
1 

  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ 

MỸ CHÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP Hồ Chí Minh , ngày 22  tháng 5 năm 2019 

  

THÔNG BÁO 

Về việc đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát  

Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu Nhiệm kỳ 2017 - 2022 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu. 

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xin thông báo tới Quý cổ đông 

của Công ty về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công 

ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu, Nhiệm kỳ 2017-2022; như sau: 

1.  Số lượng bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát: 

- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung  : 02 (hai) người. 

2.  Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát: 

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết và có quyền gộp số phiếu biểu quyết của 

từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu: Từ 10% đến 

dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; Từ đủ 

35% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử 

viên; Từ đủ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử 

viên. 

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng 

cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử 

viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 

3.  Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát: 

- Có năng lực hành vi 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. 

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, 

chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác. 

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 

nhân viên của Công ty; 

- Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên. 

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lê 

Công ty. 

4.  Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát: 

- Đơn đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát (theo mẫu); 

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu); 
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- Bản sao chứng thực CMND, hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), 

hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng 

nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn. 

- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về: 

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019  

Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu 

Địa chỉ: Số 18, Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. 

Số điện thoại: ………………..  Fax: …………………. 

Hồ sơ gửi về Công ty chậm nhất 16h00 ngày 24/5/2019 Quý cổ đông có thể liên hệ với 

Ông Trần Thanh Tùng – Thư ký Hội đồng quản trị, số điện thoại  3858 6240 - 0996 343 943 

để biết thêm chi tiết.   

Ban tổ chức Đại hội sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử 

đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 

Xin trân trọng thông báo./. 
 BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU 

 

 


