
TAP DOAN CONG NGHIEP 
CAO SU VIET NAM

C0NG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Doc lap - Tu* do - Hanh phuc

S6: Mk /TB-HDQTCSVN TP. H6 CM Minh, ngayA'l thdng 5 ndm 2021

THONG BAO
Ve vice de cir, ung cu* nhan syr de bau 

Thanh vien Hoi dong quan tri va Kiem soat vien Tap doan 
Nhiem ky 2021 - 2026

Can cu Luat Doanh nghiep;
Can cu Dieu le to chuc va boat dong cua Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong•> \

ty co phan;
De dam bao co cau to chuc cua Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty co 

phan, Tap doan xin thong bao toi Quy co dong ve viec de cu, ung cu nhan su de bau Thanh 
vien Hoi d6ng quan tri va Kilm soat vien Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty 
co phan, Nhiem ky 2021-2026; nhu sau:

1. So liroug Thanh vien Hoi dong quan tri va Kiem soat vien: Theo quy dinh cua 
Dieu le Tap doan.

2. Dieu kien de cu, irng ctr Thanh vien Hoi dong quan trj:
Cac co dong nam giu co phan co quyen bieu quyet va co quyen gop so phieu bieu quyet 

cua tung nguoi lai voi nhau dl dh cu, ung cu Thanh vien Hoi dong quan tri.
- Co dong hoac nhom co dong nam giu tu 0,1% den duoi 10% tong so co phan co quyen 

bieu quyet duoc de cu mot (01) ung vien.
- Co dong hoac nhom co dong nam giu tu 10% den duoi 30% tong so co phan co quyen 

bieu quyet duoc de cu toi da hai (02) ung vien.
- Co dong hoac nhom co dong nam giu tu 30% den duoi 40% tong so co phan co quyen 

bieu quyet duoc de cu toi da ba (03) ung vien.
- Co dong hoac nhom co dong nam giu tu 40% den duoi 50% tong so co phan co quyen 

bieu quyet duoc de cu toi da bon (04) ung vien.
- Co dong hoac nhom co dong nam giu tu 50% den duoi 60% tong so co phan co quyen 

bieu quyet duoc de cu toi da nam (05) ung vien.
- Co dong hoac nhom co dong nam giu tu 60% den duoi 70% tong so co phan co quyen 

bieu quyet duoc de cu toi da sau (06) ung vien.
- C6 dong hoac nhom c6 dong n4m giu tu 70% den duoi 80% tong so co phan co quyen 

bieu quyet duoc de cu toi da bay (07) ung vien.
- Co dong hoac nhom co dong nam giu tu 80% den duoi 90% tong so co phan co quyen 

bieu quyet duoc de cu toi da tarn (08) ung vien.
- Co dong hoac nhom co dong nam giu tu 90% tra len duoc de cu du ung vien.
3. Tieu chuan cua cac irng vien de cir, ung cu Thanh vien Hoi dong quan tri
3.1. Thanh vien Hoi dong quan tri phai co cac tieu chuan va dieu kien sau day:
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a) Co nang lire hanh vi dan sir ddy du, khong thuoc doi tupng khong dupe quan ly doanh 
nghiep theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 17 cua Luat Doanh nghiep;

b) Co trinh do dai hoc tro len, co nang lire quan ly va kinh doanh, co kinh nghiem thuc te 
trong quan tri kinh doanh hoac trong lihh vuc, nganh, nghe boat dong cua Tap doan.

c) Thanh vien Hoi d6ng quan tri cua Tap doan co the dong thoi la thanh vien Hoi dong 
quan tri cua Cong ty khac nhimg khong dupe dong thoi la thanh vien Hoi dong quan tri tai qua 
05 cong ty khac.

d) Thanh vien Hoi dong quan tri khong dupe la nguoi co quan he gia dinh cua Tong 
giam d6c va nguoi quan ly khac cua Tap doan; cua nguoi quan ly Tap doan, nguoi co tham 
quyen bo nhiem nguoi quan ly cong ty me.

e) Chua tirng bi each chuc Chii tich Hoi dong thanh vien, thanh vien Hoi dong thanh 
vien hoac Chu tich, Giam doc, Pho Giam doc hoac Tong Giam doc, Pho Tong Giam doc cua 
doanh nghiep nha nuoc;

f) Co sue khoe, pham chat dao due tot, trung thuc, liem khiet, hieu biet va co y thuc 
chap hanh Phap luat;

