
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

---------o0o--------- 

ĐƠN ỨNG CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP 

 

Kính gửi:       Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020 

           Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 

 

Tôi tên là: …………………………………….……………………………………………………. 

Là đại diện hợp pháp của công ty/tổ chức (nếu có): ……………………………………………..... 

Đang sở hữu: ………………cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, chiếm tỷ lệ …..…% số cổ 

phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chốt ngày 

15/04/2020). 

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2021 của 

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Hội 

đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2017-2021. 

Hồ sơ đính kèm đơn này gồm: 

- Sơ yếu lý lịch; 

- Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân 

Nếu được trúng cử, tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công 

ty. 

Trân trọng. 

 ……….., ngày ……tháng   năm 2020 

ỨNG CỬ VIÊN 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

---------o0o--------- 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP 

 

Kính gửi:      Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2020 

          Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 

 

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đang nắm giữ 

………………….cổ phần trong trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, chiếm tỷ lệ ……..…% số cổ phần 

có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn chốt ngày 

15/04/2020), có tên trong danh sách dưới đây: 

TT Cổ đông Số CP sở hữu 
Ký tên, 

đóng dấu (nếu có) 

1    

2    

…    

 

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty Cổ 

phần Vĩnh Hoàn, tôi/chúng tôi nhất trí đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách dưới đây tham gia ứng 

cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2021: 

 

 

 



 

 

TT Họ tên 

Số 

CMND/Hộ 

chiếu/Thẻ 

CCCD 

Địa chỉ thường trú 
Số cổ phần 

sở hữu 

1     

2     

…     

 

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử): 

Ông/bà: 

.................................................................................................................................................... 

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD......................................................................................................... 

Ngày cấp…………..........................................Nơi cấp..................................................................... 

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng 

quản trị  độc lập nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty. 

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định của 

pháp luật và điều lệ Công ty. 

Trân trọng! 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 ……….., ngày ……tháng….. năm 2020 

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ 

(ký và ghi rõ họ tên) 
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---------o0o--------- 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

1. Về bản thân 

- Họ và tên: ……………………………………………………………………………….. 

- Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………... 

- Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân…………………………………………....  

- Ngày cấp…………………..…Nơi cấp………………………………………………….. 

- Quốc tịch: ………………………………………………….……………………………. 

- Địa chỉ thường trú:………….…………………………………………………………… 

- Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………….. 

- Điện thoại: …………………………………….Fax: …………………………………… 

- Email: ……………………………………………………………………………………. 

2. Quá trình hoạt động bản thân 

Tháng năm 
Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua 

(làm gì, ở đâu) 

  

  

  

 

 

 

Ảnh 4x6 



 

 

- Trình độ ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn: ………………………………….................. 

……………………………………………………………………………………………............... 

……………………………………………………………………………………………............... 

- Chức vụ tại cơ quan/tổ chức đang công tác: ………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………...……................ 

……………………………………………………………………………………...……................ 

- Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu (tại ngày……………….): 

……………………………………………………………………………………………………...…….... 

……………………………………………………………………………………...……................ 

- Cam kết trước pháp luật 

Tôi cam kết không vi phạm một trong các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT được quy 

định tương ứng tại Điều 151 và Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ Công ty Cổ 

phần Vĩnh Hoàn và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. 

 Người khai 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 


