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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness
---oOo--THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT, NHIỆM KỲ 2015
PROPOSAL FOR CANDIDATE OF THE BOARD MEMBER, TENURE 2015
Kính gửi: Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế
To: Interfood Shareholding Company
Tôi tên là (My name is):…………………………………………………………………………………

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty, tôi làm thư này
đề nghị được tham gia ứng cử bầu vào vị trí Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2015.
(As satisfied the conditions prescribed by law and by the Company, I made this request to participate
candidate elected for position of the Board member, tenure 2015)
Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm (The records attached this proposal is including):
-Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (C/V attached photograph);
-Bản sao có công chứng CMND / Passport (Notary public copy of ID /Passport);
-Chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (Certificate of education level and
professional level);
-Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử) (Letter of proxies (if
the candidate were nominated by a group of shareholders).
Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều
lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế.
(If elected, I am committed to strict compliance with the current provisions of the law and the

Charter of Interfood Shareholding Company).
Trân trọng (Your truly).
……, ngày (date) ………tháng (month) …. năm (year) 2015
ỨNG CỬ VIÊN (CANDIDATE)
(Ký và ghi rõ họ & tên – Sign and full name)