3.2. Thanh vien Hoi dong quan tri doc lap la thanh vien Hoi dong quan tri co du dieu 
kien, tieu chuan theo quy dinh tai Khoan 1 Dieu nay va dap ung cac dieu kien sau:

a) Khong phai la nguoi dang lam viec cho Tap doan, cong ty con cua Tap doan; khong 
phai la nguoi da tung lam viec cho Tap doan, cong ty con cua Tap doan it nhat trong ba (03) 
nam lien truoc do;

b) Khong phai nguoi true tiep hoac gian tiep so huu it nhat mot phan tram (1%) tong so 
c6 phan co quyen bieu quyet cua Tap doan;

r

c) Khong phai la nguoi dang hubng luong, thu lao tu Tap doan, trir cac khoan phu cap 
ma thanh vien Hoi dong quan tri dupe hubng theo quy dinh;

d) Khong phai la nguoi da tirng lam thanh vien Hoi dong quan tri, Ban kiem soat cua 
cong ty it nhat trong 05 nam lien truoc do, trir trubng hop dupe bo nhiem lien tuc 02 nhiem ky.

4. Dieu kien de cu*, irng cu* Kiem soat vien
Cac co dong nam giu co phan co quyen bieu quyet va co quyen gpp so phieu bieu quyet 

cua tirng nguoi lai vbi nhau d! de cir, ung cir Kiem soat vien.
- C6 dong, nhom co dong nam giu tir 0,1% den dubi 10% tong so co phan pho thong 

dupe de cu mot (01) ung vien.
- Co dong, nhom co dong nam gitr tir 10% den dubi 30% tong so co phan pho thong 

dupe de cu tbi da hai (02) ung vien.
- C6 dong, nhom co dong n4m giu tir 30% den dubi 40% tong so cb phan phb thong 

dupe de cu tbi da ba (03) ung vien.
- Cb dong, nhom cb dong nam giu tir (40%) den dubi nam muoi phan tram (50%) dupe 

de cu tbi da bbn (04) irng vien.
- Cb dong, nhom cb dong nam giu tir (50%) trb len dupe de cu du ung vien.
5. Tieu chuan cua cac irng vien de cir, irng cu* Kiem soat vien
- Khong thubc dbi tupng theo quy dinh tai khoan 2 Bibu 17 cua Luat Doanh nghiep.
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- Kiem soat vien phai dirge dao tao mot trong cac chuyen nganh ve kinh te, tai chmh, ke 
toan, kiem toan, luat, quan tri kinh doanh hoac chuyen nganh phu hop voi boat dong kinh 
doanh cua Tap doan; Truong Ban kiem soat phai lam viec chuyen trach tai Tap doan, cac 
thanh vien ban kiem soat con lai co the la chuyen trach hoac kiem nhiem;

- Kiem soat vien khong phai la thanh vien hay nhan vien cua to chuc kiem toan duoc
r 9 "achap thuan thuc hien kiem toan bao cao tai chinh cua Tap doan trong 03 nam lien truoc do;

- Kiem soat vien khong phai la ngudi lam viec trong bo phan ke toan, tai chinh cua Tap doan;
- Khong duoc la ngudi co quan he gia dinh cua ngudi quan ly cua Tap doan, ngudi dai 

dien phan von cua Tap doan, ngudi dai dien phan von nha nude tai Cong ty Me va tai Tap doan;
- Khong phai la ngudi quan ly Tap doan; khong nhat thiet phai la co dong hoac ngudi 

lao dong cua Tap doan;
- Cac tieu chuan va dieu kien khac theo quy dinh khac cua Phap luat co lien quan.
6. Ho so de co, ong cu* Thanh vien Hoi dong quan tr| va Kiem soat vien
- Don de cu, ung cu Thanh vien Hoi dong quan tri/Ban Kiem soat cua co ddng/Nhom co 

dong (mau dinh kem);
- So yeu ly lich do ung cu vien tu khai (mau dinh kem);
- Ban sao chung thuc Chung minh nhan dan, ho chieu (neu la Viet kieu, ngudi nude ngoai) 

va cac bang cap, van bang chung chi chung nhan trinh do van hoa, trinh do chuyen mdn.
- Ho so de cu, ung cu xin gui ve:
+ Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam - Cong ty co phan
+ Dia chi: 177 Hai Ba Trung, Phudng 6, Quan 3, thanh pho Ho Chi Minh
+ Dien thoai: 028 39325234
Ho so Quy co dong gui ve Tap doan truoc ngay Dai hoi, tuy nhien nham tao dieu kien 

thuan loi cho cong tac chuan bi dai hoi, quy co dong gui ho so ve Tap doan trirdc 16:00 ngay 
21/6/2021. Quy cd dong co thd lien he voi 6ng Le Trung Hieu - Chuyen vien Ban To chuc 
Nhan sir Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam, so dien thoai: 0946969098, hoac dien thoai 
cd dinh so 028 39325234 - so noi bp 1004, email: lthieu@rubbergroup.vn

