TONG C.TY CONG NGHIEP XI MANG \TN
CONGTYCPWCEMTHU'ONGMtI XIMANG
So: 43 /TMXM-HDQT

ONGH6AAHQIcHUNGH1AV1TNAM
DEc 1p - Tir do - H3nh phüc
Ha Nói, ngày 19 tháng 4 nám 2018

THÔNG BAO
V/v d cii, &ng ci' bá sung thành viên Hi ding quthn tn, Ban Kim soOt nhim Içi) 20172022 cza Cong ty Co phOn Vicem rhzrcrng mgi xi mãng
Can cd Lut Doanh nghip s6 68/2014/QH13 da thrçic Quôc hi nuâc Cong hod xä
hi chü ngha Vit Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Can cir Diu 1 Cong ty c6 phn Vicern thuang mi xi mäng;
Hi dng quãn trj Cong ty dã nhn duçc thông báo thay di ngi.thi di din On cüa
Tong cong ty Cong nghip xi rnãng Vit Nam, theo do dir kiên thay dôi thành viên Hi
dông quãn trj và Ban kiêrn soát cüa nhiêm k' 2017-2022.
Hi dng quãn trj thông báo tOi Qu c6 dông ye vic dê cü, iing ctr bô sung thành
viên Hi dông quán tr, thành viën Ban kiêm scat nhim kS' 2017 - 2022 tai Di hi dông
cô dông thrning niên näm 2018 nhr sau:
LVê vic ing cfr, de^ cfr thành viên Hi dông quãn trl (HDQT):
1. So lixcing thành viên Hi dng quãn trj:
05 thành vién.
2. S6 Iuçmg bu b6 sung:
03 thành viên
3. Tiêu chun, diu kin hành vien Hi dng quàn trj (Diu 40, Dieu 16 Cong ty):
- Co näng hrc hành vi dan sij dy dü, khong thuc di tugng khOng dixgc quãn 1
doanh nghip theo quy djnh ti khoàn 2 Diêu 18 cüa Ludt Doanh nghip;
- Co trInh d chuyên môn, kinh nghim trong quãn 1' kinh doanh cUa cong ty và
không nhât thiêt phâi là co dông cüa cong ty;
- 'l'hành vién Hi dng quãn trj cong ty có the dông thai là thành viên Hi dng
quãn trl cüa cong ty khác;
- Thành viên Hôi dng quãn trj không dirçic là vçi hoc chng, cha dé, cha nuôi, me
dé, me nuôi, con dé, con nuôi, anh ruôt, chi rut, em rut, anh re, em re, chi dâu, em dâu
cüa Giám dc, Tng giám dc và ngiii quãn l khác cüa cong ty; khOng duçc là nguO'i CO
lien quan cüa ngu?i quãn 1, ngu1i cO thrn quyên b6 nhim ngithi quàn 1 cong ty me.
LI. Ve vic frng cfr, de cu thành viên Ban Kiêm soát (BKS):
1. S6 hrcing thành vién BKS:
03 thành viên
2. So lung bâu b6 sung:
01 ngui.
3. Tiêu chun, diu kiên thành viên BKS (Diu 53, Dieu le Cong ty)
- CO nãng 1rc hành vi dan sir day dü va không thuc dôi tucYng bi cam thành lp Va
quãn 1 doanh nghip theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip;
- Khong phái là va hoc chng, cha dé, cha nuôi, ine dé, me nuôi, con dé, con nuôi,
anh ruôt, chi rut, em rut cüa thành viên Hi dông quãn trj, Giám dôc và ngui quãn 1
khác;
- KhOng thrcic gi€r các ch.irc vii quán K cOng ty; khOng nhât thit phái là co dông
hoc nguii lao cling cüa cOng ty;
- Các tiêu chun và diêu kin khác theo quy djnh khác cUa phãp 1ut cO lien quan va
Dieu 1 cong ty;

