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         TP. Bạc Liêu, ngày … tháng 3 năm 2013 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải  

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải nhiệm 
kỳ 2008 – 2012 sẽ chấm dứt sau khi Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên HĐQT và BKS 
nhiệm kỳ 2013 – 2017. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải (sửa đổi lần 3) 
tháng 12/2011, HĐQT thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu 
thành viên HĐQT và BKS, như sau:  

1. Quyền đề cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông (theo danh sách chốt ngày ……/…./2013) 
sở hữu tối thiểu 8% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít 
nhất sáu tháng có quyền đề cử người vào HĐQT (Khoản 3 Điều 24 Điều lệ Sea Minh 
Hải) và BKS (Khoản 3 Điều 36 Điều lệ Sea Minh Hải). 

2. Số lượng thành viên dự kiến được bầu: 05 (năm) thành viên HĐQT và 03 (ba) 
thành viên BKS.  

3. Tiêu chuẩn và điều kiện: 

Đối với ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị 

Điều 24, Khoản 2: Thành viên HĐQT phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh 
nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 
 

b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người 
khác được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận; 

 

c) Có trình độ chuyên môn kỹ thuật, năng lực, kinh nghiệm tổ chức kinh doanh và 
tổ chức quản lý; 

 

d) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức cháp 
hành luật pháp. 

Đối với ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát 

Điều 36, Khoản 2: Thành viên BKS phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: 

a) Từ 21 tuổi trở lên, 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 này; 

b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, 
chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 
và người quản lý khác; 
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c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không 
nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty. 

Hồ sơ:  

a. Danh sách ứng cử viên (theo mẫu tại trang thông tin điện tử của Công ty: 
www.seaminhhai.com).  

b. L ý lịch cá nhân (theo mẫu tại: www.seaminhhai.com).  
c. Phiếu lý lịch tư pháp. 
d. Bản sao các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên (đối 

với ứng viên mới). 
e. Báo cáo công khai lợi ích liên quan, (nếu có) của ứng cử viên (theo mẫu tại: 

www.seaminhhai.com).  
f. Bảng kê khai người có liên quan đối với các ứng cử viên (theo mẫu tại: 

wwww.seaminhhai.com). 

Trường hợp nhân sự dự kiến được bầu không có quốc tịch Việt Nam, ngoài các văn 
bản nêu trên, hồ sơ còn bao gồm phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản tương đương) 
cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến 
Việt Nam, được hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú 
tại Việt Nam từ đủ sáu tháng trở lên, phiếu lý lịch tư pháp do sở tư pháp của Việt Nam 
nơi người nước ngoài đang cư trú cấp. Văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng 
Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang 
tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt 
phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật. 

4. Thời hạn gửi hồ sơ đề cử: Trước ngày …/04/2013. Đến ngày …/04/2013, cổ đông 
không đề cử, hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy 
định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị 
(Điều 24, Khoản 4) và Ban Kiểm soát sẽ đề cử ứng viên Ban Kiểm soát. 

5. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải, 
Km 2231, Xã Tân Phong, Huyện Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu. 

 

Trân trọng.  
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