
























































































































































































































































































CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
THƯ ỨNG CỬ 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 

Kính gửi:  Ban tổ chức đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2021  

                      Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn. 

 

Tôi tên là: TRẦN TUYẾT LOAN 

Ngày sinh: 02/05/1978 

Địa chỉ thường trú: 2249 Tổ 15, khu phố 6, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, 

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Điện thoại: 0909.434.060. 

Số CMND: 077178001030 Ngày cấp: 18/09/2018 Tại: Cục Trưởng CCS ĐKQL Cư trú 

& DLQG về dân cư. 

Trình độ học vấn: Đại học chuyên ngành Quản trị TCKT. 

Căn cứ quyết định số 347/QĐ-NĐBR ngày 22/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty 

Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa về việc “Cử nhân sự tham gia ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 

2019-2024 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn”. 

Tôi đại diện cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa với số lượng đại diện là 

15.004.895 cổ phần, tương ứng với 25% vốn điều lệ của Công ty tính đến ngày chốt 

danh sách cổ đông ngày 23/3/2021. 

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi ứng cử vào vị trí thành 

viên Ban Kiểm soát của Công ty Thủy điện Buôn Đôn. 

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

định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thay thế thành viên BKS của Công ty. 

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

sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và 

Quy chế bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021. 

Trân trọng.   

Hồ sơ kèm theo: 

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu  

2. Hộ khẩu thường trú 

3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân và 

các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của 

người ứng cử.  

 

 

 

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 28 tháng 3 năm 2021 

NGƯỜI ỨNG CỬ 

 

Trần Tuyết Loan 
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