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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence – Freedom - Happiness 
-----o0o----- 

THƯ CHẤP NHẬN ĐỀ CỬ 

LETTER OF ACCEPTANCE FOR NOMINATION 

 THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH 

NHIỆM KỲ 2018 - 2023 

THE BOD MEMBER OF BINH MINH PLASTICS JSC. 

TENURE 2018 – 2023  

 

Kính gởi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH 

To: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021 

BINH MINH PLASTICS JSC. 

 

Tôi tên là/Full name:…………………………………..    Nam-Male/Nữ-Female: ……………. 

CMND/Hộ chiếu số/ID/Pasport No.: …………………….  Ngày cấp/Date of issue: …………….. 

Nơi cấp/Place of issue: ……………………………………………………………………………... 

Địa chỉ liên lạc/Contact address: …………………………………………………………………… 

Điện thoại/Phone: ……………………………… Thư điện tử/e-mail: …………………………….. 

Trình độ học vấn/Education level: ………………………………………………………………… 

Chuyên môn/Professional qualification: …………………………………………………………… 

 

Hiện đang sở hữu và được ủy quyền đại diện/Currently owns and is authorized to represent: ……. 

cổ phần/shares, chiếm/accounted for ………% trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết 

của Công ty/of total ordinary shares with voting right of the Company: 81,860,938 

 

Xét thấy phù hợp đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi 

làm thư này chấp nhận đề cử của cổ đông theo Thư đề cử vào vị trí thay thế thành viên HĐQT 

nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa 

Bình Minh. 

In considering the suitability of satisfaction of conditions stipulated in the Law on Enterprises and 

Company Charter, I hereby accept for the nomination of the shareholder in accordance with Letter 

of Nomination to the position of the replaced BOD member for the tenure 2018-2023 at the AGM 

2021. 
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Tôi cam kết các thông tin cá nhân trên là trung thực và chính xác. Nếu được các cổ đông tín nhiệm 

bầu làm thành viên HĐQT, tôi cam kết: 

I sincerely commit that my above personal information is true and accurate. If elected by the 

shareholders as a BOD member, I hereby promise: 

 Đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp vì sự phát triển của Công ty và vì 

quyền lợi hợp lệ của cổ đông/To bring all my capability and enthusiasm to contribute for the 

development of the company and legitimate benefits of shareholders. 

 Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của 

Công ty/To conduct the duties honestly, faithfully, cautiously and in the best benefit of the 

Company. 

 

Các hồ sơ của ứng viên được đính kèm thư này bao gồm: 

 Bản chính Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)/Original of Curriculum Vitae (as per form). 

 Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Copy of ID card/Passport. 

 Bản sao Hộ khẩu thường trú hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn (nếu quốc tịch VN)/Copy of 

Family Registration or certificate of long-term temporary residence (in case of citizen 

owning Vietnamese nationality). 

 Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn/Copies of 

diplomas, certificates for degree and professional qualifications. 

 Bản đánh giá về công việc trước đây (trong trường hợp tái ứng cử/ tái đề cử)/The  

copy of the certificate of working process (in case of re-candidacy or re-nomination). 

 

Trân trọng cảm ơn. 

Sincerely 

 ………, ngày/date ...... tháng/month 4 năm/year 2021 

 ỨNG CỬ VIÊN/CANDIDATE  
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