
 

 

Số:        /2020/TB-HĐQT                                         Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020 

 

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS 

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Megram 
 

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

Ngày sinh:  ........................................................... Nơi sinh:   .................................................  

Địa chỉ thường trú: .................................................................................................................   

Địa chỉ liên lạc:  .....................................................................................................................  

Điện thoại:  .......................................................... Email:  ......................................................  

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước:  .....................................................................................  

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

Trình độ học vấn:  ................................................ Chuyên môn:  ...........................................  

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: …………… cổ 

phần, tương ứng với: ……………..  % vốn điều lệ của Công ty. 

Vị trí ứng cử:  Thành viên HĐQT   Thành viên BKS 

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí 

thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Megram nhiệm kỳ 2020 – 

2025.  

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ 

kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy 

chế bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội Cổ 

đông thường niên năm 2020 của Công ty. 

Nếu được cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT/BKS, tôi cam kết thực hiện 

nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 Người ứng cử 

(Ký và ghi rõ, Họ Tên) 
 

 

Hồ sơ kèm theo: 

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai 

2. Bản sao hợp lệ Chứng minh  nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng viên 
 



 

 

Số:        /2020/TB-HĐQT                                         Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS 

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Megram 
 

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông, hiện đang sở 

hữu…………………………cổ phần, chiếm tỷ lệ………………% tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Megram, gồm: 

STT Họ và tên CĐ 

Số 

CMND/Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

Số cổ phần 

sở hữu 

Số cổ phần 

có quyền 

biểu quyết 

sở hữu liên 

tục trong 

thời hạn 6 

tháng  

Tỷ lệ % CP có 

quyền biểu quyết 

sở hữu liên tục 6 

tháng/ Tổng số CP 

có quyền biểu 

quyết của công ty 

Chữ ký        

(Ghi rõ Họ Tên) 

       

       

       

       

       

 Tổng cộng  xxxx xxxx xxxx  

 Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng 

đề cử: 

1. Ông/Bà: ...............................................................................................................................  

Ngày sinh: ................................................  Nơi sinh:  ..............................................................  

Địa chỉ thường trú:  ..................................................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: ........................................................................................  

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

Trình độ học vấn:  ...................................... Chuyên môn: .......................................................  

Vị trí đề cử:  Thành viên HĐQT   Thành viên BKS 

2….. 



 

 

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung 

văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ 

Công ty và Quy chế bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Đại hội Cổ đông 

thường niên năm 2020 của Công ty 

Xin trân trọng cảm ơn!        

Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử 

                  (Ký và ghi rõ, Họ Tên) 

 

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo: 

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai 

3. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp liên quan của ứng viên. 

Ghi chú :  

Trong trường hợp đề cử nhiều ứng viên thì ghi thứ tự tất cả thông tin của từng ứng viên đề cử : 

01.Ông/Bà :.. 

…. 

02. Ông/Bà :… 

… 

03.Ông/Bà :… 

V.v….. 



 

 

MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH 

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT/BKS 

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 

 

 

1. Họ và tên:  ............................................................... Giới tính: Nam/ Nữ 

2. Ngày tháng năm sinh: .....................................................................................................................................  

3. Nơi sinh: .........................................................................................................................................................  

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

5. CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước:  ....................................................................................................................  

6. Cấp ngày: ................................................................ Tại:  ..............................................................................  

7. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: ....................................................................................................................  

8. Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................................................  

9. Trình độ văn hoá:  .......................................... Trình độ chuyên môn:  ............................................................  

10. Chức vụ công tác hiện tại: ..............................................................................................................................  

11. Số điện thoại liên lạc:  ...................................  Email: .....................................................................................  

12. Qua trình học tập và đào tạo chuyên môn: 

Từ tháng năm đến tháng 

năm 

Nơi đào tạo Chuyên môn đào tạo 

   

   

   

13. Quá trình công tác: 

Từ tháng năm đến tháng 

năm 

Nơi làm việc Vị trí 

   

   

   

14. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (nếu có): 

Tên tổ chức, 

đơn vị 

Địa chỉ Giấy 

CNĐKDN 

Ngày cấp/ Nơi cấp Chức vụ Tỷ lệ góp 

vốn 



 

 

Tên tổ chức, 

đơn vị 

Địa chỉ Giấy 

CNĐKDN 

Ngày cấp/ Nơi cấp Chức vụ Tỷ lệ góp 

vốn 

      

15. Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):  

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….năm 2019 

Người khai 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 


