
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập nhóm cổ đông

gồm những cổ đông sau:

STT Họ và tên
Số cổ phần nắm giữ (đại

diện hoặc sở hữu)
Chữ ký của cổ đông

1

2

3

Sau khi nghiên cứu quy định về tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát

và quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2022 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam được tổ chức ngày

26/4/2022, nhóm cổ đông xin được đề cử Ông/bà sau là ứng viên của Ban kiểm soát

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông/(bà):……………………………………,ngày sinh:………………………………… 

CMND/hộ chiếu số:……………………….,ngày cấp:……….…… Nơi cấp:…………… 

Địa chỉ thường trú  :……………………………………………………………..................

Đơn vị Công tác:…………………………………………………………………………..

Trình độ học vấn: ……………….Chuyên ngành:…………………………………………

Đề nghị ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thực hiện thủ tục

để Ông/bà………………tham gia bầu  cử  vào  Ban kiểm soát  của  Công ty   Cổ phần

Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam  nhiệm  kỳ  2022-    2027. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, chúng tôi xin

cam đoan ông/bà……………………..sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để

đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:
(i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (theo mẫu);

(ii) Bản  sao  hợp  lệ  CMND/CCCD/hộ  chiếu  và  các
bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

……….., ngày tháng năm 2022
Người đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nhóm cổ đông





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

Trên cơ sở tinh thần thống nhất và hợp tác, chúng tôi tự nguyện lập nhóm cổ đông

gồm những cổ đông sau:

STT Họ và tên
Số cổ phần nắm giữ (đại

diện hoặc sở hữu)
Chữ ký của cổ đông

1

2

3

Sau khi nghiên cứu quy định về tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản

trị và quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2022 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam được tổ chức ngày

26/04/2022, nhóm cổ đông xin được đề cử Ông/bà sau là ứng viên của Hội đồng quản trị

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông/(bà):………………………………… ,ngày sinh:…………………………………… 

CMND/hộ chiếu số:………………..,……..,ngày cấp:……….……..,nơi cấp:…………… 

Địa chỉ thường trú  :……………………………………………………………..................

Đơn vị Công tác:…………………………………………………………………………..

Trình độ học vấn: ……………….Chuyên ngành:…………………………………………

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thực hiện thủ tục

để Ông/bà…………tham gia bầu  cử  vào  Hội  đồng  quản  trị  của  Công ty cổ  phần

Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam  nhiệm  kỳ  2022-2027. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, chúng tôi

xin cam đoan ông/bà……………………..sẽ đem hết năng lực và tâm huyết của bản

thân để đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:
(i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (theo mẫu);

(ii) Bản sao hợp lệ CMND/CCC/hộ chiếu và các bằng
cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

……….., ngày tháng năm 2022
Người đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nhóm cổ đông





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Kính gửi: Ban tổ chức  Đại hội đồng cổ đông 

                  Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (Công ty)

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………...

CMND/CCCD số:……………………., ngày cấp:………………, tại:……………………….

Địa chỉ thường trú  :…………………………………………………………….......................

Trình độ học vấn:…………………………., chuyên ngành:………………………………….

Hiện đang sở hữu:…………………cổ phần (Bằng chữ:……………………………………..)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):……………………………………………………..

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí

thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

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 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội cổ đông thường niên

năm 2022 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:
(i) Sơ yếu lý lịch do người ứng cử khai (theo mẫu);

(ii) Bản  sao  hợp  lệ  CMND/CCCD/hộ  chiếu  và  các
bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

……….., ngày tháng năm 2022

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Kính gửi: Ban tổ chức  Đại hội đồng cổ đông 

                  Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (Công ty)

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………...

CMND số:……………………., ngày cấp:………………, tại:……………………………….

Địa chỉ thường trú  :…………………………………………………………….......................

Trình độ học vấn:…………………………., chuyên ngành:………………………………….

Hiện đang sở hữu:…………………cổ phần (Bằng chữ:……………………………………..)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):……………………………………………………..

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí

thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam.

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 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội cổ đông thường

niên năm 2022 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:
(i) Sơ yếu lý lịch do người ứng cử khai (theo mẫu);

(ii) Bản  sao  hợp  lệ  CMND/CCCD//hộ  chiếu  và  các
bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

……….., ngày tháng năm 2022

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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