
CÔNG TY CÔ PHẦN 

DAP-VINACHEM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT
Hải Phòng, ngày^y tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp sổ 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-VINACHEM;

Căn cứ Đon xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Vương Thị Hải Yến 
ngày 12/4/2022,

Hội đồng quản trị Công ty kính trinh Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết 
thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

Họ và tên: Vương Thị Hải Yến.

Ngày tháng năm sinh: 27/7/1991.

Chức vụ trong BKS: Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Để đàm bảo số lượng thành viên Dan Kiểm soát theo quy định cùa Đièu lẻ Công ty 
và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2022 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu HĐQT, TCHC.



CÒNG VĂN ĐẾN

Số:__  —
Ngày/Í^tháng nãm-M

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_ _ *_ _ * * *_________

Ilà Nọi, ngày 12 tháng 04 năm 2022

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
(Vị trí: Thành viên Ban Kiểm soát)

Kín 11 gửi: - Dại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DAP-VINACIIEM.

- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần DAP-VINACHEM.

Tôi là: Vương Thị Hải yén

Sinh ngày: 27/7/1991. CCCD số: 034191007370 cấp ngày 17/12/2019 nưi cấp: Cục Cảnh sát 

QLI-IC về Trật tự Xã hội.

Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần DAP-VINACHEM 

Địa chỉ thường trú: Đồng Vân, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội.

■Được Dại Hội dồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐAP-VINACHEM tin 

tưởng giao phó, hiện nay tôi dang là thành viên Ban Klein soát Cóng ty cỗ phấn DAP- 

VINACIIEM.

Nay, vì một số lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty được 

nữa. Vì vậy, tồi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên BKS cùa Công ty cổ phần DAP- 

V1NAC11EM.

Rất mong được Đại hội đồng Cổ dông và Hội dồng Quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm 

của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ dông và I lội dồng Quản trị Công ty dã tin 

tưởng và đổng hành trong thòi gian vừa qua.

Xin chân thành cảm ơn. . •

Trân trọng!

NGƯÒI LÀM DƠN

Vưoiig Thị IIíìi Yến


