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            TP.HCM, ngaøy 16 thaùng 04 naêm 2019 
 

THOÂNG BAÙO 
“V/v: ÖÙng cöû, ñeà cöû thaønh vieân Ban kieåm soaùt nhieäm kyø 2019-2024” 

Kính göûi : Quyù coå ñoâng Coâng ty coå phaàn Chöông Döông 

    Coâng ty Coå phaàn Chöông Döông seõ tieán haønh toå chöùc Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân naêm 
2019 vaøo luùc 8h30, thöù Naêm ngaøy 09/05/2019. 
    Ñaïi hoäi Coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2019 seõ tieán haønh baàu Thaønh vieân Ban kieåm soaùt 
nhieäm kyø 2019-2024. Theo Luaät Doanh nghieäp 2014 vaø Ñieàu leä Coâng ty Coå phaàn Chöông 
Döông veà vieäc öùng cöû, ñeà cöû thaønh vieân BKS tuaân thuû caùc ñieàu kieän sau: 
 

Ñieàu 11.3 – (Ñieàu leä Coâng ty) : Quyeàn cuûa coå ñoâng 

Coå ñoâng hoaëc nhoùm coå ñoâng sôû höõu töø 10% toång soá coå phaàn phoå thoâng trôû leân trong thôøi haïn lieân 
tuïc ít nhaát 06 thaùng coù caùc quyeàn sau ñaây: 

a. Yeâu caàu Hoäi ñoàng quaûn trò thöïc hieän vieäc trieäu taäp Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng theo quy ñònh taïi Ñieàu 
114 vaø Ñieàu 136 Luaät Doanh nghieäp; 

b. Ñeà cöû caùc thaønh vieân Ban kieåm soaùt theo quy ñònh töông öùng taïi caùc Ñieàu 24.3 vaø Ñieàu 36.2; 

c. Yeâu caàu trieäu taäp Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng; 

d. Kieåm tra vaø nhaän baûn sao hoaëc baûn trích daãn danh saùch caùc coå ñoâng coù quyeàn tham döï vaø boû 
phieáu taïi Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng. 

e. Yeâu caàu Ban kieåm soaùt kieåm tra töøng vaán ñeà cuï theå lieân quan ñeán quaûn lyù, ñieàu haønh hoaït ñoäng 
cuûa coâng ty khi xeùt thaáy caàn thieát. Yeâu caàu phaûi theå hieän baèng vaên baûn; phaûi coù hoï, teân, ñòa chæ 
thöôøng truù, quoác tòch, soá Giaáy chöùng minh nhaân daân, Hoä chieáu hoaëc chöùng thöïc caù nhaân hôïp 
phaùp khaùc ñoái vôùi coå ñoâng laø caù nhaân; teân, ñòa chæ thöôøng truù, quoác tòch, soá quyeát ñònh thaønh laäp 
hoaëc soá ñaêng kyù kinh doanh ñoái vôùi coå ñoâng laø toå chöùc; soá löôïng coå phaàn vaø thôøi ñieåm ñaêng kyù 
coå phaàn cuûa töøng coå ñoâng, toång soá coå phaàn cuûa caû nhoùm coå ñoâng vaø tyû leä sôû höõu trong toång soá 
coå phaàn cuûa coâng ty; vaán ñeà caàn kieåm tra, muïc ñích kieåm tra; 

 

Ñieàu 36 – (Ñieàu leä Coâng ty); Ñieàu 40 – (Quy cheá quaûn trò Coâng ty): Thaønh phaàn vaø 
nhieäm kyø cuûa thaønh vieân Ban kieåm soaùt 
- Caùc coå ñoâng naém giöõ coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát trong thôøi haïn lieân tuïc ít nhaát saùu (06) thaùng 

coù quyeàn goäp soá quyeàn bieåu quyeát cuûa töøng ngöôøi laïi vôùi nhau ñeå ñeà cöû caùc öùng vieân BKS. Coå 
ñoâng hoaëc nhoùm coå ñoâng naém giöõ töø 5% ñeán 10% soá coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát trong thôøi 
haïn lieân tuïc ít nhaát saùu thaùng ñöôïc ñeà cöû moät (01) thaønh vieân; töø 10% ñeán döôùi 30% ñöôïc ñeà cöû 
hai (02) thaønh vieân; töø 30% ñeán döôùi 40% ñöôïc ñeà cöû toái ña ba (03) thaønh vieân; töø 40% ñeán 
döôùi 50% ñöôïc ñeà cöû boán (04) thaønh vieân vaø neáu töø 50% trôû leân ñöôïc ñeà cöû toái ña 05 thaønh 
vieân. 

