
Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ : 

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

Địa chỉ: Tầng 25 Tòa nhà CEO, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội 

Thời gian: chậm nhất trước 15 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 06 năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----------o0o---------- 

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ 

Thành viên Hội đồng quản trị 

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

Cổ đông:................................................................................................................................................ 

Số ĐKDN/CMND/Hộ chiếu:........................ Ngày cấp ............... Nơi cấp ........................................... 

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:…………………………………...................... 

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

Số cổ phần:............................................................................................................................................. 

(Bằng chữ:………………………………………………………………………………….......................……)  

Tương ứng với tổng mệnh giá: ................................................................................ đồng 

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị tại 

Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021, 

Tôi đề nghị : 

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị  

2. Cổ đông đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị  

- Họ tên người được đề cử: …………………………………………………………………….. 

- Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………. 

- Số CMND/Hộ chiếu:…………………Ngày cấp……………Nơi cấp……………………….. 

- Địa chỉ:………………………………………………………………………………………... 

- Thông tin khác:……………………………………………………………………………….. 

 (Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì dánh dấu √ vào ô trống tương ứng. Phiếu đề cử, ứng cử 

được gửi về Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam cùng hồ sơ ứng viên). 

Hồ sơ gửi kèm : 

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu 

- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan 

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu  

 

.........., ngày .... tháng .... năm 2021 

      Cổ đông/ Đại diện cổ đông 

 


