
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-----------o0o--------- 

 

ĐƠN ỨNG CỬ 
Tham gia Hội đồng quản trị (hoặc Ban kiểm soát) 

Công ty cổ phần Cầu 14 nhiệm kỳ 2020-2025 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cầu 14 

 

Căn cứ Thông báo số:      /TB-HĐQT ngày 12/6/2020 của Hội đồng quản trị Công 
ty cổ phần Cầu 14 về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu HĐQT, BKS Công ty cổ phần 
Cầu 14 nhiệm kỳ 2020- 2025. 

- Tên tôi là (tổ chức/cá nhân): ………………………………………………………. 
- Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD: …………………….; Cấp ngày: …/…/…….;  

Nơi cấp: ………………………………… 

- Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………. 
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): …………………………………………… 
- Số cổ phần sở hữu: ………………… cổ phần; chiếm ……..% số cổ phần có 

quyền biểu quyết 
- Thời gian sở hữu từ: ………………………………………………………………... 

Tôi xin tham gia ứng cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bầu làm 
thành viên HĐQT (hoặc BKS) Công ty cổ phần Cầu 14 nhiệm kỳ 2020-2025. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT (hoặc BKS), tôi xin 
hứa đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công 
ty. 

Xin trân trọng cảm ơn.  

 

Hồ sơ kèm theo:  

- Bản sao CMND/Hộ chiếu.  
- Sơ yếu lý lịch ứng viên. 
- Bằng cấp   

………….., ngày ……. tháng …… năm 2020 

             NGƯỜI ỨNG CỬ 

          (Ký. đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

ĐƠN ĐỀ CỬ 
Ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (hoặc Ban Kiểm soát) 

Công ty cổ phần Cầu 14 nhiệm kỳ 2020-2025 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cầu 14 

 

Căn cứ Thông báo số:       /TB-HĐQT ngày 12/6/2020 của HĐQT Công ty cổ 
phần Cầu 14 về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu HĐQT, BKS Công ty cổ phần Cầu 14 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Tên tổ chức, cá nhân đề cử: ……………………………………………………… 
- Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD: …………………….; Cấp ngày: …/…/…….;  

Nơi cấp: ………………………………… 

- Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………. 
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): …………………………………………… 
- Số cổ phần sở hữu: ………………… cổ phần; chiếm ……..% số cổ phần có 

quyền biểu quyết 

Xin đề cử ông, bà có tên sau đây để Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cầu 14 
năm 2020 bầu làm thành viên HĐQT (hoặc BKS) nhiệm kỳ 2020-2025; gồm: 

1. Ông, bà: ………………………………………………………………………………… 

- Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD: …………………….; Cấp ngày: …/…/…….;  

Nơi cấp: ………………………………… 

- Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………. 
- Trình độ văn hóa: ………………………………………………………………… 
- Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………… 

2. Ông, bà: ………………………………………………………………………………… 

- Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD: …………………….; Cấp ngày: …/…/…….;  

Nơi cấp: ………………………………… 

- Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………. 
- Trình độ văn hóa: ………………………………………………………………….. 
- Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………… 

Hồ sơ kèm theo:  

- Bản sao CMND/Hộ chiếu.  
- Sơ yếu lý lịch ứng viên. 
- Bằng cấp   

………….., ngày ……. tháng …… năm 2020 

             NGƯỜI ĐỀ CỬ 

          (Ký. đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 



TRÍCH NGANG SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

1. Họ và tên khai sinh: ………………………………………..- Giới tính : Nam (Nữ) 

2. Dân tộc:     - Tôn giáo :         - Quốc tịch: Việt Nam 

3. Sinh ngày :     tháng        năm   

4. Quê quán:  

5. Nơi ở hiện nay:    

6. Giấy CMND số:                                ,- Cấp ngày                  ,- Nơi cấp:   

7. Trình độ:  - Văn hóa: 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ:   

8.Tóm tắt quá trình công tác:   
Từ 

tháng, 
năm 

Đến 
tháng, 
năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020 

     NGƯỜI KHAI 
          (Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 


