
BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỒNG TY VIGLACERA - CTCP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày Ằ). thảng 4 năm 2021 

THÔNG BÁO
về việc đề cử/ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 

2019 -  2023 tại ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty Viglacera-CTCP năm 2021

Kính gửi: Các cổ đông Tổng công ty Viglacera-CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP (Tổng công ty) trân trọng thông báo đến 
Quý cồ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát 
(BKS) để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tồng công ty nhiệm kỳ 2019 -  
2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tồng công ty như sau:

1. Lý do đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty
Có đơn từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Luyện 
Công Minh;
Có đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát của bà 
Phạm Thị Ngọc Bích;
Sắp xếp cơ cấu Hội đồng quản trị để bảo đảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc 
lập theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. Tiêu chuẩn và cách thửc đề cử/ửng cử thành viên HĐQT

2.1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 3 Điều 275 Nghị định 
155/2020/NĐ-CP, Khoản 2 và điểm b Khoản 7, Điều 25 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
Tồng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2019 và sừa 
đồi, bồ sung ngày 19/6/2020 (sau đây gọi chung là “Điều lệ Tổng công ty”), tiêu chuẩn ứng 
viên làm thành viên HĐQT cụ thể như sau:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh 
nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Là (ì) co đông hoặc cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công 
ty trong thời gian liên tục 06 (sáu) tháng trở lên, (ii) hoặc người cỏ trình độ chuyên môn, 
kỉnh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cỏ thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản 
trị của công ty khác;

d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ 
nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của 
Tổng Giảm đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; không được là người cỏ liên 
quan của người quản lý, người cỏ thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công tỵ mẹ cùa 
Tong công ty;

đ) Bất cứ người nào vừa là Người thâu tóm nhưng đồng thời lại là Đối thủ cạnh tran,ì hoặc 
người đại diện của đổi thủ cạnh tranh cùa Tỏng công ty thì không được đề cử để bầu vào 
Hội đông quản trị. Thành viên Hội đông quản trị không được đồng thời là thành viên Hội 
đồng quản trị của trên 05 (năm) công ty khác.



2.2. Cách tlỉức đề cử ứng viên HĐQT

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 7 Điều 25 của Điều lệ
Tồng Công ty, cách thức đề cử ứng viên HĐQT Tổng công ty cụ thể như sau:
a) Các cổ đông nắm giữ sổ cổ phần phổ thông của Tổng công ty có quyển gộp số cố phần 

của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng sổ cổ phần phổ thông của 

Tồng công ty cỏ quyền biểu quyết được đề cừ 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% 
tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được để cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% 
đến dưới 50% được để cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 
04 (bốn) ứng viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên (trường hợp cần số ứng 
viên lớn hom 04(bển) người).

c) Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua để cử và ứng cử vẫn 
không đủ sổ lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đưomg nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử 
viên. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội 
đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua 
trước khi tiến hành đề cử.

3. Tiêu chuẩn và cách thức đề cử/ứng cử thành viên BKS

3.1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 2 Điều 286 Nghị định
155/2020/NĐ-CP, Khoản 1 và khoản 2 Điều 35 Điều lệ Tồng công ty, tiêu chuẩn ứng viên làm
thành viên BKS cụ thể như sau:

a) Có năng lực hành vỉ dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý 
doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Được đào tạo một trong các chuyên 
ngành về kinh tế, tài chỉnh, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên 
ngành phù họp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;

b) Không phải là vợ hoặc chằng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bó 
vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị 
dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em 
ruột của vợ, em ruột của chồng của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giảm đốc và người 
quản lý khác;

c) Không được giữ các chức vụ quản lỷ công ty; không nhất thiết phải là cỗ đông hoặc người 
lao động của Tổng công ty;

d) Các thành viên Ban kiểm soát không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính 
của Tổng Công ty và không phải là thành viên hay kiểm toán viên hành nghề của Công ty 
kiêm toán độc lập đang thực hiện việc kiêm toán các bảo cảo tài chính của Tồng Công ty 
trong 03 năm liền trước đỏ.;

