
 



 



 



CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA 

Số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa 

  

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN 
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA 
 

  Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông. 

Hôm nay, ngày …………tháng ………. Năm 2021. 

Tại: ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và 
CTĐT Thanh Hóa cùng nhau nắm giữ ………………………………cổ phần, 
chiếm tỷ lệ …………....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 
Môi trường và CTĐT Thanh Hóa, gồm: 

Tổng số cổ phần sở hữu 
STT Tên cổ đông 

Số CMND/CCCD/ 
ĐKDN, ngày cấp, 

nơi cấp 
Sở hữu Đại diện Tổng số 

Ký xác 
nhận 

1       

2       

…       

Tổng       

 Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Thông báo số: 

……../TB-ĐHĐCĐ 2021 ngày ……/…. /2021 của Công ty, chúng tôi thống 

nhất đề cử: 

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

Giới tính:         Nam     Nữ 

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

Quốc tịch: ……………………………………………………..…..……… 

CMND/CCCD số: ……………..…………..ngày cấp: …………..………  

Nơi cấp: …………………………………………………………………… 



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

Trình độ học vấn: …………………………………………………………  

Chuyên ngành: ………………………………………………………….… 

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

(Ghi các thông tin tương tự như trên) 

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 
Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: 

Ông/bà: ……………………………………………………………….. 

Giới tính:         Nam     Nữ 

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

Quốc tịch: ……………………………………………………..…..……… 

CMND/CCCD số: ……………..…………..ngày cấp: …………..………  

Nơi cấp: …………………………………………………………………… 

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

Trình độ học vấn: …………………………………………………………  

Hiện đang sở hữu: ………… Cổ phần (bằng chữ: …………………………) 

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế về 
việc tham gia ứng cử, đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
Công ty. 

Biên bản này được lập vào lúc: ……giờ …ngày…….tháng ……năm 2021. 

      ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 
                    (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

- Kèm theo CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong nhóm và người đại diện nhóm. 

 

 



 

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA 

Số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa 

 
 

                 Thanh Hóa, ngày ... tháng … năm 2021.           

   ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN 
 BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

        CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA 
 

  Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông. 

Căn cứ Thông báo số: ……../TB-ĐHĐCĐ 2021 ngày ……/…. /2021 của 
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa; 

Căn cứ Biên bản họp cổ đông/nhóm cổ đông ngày …….tháng ……. năm 
2021; 

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và 
CTĐT Thanh Hóa cùng nhau nắm giữ ………………………………cổ phần, 
chiếm tỷ lệ …………....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 
Môi trường và CTĐT Thanh Hóa (có Biên bản kèm theo). 

Chúng tôi trân trọng đề cử: 

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

Giới tính:         Nam     Nữ 

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

Quốc tịch: ……………………………………………………..…..……… 

CMND/CCCD số: ……………..…………..ngày cấp: …………..………  

Nơi cấp: …………………………………………………………………… 

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

Trình độ học vấn: …………………………………………………………  

Chuyên ngành: ………………………………………………………….… 

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

(Ghi các thông tin tương tự như trên) 

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 
Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 



Chúng tôi cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện vào vị trí thành 
viên hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên 
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm ký 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường và công 
trình đô thị Thanh Hóa. 

Trân trọng cảm ơn! 

           ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 
                         (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo: 

a. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; 

b. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử) 

c. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ của ứng viên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA 

Số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa 

                     Thanh Hóa, ngày ... tháng … năm 2021.          
 

ĐƠN ỨNG CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

     CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA 
 

 

  Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông. 

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

Giới tính:         Nam     Nữ 

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

Quốc tịch: ………………………………………………………………… 

CMND/CCCD số: ……………..…………..ngày cấp: ………….………  

Nơi cấp: …………………………………………………………………… 

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

Trình độ học vấn: …………………………………………………………  

Chuyên ngành: …………………………………………………………… 

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại là ……………………… cổ phần, 
chiếm tỷ lệ …………....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 
Môi trường và CTĐT Thanh Hóa. 

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Thông báo số ……../TB-
ĐHĐCĐ 2021 ngày ……/…. /2021 của Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí thành 
viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng 
Quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng 
Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Môi trường và công trình đô thị 
Thanh Hóa.  

Trân trọng cảm ơn!  

     CỔ ĐÔNG 

     (Ký, ghi rõ họ tên) 

 
Hồ sơ kèm theo: 



a. Sơ yếu lý lịch do người ứng cử tự khai; 

b. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ của ứng viên. 

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA 

Số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa 

  

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN 
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA 
 

  Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông. 

Hôm nay, ngày …………tháng ………. Năm 2021. 

