
HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ  

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2010-2014 

Kính gửi:  Quý Cổ đông  

Do trong năm 2012 thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Container Việt Nam 
(Viconship) là bà Bùi Thị Bích Loan bị khởi tố liên quan đến những sai phạm tại Tổng Công ty 
Hàng hải Việt Nam Vinalines (Viconship đã có thông báo số 102/CBTT ngày 26/07/2012 tới 
UBCKNN, HoSe, website công ty). 

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Viconship bàn bạc và thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ xem xét 
thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với bà Bùi Thị Bích Loan và 
bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2010-2014. 

Bằng văn bản này, Viconship gửi đến Quý Cổ đông điều kiện, hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ 
sung 01 thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) như sau: 

1. Quyền ứng cử, đề cử thành viên BKS: 

Các Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 
sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử ứng viên vào BKS. Cổ đông hoặc 
nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên 
tục ít nhất sáu tháng có quyền ứng cử, đề cử  ứng viên bổ sung vào Ban kiểm soát theo quy 
định của Điều lệ Viconship và Pháp luật. 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên BKS: 

a. Thành viên BKS là người không thuộc đối tượng mà pháp luật và Điều lệ Công ty cấm làm 
thành viên BKS. Thành viên BKS phải là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. 
Thành viên BKS có thể không phải là cổ đông của Công ty. 

b. Thành viên BKS không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không 
phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các 
báo cáo tài chính của Công ty. 

c. Thành viên BKS không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, Tổng giám 
đốc, và người quản lý khác. Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý Công ty.  

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử 01 ứng viên bổ sung vào BKS bao gồm: 

a. Thư ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) 

b. Sơ yếu lý lịch có  xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu đính kèm) 

c. Giấy uỷ quyền (nếu có) (theo mẫu đính kèm)  

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đề cử: 

a. Thời gian: trước 16h ngày 12/03/2013; 

b. Địa chỉ nhận hồ sơ: 

Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị  – Công ty Cổ phần Container Việt Nam  

Số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng 

Điện thoại: (031)3 836 705  Fax: (031)3 836 104 
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THƯ ĐỀ CỬ 

ỨNG VIÊN BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT  

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2010 - 2014 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Container Việt Nam (“Viconship”) 

 

Tên cổ đông: …………………………………............................................................................... 

hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Container Việt Nam  

Số Giấy CNĐKKD / CMND /Hộ chiếu……………………………………………………………. 

cấp ngày: …………………………..  tại: ………………………………………………………….. 

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

Điện thoại: …………………………. Fax: ……………………………  

Tổng số cổ phần sở hữu tại Viconship (nắm giữ liên tục ít nhất trong 6 tháng):   

bằng số: …………….(bằng chữ: …..……………………………………………………………) 

Chiếm: ……..… % vốn điều lệ của Viconship. 

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát trong Điều lệ 
hiện hành của Viconship, chúng tôi đề cử ứng cử viên bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 
- 2014 của Viconship tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 tổ chức vào ngày 16/03/2013. 

Người được đề cử như sau: 

Ông /bà: …………………………………………………………………………………………….  

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………… 

Số Giấy CMND / hộ chiếu: …………………cấp ngày: …………… tại: ……………………….. 

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

Điện thoại: …………………………. Fax: ……………………………  

Trân trọng kính chào. 

Hồ sơ gửi kèm: 
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) 
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu ứng 

viên, văn bằng liên quan 
-  ………………………. 

…………, ngày      tháng        năm 2013 
(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu) 

Mẫu 1: Dành cho   
01 cổ đông đề cử 
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THƯ ĐỀ CỬ 

ỨNG VIÊN BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT  

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2010 - 2014 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Container Việt Nam (“Viconship”) 

 

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Container Việt Nam, tổng số cổ phần sở hữu tại 
Viconship (nắm giữ liên tục ít nhất trong 6 tháng):   

bằng số: …………….(bằng chữ: …..……………………………………………………………) 

Chiếm: ……..… % vốn điều lệ của Viconship. 

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát trong Điều lệ 
hiện hành của Viconship, chúng tôi đề cử ứng cử viên bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 
- 2014 của Viconship tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 tổ chức vào ngày 16/03/2013. 

Người được đề cử như sau: 

Ông /bà: ……………………………………………………………………………………………. 

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………… 

Số Giấy CMND / hộ chiếu: …………………cấp ngày: …………… tại: ……………………….. 

