
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

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

ĐƠN ỨNG CỬ 

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Kính gửi:  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2022 

      Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“Công ty”) 

 

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

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

Đang sở hữu:...................................cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ...................% tổng số cổ phần 
phổ thông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 2022 
(ngày 28/03/2022). 

Số đăng ký cổ đông: .........................................................................................................................  

Ngày đăng ký cổ đông:
 .........................................................................................................................................................  

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty 
Cổ phần Vĩnh Hoàn, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử một thành viên Hội đồng quản 
trị nhiệm kỳ 2022-2026. 

Hồ sơ đính kèm đơn ứng cử gồm có: 

- Sơ yếu lý lịch; 

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

- Các tài liệu, hồ sơ khác giúp Đại hội đồng cổ đông đánh giá và ra quyết định: bao gồm 
kinh nghiệm chuyên môn, tính độc lập, các lợi ích liên quan,.. 

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 2022 

ỨNG CỬ VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

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

ĐƠN ỨNG CỬ 

ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 

Kính gửi:  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2022 

      Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“Công ty”) 

 

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

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

Đang sở hữu:...................................cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ...................% tổng số cổ phần 
phổ thông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 2022 
(ngày 28/03/2022). 

Số đăng ký cổ đông: .........................................................................................................................  

Ngày đăng ký cổ đông:
 .........................................................................................................................................................  

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty Cổ 
phần Vĩnh Hoàn, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bổ sung một thành viên Ban Kiểm 
soát nhiệm kỳ 2022-2026. 

Hồ sơ đính kèm đơn ứng cử gồm có: 

- Sơ yếu lý lịch; 

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

- Các tài liệu, hồ sơ khác giúp Đại hội đồng cổ đông đánh giá và ra quyết định: bao gồm 
kinh nghiệm chuyên môn, tính độc lập, các lợi ích liên quan,.. 

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 2022 

ỨNG CỬ VIÊN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

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

ĐƠN ĐỀ CỬ 

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Kính gửi:  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2022 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 

 

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“Công ty”) đang 

nắm giữ: ...................................cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ...................% tổng số cổ phần phổ 

thông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 2022 (ngày 

28/03/2022). Chi tiết sở hữu cổ phần như sau:  

ST

T 
Họ tên cổ đông 

Số đăng ký 

cổ đông 

Ngày đăng 

ký cổ 

đông 

Số CP sở 

hữu/được ủy 

quyền1 

Tỷ lệ 

(%)2 

1      

2      

…      

Tổng cộng xxxxxxxxx xxxxxx 

 

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026: 

STT Họ tên 
Số CMND/Hộ 

chiếu/Thẻ CCCD 

Số cổ phần 

sở hữu (nếu 

có) 

Chức vụ - tổ chức 

công tác hiện tại 

1     

2     

…     

 

 
1 Trường hợp được cổ đông ủy quyền thì phải gửi kèm Thư ủy quyền hợp lệ 
2 Tỷ lệ phần trăm số cổ phần sở hữu trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn theo 
danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/03/2022, làm tròn đến hai chữ số thập phân 



 

 

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 nhiệm kỳ 2022-2026 

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. 

 

……….., ngày……tháng……năm 2022 
 

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

CỔ ĐÔNG 
(Chữ ký của cổ đông cá nhân/ Chữ 

ký của người được ủy quyền/ Chữ ký 
của người đại diện theo pháp luật và 

con dấu của cổ đông tổ chức) 

 
 
 
 

Hồ sơ đính kèm: 
- Thư ủy quyền hợp lệ trong trường hợp được ủy quyền; 
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử; 
- Các tài liệu, hồ sơ khác giúp Đại hội đồng cổ đông đánh giá và ra quyết định: bao gồm 

kinh nghiệm chuyên môn, tính độc lập, các lợi ích liên quan,.. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

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

ĐƠN ĐỀ CỬ 

ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 

Kính gửi:  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2022 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 

 

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“Công ty”) đang 

nắm giữ: ...................................cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ...................% tổng số cổ phần phổ 

thông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 2022 (ngày 

28/03/2022). Chi tiết sở hữu cổ phần như sau:  

ST

T 
Họ tên cổ đông 

Số đăng ký 

cổ đông 

Ngày đăng 

ký cổ 

đông 

Số CP sở 

hữu/được ủy 

quyền3 

Tỷ lệ 

(%)4 

1      

2      

…      

Tổng cộng xxxxxxxxx xxxxxx 

 

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 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 Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026: 

STT Họ tên 
Số CMND/Hộ 

chiếu/Thẻ CCCD 

Số cổ phần 

sở hữu (nếu 

có) 

Chức vụ - tổ chức 

công tác hiện tại 

1     

2     

…     

 
3 Trường hợp được cổ đông ủy quyền thì phải gửi kèm Thư ủy quyền hợp lệ 
4 Tỷ lệ phần trăm số cổ phần sở hữu trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn theo 
danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/03/2022, làm tròn đến hai chữ số thập phân 



 

 

 

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 Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 

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. 

 

……….., ngày……tháng……năm 2022 
 

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

CỔ ĐÔNG 
(Chữ ký của cổ đông cá nhân/ Chữ 

ký của người được ủy quyền/ Chữ ký 
của người đại diện theo pháp luật và 

con dấu của cổ đông tổ chức) 

 
 
 
 

Hồ sơ đính kèm: 
- Thư ủy quyền hợp lệ trong trường hợp được ủy quyền; 
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử; 
- Các tài liệu, hồ sơ khác giúp Đại hội đồng cổ đông đánh giá và ra quyết định: bao gồm 

kinh nghiệm chuyên môn, tính độc lập, các lợi ích liên quan,.. 
 

 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------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 của bản thân 

- Trình độ nghiệp vụ chuyên môn:  .........................................................................................  

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

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

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

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

Ảnh 4x6 



 

 

- Số cổ phần VHC nắm giữ:  .................................................................................................  

- Những người có liên quan nắm giữ cổ phần VHC:  ............................................................  

3. Cam kết trước pháp luật 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm 

thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát. 

 ……….., ngày……tháng……năm 2022 

Người khai 

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

 

 


