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ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT 

Application of candidature BoD, IC’s member 
 

            Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 

                          CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐT – TM THÀNH CÔNG 

To: Organization Board of Annual General Shareholder Meeting in the year 2011 of Thanh 
Cong Textile Garment Investment Trading JSC. 
 
Tôi tên là/Full name: .................................................................................................................  

CMND số/ID No. or PP no.:  ..................... Cấp ngày/Issued date ...................... Tại/Issued by: .....  

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

Địa chỉ thường trú/Permanent residence:  ..................................................................................  

Điện thọai/Tel: ................................ Fax: .....................................Email: ....................................  

Trình độ văn hóa/Education Level::  ...........................................................................................  

Trình độ chuyên môn/Professional skill:: ....................................................................................  

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay/Current position, working place::  ...........................................  

Số cổ phần sở hữu/Number of share:  ........................................................................................  

Bằng chữ/In word:  ...................................................................................................................  

Tương ứng/ Equipvalent to: ………………………………………………… % vốn điều lệ Công ty/ of total 
charter capital of Thanh Cong. 

Sau khi nghiên cứu Thông báo của HĐQT về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS Công ty cổ 
phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công, đối chiếu với các tiêu chuẩn thành viên HĐQT/BKS 
và quyền ứng cử, Tôi xin ứng cử thành viên (vui lòng đánh dấu  vào một trong hai lựa chọn)  
HĐQT hoặc  BKS của Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công tại kỳ Đại hội cổ 
đông thường niên năm 2011. 

After consideration to the Announcement of the BoD regarding candidature, nomination members 
of the BoD/IC of Thanh Cong and comparison with standard members of the BoD/IC and the 
right of candidature, I would like to make candidature as (please stick  to select one of two 
option)  BoD or  IC’s member of Thanh Cong at 2011 GSM. 

Nếu được Đại hội cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên  HĐQT hoặc  BKS, tôi xin đem hết 
năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. 

Incase GSM elected as  BoD or  IC’s, I would like to try my best to contribute for Company’s 
development. 

            …………………, ngày/date ……… tháng/month ……… năm 2011 

        CỔ ĐÔNG/Shareholder 

        (Ký và ghi rõ họ tên/Signature and full name) 


