
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---------------------- 

 

 

ĐƠN ỨNG CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 

        Kính gửi:  Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội 

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

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.........................Ngày cấp:…………Nơi cấp:………… 

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

Đơn vị Công tác:……………………………………………………………………… 

Trình độ học vấn: ………………….Chuyên ngành:…………………………………. 

Hiện đang sở hữu: …..…………    cổ phần (bằng chữ:………………………cổ phần) 

của Công ty Cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội. 

Đề nghị Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội cho tôi được tự ứng cử 

tham gia bầu cử vào Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội giữa nhiệm 
kỳ 2014 – 2016. 

Tôi cam kết mình đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. 

Xin trân trọng cảm ơn.  

 

Hồ sơ kèm theo:  

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;  

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. 

Hà Nội, ngày          tháng       năm 2014 

           Người ứng cử 
      (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---------------------- 

 

 

ĐƠN ỨNG CỬ 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
 

        Kính gửi:  Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội 

 

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

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:...................Ngày cấp:……………. Nơi cấp:………… 

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

Đơn vị Công tác:……………………………………………………………………… 

Trình độ học vấn: ………………….Chuyên ngành:…………………………………. 

Hiện đang sở hữu: …..…………    cổ phần (bằng chữ:……………………cổ phần) 

của Công ty Cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội. 

Đề nghị Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội cho tôi được tự ứng cử vào 
Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội giữa nhiệm  kỳ 2014 – 2016. 

Tôi cam kết mình đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. 

 

Xin trân trọng cảm ơn.  

 

Hồ sơ kèm theo:  

- Bản sao CMND/Hộ chiếu;  

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. 

Hà Nội, ngày          tháng       năm 2014 

            Người ứng cử 
      (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---------------------- 

 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 
        Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội 
 

Hôm nay, ngày      tháng 12 năm 2014, tại………………………………………, chúng 

Tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội cùng nhau nắm 

giữ……………… cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt 

danh sách cổ đông dự họp (20/11/2014), chiếm tỷ lệ…….% số cổ phần có quyền biểu quyết 

của Công ty,  

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông gồm 

những cổ đông sau:  

STT Họ và tên 
Mã số  

cổ đông 

Số cổ phần nắm giữ 

(đại diện hoặc sở hữu) 

Chữ ký của 

cổ đông 

1     

2     

3     

Tổng 
  

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội 

đồng quản trị giữa nhiệm kỳ 2014-2016, chúng Tôi cùng nhất trí đề cử, ứng cử viên tham gia 

ứng cử, để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội giữa nhiệm 

kỳ 2014-2016 cụ thể như sau: 
 

TT 
Họ tên ứng cử 

viên 

Số CMND, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ thường trú 

Trình độ học vấn, 

chuyên ngành 

     

     

     

     

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội ghi nhận danh 

sách ứng cử viên tham gia bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2016. 

Chúng Tôi cam kết các ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của 

Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

          Xin trân trọng cảm ơn.  

 

Hồ sơ kèm theo:  

- Bản sao CMND/Hộ chiếu của các ứng viên;  

- Sơ yếu lý lịch của  các ứng viên.  

Hà Nội, ngày          tháng       năm 2014 

Người đại diện nhóm cổ đông 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Nhóm cổ đông 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---------------------- 

 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 
       Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội 

 

Hôm nay, ngày      tháng 12 năm 2014, tại………………………………………, chúng 

Tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội cùng nhau nắm 

giữ……………… cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày chốt 

danh sách cổ đông dự họp (20/11/2014), chiếm tỷ lệ…….% số cổ phần có quyền biểu quyết 

của Công ty,  

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm cổ đông gồm 
những cổ đông sau:  

ST

T 
Họ và tên 

Mã số  

cổ đông 

Số cổ phần nắm giữ 

(đại diện hoặc sở hữu) 

Chữ ký của 

cổ đông 

1     

2     

3     

Tổng 
  

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban 

kiểm soát  giữa nhiệm kỳ 2014-2016, chúng Tôi cùng nhất trí đề cử, ứng cử viên tham gia ứng 

cử, để bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội giữa nhiệm kỳ 2014-

2016 cụ thể như sau: 
 

TT 
Họ tên ứng cử 

viên 

Số CMND, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ thường trú 

Trình độ học vấn, 

chuyên ngành 

     

     

     

     

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội ghi nhận danh 

sách ứng cử viên tham gia bầu Ban kiểm soát giữa  nhiệm kỳ 2014-2016. 

Chúng Tôi cam kết các ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của 

Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

          Xin trân trọng cảm ơn.  

 

Hồ sơ kèm theo:  

- Bản sao CMND/Hộ chiếu của các ứng viên;  

- Sơ yếu lý lịch của  các ứng viên.  

Hà Nội, ngày          tháng       năm 2014 

Người đại diện nhóm cổ đông 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Nhóm cổ đông 


