
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM  - CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc ninh, ngày 16 tháng 03 năm 2021 

 

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 

NHIỆM KỲ 2021- 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 

 

1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát: (Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ Công ty) 

 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh 

nghiệp số 59/2020/QH14; 

 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công 

ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty; 

 - Thành viên HĐQT của Công ty này có thể đồng thời là thành viên HĐQT 

của công ty khác. 

2. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Theo quy 

định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) 

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở 

lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người 

vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: 

 a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng 

quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự 

họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; 

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị (gồm 05 người) và Ban 

kiểm soát (gồm 03 người), cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử một 

hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội 

đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc 

nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử: 

 - Đơn xin ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu gửi kèm) 

 - Bản sao công chứng các giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng 

ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ 

chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên. 

 - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đính kèm) 

4. Nơi nhận hồ sơ: 

 - Hồ sơ ứng cử, để cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở 

chính công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài ghi rõ là: Hồ sơ ứng cử, đề 

cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026, địa chỉ nhận hồ sơ: Hội đồng 

quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1, số 17 đường Lý Thái Tổ - Phường Suối 

Hoa - Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh. 

 



5. Thời hạn nhận hồ sơ: 

 Đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ ứng cử, để cử thành viên HĐQT, BKS trước 

17h00 ngày 02/04/2021. 

 Hết thời hạn nhận hồ sơ, nếu cổ đông không ứng cử, đề cử hoặc ứng viên 

không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị đương 

nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ 

Công ty. 

 

 Công ty cổ phần LILAMA 69-1 xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ 

của Quý vị cổ đông. 
 

 Trân trọng ! 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-------------------------- 

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

 

 

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

Kính gửi :  BAN TỔ CHỨC ĐHĐCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 

 

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

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

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

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………................................................... 

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

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

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

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại là ………… cổ phần, tương ứng với: 

……….……..% vốn điều lệ của Công ty. 

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

cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026. 

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

đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1 theo quy định của Điều lệ Công ty 

và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ 

phần LILAMA 69-1. 

 Đồng thời, Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn 

trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 nếu được bầu làm 

thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

NGƯỜI ỨNG CỬ 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-------------------------- 

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

 

 

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

Kính gửi :  BAN TỔ CHỨC ĐHĐCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 

 

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

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

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

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………................................................... 

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

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

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

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại là ………… cổ phần, tương ứng với: 

……….……..% vốn điều lệ của Công ty. 

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

cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69-1, nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

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

kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69-1 theo quy định của Điều lệ Công ty và 

Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ 

phần LILAMA 69-1. 

 Đồng thời, Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn 

trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần LILAMA 69-1 nếu được bầu làm 

thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

NGƯỜI ỨNG CỬ 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-------------------------- 

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

 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

Kính gửi :  BAN TỔ CHỨC ĐHĐCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 

 

Chúng tôi là nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu: ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... 

trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần 

LILAMA 69-1, chúng tôi trân trọng để cử.........ứng viên: 

Ông (Bà):       

CMTND số:   Ngày cấp:   Nơi cấp:  

Địa chỉ thường trú:      

Trình độ học vấn:   Chuyên ngành:   

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):     

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 69-1 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

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 Pháp luật và Điều lệ Công ty 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Người được đề cử 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

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

Cổ đông/Nhóm cổ đông 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-------------------------- 

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

 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 NHIỆM KỲ 2021-2026 
 

Kính gửi :  BAN TỔ CHỨC ĐHĐCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-1 

 

Chúng tôi là nhóm cổ đông, hiện đang sở hữu: ...... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... 

trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần LILAMA 69-1 

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần 

LILAMA 69-1, chúng tôi trân trọng để cử.........ứng viên: 

Ông (Bà):       

CMTND số:   Ngày cấp:   Nơi cấp:  

Địa chỉ thường trú:      

Trình độ học vấn:   Chuyên ngành:   

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):     

Làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lilama 69-1 nhiệm 

kỳ 2021-2026. 

