TONG C.TY CONG NGHIEP XI MANG VN
CONG TY CP VICEM THUONG M41 XI MANG
So: 261 /TMXM-HDQT

CQNG HOA xAHOI CHU NGHIA VIT NAM
Bc lp - Tir do - Htnh phtic
Ha Nói, ngàytLçtháng 4 nãrn 2017

THÔNG BAO
V/v: Dj Cu" t'ng ci'r thành viên H5i dng quán tn, Ban Kiê'm soát nhiçin k 2017-2022
cia Cong ty cO phán Vicem Thwo'ng ini xi màng
Can cr Ludt Doanh nghip so 68/2014/QH13 cia durçc Quôc hi nixóc Cong hOa xà
hi chü nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Can cir Dieu le^ Cong ty c o^ phân Vicem Thirnng mai Xi rnãng
Hi dông quàn trj và Ban Kirn soát Cong ty nhirn k' 2012-2017 së kêt thUc
nhiêrn ky hoat dông cua rninh tai cuôc hop Dai hôi dông cô dông thucing niên näm 2017,
Hi dông quàn trj thông báo tâi Qu cô dông ye vic dê cir, irng cr thành viên Hi dông
quan trj, thành viên Ban Kiêrn soát cho nhirn k 2017-2022 tai Di hi Ong cô dông
thuO'ng niên nãrn 2017 nhix sau:
fling
I. Vê
ng cfr, d cu"thành viên
i H dung quãn trl (HDQT):
1. So lucing thành viên Hi dung quân trj: 05 ngiiOi (theo Dieu 39 Dieu le^ Cong ty).
2. lieu chu.n, diu kiên cüa thành viên Hi dông quãn trj (theo Dieu 40 Dieu l
Cong ty):
- CO nang hrc hành vi dan sir dy du', không thuOc dôi tuçYng không thrçic quân l
doanh nghip theo quy dnh tai Khoãn 2 Dieu 18 cüa Lut Doanh nghip;
- CO trInh dO^ chuyên rnon, kinh nghim trong quàn l kinh doanh cüa Cong ty và
không nhât thiét phài I cô dông cña Cong ty.
- Thành viên Hi dung quãn trj Cong ty cO the^ dung thO'i la' thành viên Hi dông
quan trj cña Cong ty khác.
- Thành viên Hi dng quãn trj không drn'c là vcr hoc chung, cha dé, cha nuôi, rn
dé, rn nuôi, con dé, con nuôi, anh ruôt, chi ruôt, em rut, anh r, em rê, chi dâu, em dâu
cüa Giárn doe, Tung giárn ciuc và ngui quán 1 khac cUa Cong ty; không duç'c la' ngui co'
lien quan cu ngithi quan l, ngu'ài cO thâm quyên bô nhirn ngithi quan 1 Cong ty m
II. Vê vic fling cfr, de^ cfr thành viên Ban Kiêni soát (BKS):
1. Su hrng thành viên BKS: 03 ngithi (theo Diu 52 Dieu le^ Cong ty).
2. Tiêu chun, diu kin cUa thành viên BKS (Dieu 53 Diu 1 Cong ty)
- CO nang lirc hành vi dan sr dy du' Va khOng thuc dôi ttxç'ng bj cam thành Id p và
quan 1 doanh nghip theo quy djnh cüa Ludt Doanh nghip;
- Không phái la' vcr hotc chOng, cha dé, cha nu 6i, me de', me nuôi, con dé, con nu0^i,
anh rut, chi rut, em rut cüa thành viên Hi dông quán trj, Giám doe và ngithi quãn 1
khác;
- Không duc gitr các chirc vu quán 1 Cong ty; không nht thit phài là cu dông
hoic ngu'Oi lao dng cia Cong ty;
- Cãc tiêu chun và diu kin khãc theo quy djnh khác cña pháp 1ut cO lien quan và
Dieu l Cong ty.
- Kiêm soát viên phài là kim toán viên hoac ke^ toán viên.

