
 

 

 

THẺ BIỂU QUYẾT  
Các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 

 

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

1. Họ tên cổ đông:  

2. Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu:      cổ phần 

3. Mã số cổ đông:  

 

II. BIỂU QUYẾT  

Tổng số phiếu biểu quyết =                   phiếu biểu quyết  

TT NỘI DUNG BIỂU QUYẾT 

Đồng ý Không  

đồng ý 

Không  

ý kiến 

1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng 2020    

2 Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc    

3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát     

4 Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm 

toán 

   

5 Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2019    

6 Tờ trình v/v Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập    

7 Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS 

năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020 

   

8 Tờ trình v/v Giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh 

trong năm 2020 

   

9 Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Công 

ty 

   

10 Tờ trình v/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ    

11 Tờ trình v/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công 

ty 

   

12 Tờ trình v/v Thông qua Quy chế bỏ phiếu điện tử    

 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2020 

 Cổ đông/Người đại diện 

 (Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

DỰ THẢO 



 

 

 

THẺ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT (NHIỆM KỲ 2020-2024) 

 

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

1. Họ tên cổ đông:  

2. Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu:        cổ phần 

3. Mã số cổ đông:  

 

II. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Tổng số phiếu bầu cử Hội đồng quản trị =          x 7 thành viên HĐQT =         phiếu bầu (*) 

Stt Họ tên ứng viên Số phiếu bầu 
(Điền số phiếu bầu hoặc đánh dấu X)  

1  (Ông) TS. TRƯƠNG ANH TUẤN 
 

2  (Bà)   TS. NGUYỄN THỊ DIỆU PHƯƠNG  

3  (Ông) TS. TRƯƠNG THÁI SƠN  

4  (Ông) THS. TRƯƠNG ĐỨC HIẾU  

5  (Ông) TS. NGUYỄN VĂN TOÀN  

6  (Ông) KTS. LÝ QUANG MINH  

7  (Ông) KS. NGUYỄN TUẤN ANH  

 Tổng cộng: Không được lớn hơn (*)  

III. BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT 

Tổng số phiếu bầu cử Ban kiểm soát =       x 3 kiểm soát viên =          phiếu bầu (**) 

Stt Họ tên ứng viên Số phiếu bầu  
(Điền số phiếu bầu hoặc đánh dấu X) 

1  (Bà) YU TRẦN ĐAN PHƯỢNG 
 

2  (Bà) TRƯƠNG THỊ NGA 
 

3  (Bà) PHAN THỊ KIỀU OANH 
 

 Tổng cộng: Không được lớn hơn (**) 
 

Lưu ý: Các cổ đông điền số phiếu bầu tín nhiệm cho mỗi ứng viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng cộng số phiếu bầu tín 

nhiệm của các ứng viên phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông.  

Ví dụ: Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra ba (03) Kiểm soát viên sẽ 

có tổng số phiếu bầu là (1.000 cp x 3) = 3.000 phiếu bầu. Giả định có 3 ứng viên gồm: A, B, C. Cổ đông có thể: 

 Bầu cho ứng viên A: 2.000 phiếu bầu, ứng viên B: 700 phiếu bầu, ứng viên C: 300 phiếu bầu; 

 Hoặc bầu cho mỗi ứng viên 1.000 phiếu bầu; 

 Hoặc có thể bầu hết cho ứng viên A 3.000 phiếu bầu. 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2020 

 Cổ đông/Người đại diện 

 (Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

DỰ THẢO 


