CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025
Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp
Tôi tên là: ………………………………………………………………………………….................
Đang sở hữu ………… cổ phần (nếu có), và được đề cử của Cổ đông/nhóm Cổ đông sở hữu
……… cổ phần, tương đương với ….......% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi làm
thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 tại
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.
Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:
Tóm tắt lý lịch;
Bản sao có thị thực: CMND (hoặc CCCD/Hộ chiếu), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký
tạm trú), các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn.
Giấy đề cử/Thoả thuận lập nhóm cổ đông đề cử thành viên HĐQT.
Tôi cam kết tất cả những thông tin được cung cấp trong thư này và sơ yếu lý lịch kèm theo là sự
thật, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về những thông tin đã cung cấp này.
Trân trọng./.
…...........……, ngày ……tháng 3 năm 2021

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Văn bản này chỉ được xem xét đối với ứng cử viên thỏa điều kiện làm thành viên HĐQT
theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty và hồ sơ gửi về BTC đúng thời hạn quy định.
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THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025
Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp
Tôi tên là: ………………………………………………………………………………….................
Đang sở hữu ………… cổ phần (nếu có), và được đề cử của Cổ đông/nhóm Cổ đông sở hữu
……… cổ phần, tương đương với ….......% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi làm
thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.
Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:
Tóm tắt lý lịch;
Bản sao có thị thực: CMND (hoặc CCCD/Hộ chiếu), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký
tạm trú), các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn, chuyên môn.
Giấy đề cử/Thoả thuận lập nhóm cổ đông đề cử thành viên BKS.
Tôi cam kết tất cả những thông tin được cung cấp trong thư này và sơ yếu lý lịch kèm theo là sự
thật, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về những thông tin đã cung cấp này.
Trân trọng./.
…...........……, ngày ……tháng 3 năm 2021

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Văn bản này chỉ được xem xét đối với ứng cử viên thỏa điều kiện làm thành viên BKS theo
quy định pháp luật và Điều lệ Công ty và hồ sơ gửi về BTC đúng thời hạn quy định.
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GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025
Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp
Tên Cổ đông: ……………………………………………………………………..............................
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: ………………, cấp ngày: ……………….., tại: …………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..
Số cổ phần nắm giữ: ……………………….CP. Tỉ lệ sở hữu………………………………………
Đồng ý đề cử (các) Ông/Bà:
1.

Họ và tên: …………………………………………………………………………………….
CMND/CCCD/HC số: ………………., cấp ngày: ………………, tại: ……………………..
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………................
Số cổ phần nắm giữ (nếu có): ……………………….CP.

2.

Họ và tên: …………………………………………………………………………………….
CMND/CCCD/HC số: ………………., cấp ngày: ………………, tại: ……………………...
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………................
Số cổ phần nắm giữ (nếu có): ……………………….CP.
…...

3.

Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.
Cổ đông đề cử hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các
quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.
…………., ngày …… tháng 3 năm 2021

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Ghi chú: Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết sử dụng mẫu này để đề cử thành
viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.
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GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025
Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp
Tên Cổ đông: ……………………………………………………………………..............................
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: ………………, cấp ngày: ……………….., tại: …………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..
Số cổ phần nắm giữ: ……………………….CP. Tỉ lệ sở hữu………………………………………
Đồng ý đề cử (các) Ông/Bà:
1.

Họ và tên: …………………………………………………………………………………….
CMND/CCCD/HC số: ………………., cấp ngày: ………………, tại: ……………………..
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………................
Số cổ phần nắm giữ (nếu có): ……………………….CP.

2.

Họ và tên: …………………………………………………………………………………….
CMND/CCCD/HC số: ………………., cấp ngày: ………………, tại: ……………………..
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………................
Số cổ phần nắm giữ (nếu có): ……………………….CP.
…...

3.

