
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 Ngân Sơn

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)
Và Đại diện sở hữu:………………    cổ phần ( Bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . .
…………………….cổ phần) của Công ty Cổ phần Ngân Sơn.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ngân Sơn cho tôi được tự đề cử,
làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Ngân Sơn
nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin
đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công
ty Cổ phần Ngân Sơn.

Xin trân trọng cảm ơn. 

Hồ sơ kèm theo: 
- Bản sao CMND/Hộ chiếu; 

 Sơ yếu lý lịch của ứng viên. (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có
quốc tịch Việt Nam.

 Ngày …..tháng …..năm 2021
Người ứng cử

(Ký, 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 NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Kính gửi:  Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Ngân Sơn

Họ tên cổ đông:.................................................................................................

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

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):…………………………………...

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

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Ngân Sơn cho tôi/ Công ty tôi đề 
cử:

Ông  /Bà:.........................................................................  CMND/  Hộ  chiếu  số:   .
…………………..Ngày cấp:………........Nơi cấp:………………….

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

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Ngân Sơn
nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ
phần Ngân Sơn.

Xin trân trọng cảm ơn. 

Hồ sơ ứng cử viên kèm theo: 

- Bản sao CMND/Hộ chiếu; 

-  Sơ yếu lý lịch của ứng viên; (hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có
quốc tịch Việt Nam).

 Ngày …..tháng …..năm 2021

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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