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TONG CONG TY MAY DQNG L1C VA
MAY NONG NGHIP VIT NAM - CTCP

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc lap - Tv do - Hnh phuc

So: 41t/TBHDQT

Ha Nç5i, ngày 13 tháng 6 nàin 2019
THÔNG BAO

ye vic bâu bô sung tliành viên dc Ip Hi dng quãn trj nhim k' 2017 - 2022
KInh giri: Qu C dông
Can c Lust Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và cac van bàn
htràng dn thi hành;
Can cir Nghj djnh so 71/2017/ND-CP ngày 06/6/2017 cUa ChInh phü huàng
dn ye quãn trj cong ty áp dung dôi vài cong ty dai chüng;
CAn di Thông tu s6 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/20 17 cüa Bô Tài chInh huOng
dan mOt so diêu cüa Ngh djnh so 71/2017/ND-CP ngày 06/6/2017;
CAn ci'r Diu l t chrc và hoat dông cüa Tng cong ty May dng hrc va May
nông nghip Vit Nam - CTCP (VEAM) thrqc Dai hi dông cO dông thông qua ngày
29 tháng 6 nãm 2018;
CAn cir s h.rqng thành viên Hi dng quAn trj (HDQT) th?c t hin nay là 06
nguM, I-IDQT dê nghj các Qu' cô dông chuAn bj dê cr ing viên dê bâu bô sung 01 thành
viên dc lap HDQT vâi quy djnh dé cü nhi.r sau:
1. Tiêu chun cüa các üng viên d cfr vào HDQT: Dáp irng các tiêu chun,
diêu kiin quy djnh tai Diêu 11 Quy ché ni b ye quãn trj VEAM (Quy ché duqc cOng bá
tçzi Website: www. vearncorp. corn).
2. S lu'qng, co câu Va quyn dê cfr ung viên HDQT:
- S lucing thành viên HDQT bu b sung: 01 thành viên dOc 1.p HDQT
- Cci cu thành viên HDQT: Theo quy djnli tai khoãn 2 Diu 26 Diu lê (Diu l
du'cic cOng bc tai Website: www.veamcorp.com) và khoãn 4, khoAn 5 Diêu 13 Nghj djnh
s6 71/20171ND-CP ngày 06/6/2017 cüa ChInh phü hi.iàng dan ye quAn trj cong ty ap
diing di vâi cong ty dai chng.
- Quyên dê cr üng viên Hf.)QT: Theo quy djnh tai khoAn 2 Diu 25 Diu lê.
Tru&ng hçp s6 lucmg rng viên HDQT thông qua dê cir vn không dü so h.rçmg can thiêt
thI HDQT ducmg nhim së dê ci'r them rng viên.
3. Ho so d cü frng viên d bu vAo HDQT gm có:
- Dcin xin d cCr thành viên HDQT (máu dun kern theo Quy chl bu cz HDQT);
- Thông tin rng viên do üT1g viên tr kê khai và chlu trách nhim tnrâc phãp luât
(rnu kê khai kern theo Quy ché bdu cz HDQT);
- Bàn sao chfrng thrc Ho khu thumg trui (hoc dang k t?rn tri dài han);
- Bàn sao chng thi,rc chfrng minh nhãn dânlThè cAn ci.râc cong dan;
- Bàn sao cãc van bang chng chi chtng nhn trInh d van boa, trInh do
chuyên mon.
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4. Thôi hn và da chi gfri ho so d

cfr:

sa d cr ing viên xin gCri v Ban t chüc Dai hi tru'öc 16h00 ngày 27
thdng 6 nám 2019, theo dja chi sau:
- Ban t churc Dai hi d&ig c dông thing niên näm 2019, Tng cong ty May dông
1irc vã May nông nghip Vit Nam - CTCP.
- Da chi: Lô D, Khu Dl, phuing Phü Thxçing, qun Thy H, Ha NOi.
- S tin tho?i: (024). 6280.0802

(may

lé 217) - Fax: (024). 6280.0809.

Noi ,zI,án:

TM. HO! BONG QUAN TRj
TICH

- Nhu rên;
- Luij: VT, VP HDQT.
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