
 

Lưu ý: Văn bản này chỉ được xem xét đối với ứng cử viên thỏa điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy 
định pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông của Công ty sẽ kiểm tra và phúc 
đáp các ứng viên đủ điều kiện ứng cử vào HĐQT Công ty theo địa chỉ/điện thoại/Email liên lạc của cổ 
đông khai tại sơ yếu lý lịch. 
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TP. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2022 
 

THƯ ỨNG CỬ 
 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG TRÍ HOLDING 
nhiệm kỳ 2022 – 2026 

 
Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding 
 

Tôi tên là: NGUYỄN BÁ TRÍ  Giới tính: Nam           Quốc tịch: Việt Nam  
Sinh ngày: 16/01/1964  Nơi sinh: Khánh Hòa 
CMND số: 024424370  Ngày cấp: 21/02/2014          Nơi cấp: CA TP. HCM 
Địa chỉ: 60P, Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Điện thoại: 0903 833 245 
 
Hiện đang sở hữu 4.542.040 cổ phần trên tổng số 15.966.716 cổ phần của Công ty Cổ phần Hưng Trí 
Holding, tương đương 28,45 % vốn Điều lệ của công ty. 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện Tự động 
Kinh nghiệm trong lĩnh vực: Quản trị và Kỹ thuật lạnh 
 
Sau khi nghiên cứu việc đề cử người vào Hội đồng quản trị quy định tại Khoản 2, Điều 24, các tiêu chuẩn, 
điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị quy định tại Khoản 9, Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng 
Trí Holding ban hành ngày ban hành ngày 25/04/2017, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử 
thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026. 
 
Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 
2026, tôi cam kết đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công 
ty, đồng thời cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, hợp lý, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của 
Công ty và luôn tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty. 
 
Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm: 

- Sơ yếu lý lịch; 
- Bản sao có thị thực: CCCD, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn 

và trình độ chuyên môn. 
 
Tôi cam kết tất cả những thông tin được cung cấp trong thư này và sơ yếu lý lịch kèm theo là đúng sự 
thật, chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân về những thông tin đã cung cấp này. 
 
Trân trọng. 
 
(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 
Nguyễn Bá Trí 