- Kim soát viên phãi là kiêrn toán viên hoc k toán viên.
III. Diu kin tham gia ting cfr, de Cif HDQT, Ban Kiêm soát (Khoãn 2 Va
Khoãn 4, Dieu 9, Diêu 1 COng ty):
Khoàn 2 Diu 9: Co dông hoc nhOm Co dông sO' hUu rr 10% tng s6 cO phAn ph
thông trO' len trong thO'i han lien tc It nhât 6 tháng có quyên dé cfr ngiräi vào Hi dong
quãn trj vã Ban Kiêm soát.
Khoán 4, Dié'u 9: Vic dê cü' ngiii vào Hi dông quàn trj và Ban kim soát quy
dinh tai Khoãn 2 Diêu 9 nêu trên ducc thrc hin nhu sau:
- Các cô dông ph6 thông hgp thành nhórn d d cir ngithi vào Hi dng quãn trj và
Ban kiêiii soát phái thông báo ye vic hp nhóm cho các cô dông du hop biêt truO'c khi
khai mac Dai hi dông cô dông;
- Can cir s6 lucing thành viên Hi dOng quán trj và Ban kirn soát, cO^ dông ho.c
nhóm c dOng quy djnh tai Khoãn 2 Diêu 9 nêu trén dugc quyên &cir mt hoc mt so
nguO'i theo quyêt djnh cüa Ei hi dông cô dông lam l'rng cu viên Hi dông quán tri và
Ban kirn soát. Tnrà'ng hop so (mg cCr viên thrçxc cô dOng hoc nhOrn cô dOng dé c(m thâp
han s (mg cü viên ma ho duçc quyên dê c(r theo quyêt djnh cüa Di hi dông cô dOng thi
so (mg ci'r viên cOn lai do Hi dng quàn trj, Ban kiêm soát và các cô dông khác dê ci:r.
IV. Hso'dcfr,frngcr:
Co^ dông hoac nhOm c6 dông vui lông chun bi các h6 so sau:
- Don (mg c(r tham gia HDQT/ BKS
(theo Mu 01);
(theo Mu 02);
- Don d cfr tharn gia HDQT/ BKS
- So yu l ljch iirng ci'r viên tr khai
(theo Mu 03);
- Bàn sao Co Cong chiimng: Chi'mng minh thu nhân dan, ho.c The can cuO'c, hoc H
chiu và các van bang ch(mng chi ch(mng nh.n trInh Q van hóa, trInh d6 chuyên mon.
V. Th&i gian và no'i nhn hob so' frng cfr, de cfr:
Codông ho.c nhóm c6 dông viii lông g(mi h so nêu tai Mic IV v Cong ty theo dja
chi duái day:
- NguO'i nhn: BA Lê Kim Phuong - Thu k' Cong ty
- Da chi: COng ty C6 phân Vicem Thuong mai Xi mäng - S0^ 348 Giái PhOng,
PhuO'ng Phuong Lit, Qun Thanh Xuãn, TP. Ha Ni.
- Thai han cui cüng nhn hO^ so: trzthc 171i00 ngày 19/4/2018.
Ban tO^ ch(rc sê tp hcmp danh sách các cá nhân cO dü diêu kin duçic (mg c(r, d c(m
dua vào danh sách bu chInh th(rc tai Dal hti dOng CO dOng thuO'ng niên nãrn 2018.
Trân trQflg./.
AToi n/ian:

- Cáo co^ dông;
- Hi dng quân trj;
- Ban Kiêrn soát;
- Luu: VT. Thu k Cty.
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Cong ty cô phân Vicem thiro'ng mti Xi màng
Tôi ten là:
Ngay sinh:

..................Noi sinh. .....................................

Djachi thu?ingtrü. .................................................................................
Dja chi lien lac:
Diênthoai'

................................ Email: ...............................................................

So CMND/Thê can cuâc/H chiu. ........................ Ngày câp. ......... Noi cap .......
TrmnhQ hçc vân

........................................................................

