
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 
CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL – VNSTEEL 

PHIẾU BẦU CỬ 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

NHIỆM KỲ 2022 – 2027 

Mã số cổ đông :  VGL112 

Tên cổ đông : Lâm Thế Kiên 

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền :     1.100 cổ phần 

Số thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: 3 thành viên 

Tổng số phiếu được bầu (a) : 1.100 cổ phần x 3 = 3.300 phiếu bầu 

Số 

TT 
Họ tên ứng viên 

Bầu dồn phiếu 

(đánh dấu “X” vào 

ứng viên được chọn) 

Số phiếu bầu  

(Ghi số lượng cụ thể 

phiếu bầu) 

1 Nguyễn Công A  ____________________ 

2 Trần Tô B  ____________________ 

3 Triệu Anh C  ____________________ 

Tổng số phiếu bầu (b)  ____________________ 

Lưu ý : - Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên ở (b) không vượt quá tổng số phiếu được bầu ở (a); 

 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử. 

 Cổ đông/Người đại diện 
 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn: Cổ đông có quyền chọn 1 trong 2 cách sau 

Cách 1 – “Bầu dồn phiếu” : Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu bầu cho một ứng viên hoặc chia đều số 

phiếu bầu cho nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu (X) vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương 

ứng. Sau khi chia đều, số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng 

đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ. 

Cách 2 – “Số phiếu bầu” : Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ 

số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng. 

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu”, vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu 

bầu”, thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”. 

MẪU 


