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TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

Về việc: HĐQT, BKS đương nhiệm mãn nhiệm kỳ và tổng hợp danh sách 
ứng cử viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III giai đoạn 2018-2023. 

–––––––––––––––––––––––– 
 

  Kính thưa: Quý vị cổ đông 
 

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II giai đoạn 2013-2018 được Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua với nhiệm kỳ 5 nămđến nay đã hết 
nhiệm kỳ. Trong 5 năm qua Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao. 

Nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, 
BKStheo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Ban tổ chức Đại hội đã gửi quy định 
tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS và các mẫu đơn tới các quý vị cổ 
đông. Đến thời điểm này, chúng tôi nhận được các đơn ứng cử, đề cử đảm bảo theo 
tiêu chuẩn quy định HĐQT, BKS như sau:(xếp theo vần ABC). 

I. Danh sách ứng cử viên vào HĐQT giai đoạn 2018-2023. 

1. Ông/bà: 

2. Ông/bà: 

3. Ông/bà: 

4. Ông/bà: 

5. Ông/bà: 

……………. 

II. Danh sách ứng cử viên vào BKS giai đoạn 2018-2023. 

1. Ông/bà: 

2. Ông/bà: 

3. Ông/bà: 

…………….. 

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2018 xem xét quyết định các vấn đề sau trước khi tiến hành bầu cử: 

1. Thống nhất thời gian của nhiệm kỳ III giai đoạn từ 2018-2023. 

2. Thống nhất số lượng thành viên HĐQT là 05 người; Số lượng thành viên BKS 
là 03 người. 

3. Thống nhất thông qua danh sách ứng viên nêu trên. 

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, chấp thuận./. 
 

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
                                                             CHỦ TỌA ĐOÀN                                                              




