








[Type text] 
 
                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                             ----------------------------------- 
 

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN 
Tham dự Chương trình nghị sự và biểu quyết tại  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 

Công ty Cổ phần Long Hậu ( LHC) 
  

Căn cứ điều số 11 và 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ V được thông 
qua ngày 28/04/2011 Về quyền của Cổ đông và Đại diện được ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần 
Long Hậu. 

 
Tôi tên  : ……………………………………………………………………………… 
Địa chỉ  : ………………………………………………………………………..…… 
CMND Số  : …………………………   Cấp ngày …………. Tại ……….…… 
Là Cổ đông của Công ty Cổ Phần Long Hậu với: ……………….. cổ phần. 
 
Xác nhận: (chọn mục (a)  hoặc mục (b) 

a. Xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên  (đánh dấu  vào ô này nếu  chọn) 

b. Ủy quyền tham dự: 

Nay chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Đại diện (Xin vui lòng đánh dấu  vào ô đã chọn hoặc điền 
đầy đủ thông tin chi tiết nếu chọn  người khác)  dưới đây:  

 Ông Bùi Vân Ảnh         - Chủ tịch HĐQT  
 Ông Trần Mạnh Châu          - Thành viên HĐQT 
 Bà Võ Thị Huyền Lan  - Thành viên HĐQT 
 Ông Trần Hồng Sơn   - TGĐ LHC 
 Khác:   

 Ông /Bà : ……..…………………………………………………………….. 
 Địa chỉ  : …………………………………………………………………… 
 CMND số :…………………ngày cấp ……… nơi cấp …………………… 
Đại diện cho Tôi tham dự chương trình nghị sự, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2012 ngày 24/04/2012; Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này. 
Trân trọng kính chào. 

 
Người được ủy quyền 

(Ký tên xác nhận) 
 
 
 
 

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

……….., ngày ….... tháng .… năm 2012 
Cổ đông xác nhận hoặc ủy quyền 

(Ký và ghi họ tên) 
 
 
 
 
                   ----------------------------------- 

  
 
Ghi chú : 

− Giấy xác nhận/ ủy quyền vui lòng gửi cho Ban tổ chức trước ngày 17/04/2012 theo  
Số Fax: 08-37818940 hoặc đường bưu điện:  
HỘP THƯ LƯU KÝ BƯU ĐIỆN HIỆP PHƯỚC, NHÀ BÈ, TPHCM 
CÔNG TY CỔ PHẦN  LONG HẬU 
Ấp 3, xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 
Người nhận: Cô Đỗ Thị Quỳnh Như  – Phòng Tài Chính- Kế Toán 

- Cổ đông khi đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời. 

MS:  



CÔNG TY CỔ PHẦN  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
LONG HẬU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 -----------oOo---------- 

 

GIẤY ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
Dành cho ứng viên ứng cử vào Hội đồng quản trị  

 

Họ và tên : ……...………………………….   ngày sinh…./…./…….... 
Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………… 
Quốc tịch: …………………………………………………………………………………… 
Địa chỉ thường trú:  
Số CMND/Passport: ……………ngày cấp: …./…./……....tại: …………… 
Điện thoại: ……………fax: …………………….. e-mail: …………………………… 
- Là cổ đông : Phổ thông Sở hữu: ……CP, tương đương ………%Vốn điều lệ Tổng CTCP. 
- Là Đại diện nhóm cổ đông  Sở hữu: ……CP, tương đương …….…% Vốn điều lệ Tổng CTCP. 
 
Đề nghị Ban Tổ Chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Long Hậu: 

I. Cá nhân tự ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 tại kỳ ĐHĐCD 
thường niên 2012   

II. Đề cử ứng viên bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 tại kỳ ĐHĐCD thường 
niên 2012    

1. ……………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………….. 

 

 

 

          ………., ngày ….. tháng …… năm 2012 

Xác nhận hợp lệ của Ban Tổ chức                     Cổ đông/ Đại diện nhóm Cổ đông 

                     (ký/ họ tên)                                                         (ký/ họ tên) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS:         



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ  
 

STT Tên cổ đông Mã số cổ 
đông Địa chỉ 

Tổng số 
cổ phần 
sở hữu 

Ký tên 
(đóng dấu) 

01  
 

    

02  
 

    

03  
 

    

04  
 

    

05  
 

    

06  
 

    

07  
 

    

08  
 

    

09  
 

    

10  
 

    

Tổng cộng 
 

  

 
Ghi chú: 
 
1. Hồ sơ ứng cử gồm: 

-Phiếu tự ứng cử/đề cử 

- Lý lịch trích ngang (mẫu đăng tải tại website www.longhau.com.vn ) 