III. Dieu kin tham gia ñng cfr, de^ cfr HDQT, Ban Kim soát (Khoãn 2 và
Khoán 4, Diêu 9 Diêu le^ Cong ty):
Khoán 2 Diu 9: C0^ dông hoac nhOrn cO^ dông s& hüu tir 10% tang so co phân pM
thong tth len trong thai han lien tic it nhât 6 tháng có quyên dê cir ngi.rO'i vào Hi dng
quân trj và Ban Kiêrn soát.
Khoán 4 Diu 9: Vic de^ cir ngthi vào Hi dông quán trj và Ban Kirn soát quy
djnh tai Khoán 2 Diêu 9 nêu trên du'çc thirc hiên nhu sau:
- Các c dng
p thông hppành nhórn de & cir nguô'i vào Hi dng quãn tri vã
ôM
Ban Kiêrn soát phâi thông báo ye vic hop nhOrn cho các cô dông du hop bit triró'c khi
khai rnic Dai hi dông cô dông;
-Can cir s0^ 1ucng thành viên Hi dông quán trj và Ban Ki&Tn soát, cO^ dông hoc
nhórn cô dông quy djnh tai Khoân 2 Diêu ? nêu trên duçc quyên dê cir rnt hoc rnOt so
ngu?i theo quyêt djnh ciia Dai hi dông cô dông lam irng cir viên HOi dông quãn tri và
th hgp so irng cir viên du'çc cô dông hoac nhóm cô dông dê cir thp
Ban Kiêm soát. Tring
han so iirng cu viên ma ho duçc quyên dê cu' theo quyêt djnh ciia Dai hi dông cô dông thI
so irng cir viên con lai do Hi dông quãn trj, Ban Kiêm soát và các cô dOng khác dê cir.
IV. Ho so' de cii', frng cfr:
^ sa sau:
^ dOng vui lông chun bj các ho
CO^ dOng hoc nhóm cO
(theo Mâu 01);
- Dan irng ciir tharn gia HDQT/ BKS
(theo Mu 02);
- Dan de ci'r tharn gia HDQT/ BKS
(theo Mu 03);
- Sa yu 1 ljchrng cir viên tir khai
- Chung rninh thu nhân dânl The can cuâc/ HO^ chiu và các van b.ng chirng chi
chirng nhn trInh do^ van hOa, trInh do^ chuyen mon (co cong chimg ciia Nhà nuâc).
V. Thô'i gian Va 1101 nhin ho so' tIng cli', dê cfr:
C dông hoc nhórn CO dOng vui lông gCri hO^ sa nêu tai Miic IV ve^ COng ty theo dja
chi duó'i day:
- NguO'i nhn: Ba Lê Kim Phuang - Thu k Cong ty
- Dja chi: Cong ty co phân Vicern Thuang rnai xi mang - So 348 Giãi PhOng,
Phumg Phuang Lit, Qutn Thanh Xuân, TP. Ha Ni.
- Thai han cuôi cüng nhn ho sa: Trzthc 16h30' ngày 18/4/2017.
Tncô'ng hQp c6 dóng, nhóin cd dóng khóng n5p day dzi ho so' tng ct'r, dé ctr
cho Cong ty theo thai gian thOng báo trên, thl vic &ng ci'c, dé cir cia cO
dOng, nhóm c0J dóng khOng có gia' trj.
Trân trpng./.
TM. 1101 BONG QUAN TRI
No'i u/ian:
- Cac cô dong,
- Hi dng quãn trj;
- Ban Kiem soat;
- Lru:VT, Thu k Cty.
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Cong ty cô phlin Vicem Thu'ffng rnii xi

Wang

TOM ten là:.............................................................................................................

Ngàysinh. ..................................Noi sinh ...........................................................
Djachi thiing trU. .......................................................................................
Djachi lien 1?c ...............................................................................................
Diêntho?i. ............................................... Email: .....................................................................
So CMND/Thé can cuàc/H chiêu. ............... Ngày cap: ......... Nai cap ......................
TrInhdo van hOa: ..............................................................................................
TrInh do chuyên môn. .......................................................................................

