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PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG  

Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):  

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:  Ngày cấp:  Nơi cấp:  

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có): 

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:  Ngày cấp: Nơi cấp: 

Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):  

Số GCNĐKDN:                       Ngày cấp:  Nơi cấp:  

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông:  

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:  Ngày cấp: Nơi cấp: 

Số cổ phần có quyền biểu quyết: ………………… (Bằng chữ: ………………………………………) cổ phần 

PHẦN II – NỘI DUNG BẦU CỬ 

Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị 

STT Họ tên ứng cử viên Số phiếu bầu 

1 Nguyễn Tiến Đức  

2 Nguyễn Tiến Dũng  

3 Vũ Đặng Hải Yến  

4 Nguyễn Thiện Phú  

5 Lã Quý Hiển  

6 Võ Thị Thùy Dương  
 

Ghi chú:  

- Đối với mỗi nội dung bầu cử, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu 

quyết/bầu tương ứng với tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết 

nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu (tổng số phiếu biểu quyết 

tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân 6);  

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết/bầu cho một hoặc một 

số ứng cử viên.  

- Cách ghi cột Số phiếu bầu: 

• Khi đồng ý bầu cho ứng viên, viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số 

phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này 

không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 

• Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ 

trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó 

- Tích dấu (x) hoặc dấu () vào cột Số phiếu bầu: 

• Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích vào cột Số 

phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. 

• Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột Số phiếu bầu tại 

dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên. 

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của 

Cổ đông 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


