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THÔNG BÁO BẦU KIỆN TOÀN THÀNH VIÊN BKS  

CỦA CÔNG TY CP THÉP VIỆT –Ý 

NOTICE OF ELECTION OF MEMBERS OF BOM 

OF VIETNAM – ITALY STEEL JSC 

 

                 Kính gửi: 

To: 

 

 Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý   

Shareholders – Vietnam Italy Steel JSC. 

           

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Based on Enterprise Law No. 59/2020/ QH14 dated June 17th, 2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý; 

Based on Chater of Vietnam Italy Steel JSC.; 

 

 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý xin trân trọng thông báo về 

việc bầu bổ sung 02 thành viên đã có đơn từ nhiệm trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022, nội dung cụ thể như sau: 

The Board of Manangement (BOM) of Vietnam - Italy Steel Joint Stock Company would 

like to announce the additional election of 02 members who had resigned in the term of the 

Annual General Meeting of Shareholders in 2022, the specific content as follows: 

1. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 

Election of additional members of the Inspection Committee 

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu cử bổ sung: 02 thành viên 

Number of additional members of Inspection Committee: 02 Members 

- Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát: 2022 - 2027  

  Term of the Inspection Committee: 2022 - 2027 

2. Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: Thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022. 

      Time and Location of election: Conducted at the Annual General Meeting of 

Shareholders in 2022. 

Cổ đông có thể xem xét các thông tin cụ thể về việc đề cử, ứng cử BKS trong Quy chế ứng 

cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị Công ty thông 

báo và đăng tải trên website Công ty (www.vis.com.vn). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ hướng 

dẫn này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp 

luật và Điều lệ Công ty.  

 Shareholders view specific information on the nomination and candidacy to be a member 

of the BOM, the Inspection Committee in the Regulation on candidacy, nominate candidates to 

elect additional members of the Inspection Committee approved by the BOM announced by the 

http://www.vis.com.vn/


Company's management and posted on the Company's website (www.vis.com.vn). Shareholders, 

please carefully read this guide to exercise your right to nominate and stand for election in an 

appropriate manner and in accordance with the provisions of the Law and the Company's 

Charter. 

 Hồ sơ đề cử cần gửi đến Ban tổ chức chậm nhất trước 15h00’ ngày 13/06/2022 (theo 

dấu bưu điện) theo địa chỉ sau: 

 Nomination documents should be sent to the Organizing Committee no later than 15:00 

pm, June 13th, 2022 (by postmark) at the following address: 

-  Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ phần 

Thép Việt - Ý - KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên. 

- Address: Organizing Committee of Annual General Meeting of Shareholders in 2021 - 

Vietnam - Italy Steel JSC. - Pho Noi A Industrial Park, Giai Pham Commune, Yen My 

District, Hung Yen Province. 

-   Điện thoại/ Tel: (84.221) 394 2427     Fax:  (84.221) 394 2226 

  Các thông tin chi tiết được công bố tại website công ty: www.vis.com.vn. 

 Details are published at the company website: www.vis.com.vn. 

(Nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp) 

If faxed, the original must be submitted when registering to attend before the meeting. 

  Trân trọng/ Best regards, 

Tài liệu đính kèm:           

 - Quy chế ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, 

BKS;  

- Mẫu Đơn đề cử, ứng cử; 

- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên; 

- Các tài liệu khác được đăng tải trên website công ty 

www.vis.com.vn, cổ đông có thể tự download. 

Attached documents:           

- Regulation of nomination and candidacy of additional members of 

BOM, Inspection Committee; 

- Application form of nomination, candidacy; 

- Candidate's CV form; 

- Other documents are posted on the company website 

www.vis.com.vn, shareholders can download them by themselves. 

 

 

 T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

ON BEHALF OF THE BOM 

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN 

 

 

 

 

Hiroshi Kunimaru 

 

http://www.vis.com.vn/
http://www.vis.com.vn/

