
1 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

, ngày       tháng      năm 2020 

GIẤY ỨNG CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ, NHIỆM KỲ II (2019 – 2024) 

 

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

     Tổng Công ty cổ phần Phong Phú 

 

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

Đại diện cho …………… cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty cổ phần 

Phong Phú, tương ứng…………. % tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Tổng Công ty, 

trong đó: 

 Số cổ phần sở hữu: ……………. cổ phần, 

 Số cổ phần được ủy quyền : ……………. cổ phần. 

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và 

Quy chế bầu cử của Tổng Công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí (đánh dấu  

vào một trong hai ô “Hội đồng quản trị” hoặc “ Ban kiểm soát”: 

 

 

Các hồ sơ được đính kèm giấy này bao gồm: 

1) Sơ yếu lý lịch tự thuật; 

2) Bản sao có công chứng: 

- CMND (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, Người nước ngoài) 

- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn); 

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn; 

3) Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử); 

4) Hồ sơ khác. 

Tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu 

cử của Tổng Công ty. 

Trân trọng./. 

Ứng cử viên 

               (Ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(CURRICULUM VITAE) 
 

1. Họ và tên: 

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

(Full name) 

2. Giới tính:         

(Gender)    (Male)   (Female) 

3. Ngày sinh: ………………………………………………………… 

 (Day of birth) 

4. Quốc tịch: ……………………………………………………………………………… 

(Nationality) 

5. CMND/Hộ chiếu số: ………………… ngày cấp………………… tại………………... 

(ID/Passport number)    (issued on)    (by) 

6. Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………….. 

(Residential address) 

7. Số điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………….. 

(Tel/Mobile) 

8. Trình độ văn hóa: ……………………………………..………………………………... 

(Education) 

9.TTrình độ chuyên môn (Ghi rõ trường, năm tốt nghiệp trường, chuyên ngành): 

(Professional – College/university, graduation year, majors) 

- ………………………………………………………………….……..…………………. 

- ………………………………………………………………….……..…………………. 

10. Quá trình công tác (nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua) 

(Work experience- Employer, title, brief jop description) 

- ………………………………………………………………….……..…………………. 

- ………………………………………………………………….……..…………………. 

11. Chức vụ công tác hiện nay: ……………………………………….………………….. 

(Current position) 

12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: ………………………cổ phiếu 

(Number of shares owned or authorized)       (Shares) 

Tôi xin xác nhận lời khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

(I answer for the truthfulness of my declaration) 

……………. Ngày (date) ……. / …… / 2019 

        Người khai (Declarant) 
Tài liệu đính kèm (Attachments): 

- …………………………………… 

CMNH/Hộ chiếu (ID/Passport) 

- …………………………………… 

Chứng chỉ/văn bằng (Degrees/Certificate) 

- …………………………………… 

Tài liệu khác (others) 
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