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THÔNG BÁO 
Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên  

Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2016-2021 
 

 
Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Petrosetco 

 
Căn cứ điều 36, 37 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, Điều 164 

Luật Doanh nghiệp hiện hành, Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2011-2016 sẽ hết nhiệm kỳ 
vào kỳ tổ chức Đại hội thường niên năm 2016. Hội đồng quản trị Tổng công ty trân trọng thông 
báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm 
kỳ 2016-2021 cụ thể như sau: 

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên 

2. Điều kiện đề cử ứng cử chức danh thành viên Ban kiểm soát 
Cổ đông có quyền để cử người khác hoặc tự ứng cử vào chức danh Thành viên Ban kiểm 

soát (BKS) nều người được đề cử, ứng cử đảm bảo các điều kiện sau: 
- Quyền đề cử, ứng cử: các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần có quyền biểu quyết 

trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng (sáu tháng) tính đến ngày chốt quyền tham dự đại hội cổ 
đông thường niên năm 2016 (15/3/2016), có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử hoặc ứng cử 
tham gia Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021. Số lượng thành viên đề cử cụ thể: Cổ đông hoặc 
nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 1 
ứng viên, từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 2 ứng viên, từ 
30% đến dưới 40% được quyền đề cử 3 ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử 4 ứng 
viên, từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử 5 ứng viên, trên 60% được quyền đề cử 6 ứng viên. 

- Tiêu chuẩn và điều kiện (theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Petrosetco) 
Người được đề cử, tự ứng cử thành viên BKS của Petrosetco phải có điều kiện sau: 

 + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập, quản lý 
doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 
 + Không phải là người có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, 
các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Petrosetco (bao gồm vợ/chồng, cha, mẹ đẻ, cha, mẹ 
nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột). Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ 
phận kế toán, tài chính của Petrosetco; không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm 
toán độc lập đang thực hiện nhiệm vụ kiểm toán báo cáo tài chính của Petrosetco (năm 2015). 
 + Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên theo quy định tại khoản 2 điều 164 Luật 
Doanh nghiệp. 
 

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử: 
- Đơn đề cử, ứng cử (theo mẫu); 
- Lý lịch trích ngang của người được đề cử, ứng cử; 
- Bản sao công chứng CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn 

hóa và trình độ chuyên môn; 
- Danh sách cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử (nếu có) (theo mẫu). 



4.  Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử 
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, 

Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Thời gian trước 
17h00, thứ Tư, ngày 06/04/2016. 

- Sau thời hạn trên, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng viên, hoặc ứng viên không đảm 
bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị có quyền đề cử ứng viên khác để 
đảm bảo đủ số lượng ứng viên tối thiểu. 

 

Trân trọng. 

                                                                        TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2016 
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