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Số:  18 /TB-HĐQT/2022      Ngã Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022 
 

  

THÔNG BÁO 

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung tại 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 
 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ 

 

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty của Công ty cổ phần Mía đường 

Cần Thơ; 

- Căn cứ nghị quyết số 63/NQ-HĐQT/2022 ngày 09/12/022 của Hội đồng quản trị 

công ty về việc phê duyệt bổ sung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

của công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ; 

Để đảm bảo thực hiện chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

Chủ tịch HĐQT công ty kính đề nghị Quý cổ đông xem xét đề cử ứng cử nhân sự tham gia 

Ban kiểm soát công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2025 theo nội dung như 

sau: 

1. Số lương bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025: 02 thành viên 

 2. Tiêu chuẩn thành viên BKS: Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều 

kiện sau đây: 

 a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản 

lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp; 

 b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm 

toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp; 

 c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 

Giám đốc và người quản lý khác; 

 d) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người 

lao động của Công ty; 

 3. Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS: 

 Các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền 

lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên BKS để đề cử cho Đại hội đồng cổ 

đông bầu theo điều kiện sau: 

 a) Ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào BKS: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 

10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử 



một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30%  trở 

lên được đề cử đủ số ứng viên tối đa ba (03) ứng viên. 

 b) Trường hợp số lượng các ứng viên được thông qua đề cử và ứng cử không đủ số 

lượng cần thiết, thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS đương nhiệm đề cử tại Đại hội. 

4. Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu quy 

định) và gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty cổ phần 

Mía đường Cần Thơ. 

Ban tổ chức kính đề nghị Quý cổ đông gửi văn bản đề cử. ứng cử thành viên BKS về 

Phòng Tài chính kế toán Công ty (Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm - Phó phòng Tài chính kế 

toán, ĐT 0907.214.646, email: nthgam@gmail.com trước 15 giờ ngày 12/12/2022 

Trân trọng thông báo! 

 

Nơi nhận:               CHỦ TỊCH HĐQT 

- Như trên 

- Lưu: TK  

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hiếu  
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