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ĐƠN ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /  

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 2025 
(Cá nhân tự ứng cử) 

LETTER OF NOMINATION FOR ADDITIONAL MEMBER OF BOARD OF 

DIRECTORS / SUPERVISORY BOARD TERM 2020 – 2025 
(Individual shareholders self-nominate) 

 

Kính gửi / 

Attention: 

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA 

General Meeting of Shareholders of AAA Assurance Corporation 

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA 

The Board of Directors of AAA Assurance Corporation 

Tôi tên là/ Full name:   ....................................................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh/ Date of birth: .................................. Nơi sinh/ Place of birth: .....................................   

CMND/CCCD/Hộ chiếu số / No. of ID/Passport:  .........................................................................................  

Ngày cấp/ Date of issue: ....................................................  Nơi cấp/ Place of issue: .....................................  

Địa chỉ thường trú/ Registered permanent address: .......................................................................................  

Địa chỉ liên lạc/ Contact address: ...................................................................................................................  

Điện thoại/ Telephone no.: ..............................................................................................................................  

Hiện đang sở hữu: ..........................................cổ phần phổ thông, chiếm .... % tổng số cổ phần của Công ty 

Currently holding…………………….....ordinary shares, equal to………% of total number of shares of the 

Company. 

(Bằng chữ:  ....................................................................................................................... cổ phần phổ thông) 

(In words:  ............................................................................................................................ ordinary shares) 

Thời hạn nắm giữ cổ phiếu/ Time of holding shares: từ ngày/ from:.........................................................  

Vị trí tự ứng cử / Self-nominated position:  

 Thành viên Hội đồng Quản trị / Board of Directors member 

 Thành viên Ban Kiểm soát / Supervisory Board member 

Sau khi nghiên cứu quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Thông báo của HĐQT về việc đề cử, ứng 

cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) / thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2020 – 2025 của 

Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA. Xét thấy phù hợp với các điều kiện, tiêu chuẩn quy định, tôi làm đơn này 

đề nghị được tham gia ứng cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của Công ty để bầu vào 

HĐQT / BKS. 
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In consideration of regulations of Law, Charter of the Company and the Announcement of the Board 

regarding to nomination for member of the Board of Directors / Supervisory Board for term 2020 – 2025 of 

AAA Assurance Corporation. Compared with the conditions prescribed, I hereby submit this form to self-

nominate in the 2022 Extraordinary General Meeting of Shareholders in order to apply for the position of 

member of Board of Directors / Supervisory Board. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT / BKS, tôi cam kết sẽ tuân thủ quy định của pháp 

luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA và đóng góp vào sự phát triển của Công ty. 

If being trusted to be elected as a member of Board of Directors / Supervisory Board, I commit to comply with 

the provision of laws, AAA’s Charter and make a contribution to the Company development. 

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.  

I hereby ensure and take responsibility for the accuracy and truthfulness of the above provided information 

and attached dossier. 

 

Trân trọng/ Respectfully. 

 

 

Hồ sơ kèm theo/ Enclosures: 

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, xác nhận của cơ quan 

có thẩm quyền 

Curriculum vitae included a ID photo, certified 

by appropriate authority 

- Bản công khai lợi ích liên quan 

Declaration of relevant interests 

- Bản sao chứng thực CMND/Hộ chiếu (đối với 

người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú hoặc 

Giấy đăng ký tạm trú dài hạn 

Certified true copy of ID card/passport (for 

foreigner); permanent residence or Temporary 

residence registration 

- Bản sao chứng thực các bằng cấp 

Certified true copy of Degrees/Certificates 

- Phiếu lý lịch tư pháp 

Certificate of clearance/ Judicial record 

 

......., ngày ...... tháng ....... năm 2022 

......., day ...... month ....... year 2022 

ỨNG CỬ VIÊN/ CANDIDATE 

(Ký và ghi rõ họ tên/ Sign & full name) 

 

 

 

 