Tham gia ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty.
Cổ đông đề cử hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các
quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.
…………., ngày …… tháng 3 năm 2021

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Ghi chú: Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết sử dụng mẫu này để đề cử thành
viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.
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THOẢ THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025
Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp
Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:
1. Cổ đông: .............................................................................................................................
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: ……………, cấp ngày: ……………… tại: ..........................
Địa chỉ: ...............................................................................................................................
Số cổ phần nắm giữ: ...........................................................................................................
2. Cổ đông: .............................................................................................................................
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: ……………, cấp ngày: ……………… tại: ..........................
Địa chỉ: ...............................................................................................................................
Số cổ phần nắm giữ: ...........................................................................................................
3. ......
Tổng số cổ phần của toàn nhóm là:…………… (chiếm ……%/tổng CP có quyền biểu quyết)
Chúng tôi đồng ý thành lập Nhóm Cổ đông của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu
công nghiệp Đồng Tháp và đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bầu thành
viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2021 của Công ty:
1. Họ và tên người được đề cử: ..............................................................................................
CMND/CCCD/HC số: ………………., cấp ngày: ……………, tại: …………….......….
Địa chỉ thường trú: .............................................................................................................
Số cổ phần nắm giữ (nếu có): ...................................................................................... CP.
2. ….
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm đề cử này và cam kết tuân thủ
nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Thoả thuận này được lập vào lúc ....... giờ, ngày…..../3/2021 tại ………………………….
Chữ ký của các Cổ đông thành lập nhóm
1. ___________________
2. ___________________
…

Chữ ký của người được đề cử
_________________

Ghi chú: Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết sử dụng mẫu này để
lập nhóm đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.
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THOẢ THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2025
Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp
Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:
1. Cổ đông: .............................................................................................................................
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: ……………, cấp ngày: ……………… tại: ..........................
Địa chỉ: ...............................................................................................................................
Số cổ phần nắm giữ: ...........................................................................................................
2. Cổ đông: .............................................................................................................................
CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: ……………, cấp ngày: ……………… tại: ..........................
Địa chỉ: ...............................................................................................................................
Số cổ phần nắm giữ: ...........................................................................................................
3. ......
Tổng số cổ phần của toàn nhóm là:…………… (chiếm ……%/tổng CP có quyền biểu quyết)
Chúng tôi đồng ý thành lập Nhóm Cổ đông của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà và Khu
công nghiệp Đồng Tháp và đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bầu thành
viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
2021 của Công ty:
1. Họ và tên người được đề cử: ..............................................................................................
CMND/CCCD/HC số: ………………., cấp ngày: ……………, tại: …………….......….
Địa chỉ thường trú: .............................................................................................................
Số cổ phần nắm giữ (nếu có): ...................................................................................... CP.
2. ….
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm đề cử này và cam kết tuân thủ
nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Thoả thuận này được lập vào lúc ....... giờ, ngày…..../…/2021 tại ………………………….
Chữ ký của các Cổ đông thành lập nhóm
1. ___________________
2. ___________________
…

Chữ ký của người được đề cử
_________________

Ghi chú: Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết sử dụng mẫu này để
lập nhóm đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

TÓM TẮT LÝ LỊCH
Ứng cử viên Hội đồng quản trị

Vị trí ứng cử: Thành viên Hội đồng quản trị
1. Họ và tên:
2. Giới tính (nam/nữ):
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/CCCD/HC số:

, ngày cấp:

, nơi cấp:

7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Chỗ ở hiện tại:
11. Điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hóa:
13. Trình độ chuyên môn:
14. Quá trình công tác:
15. Chức vụ công tác hiện nay:
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm
trước pháp luật./.
Ngày

tháng 3 năm 2021

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

TÓM TẮT LÝ LỊCH
Ứng cử viên Ban kiểm soát

Vị trí ứng cử: Thành viên Ban kiểm soát
1. Họ và tên:
2. Giới tính (nam/nữ):
3. Ngày, tháng, năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. CMND/CCCD/HC số:

, ngày cấp:

, nơi cấp:

7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Chỗ ở hiện tại:
11. Điện thoại liên lạc:
12. Trình độ văn hóa:
13. Trình độ chuyên môn:
14. Quá trình công tác:
15. Chức vụ công tác hiện nay:
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm
trước pháp luật./.
Ngày

tháng 3 năm 2021

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

