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CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

Địa chỉ: 1079 Phạm Văn Đồng, khu phố 1, P. Linh Tây, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM 

Điện thoại: 028 37245264 Fax: 028 37245263  Website: www.safoco.com.vn 

THÔNG BÁO  
Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm 

soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2018-2022) 

 Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco 
 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;  

- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IV 

(2018-2022) của Ông Nguyễn Văn Sang ngày 18/3/2021; 

- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2018-

2022) của Ông Đặng Minh Nam ngày 18/3/2021. 

Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco xin trân trọng thông báo đến Quý cổ 

đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS 

trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2018-2022) trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021 theo các chi tiết như sau: 

I. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên.  

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: 

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 

59/2020/QH14; 

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh 

vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của 

công ty; 

c. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản 

trị tại tối đa 05 công ty khác. 

d. Có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết. 

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: 

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty. 

b.  Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử 

vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh 

nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức 

đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy 

chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới 

thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông 

biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. 

c. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, 

chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm 



vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu 

làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản 

trị được công bố bao gồm: 

 - Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

 - Trình độ chuyên môn; 

 - Quá trình công tác; 

 - Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của 

công ty khác); 

 - Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

 - Các thông tin khác (nếu có). 

II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên.  

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát: 

a. 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 Công ty; 

b. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh 

nghiệp 59/2020/QH14; 

c. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc 

người lao động của công ty;  

d. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 

e. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm 

toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó; 

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

giám đốc, người quản lý công ty, người đại diện phần vốn của công ty, người đại 

diện phần vốn nhà nước tại công ty. 

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát: 

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 

có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ công ty. 

b. Ứng viên Ban Kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính 

xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ 

một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu 

làm thành viên Ban Kiểm soát.  

c. Thông tin liên quan đến ứng viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm: 

 - Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 

 - Trình độ chuyên môn; 

 - Quá trình công tác; 

 - Các chức danh quản lý khác; 

 - Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 

 - Các thông tin khác (nếu có). 

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ: 

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử 



Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, Ban kiểm soát 

cho Công ty gồm: 

- Thư đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (theo mẫu) 

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu) 

- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận 

trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng cử viên 

- Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử, theo mẫu). 

Đề nghị quý Cổ đông xem Quy chế bầu cử và các biểu mẫu được công bố tại 

website http://www.safocofood.com 

 2. Thời gian và nơi nhận hồ sơ đề cử/ứng cử: 

- Thời gian: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải gửi hồ sơ trước 17 giờ ngày 

30/3/2021. 

- Nơi nhận: Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco - Phòng Tổ chức Hành 

chính, số 1079 Phạm Văn Đồng, KP 1, phường Linh Tây, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM. 

Trân trọng thông báo! 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

            CHỦ TỊCH 

(Đã ký)  

              Trần Hoàng Thao 
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