Tröôøng hôïp soá löôïng caùc öùng cöû vieân BKS thoâng qua ñeà cöû vaø öùng cöû vaãn khoâng ñuû soá löôïng caàn 
thieát, Ban kieåm soaùt ñöông nhieäm coù theå ñeà cöû theâm öùng cöû vieân vaø phaûi ñöôïc Ñaïi hoäi coå ñoâng 
thoâng qua tröôùc khi tieán haønh baàu cöû. 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

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

COÂNG TY COÅ PHAÀN CHÖÔNG DÖÔNG 
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Ñieàu 164  - (Luaät DN 2014) : Cô caáu, tieâu chuaån vaø ñieàu kieän laøm thaønh vieân Ban kieåm 
soaùt 
1. Kieåm soaùt vieân phaûi ñaùp öùng caùc tieâu chuaån vaø ñieàu kieän theo quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu 
164 Luaät doanh nghieäp:  
- Coù naêng löïc haønh vi daân söï ñaày ñuû vaø khoâng thuoäc ñoái töôïng bò caám thaønh laäp vaø quaûn 

lyù doanh nghieäp theo quy ñònh cuûa Luaät naøy; 
- Khoâng phaûi laø vôï hoaëc choàng, cha ñeû, cha nuoâi, meï ñeû, meï nuoâi, con ñeû, con nuoâi, anh/ 

chò em ruoät cuûa thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò, Toång giaùm ñoác vaø ngöôøi quaûn lyù khaùc; 
- Khoâng ñöôïc naém giöõ caùc chöùc vuï quaûn lyù Coâng ty; Khoâng nhaát thieát phaûi laø coå ñoâng 

hoaëc ngöôøi lao ñoäng cuûa Coâng ty;  
- Kieåm soaùt vieân phaûi laø kieåm toaùn vieân hoaëc keá toaùn vieân. 
- Tröôûng ban kieåm soaùt phaûi laø keá toaùn vieân hoaëc kieåm toaùn vieân chuyeân nghieäp vaø laøm 

vieäc chuyeân traùch taïi Coâng ty. 
 Vaø kieåm soaùt vieân phaûi khoâng thuoäc caùc tröôøng hôïp sau ñaây: 
- Laøm vieäc trong boä phaän keá toaùn, taøi chính Coâng ty; 
- Laø thaønh vieân hay nhaân vieân cuûa Coâng ty kieåm toaùn ñoäc laäp thöïc hieän kieåm toaùn caùc baùo 

caùo taøi chính cuûa Coâng ty trong ba (03) naêm lieàn tröôùc ñoù 
 

Neáu Quyù coå ñoâng hoaëc nhoùm coå ñoâng ñuû ñieàu kieän neâu treân coù yeâu caàu öùng cöû/ ñeà cöû ngöôøi 
vaøo BKS, vui loøng göûi Hoà sô öùng cöû, ñeà cöû (theo maãu ñính keøm) ñeán Ban Toå chöùc Ñaïi hoäi 
Coâng ty Cp Chöông Döông tröôùc 16 giôø 30 ngaøy Thöù Ba 22/04/2019 theo ñòa chæ: 
 

COÂNG TY COÅ PHAÀN CHÖÔNG DÖÔNG 
       328 Voõ Vaên Kieät, P.Coâ Giang, Q.1, TP.HCM 

