










CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________ 

 
ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn 

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu cổ phần đến thời điểm hiện nay của 

Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn, gồm: 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
SỐ CMND, NGÀY 

CẤP, NƠI CẤP 

SỐ CP SỞ 

HỮU 
CHỮ KÝ 

     

     

     

     

 Tổng cộng:   

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các tiêu chuẩn, điều 

kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Thực 

phẩm Công nghệ Sài Gòn;  

Tôi/chúng tôi trân trọng đề cử: 

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………. 

Ngày sinh: ………………………………..Nơi sinh: …………………………….. 

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

CMND/CCCD/GPĐKKD số: ……………… Cấp ngày: …………….. Tại: ……… 

Trình độ học vấn hoặc kinh nghiệm công tác:  

……………………………………………………………………………………… 

Vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn. 

 

Tôi/chúng tôi cam đoan Ông/Bà: …………………………………… có đủ điều kiện để 

ứng cử thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên 

HĐQT, BKS tại Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài 

Gòn. 

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và 

hồ sơ kèm theo. 

Trân trọng./. 

 
………………………., ngày     tháng 05 năm 2019 

NGƯỜI ĐỀ CỬ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

 

 

Hồ sơ kèm theo: 

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai. 

- Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ tương đương. 

- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp. 



 

CỘNG HOÀ 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 CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn 

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

Ngày sinh: ………………………………..Nơi sinh: ……………………………..……… 

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

CMND/CCCD/GPĐKKD số: …………………Cấp ngày: …………….. Tại: …………… 

Trình độ học vấn hoặc kinh nghiệm công tác:  

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện nay là: ………………………….. cổ phần, tương 

ứng với: ……………..% vốn điều lệ Công ty.   

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các tiêu chuẩn, điều 

kiện ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát của CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn;  

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thực 

phẩm Công nghệ Sài Gòn. 

 

Tôi xin cam đoan mình đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của 

Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông năm 2019 

của Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn. 

 

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ 

kèm theo. 

Trân trọng./. 

 

 
………………………., ngày     tháng 05 năm 2019 

NGƯỜI ỨNG CỬ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 
Hồ sơ kèm theo: 

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai. 

- Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ tương đương. 

- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp. 



CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SÓAT 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÕN  
 

1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………....Nam - Nữ …………. 

2. Sinh ngày ……………tháng …………..năm ………………………………...……... 

3. Nơi sinh ……………………………………………………………………………… 

4. Quê quán …………………………………………………………………...……..  

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………………………………... 

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

6. Chỗ ở hiện nay …………………………………………………………..…………... 

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

7. Điện thoại ……………………………………………………………….…..……….. 

8. Dân tộc ………………………….Tôn giáo ……………………………...………….. 

9. Số chứng minh…………………..Cấp ngày .…/…./…..Nơi cấp……………………. 

10. Trình độ văn hóa …………. ……………………………………………….............. 

11. Trình độ chuyên môn ……………………….……………………………................. 

12. Quá trình công tác:  

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

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

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

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

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

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

13. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị và các chức 

danh quản lý khác:  

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

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

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

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. 
 

…………ngày ………tháng 05 năm 2019 

Xác nhận của địa phương                        Người khai 

nơi đăng ký hộ khẩu                                       (ký tên) 

 

 

 

 

Ảnh 3x4 

















 

 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN 
277-279 Lý Tự Trọng      ng   n T  n    u n    T      

 ã số doan  ng iệp: 030 0 7568 
 

Số:       /NQ- Đ T TP.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 20 9 
 

NGH  QUY T  

        đồng cổ đ ng t   ng n  n năm 2019 
 

  I H I   NG CỔ  ÔNG  

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÒN 
 

 

-  ăn c  Lu t  oan  ng iệp    c   ng   a  ã   i     ng  a  iệt  am  ã 

   c  uốc   i    a  3 s a   i t  ng qua; 

-  ăn c  Điều lệ   ng ty T ực   ẩm   ng ng ệ S i G n; 

-  ăn c  t i liệu v   iên bản  ọp Đại   i  ồng c    ng t   ng niên năm 20 9 

   c t  c  c v o ng y 31 tháng 5 năm 20 9; 
 

QUY T NGH   
 

  ều 1. Đại   i  ồng c    ng   ng ty    p ần T ực p ẩm   ng ng ệ S i G n 

t ống n ất t  ng qua 07/07 n i dung  ã    c trình b y tại Đại   i  ồng c    ng t   ng 

niên năm 20 9 gồm: 

1. Thông qua  áo cáo t ng   t  oạt   ng  in  doan  năm 20 8 v      oạc  kinh 

doanh năm 20 9.  

2. Thông qua  áo cáo  oạt   ng   i  ồng  uản tr  năm 20 8. 

3. Thông qua  áo cáo  oạt   ng Ban  i m soát năm 20 8. 

4. Thông qua  áo cáo t i c ín  năm 20 8  ã    c  i m toán v   y quyền c o   i 

 ồng quản tr  lựa c ọn   n v   i m toán báo cáo t i c ín  năm 20 9. 

5. T  ng qua việc s  dụng vốn t u    c từ   t phát hành c  o bán c  p i u riêng lẻ; 

6. Thông qua việc chi trả t   lao   i  ồng  uản tr    an  i m soát năm 20 9; 

7. T  ng qua việc t ay   i n ân sự t am gia  an  i m soát; 

  ều 2. Đại   i t ống n ất giao c o   i  ồng  uản tr  c ỉ  ạo  t  c  c tri n   ai 

t ực  iện các n i dung  g   quy t  ã    c t  ng qua tại Đại   i  ồng c    ng t   ng 

niên năm 20 9 c a   ng ty    p ần T ực p ẩm   ng ng ệ S i G n v  báo cáo Đại   i 

 ồng c    ng t   ng niên trong  ỳ  ại   i ti p theo. 

  ều 3.  g   quy t n y    c Đại   i  ồng c    ng t   ng niên năm 20 9 c a 

Công ty    p ần T ực p ẩm   ng ng ệ S i G n t ông qua v  c   iệu lực t i   n     từ 

ngày 31 tháng 5 năm 20 9./. 
 

 

 
Nơ  n ận   

-      ng; 

-  Đ T    S; 

-  an  iều   n ;   

- L u: VT. Đ T.   

    TM.   I H I   NG CỔ  ÔNG 

  CH  T CH H QT 
 

 

 

 

 

   V  T  n    ng P  ơng 

 

DỰ THẢO 
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