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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA 
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GCNĐKDN số: 0301444753 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/1992.   

NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION 

313B-315 Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Business Registration Certificate No.: 0301444753 issued by Department of Planning and Investment of HCMC on September 18th, 1992.                            

  

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

NOTICE ON NOMINATION/ SELF - NOMINATION AS NOMINEES FOR ELECTION OF AN INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD  
 

Kính gửi:   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA 

 To:              NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORPORATION 

I. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/ LIST OF SHAREHOLDERS/ SHAREHOLDER’S GROUP: 

STT 

No. 

Cổ đông 
Shareholder 

CMND/ Hộ chiếu/ GCNĐKDN 
 ID card/ Passport/ Business Lisence No.: 

Số CPPT(*) 

sở hữu 
Number of 
owned OS  

Tỷ lệ % trên 
Tổng số CPPT 

% of total 
number of OS 

Thời gian liên tục sở hữu 
Start date of owned shares 

Ký tên, đóng dấu 
(nếu là tổ chức) 

Signature, stamped 
if institutional 
shareholder 

Số  
No. 

Ngày cấp 
Date of issue 

Nơi cấp 
Place of issue 

Từ 
From 

Đến 
To 

1 
  

   
 

  
 

2 
  

   
 

  
 

… 
  

   
 

  
 

TỔNG CỘNG/ TOTAL    

Ghi chú: (*): Cổ phần phổ thông được viết tắt là CPPT. 

Note: (*): Ordinary share is refer to as OS 

II. DANH SÁCH ỨNG VIÊN/ LIST OF NOMINEES: 

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công Ty”) và quy định pháp luật, tôi/ chúng tôi ứng cử/ đề cử người có tên 
dưới đây tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 

Pursuant to Charter of No Va Land Investment Group Corporation (“The Company”) and law, I/ We nominate/ self-nominate the following nominees for the 

Independent member of the Board of Directors:  

MẪU/ FORM 
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STT 
No. Họ tên Ứng viên/ Nominee’s name 

CMND/ Hộ chiếu/ ID Card/ Passport 
Trình độ học vấn/ 

Education level: 

Chuyên ngành/ 

Professtional level: Số/ No. 
Ngày cấp/ 

Date of issue 

Nơi cấp/  

Place of issue 

1 
  

  
  

2 
  

  
  

…       
  

 

Tôi/Chúng tôi cam kết các ứng viên nêu trên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công Ty. Đồng thời, cam 
kết các nội dung trong Thông báo đề cử/ứng cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty. 

I/We hereby commit that above nominees are qualified criteria and conditions for Independent member of BOD. In addition, I hereby declare that contents 
as stated above are completely true and in accordance with Law and The Company’s Charter.  

Trân trọng kính chào. 

Sincerely yours,  

 ………………, ngày …… tháng …… năm 2019 

 ………….., …………………………… 2019 

 Cổ đông/ Đại diện Nhóm Cổ đông 

 Shareholder/ Shareholder’s Group representative 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 (Signature, full name) 
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SƠ YẾU LÝ LỊCH  

CIRRICULLUM VITAE 
 

 (Ứng viên Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị) 

Nominee for the Independent member of the Board of Directors  

Họ và tên/ Full name:  

Ngày sinh/ Date of birth:  

Trình độ chuyên môn/ Education level:  

Quá trình công tác (ít nhất 05 năm gần 

nhất, đáp ứng được tiêu chuẩn về 

chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh 

doanh theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp)/ Past occupations (at least the 

last five years, to qualify criteria of 

profession,  management experience 

according to Law on Enterprises): 

 

- Từ ………./……/…….… đến ……/……/…….………:  

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

- From …../…./……… to ……/…../……………:  

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

- Từ ………./……/…….… đến ……/……/…….………:  

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

- From …../…./……… to ……/…../……………:  

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

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty/ 
Current position at the Company:  

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

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác/ 
Current holding positions in other 
organizations:   .............................................................................................................  

Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ (tại 
thời điểm ....../....../2019), trong đó/ 
Number of owned Shares 
(............/2019), with details: 

..................................................................... cổ phần/ shares 

+ Đại diện sở hữu của tổ chức/ 
Authorized representative:  ..................................................................... cổ phần/ shares 

+ Cá nhân sở hữu/ Privately owned:   
..................................................................... cổ phần/ shares 

Số lượng CP nắm giữ của người có  

liên quan/ Number of owned shares of 
related persons: ..................................................................... cổ phần/ shares 

Những khoản nợ đối với Công Ty/ 
Debts to the Company: .................................../ ................................................. 

Lợi ích liên quan đối với Công Ty/ 
Benefit related with the Company: .................................../ ................................................. 

Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty/ 
Conflict of interest with the Company: .................................../ ................................................. 

 

MẪU/ FORM 
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Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí thành viên độc 
lập Hội đồng Quản trị Công ty, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào vị trí thành viên độc 
lập Hội đồng Quản trị và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị một cách cẩn 
trọng, trung thực trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bổ nhiệm.  

Pursuant to Law on Enterprises and The Company’s Charter, I, as anominee for the position of 
Independent Member of Board of Directors of the Company. I hereby commit that I qualify full criteria and 
conditions to applied to this position and commit to carry out the duty of Independent member of Board of 
Directors carefully and honestly in case I’m appointed.   

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản đồng thời cam kết tuân thủ 
đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.  

I hereby confirm my responsibility for the accuracy of this content and resume is enclosed, commitment to 
comply strictly with the current provisions of Law and the Company’s Charter. 

 

Trân trọng. TP. HCM, ngày …… tháng …….. năm 2019 
Sincerely yours,  Ho Chi Minh City, ……..…………………, 2019 
 Người lập  
 Declaration person  
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