 Tel: (028) 3 836 7734  - Fax: (028) 3 836 0582 
 

Neáu quaù thôøi gian neâu treân, Ban Toå chöùc khoâng nhaän ñöôïc Giaáy ñeà cöû/öùng cöû cuûa Quyù coå 
ñoâng thì xem nhö Quyù coå ñoâng khoâng ñeà cöû/öùng cöû ngöôøi tham gia BKS. Ban kieåm soaùt 
ñöông nhieäm seõ xem xeùt cöû ngöôøi coù ñuû tieâu chuaån vaø ñieàu kieän ñeå öùng cöû laøm Thaønh vieân 
BKS cho nhieäm kyø môùi. 
Ñính keøm Thoâng baùo naøy laø Hoà sô öùng cöû, ñeà cöû goàm:  
- Theå leä baàu cöû 
- Maãu giaáy ñeà cöû/öùng cöû TV.BKS 
- Giaáy xaùc nhaän sôû höõu coå phaàn 
- Maãu Sô yeáu lyù lòch 

 BAN TOÅ CHÖÙC ÑAÏI HOÄI 
               COÂNG TY CP CHÖÔNG DÖÔNG 
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QUY CHEÁ VAØ THEÅ LEÄ BAÀU CÖÛ 
THAØNH VIEÂN BAN KIEÅM SOAÙT  

(Nhieäm kyø 2019 – 2024) 
 
- Caên  cöù Luaät doanh nghieäp naêm 2014; 
- Caên cöù Ñieàu leä coâng ty coå phaàn Chöông Döông; 
- Caên cöù Quy cheá quaûn trò Coâng ty Coå phaàn Chöông Döông. 
 
Quy cheá vaø theå thöùc baàu Ban kieåm soaùt (BKS) cuûa Coâng ty Coå Phaàn Chöông Döông nhö 
sau: 
 

1. NGUYEÂN TAÉC VAØ ÑOÁI TÖÔÏNG BAÀU CÖÛ 
1.1. NGUYEÂN TAÉC 
- Baàu cöû ñaûm baûo tuaân thuû phaùp luaät vaø caùc thoâng leä taïi Vieät Nam; 
- Baàu cöû ñaûm baûo tuaân thuû Ñieàu leä Coâng ty vaø Quy cheá naøy; 
- Baàu cöû ñaûm baûo coâng khai, daân chuû vaø quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa taát caû caùc coå ñoâng;  

1.2. ÑOÁI TÖÔÏNG COÙ QUYEÀN BAÀU CÖÛ: 
- Laø coå ñoâng sôû höõu coå phaàn hoaëc ñaïi dieän sôû höõu coå phaàn coù quyeàn bieåu  quyeát theo 

danh saùch ñaêng kyù cuoái cuøng vaøo ngaøy 05/04/2019 do Trung taâm löu kyù chöùng khoaùn 
Vieät Nam caáp. 

2. SOÁ LÖÔÏNG, ÑIEÀU KIEÄN TIEÂU CHUAÅN VAØ ÑEÀ CÖÛ/ ÖÙNG CÖÛ THAØNH VIEÂN BKS 
2.1. SOÁ LÖÔÏNG:  
- Soá löôïng thaønh vieân BKS Coâng ty ñöôïc baàu laø: 03 thaønh vieân. 

2.2.  ÑIEÀU KIEÄN, TIEÂU CHUAÅN THAØNH VIEÂN BKS 
 Kieåm soaùt vieân phaûi ñaùp öùng caùc tieâu chuaån vaø ñieàu kieän theo quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu 

164 Luaät doanh nghieäp:  
- Coù naêng löïc haønh vi daân söï ñaày ñuû vaø khoâng thuoäc ñoái töôïng bò caám thaønh laäp vaø quaûn 

lyù doanh nghieäp theo quy ñònh cuûa Luaät naøy; 
- Khoâng phaûi laø vôï hoaëc choàng, cha ñeû, cha nuoâi, meï ñeû, meï nuoâi, con ñeû, con nuoâi, anh/ 

chò em ruoät cuûa thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò, Toång giaùm ñoác vaø ngöôøi quaûn lyù khaùc; 
- Khoâng ñöôïc naém giöõ caùc chöùc vuï quaûn lyù Coâng ty; Khoâng nhaát thieát phaûi laø coå ñoâng 

hoaëc ngöôøi lao ñoäng cuûa Coâng ty;  
- Kieåm soaùt vieân phaûi laø kieåm toaùn vieân hoaëc keá toaùn vieân. 
- Tröôûng ban kieåm soaùt phaûi laø keá toaùn vieân hoaëc kieåm toaùn vieân chuyeân nghieäp vaø laøm 

vieäc chuyeân traùch taïi Coâng ty. 
 Vaø kieåm soaùt vieân phaûi khoâng thuoäc caùc tröôøng hôïp sau ñaây: 
- Laøm vieäc trong boä phaän keá toaùn, taøi chính Coâng ty; 
- Laø thaønh vieân hay nhaân vieân cuûa Coâng ty kieåm toaùn ñoäc laäp thöïc hieän kieåm toaùn caùc 

baùo caùo taøi chính cuûa Coâng ty trong ba (03) naêm lieàn tröôùc ñoù. 
 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

