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THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH 

Nhiệm kỳ  2015 - 2019 
 

 

Kính gửi :    Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 

 Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành  

 

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

CMND số  :  ........................................... Ngày cấp :  .................................. Nơi cấp : ......................................................  

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

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

Đã giữ những chức vụ gì?  Tại đâu? :  

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

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

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

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

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

chiếm ………….. % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà GDT phát hành. 

Tương ứng với tổng mệnh giá là : ................................................................................................................................ đồng. 

Tôi tự xét mình đã thỏa các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty, nên 
làm thư này được tự ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành, 
nhiệm kỳ 2015 -2019 tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức vào ngày 25/ 4/ 2015. 

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm: 

 Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 

 Bản sao có xác nhận sao y của chính quyền địa phương: CMND (hoặc Passport nếu là Việt 
kiều, người nước ngoài), Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng 
cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin tôi cam kết sẽ tuân thủ 
nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty và đem hết năng lực và 
tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 ......................., ngày ..... tháng ..... năm 2015 

       Ứng viên  

       (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  

 

 
 


