
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Nội dung biểu quyết Tán
thành

Mã vạchTT Không
tán thành

Không có
ý kiến

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm
2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 *1101*1 1101

Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng năm 
2018 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng hàng 
không Việt Nam - CTCP *1102*2 1102

Báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 
2017 và kế hoạch năm 2018 *1103*3 1103

Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm 
toán năm 2017; thông qua phương án trích lập quỹ, 
phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 của 
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

*1104*4 1104

Thông qua tờ trình về quỹ tiền lương, thù lao, tiền 
thưởng thực hiện năm 2017 và kế hoạch quỹ tiền 
lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
năm 2018

*1105*5 1105

Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban 
Kiểm soát *1106*6 1106

Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và xây 
dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng 
công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

*1107*7 1107

Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 
báo cáo tài chính cho năm 2018 *1108*8 1108

Hồ Chí Minh ngày 04 tháng 05 năm 2018

Ch� ký c�a c
 đông
(Ho�c đ�i di�n theo �y quy�n c�a c
 đông)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông biểu quyết phương án nào của vấn đề nào 
thì đánh dấu "X" và ô phương án biểu quyết của vấn đề đó.

L�u ý: Cổ đông/ đại diện cổ đông nộp lại phiếu này cho ban kiểm phiếu sau khi kết thúc phần biểu quyết




