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TỜ TRÌNH 
Về việc thông qua danh sách ứng viên bầu  

05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024  

 

   Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung năm 2019 của Công ty Cổ phần 

Lâm Nghiệp Sài Gòn; 

- Căn cứ Tờ trình số 09/TTrĐHĐCĐ-2019 về việc kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2016-

2020 trước thời hạn và thống nhất việc bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2019-2024,  

 Hội đồng quản trị (HĐQT) đương nhiệm nhiệm kỳ 2016-2020 (nhiệm kỳ 1) của 

Công ty Cổ phần Lâm Nghiệp Sài Gòn kính trình Đại hội cổ đông xem xét việc bầu cử 

HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với số lượng thành viên HĐQT là năm (05) người. 

Công ty đã thông báo về việc ứng cử, đề cử ngày 10/04/2019 đến các quý cổ đông. 

Xét hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/ nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề 

cử. 

Công ty đã tổng hợp lại danh sách ứng cử viên như sau: 

1. Ông PHẠM VIẾT DƯƠNG 

2. Ông TRẦN MINH THUYẾT 

3. Ông NGUYỄN CÔNG TUẤN 

4. Bà TIÊU THỊ BÍCH TRÂM 

5. Bà LƯƠNG THANH HUYỀN 

Xét theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, tất cả ứng cử viên nêu trên đều 

đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2019-

2024 như trên. 

Trân trọng.   

    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                                            CHỦ TỊCH 

                    (đã ký) 

 

                                    Tạ Văn Quyền 


