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THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 02 

(Áp dụng cho việc biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín) 

1. Thông tin cổ đông 

Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền: …………………………………………………………….  

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD: ………………………………………Ngày cấp: …………………… 

Nơi cấp: …………………………………………………………….………………………………… 

Số cổ phần sở hữu: ………………………………………………………………………….. cổ phần; 

Số cổ phần nhận ủy quyền: …………………………………………………………………..cổ phần; 

Tổng số phiếu biểu quyết:  …………………………………………………………………..  phiếu; 

2. Biểu quyết 

STT Nội dung  
Biểu quyết 

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến 

1 Thông qua báo cáo hoạt động 

của HĐQT năm 2020 và Kế 

hoạch hoạt động năm 2021 

   

2 Thông qua báo cáo kết quả kinh 

doanh của Ban Tổng Giám đốc 

năm 2020, kế hoạch kinh doanh 

năm 2021 

   

3 Thông qua báo cáo hoạt động 

của Ban Kiểm soát năm 2020 
   

4 Tờ trình thông qua Báo cáo tài 

chính kiểm toán năm 2020 
   

5 Tờ trình phân phối lợi nhuận và 

trích lập các quỹ 
   

6 Tờ trình thông qua việc lựa chọn 

đơn vị kiểm toán  năm 2021 
   

7 Tờ trình thông qua kết quả chi 

trả thù lao của thành viên 

HĐQT, BKS năm 2020 và Kế 

hoạch thù lao năm 2021 

   

8 Tờ trình thông qua việc tăng 

vốn Điều lệ theo hình thức chào 

bán cho cổ đông hiện hữu  

   

9 Tờ trình thông qua việc chia cổ 

tức bằng cổ phiếu  
   

10 Tờ trình thông qua việc phát 

hành cổ phiêu cho cán bộ công 

nhân viên theo hình thức lựa 

chọn người lao động (ESOP)  

   

11 Tờ trình thông qua việc miễn 

nhiệm thành viên Ban Kiểm soát    
   

12 Tờ trình thông qua miễn nhiệm 

thành viên HĐQT  
   



13 Tờ trình thông qua việc bầu 

thay thế/bổ sung thành viên Hội 

đồng quản trị độc lập  

   

14 Tờ trình thông qua việc một số 

thẩm quyền của ĐHĐCĐ cho 

Hội đồng quản trị 

   

15 Tờ trình thông qua việc sửa đổi 

và bổ sung Điều lệ 
   

16 Thông qua quy chế nội bộ về 

quản trị công ty; 
   

17 Thông qua quy chế tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng quản 

trị; 

   

18 Thông qua quy chế tổ chức và 

hoạt động của Ban Kiểm soát 
   

  

 

Ghi chú:  

1. Cổ đông tích dấu x hoặc dấu vào 01 trong 03 ô tương 

ứng: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến tại cột 

“biểu quyết”. Không tích nhiều hơn 01 ô tại từng nội dung 

biểu quyết; 
2. Kiểm tra thông tin tại mục 1. Trường hợp có sai sót hoặc 

bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu, với điều kiện chưa bỏ vào 

Thùng phiếu, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lấy 

Phiếu mới và hủy Phiếu cũ.  

3. Cổ đông ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết. 

 

Ngày         tháng      năm 2021 

Cổ đông/người được ủy quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

  


