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TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  

GANG THÉP THÁI NGUYÊN  
_____________ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

Thái Nguyên, ngày        tháng  4  năm 2021 

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN 
Về các nội dung, các báo cáo và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021  

của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên  
____________________________ 

Kính gửi:

 

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 
      Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên  

- Tên cổ đông: ……………………………………………………………………..……………………………………………….. 

Địa chỉ:  

CMND số ……………………………….. do CA ………………………………..cấp ngày …………………………… 

Hiện đang sở hữu:                   cổ phần của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên  

Do điều kiện công tác, tôi không thể đến tham dự và thực hiện biểu quyết các nội 
dung, báo cáo, các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần 
Gang thép Thái Nguyên trực tiếp được. Nay tôi xin có ý kiến biểu quyết bằng văn bản về 
các nội dung, báo cáo và các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trình 
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau: 

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT 
Ý KIẾN BIỂU QUYẾT 

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến  

1. Thông qua chương trình và nội quy của Đại hội.    

2. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội.    

3. Thông qua thành phần Ban thư ký Đại hội.    

4. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, bộ phận 
giám sát kiểm phiếu của Đại hội. 

   

5. Báo cáo số 26/BC-GTTN ngày 25/3/2021 của 
Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 
của Công ty; phương hướng hoạt động năm 2021 
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. 

   

6. Báo cáo số 169/BC-GTTN ngày 25/3/2021 của 
Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2020 và 
phương hướng hoạt động năm 2021 và thẩm định 
báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. 

   

7. Thông qua Tờ trình số 27/TTr-GTTN ngày 
25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc 
bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. 

   

8. Thông qua Tờ trình số 28/TTr-GTTN ngày 
25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc 
bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công 
ty của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. 
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9. Thông qua Tờ trình số 29/TTr-GTTN ngày 
25/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc 
bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng 
quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. 

   

10. Thông qua Tờ trình số 170/TTr-GTTN ngày 
25/3/2021 của Ban kiểm soát Công ty về việc bổ 
sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm 
soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. 

   

11. Tờ trình số 30/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của 
Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua báo 
cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2020 đến 
31/12/2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái 
Nguyên. 

   

12. Tờ trình số 31/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của 
Hội đồng quản trị Công ty về việc phân phối lợi 
nhuận năm 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép 
Thái Nguyên. 

   

13. Tờ trình số 32/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của 
Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch sản xuất 
kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Công ty Cổ 
phần Gang thép Thái Nguyên. 

   

14. Tờ trình số 33/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của 
Hội đồng quản trị Công ty về ký hợp đồng với 
Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng. 

   

15. Tờ trình số 34/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 của 
Hội đồng quản trị Công ty về mức thù lao cho các 
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công 
ty năm 2021. 

   

16. Tờ trình số 171/TTr-GTTN ngày 25/3/2021 
của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công 
ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 
cho năm 2021 của Công ty Cổ phần Gang thép 
Thái Nguyên. 

   

17. Thông qua biên bản Đại hội    

18. Thông qua Nghị quyết Đại hội    

 
Ghi chú: 
- Đánh dấu X hoặc số phiếu biểu quyết vào ô tương ứng với ý kiến biểu quyết. 
- Phiếu được gửi đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021   
 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên trước ngày 15/4/2021. 
 
 
 
 

 
NGƯỜI BIỂU QUYẾT 

(ký và ghi rõ họ, tên) 
 
 
 
 

 

 


		2021-03-25T21:29:29+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
	I am the author of this document




