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                                                                                 Tp HCM, Ngày    tháng     năm 2022 
 

 
ĐƠN ỨNG CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT 
 

Kính gửi:    Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 
Công ty CP Giấy Vĩnh Huê 

 

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

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

Đang sở hữu ………………cổ phần trong vòng 06 tháng liên tiếp trở lên, chiếm tỷ lệ ….....% 
số cổ phần có quyền đề cử, ứng cử (theo danh sách Công ty chốt ngày 31/10/2022). 

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát 
nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Huê, tôi làm đơn này đề nghị được tham 
gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị/ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. 

Hồ sơ đính kèm đơn này gồm: 

- Sơ yếu lý lịch; 

- Bản sao CMND. 

Nếu được trúng cứ, tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ 
Công ty. 
Trân trọng! 
 

 

 

 

 

……….., ngày ……tháng ……năm 2022 
ỨNG CỬ VIÊN 

(ký và ghi rõ họ tên) 
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2     

…     

     

 

VINHHUE



Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử): 
Ông/bà: …………………………………….Số CMND………….……ngày cấp…………......... 
nơi cấp……………………. làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy 
chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của 
Công ty. 

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy 
định của pháp luật và điều lệ Công ty. 
Trân trọng! 

 
NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ 

(ký và ghi rõ họ tên) 

……….., ngày ……tháng ……năm 2022 
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 


