
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

……….., ngày . . . . tháng . . . .  năm 2022 
 

ĐƠN ĐỀ CỬ  ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT   

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN NHIỆM KỲ NĂM 2022-2027 

 

Kính gửi:  -  Hội đồng Quản trị Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn ; 

          -  BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Du lịch và 

XNK Lạng Sơn. 

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi là cổ đông Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn  gồm: 

STT 

Họ và tên 

CĐ/Tên Đơn 

vị CĐ 

Số  CCCD/ 

ĐKKD,  

ngày cấp, 

nơi cấp 

Số cổ 

phần sở 

hữu 

Tỷ lệ % 

vốn điều 

lệ 

Số CP sở hữu 

trong thời hạn 6 

tháng liên tục 

Chữ ký 

       

       

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn 

và Qui chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị ,  thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022-
2027 của Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử: 

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

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

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

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

Số CCCD/Hộ chiếu: ……………… …….Ngày cấp: ………………. Tại:……………………… 

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

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà …………………… ………có đủ điều kiện được đề cử vào vị 

trí thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027  theo quy định của Điều lệ công ty và 

Quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị , thành viên ban kiểm soát  nhiệm kỳ 2022-2027 của 

Công ty. 

Tôi/chúng 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 Tổng Công ty và Quy 

chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị,  thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. 

 NGƯỜI ĐỀ CỬ 

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

Hồ sơ kèm theo: 

1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu BTC. 

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

3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử). 

4. Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên. 

 



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…………….., ngày . . . . tháng . . . .  năm 2022 

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT  CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK 

LẠNG SƠN NHIỆM KỲ NĂM 2022-2027 

 

Kính gửi:  -     Hội đồng Quản trị Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn ; 

- BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty   

      CP Du lịch và XNK Lạng Sơn. 

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi là cổ đông Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn  gồm: 

 

STT 

Họ và tên 

CĐ/Tên Đơn 

vị CĐ 

Số CCCD, 

ngày cấp, 

nơi cấp 

Số cổ 

phần sở 

hữu 

Tỷ lệ % 

vốn điều 

lệ 

Số CP sở hữu 

trong thời hạn 6 

tháng liên tục 

Chữ ký 

       

       

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp,  Điều lệ Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn, Qui 

chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị , thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022-2027, 

chúng tôi trân trọng đề cử: 

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

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

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

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

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

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

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà …………………… …………………..có đủ điều kiện được đề 

cử vào vị trí thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty theo quy định của 

Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị , thành viên ban kiểm soát 

nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty . 

Tôi/chúng 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 Tổng Công ty và Quy 

chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. 

 NGƯỜI ĐỀ CỬ 
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo: 

1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu BTC.. 

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

3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử). 

4. Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên. 

 



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…………………., ngày…….tháng…….năm 2022 

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN NHIỆM KỲ NĂM 2022-2027 

 

Kính gửi:     -    Hội đồng quản trị Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn; 

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty 

CP du lịch và XNK Lạng Sơn. 

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

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

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………….. 

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

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 

…………… cổ phần, tương ứng với: ………….% vốn điều lệ của Công ty CP du lịch và 

XNK Lạng Sơn.  

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị 

trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn nhiệm kỳ 2022-

2027. 

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm 

soát theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế bầu thành viên hội đồng quản 

trị,  thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty. 

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 hội đồng quản trị , thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022-

2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. 

 ỨNG VIÊN 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo: 

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Ban tổ chức. 

2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ văn 

hóa, chuyên môn của ứng viên. 

 

 



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________ 

……….., ngày…….tháng…….năm 2022 

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN NHIỆM KỲ NĂM 2022 

 

Kính gửi:     -    Hội đồng quản trị Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn; 

- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  của Công ty 

CP du lịch và XNK Lạng Sơn. 

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

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

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………….. 

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

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: 

…………… cổ phần, tương ứng với: ………….% vốn điều lệ của Công ty CP du lịch và 

XNK Lạng Sơn.  

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị 

trí thành viên hội đồng quản trị ( HĐQT) của Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn 

nhiệm kỳ 2022-2027. 

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo 

quy định của Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế bầu thành viên hội đồng quản trị, thành 

viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. 

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 hội đồng quản trị , thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2022-

2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. 

 ỨNG VIÊN 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo: 

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Ban tổ chức. 

2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ văn 

hóa, chuyên môn của ứng viên. 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---------------------- 

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN 

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ NK LẠNG SƠN 

NHIỆM KỲ 2022-2027 

 

1. Thông tin cá nhân: 

o Họ và tên: …………………………………………………… 

o Năm sinh: …………………… ; Giới tính:…………………. 

o Số CMND/ Số Hộ chiếu : …………………………………… 

o Ngày cấp:…………… …………Nơi cấp:……………………………………… 

o Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………….. 

o Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………... 

o …………………………………………………………………………………… 

o Số điện thoại:……………………………………………………………………. 

o Email : ………………………………………………………………………….. 

2.  Trình độ văn hóa:…………………………………………………………………. 

3.  Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………….. 

4.  Số cổ phần nắm giữ tại Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn:…………….CP. 

Trongđó: 

- Sở hữu:…………………………………..Cổ phần. 

- Đại diện sở hữu:………………………...Cổ phần. 

5. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn:  

………………………………………………………………………………………… 

6.  Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua): 

Thời gian Chức vụ Tên tổ chức 

   

   

   

   

   

   

Tôi xin cam đoan những lời khai tại sơ yếu lý lịch là hoàn toàn đúng sự thực và 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công ty và trước pháp luật. 

…………………, ngày      tháng     năm 2022 

       Người khai 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ảnh 

3x4cm 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

---------------------- 

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ NK LẠNG SƠN 

NHIỆM KỲ 2022-2027 

 

1. Thông tin cá nhân: 

o Họ và tên: …………………………………………………… 

o Năm sinh: …………………… ; Giới tính:…………………. 

o Số CMND/ Số Hộ chiếu : …………………………………… 

o Ngày cấp:…………… …………;Nơi cấp:……………………………………… 

o Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………….. 

o Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………... 

o …………………………………………………………………………………… 

o Số điện thoại:……………………………………………………………………. 

o Email : ………………………………………………………………………….. 

2.  Trình độ văn hóa:…………………………………………………………………. 

3.  Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………….. 

4.  Số cổ phần nắm giữ tại Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn:…………….CP. 

Trongđó: 

- Sở hữu:…………………………………..Cổ phần. 

- Đại diện sở hữu:………………………...Cổ phần. 

5. Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại Công ty CP du lịch và XNK Lạng Sơn:  

……………………………………………………………………………………… 

6.  Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua): 

Thời gian Chức vụ Tên tổ chức 

   

   

   

   

   

   

Tôi xin cam đoan những lời khai tại sơ yếu lý lịch là hoàn toàn đúng sự thực và 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công ty và trước pháp luật. 

  ………………, ngày      tháng     năm 2022 

       Người khai 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ảnh 

3x4cm 


