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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

------oOo------ 
 

 

THƯ ĐỀ CỬ 

THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG 

 

Kính gửi:  Ban tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên năm 2021 
Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang 

 

Tôi (hoặc chúng tôi) là cổ đông (hoặc những cổ đông) của Công Ty Cổ 
Phần Thủy Sản 584 Nha Trang, nắm giữ ……………. cổ phần (bằng 
chữ…………………..................................................................), chiếm ………% 
số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây: 

TT Họ và tên Mã số CĐ Số CP sở hữu Ký tên 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

Tổng Cộng   
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Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội Đồng 
Quản Trị/Ban Kiểm Soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 của 
Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang, tôi (hoặc chúng tôi) đồng ý đề cử: 

Ông (bà) có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu thành viên Hội 
Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2021 - 2025): 

TT Họ tên Số CMND Địa chỉ thường trú 
Số lượng cổ 
phần sở hữu 

1     

2     

3     

Ông (bà) có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu thành viên Ban 
Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2021 - 2025): 

TT Họ tên Số CMND Địa chỉ thường trú 
Số lượng cổ 
phần sở hữu 

1     

2     

3     

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ 
đông đề cử): Ông/Bà…....…………………………Số CMND:………......…… 
cấp ngày:………….. nơi cấp …………..…...………Làm đại diện nhóm để thực 
hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT/BKS 
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần 
Thủy Sản 584 Nha Trang. 

Tôi (hoặc chúng tôi) 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 của Điều lệ Công ty. 

 ......................., ngày ..... tháng ...... năm 2021 
 CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ 
 (Ký và ghi rõ họ tên) 



 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

------oOo------ 

 

THƯ ỨNG CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT 
 

 
Kính gửi:  Ban tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên năm 2021 

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang 
 

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

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

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

Đang sở hữu ................. cổ phần. 

Được đề cử của số cổ đông sở hữu  ................... cổ phần (nếu được đề cử). 

Tương đương với ............% vốn điều lệ của Công ty.  

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và 

Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên 

(Đánh dấu “X” vào một trong 02 trường hợp bên dưới): 

   Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2021 – 2025) 

   Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ IV (2021 – 2025) 

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm: 

- Sơ yếu lý lịch; 

- Bản sao CMND; 

- Giấy đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử). 
 

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện 

hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty. 

Trân trọng.    
 ……........……, ngày......…tháng ....…năm 2021 

 ỨNG CỬ VIÊN 
 (ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

1. Về bản thân: 

- Họ và tên khai sinh:……………………………………………… 

- Họ và tên thường dùng: …………………………………………. 

- Ngày tháng năm sinh: …………………………………………… 

- Nguyên quán: ……………………………………………………. 

- Quốc tịch:………………………………………………………… 

- Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………… 

- Số CMND: ……………… Ngày cấp: ……………… Nơi cấp: ………………  

-  

2. Quá trình hoạt động bản thân: 

Tháng năm Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua 

(làm gì, ở đâu) 

  

  

  

  

  

  

  
 

- Trình độ học vấn, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ:  

Giáo dục phổ thông: ……………………………………………………… 

Chuyên môn nghiệp vụ: …………………………………………………… 

Học vị: ……………………… Ngoại ngữ: ……………………………… 

- Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: ……………………………………… 

3. Cam kết trước pháp luật: 

Tôi cam kết không vi phạm một trong các các tiêu chuẩn và điều kiện được 

quy định tại điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, điều 28 Điều lệ Công 

Ty Cổ phần Thủy Sản 584 Nha Trang, các quy định của pháp luật hiện hành khác 

có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này. 

 Người khai 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

dán ảnh 

3x4 


