




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

* * * * * * 

BIÊN BẢN HỌP NHÓM 

Về việc đề cử ứng viên tham gia Hội Đồng Quản Trị  

Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn (SDC) nhiệm kỳ IV (2018-2022) 

 

- Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn; 

- Căn cứ dự thảo Quy chế bầu cử (ứng cử/đề cử) thành viên HĐQT Công ty cổ phần 
Phát Triển Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2018-2022) 

Hôm nay, ngày . . . . . . . . tháng .  . . .  . . .năm  . . . . . . . .tại   ...................................................  

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

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn đang nắm giữ . . .. .. 

. . ……..cổ phần (Bằng chữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . … . 

………………………..) chiếm tỷ lệ  . . . . . . . .% tổng cổ phần của công ty. 

STT Tên cổ đông Số CCCD/ 

CMND/ 

Số ĐKKD 

Địa chỉ  

 

Số cổ 
phần 

sở hữu 

Họ tên và 
ký tên 

      

      

      

      

Tổng cộng:  ................................................................................................................................  

Thống nhất các nội dung sau: 

1.  Đề cử cho các ứng cử viên sau đây tham gia vào HĐQT Công ty cổ phần Phát Triển 
Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2018-2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

STT Họ và tên người 
được đề cử  

Hộ chiếu/ 
Số CMND/ 

CCCD 

Địa chỉ thường 
trú 

Số cổ 
phần sở 

hữu 

Họ tên 
và ký tên 

   

 

  

   

 

  

   

 

  

 



 

2.  Các ông bà có tên dưới đây đại diện cho nhóm cổ đông chúng tôi để trực tiếp liên 
hệ, làm việc với Công ty cổ phần Phát Triển Sài Gòn tiến hành các thủ tục liên quan 
đến việc thực hiện các quyền của cổ đông: 

- Ông/Bà:  ............................................................................................................................  

- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu:  .......................... Tại:  .........................................................  

- Địa chỉ thường trú:  ...........................................................................................................  

- Nơi ở hiện tại:   ...................................................................................................................  

 Lưu ý:  Đối với cổ đông pháp nhân: 

(1) Người đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên và đóng dấu. 

(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện 
ký tên và đính kèm các văn bản ủy quyền đại diện vốn theo quy định. 

CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ LÀM ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 

KÝ TÊN  

(Ghi rõ họ tên) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lưu ý: Biên bản họp nhóm cổ đông về việc đề cử ứng viên tham gia HĐQT  Công ty cổ phần Phát          

Triển Sài Gòn nhiệm kỳ IV (2018-2022) này được gửi về Công ty trước ngày 25/12/2021. 



 

 
Công ty Cổ phần Phát Triển Sài Gòn, Long Sơn, P. Long Bình, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh 

                                   Điện thoại: +84-28-37325363 Fax: 84-28-37325364 Email: sdc-info@sdc.com.vn 

COÂNG TY COÅ PHAÀN PHAÙT TRIEÅN SAØI GOØN 

Saigon Development Corporation  

           

ĐƠN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI GÒN  

NHIỆM KỲ IV (2018 – 2022) 

 

Kính gửi:        Hội đồng Quản trị 

   Công ty Cổ phần Phát Triển Sài Gòn 

 

Tôi tên là:  .....................................................................................................................................  

Ngày sinh:………………………………….Nơi sinh:  ................................................................  

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

Điện thoại:................................................ Email: .........................................................................  

Số CC/CMND/Hộ chiếu: ……………………………………Ngày cấp: ………………………  

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

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại: …………… cổ phần, tương ứng với: 
……………..  % vốn điều lệ của Công ty. 

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị 
trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát Triển Sài Gòn (SDC). 

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định 
của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của 
Công ty SDC. 

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 HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của 
Công ty SDC. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 Ngày ……tháng….. năm…… 
ỨNG CỬ VIÊN 

                      (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo: 

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu; 

2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; 

3. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ 
học vấn và chuyên môn của ứng viên. 

4. Mẫu đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT nhiệm kì IV (2018-2022) này được gửi về Công ty trước 
ngày 25/12/2021 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc    

                                                         * * * * * * *                                                     

 
SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên HĐQT)       

 

1. VỀ BẢN THÂN: 

- Họ và tên khai sinh: ................................................................ Giới tính: ........................................  

- Họ và tên thường gọi: .....................................................................................................................  

- Sinh ngày: .......................................................................................................................................   

- Nơi sinh: .........................................................................................................................................  

- Số CMND/Hộ chiếu: ........................ Ngày cấp:  ........................ Tại:  ...........................................  

- Quốc tịch (các quốc tịch hiện có):  .................................................................................................  

- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:  ...................................................................................................  

- Địa chỉ nơi ở hiện tại: .....................................................................................................................  

- Tên pháp nhân đại diện (trường hợp đại diện cho phần vốn góp của pháp nhân): .........................  

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

- Địa chỉ đăng ký kinh doanh của pháp nhân: ...................................................................................  

- Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:  ..................................  Ngày cấp: .................................  

2. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN VÀ CHUYÊN MÔN: 

- Trình độ học vấn:  .......................................................................  ...................................................  

- Trình độ chuyên môn: ................................................................  ...................................................  

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

3.1 Quá trình công tác (quá trình công tác từ năm 18 tuổi) 

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Ảnh 4 x 6 

(ảnh mẫu mới 

nhất) 



Lưu ý:  

(1) Thông tin về quá trình công tác phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian 

(2) Cần nêu rõ các chức danh tại các tổ chức, công ty cổ phần khác. 

3.2 Khen thưởng- Kỷ luật (nếu có) 

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

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

4. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (nêu rõ họ tên, quan hệ, năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, chức 

vụ, đơn vị công tác, nơi ở hiện tại) 

- Vợ/Chồng: ......................................................................................................................................  

- Cha: .................................................................................................................................................  

- Mẹ:  .................................................................................................................................................  

- Con:  ...............................................................................................................................................  

- Anh/Chị/Em ruột:  ..........................................................................................................................  

5. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT: 

- Tôi cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 

- Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với 
bất kì thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này. 

                                                    Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ………. tháng …....  năm 2021 
                                                                           NGƯỜI KHAI 

                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Lưu ý:  Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kì IV (2018-2022) này  

                        được gửi về Công ty đến hết ngày 25/12/2021. 

 


