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PHIẾU BẦU CỬ 
Thành viên BKS 

Họ và tên cổ đông: ………………………………………………………………………….. 

Số ĐKSH:……………………………………………………………………………………. 

Số cổ phần: ………………………………………………………………………………….. 

Tổng số phiếu biểu quyết = số cổ phần nhân với số lượng thành viên được bầu: 

(Ví dụ: số cổ phần của cổ đông ABC là 1.000.000, số lượng thành viên BKS được bầu tại Đại hội là 3 thì 

tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông ABC là 1.000.000 x 3 = 3.000.000) 

Bầu thành viên Ban Kiểm soát: số lượng thành viên được bầu là 03 

STT Họ và tên ứng viên 
Bầu dồn đều phiếu  

(1) 

Số phiếu biểu quyết  

(2) 

1  
  

2  
  

3  
  

 

Lưu ý: Cổ đông chọn 1 trong 2 hình thức bầu: 

Cột (1): Đánh dấu “X” hoặc “√” vào ô tương 

ứng với ứng viên được chọn. 

Hoặc cột (2): Ghi rõ số phiếu biểu quyết cho 

từng ứng viên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỔ ĐÔNG                                                                                                             
(Ký và ghi rõ họ tên) 

                                                



Lưu ý:  

Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết nên in trên giấy cứng, có màu phân biệt với các tài 

liệu khác. 

Trước khi tiến hành bầu cử, cần giải thích rõ cho các cổ đông về 2 hình thức bầu: 

       Ví dụ: Số lượng thành viên được bầu là 2, cổ đông ABC có 1.000.000 cổ phần,    

       muốn bầu cho ứng viên E và G thì: 

+ Đánh dấu X vào ô ở cột số (3) tương ứng với tên 2 ứng viên E và G nếu muốn 

chia đều số phiếu bầu cho 2 ứng viên. Như vậy được hiểu mỗi ứng viên E và G 

được 1.000.000 phiếu bầu. 

+ Ghi cụ thể số phiếu biểu quyết cho từng ứng viên ở ô số (4) nếu muốn điều 

chỉnh số phiếu. VD: E: 1.500.000 phiếu, G: 500.000 phiếu 

 

 


