
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THƯ ĐỀ CỬ  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2024 

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt 

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt đại diện ……………. cổ phần, 

chiếm …....% trên tổng số cổ phần do Quý Công ty phát hành, đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2020 Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt cho chúng tôi/tôi được đề cử: 

Ông (Bà):  ..........................................................................................................................................  

Số CMND/HC: ……………………Ngày cấp: ……………….. Nơi cấp: ..........................................  

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

 .......................................................................................................................................................... 

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

Xét thấy bản thân Ông (bà) ……………………………….. có đủ các điều kiện được quy định trong 

Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt, chúng tôi/ tôi làm 

thư này đề cử Ông (bà) ……………………………….. làm ứng cử viên để bầu giữ chức vụ Thành 

viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2024. 

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm: 

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (tự khai) 

- Bản sao có công chứng các tài liệu của ứng viên: 

 CMND (hoặc passport). 

 Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn). 

 Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn. 

 Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử). 

 Hồ sơ khác 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị các ứng cử viên sẽ tuân thủ 

nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty đồng thời xin đem hết 

năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. 

Trân trọng cảm ơn! 

 …………, ngày……tháng …… năm 2020 

Người/Nhóm người đề cử 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 


