
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN 

 

PHIẾU BẦU CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

Tên cổ đông: …………… 

Mã số tham dự: ……. 

Tổng số cổ phần biểu quyết: ……. cổ phần 

Tổng số phiếu bầu: ….. x 5 = ….. phiếu 

Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 5 thành viên 

 

STT Họ tên ứng viên 

Số phiếu bầu 

Chia đều tổng số phiếu cho 

các ứng viên được chọn (đánh 

dấu “x” vào ứng viên được 

chọn) 

Bầu số lượng cụ thể cho 

từng ứng viên (viết số 

lượng cụ thể phiếu bầu cho 

từng ứng viên) 

(1) (2) (3) (4) 

1 ……………….   

2 ……………….   

3 ……………….   

4 ……………….   

5 ……………….   

Lưu ý:  

- Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng <= …. số phiếu bầu. 

- Chỉ được lựa chọn tối đa 5 ứng viên trong số các ứng viên thành viên HĐQT 

- Nếu không bầu cho ứng viên nào: Cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng viên không được 

chọn, hoặc điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó. 

- Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để 

được hướng dẫn trước khi bỏ phiếu. 

 Ngày 05 tháng 05 năm 2021 

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

MẪU 



 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN 

 

PHIẾU BẦU CỬ 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

Tên cổ đông: …………… 

Mã số tham dự: ……. 

Tổng số cổ phần biểu quyết: ……. cổ phần 

Tổng số phiếu bầu: ….. x 3 = ….. phiếu 

Số thành viên Ban kiểm soát được bầu: 3 thành viên 

 

STT Họ tên ứng viên 

Số phiếu bầu 

Chia đều tổng số phiếu cho 

các ứng viên được chọn (đánh 

dấu “x” vào ứng viên được 

chọn) 

Bầu số lượng cụ thể cho 

từng ứng viên (viết số 

lượng cụ thể phiếu bầu cho 

từng ứng viên) 

(1) (2) (3) (4) 

1 ……………….   

2 ……………….   

3 ……………….   

Lưu ý:  

- Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng <= ….. số phiếu bầu. 

- Chỉ được lựa chọn tối đa 3 ứng viên trong số các ứng viên thành viên Ban kiểm soát 

- Nếu không bầu cho ứng viên nào: Cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng viên không được 

chọn, hoặc điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó. 

- Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để 

được hướng dẫn trước khi bỏ phiếu. 

 Ngày 05 tháng 05 năm 2021 

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

MẪU 


