
TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

ĐƠN ỨNG CỬ 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

 
Kính gửi:  Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Lương thực- Thực phẩm Hà Nội 
 

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

CMND/ Hộ chiếu số:.........................Ngày cấp:…………Nơi cấp:………………. 

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

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

Đơn vị Công tác:…………………………………………………………………… 

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

Hiện đang sở hữu: …..…………    cổ phần (bằng chữ:…………………………… 

..…………………………………………..cổ phần) của Công ty Cổ phần Xuất nhập 
khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội . 

Đề nghị Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà 
Nội cho tôi được tự ứng cử tham gia bầu cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất 
nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2015– 2020. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin 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 của ứng viên. 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2017 

Người ứng cử 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

ĐƠN ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

 
Kính gửi: Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Lương thực- Thực phẩm Hà Nội 
   

Họ tên cổ đông:……………………………………………………………………... 

CMND/ Hộ chiếu/ GĐKKD số:.................Ngày cấp: ……….. Nơi cấp:…………… 

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): …………………………………………..... 

Hiện đang sở hữu: …..…………    cổ phần (bằng chữ:………………………… … 

…………………………………………..cổ phần) của Công ty Cổ phần Xuất nhập 
khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội cho tôi/ Chúng tôi đề cử: 
Ông /Bà:   
CMND/ Hộ chiếu số:……………………… 
Ngày Cấp:………………..Nơi cấp:……………… 
Địa chỉ thường trú: …..................................................................................................  

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 
Lương thực- Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại kỳ họp Đại hội cổ đông 
thường niên. 

Xin trân trọng cảm ơn.  

 
Hồ sơ kèm theo:  
- Bản sao CMND/Hộ chiếu;  

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2017 

Người đề cử 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        CÔNG TY CP XNK LT-TP HÀ NỘI                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

ĐƠN ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

 
Kính gửi:  Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu  

Lương thực- Thực phẩm Hà Nội 
 

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 
(đại diện hoặc sở hữu) 

Chữ ký của 
cổ đông 

1     

2     

3     

Tổng 
  

 

Nhóm cổ đông xin được đề cử Ông/Bà sau là ứng viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ 
phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội:  

Họ và tên: ……………………………………………………………………... 

CMND/Hộ chiếu số:.......................Ngày cấp:……….…… Nơi cấp:…………. 

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

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

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

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

Đề nghị Ban Kiểm soát xem xét đề cử ứng cử viên trên tham gia bầu cử vào Ban Kiểm 
soát của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 
2015 - 2020. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, chúng tôi xin 
cam đoan Ông/Bà …………………………… sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của 
bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phẩn Xuất nhập khẩu Lương 
thực- Thực phẩm Hà Nội. 

Xin trân trọng cảm ơn.  

 

Hồ sơ kèm theo:  
- Bản sao CMND/Hộ chiếu;  

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. 

Hà Nội, ngày       tháng     năm 2017 

Người đại diện nhóm cổ đông 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Nhóm cổ đông 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 
 
1. Thông tin cá nhân 

- Họ và tên:      

- Năm sinh:                           Giới tính:  

- Số CMND:   

- Hộ khẩu thường trú: 

- Chỗ ở hiện tại:  

- Chức vụ hiện nay:                  tại Tổ chức/Đơn vị: 

- Liên hệ:                              Điện thoại:   
  Email:   Fax:     

2.  Trình độ học vấn 
 

Thời gian Trường/Nơi đào tạo Bằng cấp 

   

   

   

3.  Kinh nghiệm công việc  
 

Thời gian Chức vụ Tên tổ chức 

   

   

   

   

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. 

Hà Nội, ngày          tháng       năm 2017 

           Người khai 

         (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Ảnh 

3x4cm 



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

 

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG 
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ 

PHẦN XNK LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI 
 

Hôm nay, ngày ….tháng….năm …., tại  .......................................................  

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- 
Thực phẩm Hà Nội cùng nhau nắm giữ……………cổ phần, chiếm tỷ lệ………% số 
cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực 
phẩm Hà Nội (danh sách đính kèm). 

Chúng tôi thống nhất đề cử: 
Ông/Bà:  .......................................................................................................  

CMND số: ........................; Ngày cấp: ............... ; Nơi cấp: ...........................  

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

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

Trình độ học vấn: .........................................................................................  

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

 ..................................................................................................................... ) 

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty 
Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại 
kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: 
Ông/Bà:  .......................................................................................................  

CMND số: ........................; Ngày cấp: ............... ; Nơi cấp: ...........................  

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

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

Trình độ học vấn: .........................................................................................  

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

 ..................................................................................................................... ) 

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc 
tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần 
Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội. 

Biên bản được lập vào lúc ….giờ….., ngày …….. 

       ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 
 
 
Ghi chú: 

- Kèm CMND photo của các thành viên  

trong nhóm và người đại diện. 


