
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP 

------------ 
MẪU THẺ BIỂU QUYẾT 

 

Tên cổ đông:  

Mã số cổ đông:  

Số phiếu biểu quyết:  

 

 

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT: 
 

    Chọn tán thành tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)  □ 
 

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020. 

□  Tán thành  □ Không tán thành  □ Không có ý kiến 

2.  Thông qua tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo Tờ trình của 

Hội đồng quản trị. 

□  Tán thành  □ Không tán thành  □ Không có ý kiến 

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020. 

□  Tán thành  □ Không tán thành  □ Không có ý kiến 

4. Thông qua tình hình tài chính năm 2020 và sử dụng vốn theo Tờ trình của Hội đồng quản trị 

□  Tán thành  □ Không tán thành  □ Không có ý kiến 

5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2020 theo Tờ trình của Hội đồng 

quản trị 

□  Tán thành  □ Không tán thành  □ Không có ý kiến 

6.       Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo Tờ trình của Hội 

đồng quản trị và Ban Kiểm soát 

               □  Tán thành  □ Không tán thành  □ Không có ý kiến 

 

7.          Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập theo Tờ trình của Hội đồng quản trị  

               □  Tán thành  □ Không tán thành  □ Không có ý kiến 

8.  Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn 

                 □  Tán thành  □ Không tán thành  □ Không có ý kiến 

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn 

□  Tán thành  □ Không tán thành  □ Không có ý kiến 

 

10.  Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 

   □  Tán thành  □ Không tán thành  □ Không có ý kiến 

11.  Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. 

□  Tán thành  □ Không tán thành  □ Không có ý kiến 

 



 

 

 

12. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình của Hội đồng quản trị 

□  Tán thành  □ Không tán thành  □ Không có ý kiến 

13.  Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo 

Tờ trình của Hội đồng quản trị 

□  Tán thành  □ Không tán thành  □ Không có ý kiến 

 

 

 

 Phần chữ ký xác nhận của cổ đông 

(Hoặc người đại diện theo ủy quyền) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 


