) 

 
Lưu ý: Quý cổ đông nên sử dụng một trong các trình duyệt Chrome, Firefox, 
Coccoc, Safari trên máy tính hoặc điện thoại thông minh để hệ thống hoạt động hiệu 
quả nhất. 

Bước 2: 
+ Nhấn chọn:    

+ Sau đó, Cổ đông điền thông tin “Tên đăng nhập” được in trong Thư mời họp 
(Đây là thông tin CCCD/CMND/Hộ chiếu đối với cá nhân hoặc Số giấy phép 
ĐKKD đối với tổ chức đã đăng ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán) 

 
Bước 3: 
Cổ đông có thể chọn 1 trong 2 cách đăng nhập sau: 

https://pvd.bvote.vn/
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Cách 1:  Bằng mật khẩu: 

+  Nhấn chọn  

+  Nhập mật khẩu (được in trong Thư mời họp) 
Cách 2:  Bằng mã OTP:  

+  Nhấn chọn  

+  Nhập mã OTP được gửi tới SĐT của Cổ đông hoặc của Người được ủy quyền 
(là SĐT Cổ đông đăng ký với VSD hoặc Người được ủy quyền đăng ký với PV 
Drilling) 

Sau đó, nhấn chọn                                                  để hoàn tất việc đăng nhập. 

Bước 4: 
Cổ đông nhấn chọn                           để hoàn tất việc đăng ký trực tuyến tham dự 
Đại hội và để thực hiện bỏ phiếu điện tử. 

 
Cổ đông được xác nhận là tham dự Đại hội khi và chỉ khi Cổ đông hoặc Người 
được ủy quyền đã thực hiện xong việc nhấn “Checkin”.                 

2.  Hướng dẫn Phát biểu ý kiến trong cuộc họp 
 Cổ đông thực hiện thảo luận về các nội dung của Đại hội theo hướng dẫn của Chủ 

tọa bằng các hình thức sau: 

- Phát biểu trực tuyến thông qua màn hình trên Hệ thống trực tuyến. Thời gian phát 
biểu từ thời điểm Đại hội bắt đầu phần thảo luận cho đến khi kết thúc phần thảo 
luận. Khi Cổ đông có nhu cầu phát biểu ý kiến, Cổ đông thực hiện gửi thông báo: 
“Tôi có ý kiến” trên màn hình chat với Thư ký Đại hội. Chủ tọa Đại hội là người 
quyết định việc mời Cổ đông phát biểu ý kiến; hoặc 

- Gửi ý kiến cho Đoàn chủ tịch thông qua màn hình trao đổi (chat) trên Hệ thống trực 
tuyến. Thời gian gửi ý kiến từ 8g30 Sáng ngày 02/8/2021 cho đến khi Đại hội kết 
thúc phần thảo luận. Ban tổ chức Đại hội trực tuyến có trách nhiệm tổng hợp và tóm 
tắt các ý kiến của cổ đông và gửi cho Đoàn Chủ tịch.  

 Chủ tọa cuộc họp sẽ sắp xếp cho các cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải 
đáp các thắc mắc của cổ đông. Mỗi cổ đông phát biểu không quá ba (3) phút/lần, 
nội dung thảo luận cần ngắn gọn, tránh trùng lặp. 

3.  Hướng dẫn Bỏ phiếu điện tử 

3.1.  Đối với các nội dung phần khai mạc và bế mạc Đại hội  
Đối với việc biểu quyết thông qua các nội dung thuộc phần khai mạc và bế mạc Đại 
hội, bao gồm: Chương trình cuộc họp; Quy chế làm việc của Đại hội; Bầu Ban kiểm 
phiếu; Thể lệ biểu quyết; Biên bản cuộc họp; và các nội dung khác (trừ biểu quyết 
thông qua nội dung tại mục 3.2 và 3.3 dưới đây).  
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Cách thức biểu quyết: 

Quý Cổ đông quyết định biểu quyết bằng hình thức đánh dấu lựa chọn 01 trong 02 ô 
tương ứng: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” và bấm nút “Gửi biểu quyết” để 
hoàn thành việc biểu quyết cho từng nội dung xin ý kiến.  

3.2.  Đối với việc biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội 
Cách thức biểu quyết: 

Quý cổ đông quyết định biểu quyết bằng hình thức đánh dấu lựa chọn 01 trong 03 ô 
tương ứng: (i) Tán thành, (ii) Không tán thành  hoặc (iii) Không có ý kiến đối với 
từng nội dung xin ý kiến.  

Sau đó bấm vào nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc biểu quyết.  

3.3.  Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS  
Đối với việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của PV Drilling 
được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như sau: 

- Cổ đông có thể dồn hết hoặc một phần số phiếu bầu trong phạm vi “Tổng số phiếu 
bầu” của mình để bầu cho một, một số hoặc tất cả các ứng cử viên; hoặc chia đều số 
phiếu của mình để bầu cho các ứng cử viên có tên trong danh sách ứng cử, cụ thể 
theo 2 cách như sau: 

+ Cách 1: Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào bao nhiêu phiếu bầu thì sẽ nhập số 
lượng phiếu bầu vào ô trống tương ứng với “Họ và tên ứng cử viên” đó. Hệ 
thống sẽ tự động tính toán và hiển thị “Số phiếu bầu còn lại” của cổ đông để 
cổ đông quyết định có bầu tiếp cho ứng cử viên đó hay không hoặc tiếp tục 
bầu cho ứng cử viên khác.  

+ Cách 2: Cổ đông đánh dấu chọn vào ô ứng cử viên dự định bầu, hệ thống tự 
động dồn hoặc chia đều số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên đó theo công 
thức “Tổng số phiếu bầu của cổ đông/số ứng viên được cổ đông đánh dấu 
chọn”. 

 Sau đó, cổ đông bấm nút “Gửi biểu quyết” để hoàn thành việc bầu cử của mình.  

- Nếu Cổ đông không đánh dấu chọn hoặc không nhập số phiếu bầu (để trống) cho 
bất cứ ứng viên nào trong danh sách ứng cử viên mà cổ đổng thực hiện bấm nút 
“Gửi biểu quyết” thành công thì việc bầu cử của cổ đông trong trường hợp này vẫn 
được xem là hợp lệ ứng với số phiếu bầu bằng 0 cho mỗi ứng cử viên.  

Để được rõ hơn về các quy định biểu quyết trong Đại hội, Quý cổ đông vui lòng 
xem chi tiết nội dung Thể lệ biểu quyết trên trang điện tử của PV Drilling tại địa 
chỉ www.pvdrilling.com.vn (mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu ĐHĐCĐ). 

III.  THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ 
Những vướng mắc liên quan đến quá trình đăng nhập hoặc bỏ phiếu điện tử tại 
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của PV Drilling, Quý Cổ đông hoặc người được ủy 
quyền vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0369915605 hoặc 0384409313 để được 
hỗ trợ, hướng dẫn./. 

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

http://www.pvdrilling.com.vn/