Ngoai phong bi can ghi ro Ho so* irng cu/de cu* vao HDQT, BKS.
Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam se tap hop danh sach cac ca nhan du dieu kien 

dupe ung cu, de cu dua vao danh sach bau chinh thuc tai Dai hoi dong co dong thubng nien 
nam 2021.

-Fax: 028 39327341

Tran trong thong bao./.
TM.HOI DONG QUAN TRI 

CHU TICH v .Ned nhan:
- Co dong Tap doan;
- HDQT, BKS, TGD;
- To Quan tri TD;
- T6 CBTT va QHCD;
- Lvu: VT, TCNS.

doanN^ 
■^/c6ng nghiepy*

Hv&l
^Q-\c6ng tyc<5 phan /vF

Huynh Van Bao

3

mailto:lthieu@rubbergroup.vn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ 
NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ KIỂM SOÁT VIÊN 

 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN  

Nhiệm kỳ 2021-2026 

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần. 

Hôm nay, ngày…………….., tại……………………………………, tôi/chúng 

tôi/đơn vị/………………………………………………………………………,Mã số cổ 

đông……………….số (CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD)………………….........., ngày 

cấp…………., nơi cấp………………………………………………………………../địa 

chỉ…………………………................................................................là cổ đông của Tập 

đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ .................. cổ phần/ 4.000.000.000 cổ 

phần, chiếm .................% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn, nhất trí đề cử: 

Ông (Bà):  ………………………………………………………………………….. 

CMND/HỘ CHIẾU/CCCD số:  ……………………  Ngày cấp:  ………………… 

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………. 

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………… 

Trình độ học vấn:  …………………………………………………………………. 

Hiện đang sở hữu: . …………………… (Bằng chữ: …………………………….). 

Làm ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên Tập đoàn 

Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 tại Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

Trân trọng! 

                 ....................., ngày      tháng      năm 2021 

        CỔ ĐÔNG 

                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên) 

  

 

 
  

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ CỬ 

NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ KIỂM SOÁT VIÊN 

 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN  

Nhiệm kỳ 2021-2026 

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần. 

Hôm nay, ngày…………….., tại……………………………………, tôi/chúng 

tôi/đơn vị/………………………………………………………………...,Mã số cổ 

đông……………….số (CMND/Hộ chiếu/CCCD/ĐKKD)………………….........., ngày 

cấp…………., nơi cấp………………………………………………………………../địa 

chỉ…………………………................................................................là cổ đông của Tập 

đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ .................. cổ phần/ 4.000.000.000 cổ 

phần, chiếm .................% số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn, nhất trí đề cử: 

Ông (Bà):  ………………………………………………………………………….. 

CMND/HỘ CHIẾU/CCCD số:  ……………………  Ngày cấp:  ………………… 

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………. 

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………… 

Trình độ học vấn:  …………………………………………………………………. 

Hiện đang sở hữu: . …………………… (Bằng chữ: …………………………….). 

Làm ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị/ Kiểm soát viên Tập đoàn 

Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 tại Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: 

Ông (Bà):  ………………………………………………………………………….. 

CMND/HỘ CHIẾU/CCCD số:  ……………  Ngày cấp:  ………………………… 

Nơi cấp: …………………………………………………………………………….. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………. 

 Hiện đang sở hữu: ………….. cổ phần (Bằng chữ: ……………………………...). 

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc 

tham gia đề cử nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su 

Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 - 2026. 

Chúng tôi cam kết thực hiện theo đúng Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử nhân sự 

Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 

- Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 – 2026 

Trân trọng! 

                 ....................., ngày      tháng      năm 2021 

        CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 

                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên) 

  

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN THÀNH LẬP NHÓM ĐỀ CỬ 

NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/KIỂM SOÁT VIÊN 

 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN  

Nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần. 

Hôm nay, ngày 14/5/2021, tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, chúng tôi 

là những cổ đông của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng nhau nắm giữ 

.................. cổ phần/ 4.000.000.000 cổ phần, chiếm .........% số cổ phần có quyền biểu 

quyết của Tập đoàn, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử: 

Ông (Bà):  ………………………………………………………………………….. 

