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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---o0o--- 

............., ngày … tháng ... năm 2021 

ĐƠN ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN 

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO 
THÔNG SÀI GÒN 

 

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn 
sở hữu ............................ cổ phần tương ứng với ..................% tổng số cổ phần phổ thông có 
quyền biểu quyết (danh sách đính kèm) theo danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ 
đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 chốt ngày 05/04/2021. 

Sau khi tham khảo Điều lệ Công ty; Quy chế tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát; Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại cuộc 
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn, 
Tôi/Chúng tôi ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công trình Giao thông 
Sài Gòn Nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau: 

Người ứng cử/ Người được đề cử: 

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

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số: .......................................................................................................   

Ngày cấp:  .............................  Nơi cấp:........................................................................................      

(Tài liệu liên quan đến ứng cử viên được đính kèm như liệt kê bên dưới) 

Tôi/Chúng tôi cam kết ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn để trở thành 
thành viên Ban kiểm soát của Công ty theo quy định. 

Tôi/Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện ứng cử/ đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát 
và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử/ đề 
cử này. 

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử): 

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

Mã số tham dự của cổ đông (nếu có): ……………………………………………………….. 

CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: ...…………….ngày cấp: ..................... nơi cấp: ...........................  

Làm đại diện nhóm để tham gia thực hiện các thủ tục đề cử/ ứng cử thành viên Ban kiểm soát 
tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế 
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tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thể lệ bầu cử thành 
viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty. 

Trân trọng. 
Nơi nhận: 

- Như trên 

Đính kèm: 

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên; 
- Bản sao y hợp lệ CMND/ CCCD/ Hộ chiếu của 

ứng cử viên; 
- Bản sao y hợp lệ Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ 

liên quan chứng minh trình độ chuyên môn của 
ứng cử viên. 

Cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)) 
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DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT 
 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN  

(NHIỆM KỲ 2021 – 2026) 

(Đối với ứng cử viên:  ..................................................................................................................  

và cử Ông/Bà: …………………………………………………………………… làm đại diện nhóm) 

STT Tên cổ đông 
Số CMND/ CCCD/ Hộ 
chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, 

ngày và nơi cấp 

Mã số  
tham dự  

(*)  

Số lượng cổ 
phần GTS 
sở hữu (**) 

Chữ ký và 
đóng dấu 

(***) 

01  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

02  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

03  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

04  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

05  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

06  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

07  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

08  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 
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STT Tên cổ đông 
Số CMND/ CCCD/ Hộ 
chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, 

ngày và nơi cấp 

Mã số  
tham dự  

(*)  

Số lượng cổ 
phần GTS 
sở hữu (**) 

Chữ ký và 
đóng dấu 

(***) 

09  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

10  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

11  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

12  
Số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

   

Tổng   

Ghi chú:  

(*): “Mã số tham dự” là mã số do Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn cấp cho 
cổ đông trên Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 

(**): Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn mà cổ đông nắm giữ 
tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (ngày 
05/04/2021). 

(***): Đóng dấu đối với cổ đông tổ chức.  


	ĐƠN ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ

