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PHIẾU BIỂU QUYẾT 

  VOTE BALLOT 

 

1. Họ và tên cổ đông/ Shareholder’s full name:  

2. Họ và tên đại diện ủy quyền cho cổ đông/người được ủy quyền/Name of a proxy: 

 

3. Số CMND/Hộ chiếu/Giấy CN ĐKKD/ ID/Passport/Business Registration No.: 

4. Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện/Number of shares owned/representative: 

 

NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN 

CONTENT TO VOTE 

 

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Tổng công ty/ 
Report on Business Performance in 2020 and Plan for 2021. 

Tán thành 

/Affirmative votes   ⬜ 
Không tán thành 

/Negative votes   ⬜ 
Không ý kiến 

/Abstentions  ⬜ 

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của 

HĐQT/Report on Performance in 2020 and Orientations & Tasks in 2021 of the BOM. 

Tán thành 

/Affirmative votes   ⬜ 
Không tán thành 

/Negative votes   ⬜ 
Không ý kiến 

/Abstentions  ⬜ 

3. Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Kiểm 

soát/Report of the BOS on PVOIL’s Performance in 2020, BOM, CEO and self-

performance of the BOS and its members. 

Tán thành 

/Affirmative votes   ⬜ 
Không tán thành 

/Negative votes   ⬜ 
Không ý kiến 

/Abstentions  ⬜ 

4. Báo cáo quyết toán tiền lương, phụ cấp, thù lao năm 2020 và kế hoạch tiền lương, phụ cấp, 

thù lao năm 2021 của HĐQT, BKS, Ban điều hành/Report on salary and remuneration in 

2020 and the salary and remuneration plan for 2021 of the BOM, BOS, and BOD. 

Tán thành 

/Affirmative votes   ⬜ 
Không tán thành 

/Negative votes   ⬜ 
Không ý kiến 

/Abstentions  ⬜ 
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5. Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán/The proposal for the Audited 

Financial Statements 2020.  

Tán thành 

/Affirmative votes   ⬜ 
Không tán thành 

/Negative votes   ⬜ 
Không ý kiến 

/Abstentions  ⬜ 

6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020/The proposal for the profit 

distribution plan of 2020. 

Tán thành 

/Affirmative votes   ⬜ 
Không tán thành 

/Negative votes   ⬜ 
Không ý kiến 

/Abstentions  ⬜ 

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021/The proposal for Selection 

of Auditing Unit in 2021. 

Tán thành 

/Affirmative votes   ⬜ 
Không tán thành 

/Negative votes   ⬜ 
Không ý kiến 

/Abstentions  ⬜ 

8. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam -

CTCP/The proposal for approval the Charter of Organization and Operation. 

Tán thành  

/Affirmative votes   ⬜ 
Không tán thành 

/Negative votes   ⬜ 
Không ý kiến 

/Abstentions  
⬜ 

 

9. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT của Tổng công ty Dầu Việt Nam -CTCP/ 

The proposal for approval the Regulation on Operation of the BOM 

Tán thành  

/Affirmative votes   ⬜ 
Không tán thành 

/Negative votes   ⬜ 
Không ý kiến 

/Abstentions  
⬜ 

 

10. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Dầu Việt Nam -CTCP/ 

The proposal for approval Internal Regulation on management 

Tán thành  

/Affirmative votes   ⬜ 
Không tán thành 

/Negative votes   ⬜ 
Không ý kiến 

/Abstentions  
⬜ 

 

11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát/The proposal for the Regulation 

on Operation of the BOS. 

Tán thành 

/Affirmative votes   ⬜ 
Không tán thành 

/Negative votes   ⬜ 
Không ý kiến 

/Abstentions  ⬜ 
 

Ghi chú: 
- 01 cổ phần phổ thông tương đương với 01 quyền biểu quyết 
- Tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết (Không ủy quyền) 
- Tổng số phiếu biểu quyết bằng tổng số lượng cổ phần được ủy quyền (Ủy quyền) 
Note: 
- 01 ordinary share is equivalent to 01 voting share 
- The total number of owned shares equals to the total number of voting shares (not authorized) 
- The total number of shares equals to the total number of authorized shares (authorized) 