---------- 

TP.HCM, ngaøy 16  thaùng 04 naêm 2019    
 

COÂNG TY COÅ PHAÀN CHÖÔNG DÖÔNG 
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3. HOÀ SÔ VAØ THÔØI HAÏN NHAÄN HOÀ SÔ THAM GIA ÑEÀ CÖÛ , ÖÙNG CÖÛ ÑEÅ BAÀU VAØO BKS. 
3.1. HOÀ SÔ THAM GIA ÑEÀ CÖÛ/ ÖÙNG CÖÛ THAØNH VIEÂN BKS GOÀM: 
- Ñôn ñeà cöû tham gia vaøo thaønh vieân BKS; 
- Sô yeáu lyù lòch do öùng cöû vieân töï khai; 
- Giaáy uûy quyeàn hôïp leä trong tröôøng hôïp coå ñoàng uûy quyeàn cho ngöôøi khaùc ñeà cöû; 
- Danh saùch nhoùm coå ñoâng (tröôøng hôïp öùng cöû vieân do nhoùm coå ñoâng ñeà cöû); 
- Baûn sao coâng chöùng: CMND/ Theû caên cöôùc; Hoä chieáu/ hoä khaåu thöôøng truù; Baèng caáp 

chöùng nhaän trình ñoä chuyeân moân, nghieäp vuï. 
- Giaáy xaùc nhaän sôû höõu hoaëc ñaïi dieän sôû höõu coå phieáu coù thôøi gian lieân tuïc töø ñuû 6 thaùng 

trôû leân tính ñeán thôøi ñieåm 05/04/2019 cuûa Coâng ty Chöùng khoaùn. 
 

3.2. PHÖÔNG THÖÙC ÑEÀ CÖÛ CUÛA COÅ ÑOÂNG, NHOÙM COÅ ÑOÂNG VAØO THAØNH VIEÂN BKS 
- Caùc coå ñoâng naém giöõ coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát trong thôøi haïn lieân tuïc ít nhaát saùu (06) 

thaùng coù quyeàn goäp soá quyeàn bieåu quyeát cuûa töøng ngöôøi laïi vôùi nhau ñeå ñeà cöû caùc öùng vieân BKS. 
Coå ñoâng hoaëc nhoùm coå ñoâng naém giöõ töø 5% ñeán 10% soá coå phaàn coù quyeàn bieåu quyeát trong 
thôøi haïn lieân tuïc ít nhaát saùu thaùng ñöôïc ñeà cöû moät (01) thaønh vieân; töø 10% ñeán döôùi 30% ñöôïc 
ñeà cöû hai (02) thaønh vieân; töø 30% ñeán döôùi 40% ñöôïc ñeà cöû toái ña ba (03) thaønh vieân; töø 40% 
ñeán döôùi 50% ñöôïc ñeà cöû boán (04) thaønh vieân vaø neáu töø 50% trôû leân ñöôïc ñeà cöû toái ña 05 
thaønh vieân. 

- Tröôøng hôïp soá löôïng caùc öùng cöû vieân BKS thoâng qua ñeà cöû vaø öùng cöû vaãn khoâng ñuû soá löôïng 
caàn thieát, Ban kieåm soaùt ñöông nhieäm coù theå ñeà cöû theâm öùng cöû vieân vaø phaûi ñöôïc Ñaïi hoäi coå 
ñoâng thoâng qua tröôùc khi tieán haønh baàu cöû. 