So c6 phân sâ hüu lien tiic It nhAt sáu tháng cho dn thai dim hin tai: ............... c
phãn, tuong rng vi . ................. % von diêu 16 ca COng ty.
Can cr quy djnh cüa L udt Doanh nghip và Diêu l Cong ty, tôi xin tir trng ccr vào vi trI
thành viên Hi dông quán trj/ Ban Kim soát Cong ty Co phân Vicem Thuong mi xi mäng
nhim k 201 7-2022.
Tôi cam kêt chju trách nhim ve tInh chInh xác trung thrc ccia ni dung van bàn và ho^ s
kern theo dOng thai cam kêt tuân thñ dày du' theo quy djnh cüa Dieu 16 Cong ty và Quy chê
bâu thành viên Hi dOng quàn trj/Ban Kiêm soát nhim k' 2017-2022 ti Di hi dông cô
dông thuOng niCn närn 2017 cüa Cong ty.
A

H so dInh kern don nay grn:
Sayêu / i/c/i:
Ban sao (có cong ch&ng.)CMND/Thè can czcác/Hó c/iiéu.
Ban sao (có cOng chzng.) các van bang, chz'rng chi chz'rng n/ian trin/i do chuyên mon.
Trân trpng!
ngày ... ... tliáng 4 nOm 2017
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1&'hñ'c Dii hii ding Co dOng thu'ô'ng niên näm 2017
COng ty cô phân Vicern Thu'o'ng rni xi rnàng

Tôi/Chüng tôi là cô dông/nhOrn co^ dông cüa Cong ty cô phân Vicern Thuo'ng rni xi rnäng
dang narn gicr ........................... co^ phn trong vông 06 tháng lien tiêp tr& len, chiêrn t
1 e^ ...........% so cO^ phn có quyn biu quyt (theo danh sãch Cong ty chôt ngày
20/3/2017), có ten trong danh sãch du'ài day:
Ktên,
Co, dông

IT

dóng dâu (nêu cO)

1
2

Can cu quy dinh cua Ludt Doanh nghiêp va Diêu lê COng ty, toi/chung tôi nhât tri 100% dé
cu ong/ba co ten trong danh sach duo'i day tharn gia ung ci.x thanh viên HOi dông Quan
tn/Ban kiêrn soat Cong ty Co phân Vicern Thuo'ng rnai xi rnãng nhiêrn ky 2017-2022.
TI

Ho va ten

SO CMND/Thê can
cuc/F{o_chieu

.

Dia chi thuoncx tru

7

TOi/chüng tOi hoàn toàn chju trách nhirn ye vic dê cir nay vA cam kCt tuân thi các quy
dinh cüa pháp 1ut Va diêu le^ Cong ty.
Ho so dinh kern don nay gôm So yêu ly lich ban sao (co cong chu'ng) CMND/The can
cito'c/HO chzêu cac 't6n bang chu'ng chi chirng n/ian Li zith dO chuyen mOn cua cac Ong/ba
dime d'ê cit nêu lien
Trân trçng!
ngày ... ... I/lang 4 nãm 2017
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(K" và ghi rO ho ten)

CAC CO DONG DE CU'

(K và ghi rO h9 ten, dóng du (nu co))

Mu 03

"UI
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viên HDQT vâ Ban Kiêm soát)

1. Hovâtên .................................................................................................................
2. Gió'i tInh:

Nam;

Nü

3. Ngày tháng, nãrn sinlv ..............................................................................................
4. Quôc tich. .................................................................................................................
5. So CMND/ The can cthc/ Ho chiêu .......................................................................
Capngày ................................... tai ....................................................................
6. Dja chi thu'àng trü: ...................................................................................................
7. SOdiênthoailiênlac: ...............................................................................................
8. TrInh dO van hOa .....................................................................................................
9. TrInh dO^ chuyên rnOn. ..............................................................................................

10. Qua trInh cOng tác ...................................................................................................

11. Chilic vu cOng tác hin nay:
12. Hành vi vi phm pháp 1ut Va hInh thü'c xr 1

nu có:

13. S lugng co phân nàm giü' ho.c duo üy quyiv .............................c phan.
TOi xin cam doan nhü'ng 1Oi khai trên la' hoàn toàn dung sr that, nêu sal tOi hoàn
toàn chju trách nhim truóc pháp 1ut./.
, ugay.......ththng......náin 20] 7
Nguô'i khai
(K và gui râ ho têii)