đ) Các thành viên Ban kiêm soát không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý 
doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vắn của doanh nghiệp, 
người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;

e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

3.2. Cách thức đề cử ứng viên Ban kiểm soát:
Căn cứ theo Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4, 5 Điều 35 Điều lệ

Tổng công ty, cách thức đề cử ứng viên BKS Tổng công ty cụ thể như sau:

a) Các cổ đông nam giữ sổ cổ phần phổ thông của Tổng công ty cỏ quyền gộp sổ cổ phần 
của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.



b) Cổ đông hoặc nhỏm cổ đổng nắm giữ từ 5% đến dưới 10% sổ cổ phần pho thông của Tong 
công ty được đề cử 01 (một) ứng viên;c từ 10% đến dưới 30% số cỗ phần phố thông của 
Tồng công ty được đề cử toi đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới dưới 40% được đề cử 
tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 
50% đến dưới 60% được để cử tối đa 05 (năm) ứng viên.

c) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đù 
sổ lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm cỏ thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế Ban 
kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viền Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Thủ tục ứng cử, đề cử:
Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cừ thành viên 

HĐQT và BKS gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Tổng công ty trước 16 
giờ ngày 22/4/2021, theo địa chỉ:

Ban Thư ký - Tổng cồng ty Viglacera - CTCP 
Tầng 16-17, tòa nhà Viglacera, số 1 Đại Lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: +84 91 320 3869 ; +84 90 964 0511.

❖  Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:
Các cổ đông/nhóm cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử bao gồm:
Văn bản ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT và BKS (theo mẫu đính kèm) hoặc Văn 
bản giới thiệu do cổ đông tự lập có các nội dung cơ bản như đính kèm;
Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; \
Bản sao (có chứng thực): CMND/Thẻ CCCD/HỘ chiếu, Hộ khẩu thường trú, các bàng cấp, Vọ 

giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của ứng viên;
Danh sách các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (5̂  
và các chức danh quản lý khác; ỵ
Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Tổng công ty của cá nhân ứng cử viên, người có 
quan hệ gia đình của ứng cừ viên hoặc người có liên quan khác của ứng cừ viên;

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS không đủ các loại văn bản nêu trên 
được xem là không họp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình 
ĐHĐCĐ Tổng công ty thông qua trước khi tiến hành bầu cử. Tất cả các cổ đông có tên trong 
danh sách chốt ngày 01/4/2021 khi tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết thông qua danh 
sách ứng cử viên, c ồ  đông/Nhóm cổ đông ứng cừ/đề cử thành viên HĐQT/BKS chịu trách 
nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của tai liệu, 
thông tin trong hồ sơ ứng cừ/đề cử của mình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

HĐÒNG QUẢN TRỊ 
ÍCH

ăn Tuấn
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THÔNG BÁO ĐÈ c ử

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ, BAN KIẺM SOÁT 

Tổng công ty Viglacera -  CTCP nhiệm kỳ 2019 - 2023 

(Mau 01: dành cho nhóm cổ đông đề cử)

Kính sửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP

Hôm nay, ngày ..................................... . chúng tôi là nhóm cồ đông sở hữu/tự nguyện
tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ..............................cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ
.............. % tồng s ố ............... cổ phần phổ thông của Tổng công ty Viglacera - CTCP, có tên
trong danh sách như dưới đây:

TT Cổ đông Hộ chiếu
/CMND/CCCD/ĐKKD

Số cổ phần 
sử hữu

T vlệ (%)/
m  A  Ẩ ẢTông so cô 

phần

Ký tên

1
2
...

Tồng cộng

Thống nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 
2 0 1 9 -2 0 2 3 :

1. D ứ ng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP

TT Họ tên 
ứng cử viên

Số
CMND/CCCD/ 

Hộ chiếu

Trình độ 
học vấn

Chuyên
ngành

Số cổ phần 
sở hữu

1
...

2. □  ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Vigỉacera - CTCP

TT Họ tên 
ứng cử viên

SỐ
CMND/CCCD/ 

Hộ chiếu

Trình độ
r

học vân
Chuyên
ngành

Số cổ phần 
sở hữu

1
...

