
 

THƯ MỜI HỌP 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN 

 
Kính gửi:  Ông/Bà   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

  Địa chỉ 

 
Căn cứ vào danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 17/3/2022, Hội đồng quản trị 

(HĐQT) Công ty cổ phần Hóc Môn trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự cuộc họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty: 

 Thời gian: 8h00 - ngày 05 tháng 04 năm 2022. 

 Địa điểm: tại phòng họp Cơ sở sản xuất – Công ty CP Hóc Môn, địa chỉ số 67/8H, đường 
Tân Thới Nhì 8, ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh. 

 Nội dung họp: 

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 

2022. 

2. Báo cáo tổng kết 5 năm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ V 

giai đoạn 2017-2022. 

3. Báo cáo công tác quản trị năm 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát. 

4. Báo cáo tổng kết 5 năm công tác quản trị của HĐQT và BKS. 

5. Các Tờ trình của HĐQT: 

- Tờ trình chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Công ty CP Hóc Môn 

- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 

- Tờ trình thù lao - khen thưởng HĐQT - chọn công ty kiểm toán 

- Tờ trình chủ trương xây dựng văn phòng công ty mới 

- Tờ trình chuyển nhượng BĐS tại An Giang 

- Tờ trình chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai 

6. Công tác bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI giai đoạn 2022 – 2027 

- Thông qua chương trình bầu cử, đề cử và giới thiệu ứng cử viên bầu HĐQT và 
Ban kiểm soát 

- Đề cử Tổ bầu cử và Công bố thể lệ bầu cử 

- Bầu cử & Kiểm phiếu 

- Thông báo kết quả bầu cử - Ra mắt HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI 

7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội. 

 

* Lưu ý:  

- Cổ đông/Người được ủy quyền khi đến dự ĐHĐCĐ mang theo các giấy tờ cần thiết (CMND 

hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền theo mẫu.) 

- Cổ đông đã chuyển nhượng nhưng chưa sang tên thì thực hiện theo Giấy ủy quyền. Công ty 
không chịu trách nhiệm việc chưa sang tên của các cổ đông.  

* Tài liệu: 

+ Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ. 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

Hóc Môn, ngày 17 tháng 3 năm 2022 



+ Các Bản báo cáo, các Tờ trình, Điều lệ sửa đổi, Đơn ứng cử/đề cử … quý cổ đông tham 
khảo tại trang web Công ty Cổ phần Hóc Môn: www.hscagro.com  

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp. 

Trân trọng! 

       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

              Chủ tịch 
Nơi gửi: 

- Cổ đông công ty. 

- Lưu. 

 

 

           ĐẶNG THANH CƯƠNG 
 

http://www.hscagro.com/


 

GIẤY ỦY QUYỀN 
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN 

 
Kính gửi:  Công ty cổ phần Hóc Môn 

 
I. BÊN ỦY QUYỀN 

 Họ và tên :    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 Số CMND/hộ chiếu: .    .   .   .   .   .   . Ngày cấp: .   . /.   . /.   .   .  Nơi cấp:   .   .   .   .   .   .   . 

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

 Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 17/3/2022:   .   .   .   .   .   . cổ phần. 

(Bằng chữ:    .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .) 

 

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

 Họ và tên :    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 Số CMND/hộ chiếu: .    .   .   .   .   .   . Ngày cấp: .   . /.   . /.   .   .  Nơi cấp:   .   .   .   .   .   .   . 

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

 

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN (đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây) 

   Tham dự đại hội. 

   Ủy quyền tham dự đại hội và thực hiện toàn quyền biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại 

hội cổ đông thường niên ngày 05/04/2022 tương ứng với số cổ phần mà tôi được thực hiện 

quyền cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN 

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2022 của Công ty cổ phần Hóc Môn tổ chức ngày 05/04/2022. 

 

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các 

quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Hóc Môn. 

 Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các công 

việc nêu tại Giấy ủy quyền này. 
 

 .   .   .   .   .   .   , ngày      tháng    năm 2022 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN     BÊN ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)   (Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân) 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NHIỆM KỲ 2022 – 2027 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hóc Môn 
 

Họ tên cổ đông: ..........................................................................................................................  

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .......................................................................................  

Ngày cấp:......................................Nơi cấp: ................................................................................  

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....................................................................................  

Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng 

cổ  đông năm 2022): .................................................................................................... .cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ........................................................................... (đồng) 

Đề nghị Công ty Cổ phần Hóc Môn cho tôi đề cử: 

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

     CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .................................................................................................  

     Ngày cấp:............................ Nơi cấp: ....................................................................................  

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

     Trình độ học vấn:.................................Chuyên ngành: .........................................................  

