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PHIẾU ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ (2022 – 2027) 

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

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 
 

-  Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):…………….………………………………........ 

-  CMND/CCCD/ĐKKD: số:……….cấp ngày:  ............................... tại:………….. 

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

Cam đoan: 

 Là cổ đông nắm giữ: . . . . . . . . . . . . . . . cổ phần, tương đương . . . . . % trên tổng số 

47.499.885 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị 

Dầu khí Cửu Long tính đến ngày chốt quyền cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu 

quyết theo danh sách chốt ngày 17/03/2022.  

 Là nhóm cổ đông nắm giữ: . . . . . . . . . . .. cổ phần, tương đương . . . . . % trên tổng số 

47.499.885 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị 

Dầu khí Cửu Long tính đến ngày chốt quyền cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu 

quyết theo danh sách chốt ngày 17/03/2022, bao gồm các cổ đông có tên sau đây: 

Stt Họ tên 
Số CMND/CCCD  

Hộ chiếu /ĐKKD  
Số cổ phần Chữ ký 

1     

2     

3     

    Nay đề nghị Ban tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long như sau: 

 Ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Hoặc:  Đề cử ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027: 

1. Ông/Bà:  ................................................................  Quốc tịch:   

Số CMND/CCCD:  ............................. cấp ngày  .....................  tại:  ...........................  

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

Điện thoại liên lạc:  .....................................................................................................  

2. Ông/Bà:  ................................................................  Quốc tịch:   

Số CMND/CCCD:  ............................. cấp ngày  .....................  tại:  ...........................  

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

Điện thoại liên lạc:  .....................................................................................................  

  …………, ngày … … tháng .…. năm 2022 

  CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 
  (Ký & ghi rõ họ tên) 

 

 
 
Ghi chú: Xin vui lòng gửi Phiếu ứng cử / đề cử này về Công ty theo địa chỉ email:pvcl@dothi5a.com hoặc 

ngochue0411@gmail.com. Gửi bản chính đến địa chỉ: số 02, Lô KTM06, đường số 6, Khu đô thị 5A, phường 4, TP Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng trước ngày 05/4/2022. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
  (Dùng cho ứng cử viên bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027) 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 
 

1. Họ và tên:  ........................................................................................................................  

2. Giới tính:  .........................................................................................................................  

3. Ngày sinh:  ........................................................................................................................  

4. Nơi sinh:  ..........................................................................................................................  

5. Dân tộc :  ..........................................................................................................................  

6. Quốc tịch:  ........................................................................................................................  

7. Số CMND/CCCD:  ..........................  ngày cấp:  ....................... nơi cấp:  ........................  

8. Hộ khẩu thường trú:  ........................................................................................................  

9. Chổ ở hiện tại: ..................................................................................................................  

10. Điện thoại liên lạc:  ..........................................................................................................  

11. Trình độ văn hóa; .............................................................................................................  

12. Trình độ chuyên môn:  .....................................................................................................  

13. Quá trình và kinh nghiệm làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

   

   

   

14. Chức vụ hiện tại ở công ty:  .............................................................................................  

15. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:  .........................................................................  

16. Số lượng cổ phần được uỷ quyền hoặc nắm giữ tính đến ngày chốt quyền cổ đông sở 

hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 17/03/2022 là . . . . . . . . . 

cổ phần, chiếm tỷ lệ ..........% / Tổng số 47.499.885 cổ phần có quyền biểu quyết của 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.  
 

     Tôi xin cam kết có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không 

được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 

2020, đáp ứng đủ điều kiện ứng cử vào thành viên HĐQT. Tôi xin cam đoan những nội 

dung nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai báo sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật./. 

                            Ngày …… tháng …. năm 2022 

                                     Người khai cam kết 

 

Ảnh 4x6 


