
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN ỨNG CỬ 
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN 
 

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn 
 

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

CMND số: .......................................Ngày cấp: ....../......./..............Nơi cấp: ........................... 

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

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

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .................................................................................. 

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành 

viên Ban Kiểm soát tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban 

Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn và các 

quy định pháp luật có liên quan, tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia Ban Kiểm soát Công ty 

Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn. 

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn cho 

tôi được ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018-

2022. 

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn này. 

Trân trọng. 

                             ............., ngày ...... tháng      năm 2018 

 CỔ ĐÔNG 
                                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ 
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN 
 

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn 
 

 

Tên cổ đông: .................................................................................................... 

CMND/ĐKKD số: ...........................Ngày cấp: ....../......./..............Nơi cấp: .......................... 

Địa chỉ: ............... .................. ................................................................................................. 

Hoặc Nhóm cổ đông (theo danh sách đính kèm trang sau) 

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .................................................................................. 

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành 

viên Ban Kiểm soát tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban 

Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn và các 

quy định pháp luật có liên quan, tôi/ chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng viên tham gia Ban 

Kiểm soát Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn. 

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn cho 

tôi/tổ chức chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Lọc Hóa 

dầu Bình Sơn nhiệm kỳ 2018-2022, cụ thể như sau: 

 

STT Họ và tên 
Số CMND/Hộ 

chiếu 
Địa chỉ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo Đơn này. 

Trân trọng. 

                             ............., ngày ...... tháng      năm 2018 

 CỔ ĐÔNG 
                                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN 

 

STT Tên cổ đông 
Số CMND/ĐKKD, 

nơi cấp, ngày cấp 
Địa chỉ 

Tổng số cổ 

phần sở 

hữu 

Ký tên xác 

nhận, đóng 

dấu (nếu có) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Tổng cộng   

 
 


