
Mẫu 01C: Thư ứng cử thành viên HĐQT/BKS 

 

THƯ ỨNG CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOÁNG SẢN VÀ LUYỆN KIM VIỆT NAM 

NHIỆM KỲ 2023 - 2028 

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam 

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

hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam (“Mirex”). 

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

cấp ngày: .................................... bởi: ...................................................................................... 

Địa chỉ:...................................................................................................................................... 

Điện thoại:.............................................. Fax:........................................................................... 

Tổng số cổ phần sở hữu tại Mirex là ………………………., chiếm tỷ lệ …………% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Mirex. 

Sau khi nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban 

kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Tôi 

xin tự ứng cử vào vị trí  thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Mirex. 

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát 

của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, tôi cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để 

đóng góp cho sự phát triển của Công ty, đồng thời cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung 

thực, hợp lý, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của Công ty và luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy 

định của pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty. 

Tôi đính kèm theo văn bản này là Sơ yếu lý lịch của tôi và các tài liệu kèm theo. 

Trân trọng kính chào. 

…………., ngày…..tháng…..năm 2023 

NGƯỜI ỨNG CỬ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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