3.3. THÔØI HAÏN NHAÄN HOÀ SÔ ÖÙNG CÖÛ/ ÑEÀ CÖÛ 
- Hoà sô tham gia öùng cöû/ ñeà cöû thaønh vieân Ban kieåm soaùt göûi veà Ban toå chöùc Ñaïi hoäi 

tröôùc 16h30 ngaøy 22/04/2019 theo ñòa chæ: 328 Voõ Vaên Kieät, Phöôøng Coâ Giang, Quaän 1, 
Tp. HCM 

- Ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp ñeà cöû/ öùng cöû taïi Ñaïi hoäi thì coå ñoâng/ nhoùm coå ñoâng ñeà cöû, öùng 
cöû phaûi cung caáp ngay hoà sô ñeà cöø/ öùng cöû cho chuû toïa ñeå xem xeùt. Trong tröôøng hôïp 
caàn thieát, Chuû toïa seõ toå chöùc bieåu quyeát ñeå thoâng qua yù kieán Ñaïi hoäi Coå ñoâng ñeå ngöôøi 
ñoù ñöôïc chaáp nhaän hay khoâng chaáp nhaän vaøo danh saùch öùng cöû vieân thaønh vieân BKS; 

- Chæ nhöõng hoà sô cuûa öùng cöû/ ñeà cöû vaø öùng cöû vieân ñaùp öùng ñuû ñieàu kieän cuûa thaønh vieân 
BKS môùi ñöôïc ñöa vaøo danh saùch coâng boá taïi Ñaïi hoäi. 
 

4. THEÅ LEÄ BAÀU CÖÛ THAØNH VIEÂN BKS 
4.1. PHÖÔNG THÖÙC BAÀU THAØNH VIEÂN BKS: BAÀU DOÀN PHIEÁU 
 
- Vieäc baàu cöû caùc thaønh vieân Ban kieåm soaùt seõ ñöôïc thöïc hieän theo phöông thöùc baàu doàn 

phieáu, theo hình thöùc coâng khai, tröïc tieáp, boû phieáu kín. 
- Theo ñoù, vieäc tieán haønh baàu cöû 03 (ba) thaønh vieân BKS seõ theo caùch thöùc sau: 
 Toång soá phieáu bieåu quyeát cuûa moät coå ñoâng = Toång soá coå phaàn sôû höõu cuûa coå ñoâng x 03 

(03 laø soá löôïng thaønh vieân baàu vaøo BKS). 
 Coå ñoâng coù theå duøng toång soá phieáu cuûa mình ñeå baàu cho moät hoaëc moät soá öùng cöû vieân 

coù teân trong danh saùch öùng cöû. Coå ñoâng uûng hoä öùng vieân naøo bao nhieâu phieáu thì seõ ghi 
soá löôïng phieáu mình uûng hoä vaøo coät “Soá phieáu bieåu quyeát” beân phaûi phaàn “Hoï teân öùng 
cöû vieân”. 
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 Neáu coå ñoâng khoâng doàn phieáu cho baát kyø ngöôøi naøo trong danh saùch öùng cöû vieân thì 
phaàn “Soá phieáu bieåu quyeát” seõ ñeå troáng vaø phieáu baàu naøy vaãn xem laø hôïp leä. 

  
 Coå ñoâng chæ ñöôïc quyeàn baàu doàn phieáu cho öùng cöû vieân trong phaïm vi “Toång soá phieáu 

bieåu quyeát” cuûa mình, töùc laø toång soá phieáu baàu cho caùc öùng cöû vieân phaûi nhoû hôn hoaëc 
baèng toång soá phieáu bieåu quyeát cuûa Coå ñoâng ñoù. 

- Khi ñöôïc phaùt phieáu baàu, coå ñoâng/ñaïi dieän coå ñoâng phaûi kieåm tra laïi maõ soá coå ñoâng, 
toång soá coå phaàn sôû höõu maø hoï ñaïi dieän (Toång soá phieáu bieåu quyeát maø hoï ñaïi dieän) ghi 
treân phieáu baàu, neáu coù sai soùt phaûi thoâng baùo ngay taïi thôøi ñieåm nhaän phieáu. Phieáu baàu 
cöû ñöôïc coi laø hôïp leä khi coù ñaày ñuû, chính xaùc caùc thoâng tin theo yeâu caàu treân Phieáu 
baàu. 