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 Pháp luật và Điều lệ Công ty 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Người được đề cử 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

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

Cổ đông/Nhóm cổ đông 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM 

V/v: Đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị  

Công ty cổ phần Lilama69-1, nhiệm kỳ 2021-2026 

 
 

Vào hồi …. giờ … phút, ngày .. tháng ….. năm 2021, chúng tôi là nhóm cổ 

đông của Công ty cổ phần Lilama69-1 (xem danh sách kèm theo) nắm giữ tổng 

cộng …… cổ phần (……………………….), chiếm:………. % tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của Công ty.  

Chúng tôi thống nhất đề cử: 

1. Ông/bà: 

Số CMND: …………….., ngày cấp: ………., nơi cấp: ………….. 

Địa chỉ thường trú: ……………………. Trình độ học vấn: ………………… 

Hiện đang sở hữu: …………… cổ phần, tương ứng với tổng mệnh giá là: ……. 

đồng. 

2. Ông/bà: 

Số CMND: …………….., ngày cấp: ………., nơi cấp: ………….. 

Địa chỉ thường trú: ……………………. Trình độ học vấn: ………………… 

Hiện đang sở hữu: …………… cổ phần, tương ứng với tổng mệnh giá là: ……. 

đồng. 

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-1, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: 

Số CMND: …………….., ngày cấp: ………., nơi cấp: ………….. 

Địa chỉ thường trú: ……………………. Trình độ học vấn: ………………… 

Hiện đang sở hữu: …………… cổ phần, tương ứng với tổng mệnh giá là: ……. 

đồng Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc 

tham gia đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Biên bản này kết thúc vào lúc ….. giờ ….. phút cùng ngày 

 

                                ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 

  (ký, ghi rõ họ tên) 



 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM 

V/v: Đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát  

Công ty cổ phần Lilama69-1, nhiệm kỳ 2021-2026 

 
 

Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày ….. tháng ….. năm 2021, chúng tôi là nhóm 

cổ đông của Công ty cổ phần Lilama69-1 (xem danh sách kèm theo) nắm giữ tổng 

cộng …… cổ phần (……………………….), chiếm:……. % tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết của Công ty.  

Chúng tôi thống nhất đề cử: 

1. Ông/bà: 

Số CMND: …………….., ngày cấp: ………., nơi cấp: ………….. 

Địa chỉ thường trú: ……………………. Trình độ học vấn: ………………… 

Hiện đang sở hữu: …………… cổ phần, tương ứng với tổng mệnh giá là: ……. 

đồng. 

2. Ông/bà: 

Số CMND: …………….., ngày cấp: ………., nơi cấp: ………….. 

Địa chỉ thường trú: ……………………. Trình độ học vấn: ………………… 

Hiện đang sở hữu: …………… cổ phần, tương ứng với tổng mệnh giá là: ……. 

đồng. 

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69-1, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026. 

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: 

Số CMND: …………….., ngày cấp: ………., nơi cấp: ………….. 

Địa chỉ thường trú: ……………………. Trình độ học vấn: ………………… 

Hiện đang sở hữu: …………… cổ phần, tương ứng với tổng mệnh giá là: ……. 

đồng Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc 

tham gia đề cử, ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Biên bản này kết thúc vào lúc ….. giờ ….. phút cùng ngày. 

 

                                ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 

  (ký, ghi rõ họ tên) 



DANH SÁCH HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG 

(Kèm theo biên bản họp Nhóm cổ đông) 

Cổ đông  
Số 

CMND/ĐKKD 
Địa chỉ  

Số cổ 

phần sở 

hữu 

Ký tên 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tổng cộng:     

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(Ứng viên HĐQT/Ban kiểm soát Công ty cổ phần LILAMA 69-1)  

 

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):  

2) Sinh ngày: … tháng … ..năm ……, Giới tính (nam, nữ):…………. 

3) Số CNMD:………………………, ngày cấp:……………, nơi cấp:………………… 

4) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú:  ................................................................................  

5) Đơn vị công tác:  ..........................................................................................................  

6) Chức vụ nơi công tác:  .................................................................................................  

7) Trình độ chuyên môn cao nhất: ....................................................................................  

8) Tóm tắt quá trình công tác 

Từ tháng, năm đến 

tháng, năm 

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn 

thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về 

chuyên môn, nghiệp vụ,...... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:                                                   

  

  ………………. Ngày……. Tháng …… năm 2021 

                                                 XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

                                                             (Ký tên, đóng dấu) 

 
 