 Hiện đang sở hữu: ................................................................................................. (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ...................................................................... (đồng) 

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

     CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .................................................................................................  

     Ngày cấp:............................ Nơi cấp: ....................................................................................  

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

     Trình độ học vấn:.................................Chuyên ngành: .........................................................  

 Hiện đang sở hữu: ................................................................................................. (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ...................................................................... (đồng) 

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

     CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .................................................................................................  

     Ngày cấp:............................ Nơi cấp: ....................................................................................  

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



 

     Trình độ học vấn:.................................Chuyên ngành: .........................................................  

 Hiện đang sở hữu: ................................................................................................. (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ...................................................................... (đồng) 

4.  Ông/Bà:  ...............................................................................................................................  

     CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .................................................................................................  

     Ngày cấp:............................ Nơi cấp: ....................................................................................  

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

     Trình độ học vấn:.................................Chuyên ngành: .........................................................  

 Hiện đang sở hữu: ................................................................................................. (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ...................................................................... (đồng) 

5.  Ông/Bà:  ...............................................................................................................................  

     CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .................................................................................................  

     Ngày cấp:............................ Nơi cấp: ....................................................................................  

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

     Trình độ học vấn:.................................Chuyên ngành: .........................................................  

 Hiện đang sở hữu: ................................................................................................. (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ...................................................................... (đồng) 

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hóc Môn nhiệm kỳ 

2022-2027. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Hồ sơ kèm theo: 

• Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú. 

• Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên. 

• Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có). 

 

 ..............., ngày.......tháng.......năm........ 

Người đề cử 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

NHIỆM KỲ 2022 – 2027 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hóc Môn 
 

Họ tên cổ đông: ..........................................................................................................................  

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .......................................................................................  

Ngày cấp:......................................Nơi cấp: ................................................................................  

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....................................................................................  

Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng 

cổ  đông năm 2022): .................................................................................................... .cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ........................................................................... (đồng) 

Đề nghị Công ty Cổ phần Hóc Môn cho tôi đề cử: 

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

     CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .................................................................................................  

     Ngày cấp:............................ Nơi cấp: ....................................................................................  

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

     Trình độ học vấn:.................................Chuyên ngành: .........................................................  

 Hiện đang sở hữu: ................................................................................................. (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ...................................................................... (đồng) 

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

     CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .................................................................................................  

     Ngày cấp:............................ Nơi cấp: ....................................................................................  

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

     Trình độ học vấn:.................................Chuyên ngành: .........................................................  

 Hiện đang sở hữu: ................................................................................................. (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ...................................................................... (đồng) 

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

     CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .................................................................................................  

     Ngày cấp:............................ Nơi cấp: ....................................................................................  

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



 

     Trình độ học vấn:.................................Chuyên ngành: .........................................................  

 Hiện đang sở hữu: ................................................................................................. (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ...................................................................... (đồng) 

4.  Ông/Bà:  ...............................................................................................................................  

     CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .................................................................................................  

     Ngày cấp:............................ Nơi cấp: ....................................................................................  

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

     Trình độ học vấn:.................................Chuyên ngành: .........................................................  

 Hiện đang sở hữu: ................................................................................................. (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ...................................................................... (đồng) 

5.  Ông/Bà:  ...............................................................................................................................  

     CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .................................................................................................  

     Ngày cấp:............................ Nơi cấp: ....................................................................................  

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

     Trình độ học vấn:.................................Chuyên ngành: .........................................................  

 Hiện đang sở hữu: ................................................................................................. (cổ phần) 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ...................................................................... (đồng) 

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Hóc Môn nhiệm kỳ 2022-

2027. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Hồ sơ kèm theo: 

• Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú. 

• Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên. 

• Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có). 

 

 ..............., ngày.......tháng.......năm........ 

Người đề cử 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ỨNG CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NHIỆM KỲ 2022 – 2027 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hóc Môn 
 

Họ tên cổ đông: ..........................................................................................................................  

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .......................................................................................  

Ngày cấp:......................................Nơi cấp: ................................................................................  

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....................................................................................  

Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng 

cổ  đông năm 2022):.......................................................................................................cổ phần  

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ........................................................................... (đồng) 

Đề nghị Công ty Cổ phần Hóc Môn cho tôi được ứng cử vào Hội    đồng quản trị của Công ty 

Cổ phần Hóc Môn nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng 

lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Hóc Môn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Hồ sơ kèm theo: 

• Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú. 

• Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên. 

• Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn. 

 

 ............., ngày........tháng........năm.......... 

Người ứng cử 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ỨNG CỬ 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

NHIỆM KỲ 2022 – 2027 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hóc Môn 
 

Họ tên cổ đông: ..........................................................................................................................  

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .......................................................................................  

Ngày cấp:......................................Nơi cấp: ................................................................................  

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....................................................................................  

Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng 

cổ  đông năm 2022):.......................................................................................................cổ phần  

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ........................................................................... (đồng) 

Đề nghị Công ty Cổ phần Hóc Môn cho tôi được ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ 

phần Hóc Môn nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực 

và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Hóc Môn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Hồ sơ kèm theo: 

• Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú. 

• Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên. 

• Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn. 

 

 ............., ngày........tháng........năm.......... 

Người ứng cử 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

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

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị 
 
 

Họ và tên:  

Giới tính:  

Ngày tháng năm sinh:  

Nơi sinh:  

CMND/CCCD:  
...................................................ngày cấp: ..................................................... , 

nơi cấp: ............................................................................................................. 

Quốc tịch:  

Địa chỉ thường trú: 
 

 

Số điện thoại liên lạc:  

Trình độ chuyên môn:  

Quá trình công tác: 

+ Từ ……… đến ...................:.............................................................................................................. 

+ Từ ……… đến ...................:.............................................................................................................. 

+ Từ ……… đến ...................:.............................................................................................................. 

+ Từ ……… đến ...................:.............................................................................................................. 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Hóc Môn: 

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): 

Số CP nắm giữ (tại thời điểm .................. ): ………….. cổ phần, chiếm ............... % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: …………... cổ phần, chiếm ............... % vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu: …………... cổ phần, chiếm ............... % vốn điều lệ 

Các cam kết nắm giữ (nếu có) 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phần của Công ty: 

1. Mối quan hệ: .......... , Tên cá nhân/tổ chức: 

…………………………….. nắm giữ: ………… 
CP, chiếm ............ % vốn điều lệ. 

2. Mối quan hệ: ……, Tên cá nhân/tổ chức: 

…………………………….. nắm giữ: ………… 
CP, chiếm ............ % vốn điều lệ. 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu 

được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. 

 ............, ngày..........tháng...........năm.......... 

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên 

Người khai ký tên, ghi rõ họ têN



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 

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

Ứng cử viên : Thành viên Ban kiểm soát 
 
 

Họ và tên:  

Giới tính:  

Ngày tháng năm sinh:  

Nơi sinh:  

CMND/CCCD:  
...................................................ngày cấp: ..................................................... , 

nơi cấp: ............................................................................................................. 

Quốc tịch:  

Địa chỉ thường trú: 
 

 

Số điện thoại liên lạc:  

Trình độ chuyên môn:  

Quá trình công tác: 

+ Từ ……… đến ...................:.............................................................................................................. 

+ Từ ……… đến ...................:.............................................................................................................. 

+ Từ ……… đến ...................:.............................................................................................................. 

+ Từ ……… đến ...................:.............................................................................................................. 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Hóc Môn: 

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): 

Số CP nắm giữ (tại thời điểm ................... ): ………….. cổ phần, chiếm ............... % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: …………... cổ phần, chiếm ............... % vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu: …………... cổ phần, chiếm ............... % vốn điều lệ 

Các cam kết nắm giữ (nếu có) 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phần của Công ty: 

1. Mối quan hệ: .......... , Tên cá nhân/tổ chức: 

…………………………….. nắm giữ: ………… 
CP, chiếm ............ % vốn điều lệ. 

2. Mối quan hệ: ……, Tên cá nhân/tổ chức: 

…………………………….. nắm giữ: ………… 
CP, chiếm ............ % vốn điều lệ. 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, 

cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. 

 ............, ngày..........tháng...........năm.......... 

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên 

 



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN 

 

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NHIỆM KỲ 2022-2027 

Mã số cổ đông: ..............................................................................................................  

Họ và tên cổ đông: .........................................................................................................  

Họ và tên người được uỷ quyền: ....................................................................................  

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:..................................cổ phần 

Số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu:.............................thành viên 

Tổng số phiếu bầu (= tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên Hội đồng quản 

trị cần bầu):...............................................phiếu bầu 

 

STT Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Số phiếu bầu 

1   

2   

3   

4   

5   

 Tổng cộng  

 

 TP.HCM, ngày.......tháng.......năm 2022 

Cổ đông 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓC MÔN 

 

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

NHIỆM KỲ 2022-2027 

Mã số cổ đông: ..............................................................................................................  

Họ và tên cổ đông: .........................................................................................................  

Họ và tên người được uỷ quyền: ....................................................................................  

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:..................................cổ phần 

Số thành viên Ban kiểm soát cần bầu:...................................thành viên 

Tổng số phiếu bầu (= tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên Ban kiểm soát 

cần bầu):...............................................phiếu bầu 

 

STT Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Số phiếu bầu 

1   

2   

3   

4   

5   

 Tổng cộng  

 

 TP.HCM, ngày.......tháng.......năm 2022 

Cổ đông 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