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định đề các ứng cử 
viên có đây đủ điêu kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban 
Kiêm soát nhiệm kỳ 2019 -  2023 vào thời điểm tiến hành bầu tại Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2021 của Tồng công ty Viglacera - CTCP. Đồng thời, chúng tôi cam kết



các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và 
Điều lệ Tồng công ty Viglacera - CTCP.

Trân trọng!
............ . ngày .....thảng.......năm 2021
ĐẠI DIỆN NHÓM CỎ ĐỒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Đính kèm Sơ yểu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ liên quan chứng nhận trình độ học vẩn và trình độ 

chuyên môn của các ứng viên; Danh sách các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng 
quản trị và các chức danh quàn lý khác; Bản kê khai các lợi ích liên quan đến Tỏng công ty của cá nhân ứng cử 
viên, người có quan hệ gia đình của ứng cử viên hoặc người có liên quan khác của ứng cử viên;

Đối với cổ đông pháp nhân:
(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đỏng dấu;
(2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm 

các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

Nhóm cổ đông cỏ thể đề cừ một hoặc cả 2 chức danh và đảnh dấu X  vào ô bên cạnh chức danh đỏ.
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ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ, BAN KIẺM SOÁT 

Tổng công ty Vigỉacera -  CTCP nhiệm kỳ 2019-2023 

(Mầu 02: dành cho cổ đông tự  ứng cử)

Kính sủ i:  Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP

- Tên cá nhân/tổ chức:.............................................................................................................................
- Mã số cồ đông:.......................................................................................................................................
- GPĐKKD/CMND/CCCD: ...............................cấp ngày: /...... /......... t ạ i :..................................
- Địa ch ỉ:....................................................................................................................................................
- Số cổ phần phổ thông sở hữu : ............................................. cổ phần.
- Số cồ phần phổ thông được đại diện sở h ữ u :................................. cổ phần,
- Tổng số cồ phần phổ th ô n g :.................................................. cồ phần, ch iếm .............. % tổng số
........................ cồ phần phổ thông mà Quý Tổng công ty Viglacera phát hành.

Sau khi nghiên cứu quy định của Tồng cồng ty Viglacera -  CTCP về tiêu chuẩn, điều 
kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty 
Viglacera - CTCP, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cừ, tôi/chúng tôi xin tham gia 
ứng cử:

□  Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP
□  Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Viglacera - CTCP

Tôi/chúng tồi xin cam kết với Hội đồng quản trị Tổng công ty Vigalcera - CTCP sẽ duy 
trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng 
cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Viglacera - CTCP nhiệm kỳ 
2019 -  2023 vào thời điểm tiến hành bầu tại Đại hội đồng cồ đông thường niên năm 2021 Tồng 
công ty Viglacera - CTCP.

Trân trọng!

............... ngày.... thảng.......năm 2021
c ồ  ĐÔNG CÁ NHÂN/TỎ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hồ sơ  kèm  theo:
Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai, có dán ảnh;
Bàn sao có công chứng chứng minh nhân dđn/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chi chứng minh trình độ văn hóa, 

trình độ học vấn và chuyên môn cùa ứng viên;
Giấy ùy quyền đề cừ hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cừ);
D anh sách  cá c  công  ty  m à ứ n g  c ừ  viên  đ a n g  nắm  g iữ  chức vụ  thành viên  H ội đ ồ n g  quàn  tr ị và  cá c  ch ứ c  danh quản lý  khác;
Bàn kê khai các lợi ích liên quan đến Tồng công ty cùa cá nhân ứng cử viên, người có quan hệ gia đình của ứng cừ viên hoặc người 

có liên quan khác cìta ứng cử viên.

Ghi chú:
Đối với cổ đông pháp nhăn:
(1 ) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
(2 ) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ùy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cừ người đại 

diện vốn theo quy định.

Cổ đông chi được ứng cử vào 1 chức danh và đánh dấu X  vào ố bên cạnh chức danh đó.