2. Vui lòng gửi hồ sơ ứng cử trước ngày 17/04/2012 thông qua: 

Fax: 08-37818940 hoặc đường bưu điện đến: 

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông CTCP LONG HẬU 
HỘP THƯ LƯU KÝ BƯU ĐIỆN HIỆP PHƯỚC, NHÀ BÈ, TPHCM 
Công ty Cổ Phần Long Hậu 
Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 
 

Mọi thông tin khác, vui lòng liên hệ:  

Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, ĐT: 08-37818929 (máy nhánh:114) hoặc di động 0909 612 456 

3.Nếu hồ sơ gửi bằng bản fax, vui lòng cung cấp bản chính cho tiếp tân khi tham dự đại hội  

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
LONG HẬU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 -----------oOo---------- 

 

GIẤY ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  
Dành cho ứng viên ứng cử vào Ban Kiểm Soát  

 

Họ và tên : ……...………………………….   ngày sinh…./…./…….... 
Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………… 
Quốc tịch: …………………………………………………………………………………… 
Địa chỉ thường trú:  
Số CMND/Passport: ……………ngày cấp: …./…./……....tại: …………… 
Điện thoại: ……………fax: …………………….. e-mail: …………………………… 
- Là cổ đông : Phổ thông   Sở hữu: ……CP, tương đương ………%Vốn điều lệ Tổng CTCP. 
- Là Đại diện nhóm cổ đông   Sở hữu: ……CP, tương đương …….…% Vốn điều lệ Tổng CTCP. 
 
Đề nghị Ban Tổ Chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Long Hậu: 

III. Cá nhân tự ứng cử bổ sung vào Ban Kiểm Soát kỳ 2011 – 2015 tại kỳ ĐHĐCD thường niên 
2012   

IV. Đề cử ứng viên bổ sung vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 tại kỳ ĐHĐCD thường niên 
2012    
 1……………………………………………………………………….. 
 2.……………………………………………………………………….. 
 3.……………………………………………………………………….. 
 4.……………………………………………………………………….. 

 

 

 

………., ngày ….. tháng …… năm 2012 

Xác nhận hợp lệ của Ban Tổ chức                           Cổ đông/ Đại diện nhóm Cổ đông 

               (ký/ họ tên)                                                                (ký/ họ tên) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS:         



 

 

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ  
 

STT Tên cổ đông Mã số cổ đông Địa chỉ 
Tổng số 
cổ phần 
sở hữu 

Ký tên 
(đóng dấu) 

01  
 

    

02  
 

    

03  
 

    

04  
 

    

05  
 

    

06  
 

    

07  
 

    

08  
 

    

09  
 

    

10  
 

    

 
Tổng cộng 

  

 
Ghi chú: 
 
1. Hồ sơ ứng cử gồm: 

-Phiếu tự ứng cử/đề cử 

- Lý lịch trích ngang (mẫu đăng tải tại website www.longhau.com.vn ) 

2. Vui lòng gửi hồ sơ ứng cử trước ngày 17/04/2012 thông qua: 

Fax: 08-37818940 hoặc đường bưu điện đến: 

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông CTCP LONG HẬU 
HỘP THƯ LƯU KÝ BƯU ĐIỆN HIỆP PHƯỚC, NHÀ BÈ, TPHCM 
Công ty Cổ Phần Long Hậu 
Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 
 

Mọi thông tin khác, vui lòng liên hệ:  
Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, ĐT: 08-37818929 (máy nhánh:114) hoặc di động 0909 612 456 
 

3. Nếu hồ sơ gửi bằng bản fax, vui lòng cung cấp bản chính cho tiếp tân khi tham dự đại hội.  

 



 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

1. Họ và tên :  
2. Giới tính :  
3. Số CMND :                    Ngày cấp:           Nơi cấp:  
4. Ngày tháng năm sinh:  
5. Nơi sinh  :  
6. Quốc tịch :  
7. Dân tộc  :  
8. Quê quán :  
9. Địa chỉ thường trú:  
10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:                               Di động:  
11. Trình độ văn hoá:  
12. Trình độ chuyên môn:  
13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua): 

- Từ năm nào đến năm nào: làm ở đâu, chức vụ gì. 
 
 
 
 

- Từ ... đến nay: ... 
14. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:   
15. Số cổ phần nắm giữ:                cổ phần (cổ phần của công ty cổ phần Long Hậu) 

Trong đó:  + Sở hữu cá nhân:         cổ phần 
     + Đại diện sở hữu:       cổ phần 
16. Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:  
17. Các khoản nợ đối với công ty:  
18. Hành vi vi phạm pháp luật :  
19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành ):  
 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin 
chịu  trách nhiệm trước pháp luật. 

Xác nhận của Cơ quan 
 

TP HCM, ngày ...  tháng ... năm 2012 
Người khai 

 
 
 
 
 

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




















