
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ỨNG CỬ 
NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN 

 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN  

Nhiệm kỳ 2018-2021 
 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo CPH Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 

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

CMND/HC/CCCD số:  ....................  ..........................  Ngày cấp:  .............................   

Nơi cấp:  ... .......................................  

Địa chỉ: .............................................  ............................................  ..............................  

Hiện đang sở hữu/đại diện: ................... cổ phần (Bằng chữ:..... .  ..............................  

....................................../ 4.000.000.000 cổ phần, tương ứng .......…... % tổng số cổ 

phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Tập đoàn. 

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều 

lệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần. Tôi đề nghị được tham 

gia làm ứng cử viên để bầu ......................................................................... Tập đoàn 

Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ 2018-2021.  

Hồ sơ được đính kèm bao gồm:  

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;  

2. Bản sao có công chứng:  

- CMND/ Thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);  

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

3. Đơn ứng cử.  

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

bầu cử của Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - 

Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2018 - 2021. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm 

Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết 

của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt 

Nam - Công ty cổ phần, luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành và 

Điều lệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần. 

Trân trọng! 

                     ............., ngày ...... tháng ..... năm 2018 

 NGƯỜI ỨNG CỬ 

                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)  
 

 

Ghi chú:  
 Đơn đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất 16:00 ngày  19/5/2018 về địa chỉ:Tập đoàn 

Công nghiệp Cao su Việt Nam, số 177 Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

 Điện thoại: 028 39325234  Fax: 028 39327341 

 Liên hệ: Ông Huỳnh Văn Biên – Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Tập đoàn, điện thoại: 0918254781 hoặc 

điện thoại cố định 028 39325234 – số nội bộ 1007 để biết thêm chi tiết. 