CMND/HỘ CHIẾU/CCCD số:  ……………………  Ngày cấp:  ………………… 

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………. 

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………… 

Trình độ học vấn:  …………………………………………………………………. 

Hiện đang sở hữu: . …………………… (Bằng chữ: …………………………….). 

Làm ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên Tập đoàn 

Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 - 2026 tại Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: 

Ông (Bà):  ………………………………………………………………………….. 

CMND/HỘ CHIẾU/CCCD số:  ……………  Ngày cấp:  ………………………… 

Nơi cấp: …………………………………………………………………………….. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………. 

 Hiện đang sở hữu: ………….. cổ phần (Bằng chữ: ……………………………...). 

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc 

tham gia đề cử nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su 

Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 - 2026. 

Chúng tôi cam kết thực hiện theo đúng Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử nhân sự 

Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 

- Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 – 2026 

Trân trọng! 

                 TP.HCM, ngày    tháng    năm 2021 

 ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 

                                                                          

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ 

 

Cổ đông 
Mã số  

cổ đông 
Số 

CMND/HC 
/ĐKKD 

Địa chỉ 
Số cổ phần  

sở hữu 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Tổng cộng  

 
 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ỨNG CỬ 
NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN 

 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN  

Nhiệm kỳ 2021-2026 
 

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần. 

Tôi tên là:  .................  ..........................................  ..... ................ .............................  

Mã số cổ đông:............................................................................................................ 

CMND/HC/CCCD số:  .........................................  ....  Ngày cấp:  ............................   

Nơi cấp:  ... ................................................................................................................. 

Địa chỉ: .....................  ..........................................  ....................  .............................  

Hiện đang sở hữu/đại diện: ................... cổ phần (Bằng chữ:.....  .............................  

....................................../ 4.000.000.000 cổ phần, tương ứng .......…... % số cổ phần 

có quyền biểu quyết của Tập đoàn. 

Xét phù hợp đủ điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập 

đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần; Tôi đề nghị được tham gia làm 

ứng cử viên để bầu ......................................................................... Tập đoàn Công 

nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ 2021-2026.  

1. Hồ sơ được đính kèm bao gồm:  

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (mẫu đính kèm); 

- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân, 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. 

2. Đơn ứng cử.  

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế 

bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp 

Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ năm 2021 - 2026. Nếu được các cổ 

đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên, tôi xin đem hết 

năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn Công 

nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, luôn tuân thủ nghiêm các quy định của 

pháp luật hiện hành và Điều lệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ 

phần. 

Trân trọng! 

                     ............., ngày ...... tháng ...... năm 2021 

 NGƯỜI ỨNG CỬ 

                                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 

1. Họ và tên: .......................................Giới tính:  Nữ/Nam....... 

2. Ngày tháng năm sinh: ......./......./........... 

3. Nơi sinh: ............................................... 

4. Quốc tịch: ............................................................................... 

5. Giấy CMND/Hộ chiếu số:...................cấp ngày: 

....../....../........... Nơi cấp................................................. 

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................... 

7. Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................................. 

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

8. Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại:............................................................................ 

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

9. Trình độ văn hoá: ............................................................................................... 

10. Trình độ chuyên môn: ................................................................................................ 

11. Số cổ phần sở hữu tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần  

12. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ: 

Thời gian Trường đào tạo Chuyên ngành  Hình thức đào tạo 

    

    

    

    

    

    

    

13. Quá trình làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Chức vụ 

   

   

   

   

   

MẪU 
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14. Khen thưởng, kỷ luật (nếu có) 

15. Các chức danh quản lý khác (bao gồm các chức danh HĐQT của Công ty khác) 

Nơi làm việc Chức vụ Thời gian đảm nhiệm 

  Từ..../..../.......đến..../..../...... 

  Từ..../..../.......đến..../..../...... 

  Từ..../..../.......đến..../..../...... 

  Từ..../..../.......đến..../..../...... 

16. Quan hệ gia đình: (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ 

chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, 

anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, 

chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng). 

Quan hệ Họ và tên 
Năm 

sinh 
Địa chỉ thường trú 

Nghề  

nghiệp 

Đơn vị công 

tác (nếu có) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Tôi xin cam đoan về tính chinh xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về các nội dung trên. 

..................., ngày.......tháng ..... năm 2021 

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị nơi công tác 

    ..............., ngày ........ tháng      năm 2021 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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