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THƯ ĐỀ 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 

Chúng tôi là các Cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản và luyện kim Việt Nam 

(“Công ty” hay “Mirex”), theo đây thỏa thuận hợp thành nhóm Cổ đông với tổng số cổ phần 

sở hữu là ………… cổ phần, tương ứng với ………… % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

của Công ty, với thông tin chi tiết như sau: 

Stt Tên cổ đông Số Giấy chứng nhận 

ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu 

1 …………… …………… 

2 …………… …………… 

3 …………… …………… 

4 …………… …………… 

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

định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Chúng tôi thống 

nhất cùng đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây cho vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị/Ban 

Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023-2028. 

1. Ông/Bà: .................................................................................................................................. 

Ngày tháng năm sinh: ................................................................................................................ 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………. ngày cấp: ………….. nơi cấp................................. 

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

2. Ông/Bà: .................................................................................................................................. 

Ngày tháng năm sinh: ................................................................................................................ 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………. ngày cấp: ………….. nơi cấp................................. 

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

3. Ông/Bà: .................................................................................................................................. 

Ngày tháng năm sinh: ................................................................................................................ 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………. ngày cấp: ………….. nơi cấp................................. 

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

Chúng tôi đính kèm theo văn bản này là Sơ yếu lý lịch của ứng viên và các tài liệu kèm 

theo. 
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Trân trọng kính chào. 

…………., ngày……tháng……năm 2023 

XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG 

Stt Tên cổ đông  Chữ ký (đối với Cổ đông là cá nhân)/ 

Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng 

dấu (nếu có) đối với Cổ đông là tổ chức 

1 

 

  

2 

 

  

3 

 

  

4 
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