Tại: ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và 
CTĐT Thanh Hóa cùng nhau nắm giữ ………………………………cổ phần, 
chiếm tỷ lệ …………....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 
Môi trường và CTĐT Thanh Hóa, gồm: 

Tổng số cổ phần sở hữu 
STT Tên cổ đông 

Số CMND/CCCD/ 
ĐKDN, ngày cấp, 

nơi cấp 
Sở hữu Đại diện Tổng số 

Ký xác 
nhận 

1       

2       

…       

Tổng       

 Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Thông báo số: 
……../TB-ĐHĐCĐ 2021 ngày ……/…. /2021 của Công ty, chúng tôi thống 
nhất đề cử: 

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

Giới tính:         Nam     Nữ 

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

Quốc tịch: ……………………………………………………..…..……… 

CMND/CCCD số: ……………..…………..ngày cấp: …………..………  



Nơi cấp: …………………………………………………………………… 

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

Trình độ học vấn: …………………………………………………………  

Chuyên ngành: ………………………………………………………….… 

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

(Ghi các thông tin tương tự như trên) 

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi 
trường và công trình đô thị Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: 

Ông/bà: ……………………………………………………………….. 

Giới tính:         Nam     Nữ 

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

Quốc tịch: ……………………………………………………..…..……… 

CMND/CCCD số: ……………..…………..ngày cấp: …………..………  

Nơi cấp: …………………………………………………………………… 

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

Trình độ học vấn: …………………………………………………………  

Hiện đang sở hữu: ………… Cổ phần (bằng chữ: …………………………) 

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế về 
việc tham gia ứng cử, đề cử thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 
Công ty. 

Biên bản này được lập vào lúc: ……giờ …ngày…….tháng ……năm 2021. 

      ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 
                    (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

- Kèm theo CMND/CCCD/Hộ chiếu của các thành viên trong nhóm và người đại diện nhóm. 

 



 

 

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA 

Số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa 

 
 

                 Thanh Hóa, ngày ... tháng … năm 2021.           

   ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN 
 BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

        CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA 
 

  Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông. 

Căn cứ Thông báo số: ……../TB-ĐHĐCĐ 2021 ngày ……/…. /2021 của 
Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa; 

Căn cứ Biên bản họp cổ đông/nhóm cổ đông ngày …….tháng ……. năm 
2021; 

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/nhóm Cổ đông Công ty cổ phần Môi trường và 
CTĐT Thanh Hóa cùng nhau nắm giữ ………………………………cổ phần, 
chiếm tỷ lệ …………....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 
Môi trường và CTĐT Thanh Hóa (có Biên bản kèm theo). 

Chúng tôi trân trọng đề cử: 

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

Giới tính:         Nam     Nữ 

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

Quốc tịch: ……………………………………………………..…..……… 

CMND/CCCD số: ……………..…………..ngày cấp: …………..………  

Nơi cấp: …………………………………………………………………… 

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

Trình độ học vấn: …………………………………………………………  

Chuyên ngành: ………………………………………………………….… 

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

(Ghi các thông tin tương tự như trên) 

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Môi 
trường và công trình đô thị Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 



Chúng tôi cam đoan ứng viên được đề cử có đủ điều kiện vào vị trí thành 
viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên Hội 
đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm ký 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường và công trình 
đô thị Thanh Hóa. 

Trân trọng cảm ơn! 

           ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 
                         (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo: 

a. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai; 

b. Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử) 

c. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ của ứng viên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA 

Số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa 

                         Thanh Hóa, ngày ... tháng … năm 2021 .         
 

ĐƠN ỨNG CỬ 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA 
 

    Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

 

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

Giới tính:         Nam     Nữ 
 

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

Quốc tịch: ………………………………………………………………… 

CMND/CCCD số: ……………..…………..ngày cấp: ………….………  

Nơi cấp: …………………………………………………………………… 

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

Trình độ học vấn: …………………………………………………………  

Chuyên ngành: …………………………………………………………… 

Số cổ phần sở hữu đến thời điểm hiện tại là ……………………… cổ phần, 
chiếm tỷ lệ …………....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần 
Môi trường và CTĐT Thanh Hóa. 

 Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Thông báo số ……../TB-
ĐHĐCĐ 2021 ngày ……/…. /2021 của Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí thành 
viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm 
soát theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, 
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2021 của Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.  

Trân trọng cảm ơn!  

     CỔ ĐÔNG 

     (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Hồ sơ kèm theo: 
a. Sơ yếu lý lịch do người ứng cử tự khai 



b. Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ của ứng viên. 

 

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ CTĐT THANH HÓA 

Số 467 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(Tham gia ứng cử Thành viên Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP 

Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa) 
 

 

 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông. 

 

1. Họ và tên: ……………………………………………………………….. 

2. Giới tính:         Nam     Nữ 
 

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

4. Quốc tịch: ………………………………………………………………… 

5. CMND/CCCD số: ……………..…………..ngày cấp: ………….………  

6. Nơi cấp: …………………………………………………………………… 

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

8. Trình độ học vấn: …………………………………………………………  

9. Trình độ chuyên môn: 

Bằng cấp Chuyên ngành Năm tốt 
nghiệp 

Thời gian 
đào tạo 

Cơ sở đào tạo 

     

     

     

(Đính kèm Bản sao văn bằng có công chứng nếu có) 

10.  Quá trình công tác 

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ 

   

   

   

11. Các chức danh quản lý khác (Bao gồm cả chức danh HĐQT của Công ty khác) 

STT Tên công ty Chức vụ quản lý 



STT Tên công ty Chức vụ quản lý 

   

   

   

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi 

xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

                                       
       Thanh Hóa, ngày ……. tháng ………năm 2021. 

         NGƯỜI KHAI 

             (Ký, ghi rõ họ tên) 
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