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

Điện thoại: …………………………. Fax: ……………………………  

Danh sách cổ đông đề cử: 

STT Tên cổ đông Số CMND/ 
CNĐKKD 

Số cổ phần Thời hạn 
sở hữu 

Ký, ghi rõ họ  
tên/ đóng dấu 

1      
2      
…..      

Tổng số cổ phần     

Trân trọng kính chào. 

Hồ sơ gửi kèm: 
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) 
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu ứng 

viên, văn bằng liên quan 
-  ………………………. 

…………, ngày      tháng        năm 2013 
(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu) 

Mẫu 2: Dành cho 
nhóm cổ đông đề cử 
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THƯ ỨNG CỬ 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2010 - 2014 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Container Việt Nam (“Viconship”) 

 

Tên cổ đông: …………………………………................................................................................ 

hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Container Việt Nam  

Số CMND /Hộ chiếu……………………………………………………………………………….. 

cấp ngày: …………………………..  tại: ……………………………………..…………………… 

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

Điện thoại: …………………………. Fax: ……………………………  

Tổng số cổ phần sở hữu tại Viconship (nắm giữ liên tục ít nhất trong 6 tháng):   

bằng số: …………….(bằng chữ: …..……………………………………………………………) 

Chiếm: ……..… % vốn điều lệ của Viconship. 

Sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát trong Điều lệ 
hiện hành của Viconship, tôi xin ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014 của 
Viconship tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 tổ chức vào ngày 16/03/2013. 

Trân trọng kính chào. 

Hồ sơ gửi kèm: 
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) 
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu ứng 

viên, văn bằng liên quan 

…………, ngày      tháng        năm 2013 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

Mẫu 3: Dành cho   
cổ đông đề cử 
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SƠ YẾU LÝ LỊCH 

CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO BAN KIỂM SOÁT  

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM 

1.  Họ và tên:   ....................................................................................................   

2.  Giới tính:    ....................................................................................................  

3.  Ngày tháng năm sinh: ...................................................................................  

4.  Nơi sinh:  .......................................................................................................  

5.  Quốc tịch:  .....................................................................................................  

6.  CMND/hộ chiếu số: …………….. cấp ngày: ………. tại: ………………..      

7.  Dân tộc:  ........................................................................................................  

8.  Quê quán:  .....................................................................................................  

9.  Địa chỉ thường trú:  .......................................................................................  

10.  Số ĐT liên lạc: ..............................................................................................  

11.  Trình độ văn hóa:  .........................................................................................  

12.  Trình độ chuyên môn:  ..................................................................................  

13.  Quá trình công tác:  

 + Từ …. đến  .................................................................................................  

 + Từ …. đến  .................................................................................................  

14.  Chức vụ công tác hiện nay:  ..........................................................................  

15.  Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác : .................................................  

16.  Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):  ............................................................  

17.  Quyền lợi mâu thuẫn đối với với Công ty (nếu có): .....................................   

18.  Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): .......................................................  

19.  Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ:  

 



+ Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu tại Viconship: .....................................  

 + Sở hữu cá nhân: .........................................................................................  

20.  Những người liên quan và số lượng cổ phần nắm giữ : 

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

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

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

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

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 có thẩm quyền 

(chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi cá 
nhân làm việc) 

_________, ngày    tháng        năm 2013 

Ứng cử viên 
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…………., ngày ….. tháng ….. năm 2013 

GIẤY ỦY QUYỀN 

(ứng cử vào Ban kiểm soát) 

 

Bên ủy quyền: Tên cổ đông:  

- CMND/Hộ chiếu của cổ đông là cá nhân: ……………… cấp ngày: ………… tại: …………….. 

- Số GPĐKKD của cổ đông pháp nhân: ……………… cấp ngày: ………… tại: ……………...... 

Người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………………….. 

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

- Điện thoại: ……………………………………………………………………… 

- Số CP sở hữu (nắm giữ liên tục ít nhất 6 tháng) : ……………………………… 

Tôi đồng ý uỷ quyền cho: 

Bên được ủy quyền: Ông/ bà: ………………………………………………….. 

CMND/hộ chiếu số: …………….. cấp ngày:  ………… tại: ……………………………………… 

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

- Điện thoại: ……………………………………………………………………………………….. 

Được đại diện cho ………………….. cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gia ứng cử vào thành viên 
Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Container 
Việt Nam tổ chức vào ngày 16/03/2013. Người được ủy quyền chỉ được thực hiện những công 
việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy 
định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam. 

Bên được ủy quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Bên ủy quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu) 

 

 


