
  

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ  

 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Công ty Cổ phần mía đường Sóc Trăng 

             

Theo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty cổ 

phần mía đường Sóc Trăng (SOSUCO) nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập thành nhóm 

cổ đông gồm những cổ đông sau:  

STT HỌ  VÀ  TÊN 
Mã số  

cổ đông 

Số cổ phần nắm giữ 

( cổ phần) 

Chữ ký của cổ 

đông 

1     

2     

3     

Tổng cộng 
  

 Nhóm cổ đông …………………. chúng tôi sở hữu …….…..cổ phần , xin được 

đề cử Ông/Bà có tên sau là ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của 

Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng:  

1. Hội đồng quản trị 

- Họ và tên: ………………………….  Năm sinh: ……………….. 

- CCCD/CMND: ………………….. cấp ngày: ……………….,  nơi cấp: 

…………… 

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

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

2. Ban kiểm soát 

- Họ và tên: ………………………….  Năm sinh: ……………….. 

- CCCD/CMND: ………………….. cấp ngày: ……………….,  nơi cấp: 

…………… 

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

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

Nhóm cổ đông 



  

        Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty xem xét đề cử ứng viên trên tham gia bầu 

vào HĐQT và BKS của công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng nhiệm kỳ 2018 – 2023.        

       Xin trân trọng cảm ơn.  

 

 

             

 

 

 

 

               

Hồ sơ kèm theo:  

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước công dân;  

- Lý lịch trích ngang của ứng viên.  

Sóc Trăng,  ngày     tháng 11 năm 2022 

Đại diện cổ đông đề cử 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

 

ĐƠN ỨNG CỬ 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Công ty Cổ phần mía đường Sóc Trăng 
 

          Theo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty cổ 

phần mía đường Sóc Trăng (SOSUCO) nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

 Họ và tên:   …………………………………  Năm sinh: …………………..    

CMND/Thẻ CCCD số:  ……………… Ngày cấp: ………….  Nơi cấp: ……………… 

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

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………… 

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

Số cổ phần sở hữu/ủy quyền: ………………………….. 

 Tôi làm đơn nầy tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần mía đường 

Sóc Trăng nhiệm kỳ 2018 – 2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

Xin trân trọng cảm ơn.  

 

Hồ sơ kèm theo:  

- Bản sao CMND/Thẻ CCCD;  

- Sơ yếu lý lịch trích ngang.  

…………., ngày ……. tháng…… năm 2022 

Người ứng cử 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỰ ỨNG CỬ 



  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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ĐƠN ỨNG CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Công ty Cổ phần mía đường Sóc Trăng 

 

          Theo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty cổ 

phần mía đường Sóc Trăng (SOSUCO) nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

 Họ và tên:   …………………………………  Năm sinh: …………………..    

CMND/Thẻ CCCD số:  ……………… Ngày cấp: ………….  Nơi cấp: ……………… 

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

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………… 

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

Số cổ phần sở hữu/ủy quyền: ………………………….. 

 Tôi làm đơn nầy tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía 

đường Sóc Trăng nhiệm kỳ 2018 – 2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2019. 

Xin trân trọng cảm ơn.  

 

Hồ sơ kèm theo:  

- Bản sao CMND/Thẻ CCCD;  

- Sơ yếu lý lịch trích ngang.  

…………., ngày ……. tháng…… năm 2022 

Người ứng cử 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

TỰ ỨNG CỬ 



  

 


