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PHIẾU BIỂU QUYẾT 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

                                   

1. Thông tin của cổ đông 

Họ và tên : Số thứ tự kiểm phiếu:  

Mã cổ đông:  

Số cổ phần đại diện tổ chức   :   cổ phần 

Số cổ phần đại diện cá nhân    :   cổ phần 

Số cổ phần được ủy quyền  :     cổ phần 

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết :   Phiếu  

2. Nội dung biểu quyết: 

Lưu ý: Các cổ đông biểu quyết bằng cách tích dấu “x” một 

trong các phương án: Tán thành, không tán thành, Không ý 

kiến cho từng nội dung biểu quyết. 

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

STT NỘI DUNG 

BIỂU QUYẾT 

Tán 

thành 

Không 

tán 

thành 

Không 

có ý 

kiến 

1 
Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch 

SXKD năm 2021 
☐ ☐ ☐ 

2 
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng 

năm 2021 
☐ ☐ ☐ 

3 Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát 

hoạt động Công ty năm 2020 và định hướng năm 2021 
☐ ☐ ☐ 

4 
Tờ trình kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 

2020 
☐ ☐ ☐ 

5 Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 ☐ ☐ ☐ 

6 
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và 

chia cổ tức 
☐ ☐ ☐ 

7 Tờ trình mức chi thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm 

soát và Thư ký HĐQT năm 2021 
☐ ☐ ☐ 

8 
Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi 

nhuận, chia cổ tức năm 2021 
☐ ☐ ☐ 

9 
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 

2021 
☐ ☐ ☐ 

10 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ☐ ☐ ☐ 