 
4.2. PHIEÁU BAÀU CÖÛ: 
- Hình thöùc phieáu baàu:  
 Phieáu baàu BKS coù ñoùng daáu ñoû cuûa Coâng ty Coå Phaàn Chöông Döông. 
- Noäi dung phieáu baàu: 
Phaàn  1:  Theå  hieän maõ  soá  coå  ñoâng,  toång  soá  coå  phaàn,  toång  soá  phieáu  bieåu  quyeát 
töông öùng soá coå phaàn coå ñoâng ñoù naém giöõ nhaân vôùi 03 (thaønh vieân BKS). 
Phaàn 2: Hoï vaø teân öùng cöû vieân BKS– Soá phieáu ñöôïc baàu. 
 Ñính keøm cuøng theå leä baàu cöû laø maãu phieáu baàu BKS. 

4.3. QUY ÑÒNH VEÀ PHIEÁU BAÀU CÖÛ: 
- Phieáu baàu hôïp leä laø phieáu baàu thuoäc caùc tröôøng hôïp: 
+ Phieáu do Ban baàu cöû & kieåm phieáu phaùt haønh. 
+ Toång soá phieáu baàu cho caùc öùng cöû vieân nhoû hôn hoaëc baèng toång soá phieáu bieåu quyeát cuûa 
coå ñoâng. 
+ Phieáu baàu ñeå troáng toaøn boä. 
+ Doàn phieáu cho moät ngöôøi. 
- Phieáu baàu khoâng hôïp leä laø phieáu baàu thuoäc caùc tröôøng hôïp sau: 
+ Phieáu khoâng do Ban baàu cöû & kieåm phieáu phaùt haønh; 
+ Phieáu khoâng coù daáu  treo cuûa Coâng ty; 
+ Coå ñoâng baàu vöôït quaù toång soá phieáu bieåu quyeát cuûa mình. 
+ Coå ñoâng gaïch teân öùng cöû vieân hoaëc taåy xoùa, caïo söûa, vieát theâm noäi  dung khaùc ngoaøi quy 
ñònh cho phieáu baàu; 
+ Phieáu baàu gaïch xoùa, söûa chöõa phaàn -soá phieáu bieåu quyeát- ñöôïc baàu cuûa öùng vieân 
+ Phieáu noäp sau khi Ban kieåm phieáu ñaõ môû nieâm phong thuøng phieáu. 
+ Coå ñoâng baàu baèng tyû leä %. 
- Ñoåi phieáu baàu: 
 Trong tröôøng hôïp coù söï löïa choïn nhaàm laãn, ñaïi bieåu lieân heä vôùi Ban kieåm phieáu ñeå ñöôïc 

caáp laïi phieáu baàu môùi vaø phaûi noäp phieáu cuõ; 
 

5. TOÅ CHÖÙC KIEÅM PHIEÁU 
- Vieäc kieåm phieáu phaûi ñöôïc Ban baàu cöû & kieåm phieáu tieán haønh taïi phoøng boû phieáu ngay 

sau khi cuoäc boû phieáu keát thuùc. Tröôùc khi môû thuøng phieáu, Ban baàu cöû & kieåm phieáu 
phaûi thoáng keâ, laäp bieân baûn, nieâm phong soá phieáu khoâng ñöôïc söû duïng. 

- Ban baàu cöû & kieåm phieáu khoâng ñöôïc gaïch xoùa, söûa chöõa treân phieáu baàu. 
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6. NGUYEÂN  TAÉC  LÖÏA  CHOÏN  CAÙC  ÖÙNG  CÖÛ  VIEÂN  TRUÙNG  CÖÛ  VAØO  BKS 
 
- Ngöôøi truùng cöû thaønh vieân Ban kieåm soaùt ñöôïc xaùc ñònh theo soá phieáu baàu tính töø cao 

xuoáng thaáp, baét ñaàu töø öùng cöû vieân coù soá phieáu baàu cao nhaát cho ñeán khi ñuû soá thaønh 
vieân theo quy ñònh taïi Ñieàu leä Coâng ty laø (03) ngöôøi. 