TrInhd6 Chuyên mow ........................................................................
A

So c6 phn s& hüu lien tc It nht sáu thãng cho den thai diem hin tai: ............... cô
phân, tuong ing vâi. ................. % von diêu 18 cüa Cong ty.
Can c quy dnh cüa Ludt Doanh nghip va Diu le Cong ty, tOi xin tir üng cir vào vi tn
thành viên Hi dông quãn trjl Ban Kiêm soát Cong ty Co phân Vicem thuong mi Xi mang
nhim k' 2017-2022.
TOi cam két chju trách nhirn ve^ tInh chInh xác trung thirc cüa ni dung van ban và ho^ so
Urn theo dông thai cam kêt tuân thu day diX theo quy djnh cüa Diêu 18 Cong ty va Quy chê
bâu cir thành viên Hti dOng quãn trj/Ban Kiêrn soát ti Di hi dông CO dong thuang
nam 2018 cfia Cong ty.
Ho so dInh kern don nay gm:
So, yé'u lV lch,
Ban sao (co cong ch?'ng)C'MND/Thé can cithc/H6 chiê'u.
BOn sao (co c(5ng ching) các van bang, chthig chi chi'mg nhn trInh d6 chuyên mOn.
Trân tr9ng!
,ngày ...... tháng4näm2ol8
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(kvàghirOhçten)

CONG HOA XA HOl CHU NGH1A VIET NAM

MãuO2

Bc 1p - Tu do - Hnh phñc

0/ CONGrY \''\\
- P

-

BOBEC
BONG QUAN TRI/BAN KIEM SOAT NHIM KY 2017-2022
Ban to chIrc Dai hôi dng 6 dông thu'ô'ng niên 2018
Cong ty co phan Vicem thirong mi Xi mang

Tôi/Chüng tôi là co^ dông/nhorn co^ dông ccia Cong ty cô phân Vicem thro'ng rni Xi
rnãng dang nm gm ........................... c6 phn trong vOng 06 tháng lien tiêp trà len,
chirn t 1 ...........% s6 co^ ph-an có quyn biu quyt (theo danh sách Cong ty chôt ngày
29/3/2018), có ten trong danh sách diiOi dày:
TT

CO

dông

SO CP

s hüu

Ktên,
dóng dAu (nu co)

2

Can cir quy dnh cüa Ludt Doanh nghip và Diu 18 Cong ty, Toi/Chüng tôi nht trI
100% de; cir Ong/BA cO ten trong danh sách diiâi day bô sung vào Hi dông Quàn trj/Ban
kim soát Cong ty CO phân Vicem thi.rcng mi Xi rnäng nhim k 2017-2022.
Ho va ten

TT

SÔCMND/HÔ
chieu

Dia chi thirang tru

và cam kêt tuân thu các
Tôi/chüng tôi hoàn toàn chju trách nhirn ye vic decr nay
quy djnh cUa pháp lut và diu le Cong ty.
sa dInh kern dcrn nay grn: So, ye'u l lch; ban sao có cong chz'rng CMND/Thé can
cirOc/H chiéu, các van bang, cht'cng chi chIcng nhn trIiili do chuyên mOn ca các Ong/b6
dUVC de ci nêu trên.
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Trãn trong!
, ngày ......thang 4 nãrn 2018
NHUNG NGUOI DIJOC DE CO'

CAC CO DONG DE ctr

(k và ghi rO ho ten)

(k-s' và ghi rO h9 ten, dong dâu (nêu co))

Mu 03
Anh
MU LY L!CH
viên HDQT và Ban Kim soát)

. Hçvàten: .................................................................................................................
2. Giâi tinh:

Nam;

7N

3. Ngày thing, nAm sinh' ..............................................................................................
4. Quc tjch. .................................................................................................................
5. S CMND/ The cn cu4cl HO chiu .......................................................................
Capngày ...................................tai ....................................................................
6. Dja chi thithng tnr ...................................................................................................
7. S6^ din thoai lien lac: ..............................................................................................
8. TrInh dO van hóa. ......................................................................... ............................
9. TrInh do chuyên mow ..............................................................................................
10. Qua trinh cong tic: ...................................... . ........................ .... ............... .................

11. Chirc vi cOng tic hin nay:
12. Hành vi vi phm pháp lut và hInh thc xir 1 (nlu co):
13.só ltrqng cOA ph.n nAm giU hoc duçic üy quyw ............................. co ph.n.
Tôi xin cam doan nhCtng Iäi khai trên la' hoàn toàn dung sir th.t, nu sai tôi ho 'an
toãn chju trách nhim truâc pháp 1ut./.
, ngày ....... tháng ...... nám 2018
Ngtr?ii khai
(KjvàghirôhQ ten)

