
 

 

THẺ BIỂU QUYẾT SỐ 2/ VOTES NO.2 

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021 

Mã cổ đông/ Shareholder code 
 

Số phiếu biểu quyết/ Number of votes 
 

 

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và thông qua báo 

cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 023/2021/Bc-HĐQT 

ngày 20/4/2021/(Approved the operating results in fiscal year 2020 and the audited 

Financial Report 2020 as submitted in the Report No.023/2021/Bc –HĐQT dated 

20/4/2020). 

☐ Tán thành/ Approve ☐ Không tán thành/ Disapprove ☐ Không có ý kiến/ No idea 

 

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 

022/2021/TTr-HĐQT ngày 20/4/2021/ (Approved the operating plan for 2021 as 

submitted in the Submission no. 022/2021/TTr-HĐQT dated 20/4/2021).  

☐ Tán thành/ Approve ☐ Không tán thành/ Disapprove ☐ Không có ý kiến/ No idea 

 

3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 

theo nội dung Báo cáo số 024/2021/BC-HĐQT ngày 20/4/2021 (Approved the operating 

report of the BOD in 2020 and operating plan for 2021 as submitted in the Report no. 

024/2021/BC-HĐQT dated 20/4/2021). 

☐ Tán thành/ Approve ☐ Không tán thành/ Disapprove ☐ Không có ý kiến/ No idea 

 

4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 

2021 theo Báo cáo của Ban kiểm soát số 021/2021/BC-BKS ngày 20/4/2021/(Approved 

the operating report of the Supervisory Committee in 2020 and operating plan for 2021 

as submitted in the Report no. 021/2021/BC-BKS dated 20/4/2021). 

☐ Tán thành/ Approve ☐ Không tán thành/ Disapprove ☐ Không có ý kiến/ No idea 

 

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 025/2021/TTr-

HĐQT ngày 20/4/2021/(Approved the profit distribution plan for 2020 as sunmitted in 

the Submission no.025/2021/TTr-HĐQT dated 20/4/2021). 

☐ Tán thành/ Approve ☐ Không tán thành/ Disapprove ☐ Không có ý kiến/ No idea 

 

6. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC công ty năm 

2021 và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một (1) trong số ba (3) đơn vị kiểm toán 

theo Tờ trình số 020/2021/TTr-BKS ngày 20/4/2021/ (Approved the list of auditing 

firms to be in charge of the Company’s Financial Report in 2021 and quthorized the 



 

 

Inspection Committee to choose (1) from (3) following firms as submitted in the 

submission No 020/2021/TTr-BKS dated 20/4/2021). 

☐ Tán thành/ Approve ☐ Không tán thành/ Disapprove ☐ Không có ý kiến/ No idea 

 

7. Thông qua Tờ trình số 026/2021/Ttr- HĐQT ngày 20/4/2021 về thù lao của Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và đề xuất mức chi cho năm 2021. (Approved the 

submission No. 026/2021/Ttr- HĐQT dated 20/4/2021 on Remuneration for the Board 

of Directors and Supervisory Committee on 2020 and  Proposed remuneration for 

2021). 

☐ Tán thành/ Approve ☐ Không tán thành/ Disapprove ☐ Không có ý kiến/ No idea 

 

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VFC năm 2021 tại Tờ trình số 027/2021/TTr-

HĐQT ngày 20/4/2021./(Approved the amendment and supplement to the Charter of 

VFC in 2021 in Report No. 027/2021/TTr-HĐQT dated April 20, 2021). 

☐ Tán thành/ Approve ☐ Không tán thành/ Disapprove ☐ Không có ý kiến/ No idea 

 

9. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của VFC tại Tờ trình số 029/2021/TTr-HĐQT 

ngày20/4/2021/(Approved VFC's Internal Governance Regulation in the submission 

No. 029/2021/TTr-HĐQT April 20, 2021). 

☐ Tán thành/ Approve ☐ Không tán thành/ Disapprove ☐ Không có ý kiến/ No idea 

 

10. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VFC tại Tờ trình số  028/2021/TTr-

HĐQT ngày 20/4/2021/(Approved the Regulation on organization and operation of the 

Board of Directors of VFC in the submission No. 028/2021/TTr-HĐQT April 20, 2021). 

☐ Tán thành/Approve ☐ Không tán thành/Disapprove ☐ Không có ý kiến/No idea 

 

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát VFC tại Tờ trình số 019/2021/TTr-

BKS ngày 20/4/2021/(Approved the Operation Regulation of the Supervisory 

Committee of VFC in the submission No. 019/2021/TTr-HĐQT April 20, 2021). 

☐ Tán thành/ Approve ☐ Không tán thành/ Disapprove ☐ Không có ý kiến/ No idea 

 

 

 

 

 

 

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần 

Vinafco ngày 14 tháng 5 năm 2021 

 