- Tröôøng hôïp coù töø hai (02) öùng cöû vieân trôû leân ñaït cuøng soá phieáu ñöôïc baàu nhö nhau cho 
thaønh vieân cuoái cuøng thì seõ tieán haønh baàu laïi trong soá caùc öùng cöû vieân coù soá phieáu ñöôïc 
baàu ngang nhau baèng phöông thöùc söû duïng Theû bieåu quyeát tröïc tieáp trong Ñaïi hoäi theo 
03 tieâu chí (ñoàng yù/ khoâng ñoàng yù/ khoâng yù kieán). 

- Neáu keát quaû baàu cöû laàn moät khoâng ñuû soá löôïng caàn baàu thì seõ ñöôïc tieán haønh baàu cöû 
cho ñeán khi baàu ñuû soá löôïng thaønh vieân caàn baàu. 

 
7. HIEÄU LÖÏC THI HAØNH 
 
- Quy cheá vaø theå leä baàu cöû naøy ñaõ ñöôïc ñoïc tröôùc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng vaø laáy yù kieán 

bieåu quyeát cuûa toaøn theå coå ñoâng tröôùc khi tieán haønh baàu cöû. 
- Neáu ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoâng qua, seõ coù hieäu löïc thi haønh ngay vaø baét buoäc ñoái 

vôùi taát caû caùc coå ñoâng. 
 

  TM. HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ CTY   
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ĐƠN ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG  

NHIỆM KỲ 2019-2024 

Kính gửi:  Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chương Dương 
Tôi/ Chúng tôi là Cổ đông/ Nhóm cổ đông Công ty CP Chương Dương (CDC) gồm: 

STT Họ và tên CĐ 
Số CMND, 
ngày cấp, 
nơi cấp 

Số cổ phần 
sở hữu 

Tỷ lệ % 
vốn điều lệ 

Số CP sở hữu trong 
thời hạn 6 tháng 

liên tục 
Chữ ký 

       

       

       

       

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử/ ứng cử: 

Ông/Bà:………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Số CMND/Hộ chiếu: ……………………… Ngày cấp: ………………. Tại:………………….. 

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

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà …………………………. có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí 
thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên BKS tại Đại hội Cổ 
đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Chương Dương. 

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 BKS 
nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019. 

Xin trân trọng cảm ơn!        
__________, ngày____tháng____năm 2019 

NGƯỜI ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ 
 
 
 
 
Hồ sơ kèm theo: 
1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai. 
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương. 
3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử). 
4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên. 
5. Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục từ 6 tháng đến thời điểm 05/04/2019 của Công ty Chứng khoán 

Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử/ ứng cử  thành viên BKS 

COÂNG TY COÅ PHAÀN CHÖÔNG DÖÔNG 
  

 



 
 

 

 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên BKS  

Công ty CP Chương Dương nhiệm kỳ  2019-2024) 
 
 

 

 

 

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

2. Ngày tháng năm sinh: ………………………….Nơi sinh: ……………………………………… 

3. Quốc tịch:……………………………………………………………………………………….. 

4. CMND/Hộ chiếu: ……………Cấp ngày …………………..Tại ………………………………… 

5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: ………………………………………………………………… 

6. Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………… 

7. Trình độ văn hoá:…………………………………………………………………………………………………. 

8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: …………………………………………………………………. 

9. Chức vụ công tác hiện tại: ……………………………………………………………………….. 
10. Số điện thoại liên lạc:…………………………………….Email: ……………………………………..............  

11. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay) 

Từ tháng năm đến tháng năm Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì; Ở đâu? 

  

  

  

  

  

  

  

12. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên) 

Tên công ty Địa chỉ Giấy CNĐKKD Ngày cấp/ Nơi cấp Chức vụ Tỷ lệ góp 
vốn 
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COÂNG TY COÅ PHAÀN CHÖÔNG DÖÔNG 
  

 



13. Quan hệ thân nhân 

Quan hệ Họ và Tên Năm 
sinh 

Số CMND/ 
Thẻ căn 
cước 

Ngày cấp/ Nơi cấp Địa chỉ thường trú 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

14. 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 

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

Hoặc  

ĐƠN VỊ NƠI CÔNG TÁC (Nếu đại diện cho tổ chức)        
          Người khai 

              (Ký và ghi rõ họ tên) 


