TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 1
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 10/06/TTr-HĐQT
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2021
1. Tờ trình danh sách ứng cử viên ứng cử

TỜ TRÌNH
Về việc Danh sách ứng cử viên ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị
Cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua danh sách
ứng viên thành viên độc lập Hội đồng Quản trị như sau:
Theo thông báo của Công ty số Số: 07/06/TB-HĐQT ngày ngày 17 tháng 06 năm
2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản
trị cho thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2018–2023.
Đến thời điểm 16g ngày 26/06/2021, Công ty Chúng tôi đã nhận được hồ sơ đề cử,
ứng cử của các ứng viên tham gia vào vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo
danh sách sau đây:
1. Họ và tên: Hoàng Cảnh Nguyễn
Giới tính: Nam, Quốc tịch: Việt Nam
Ngày tháng năm sinh:
19 tháng 08 năm 1968
Nơi sinh: Xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Giấy CMND (TCC) số: 025325206
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 66 Đường số 8 Khu dân cư Cityland Park Hill,
P10, Quận Gò Vấp, TP. HCM
Thực hiện theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020QH14
được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và Khoản 4 Điều
lệ Công ty, Công ty đã kiểm tra và xác nhận các ứng viên nêu trên đã đủ tiêu chuẩn và
điều kiện để tham gia bầu cử và vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian
còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
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