
cONc ry cp oAu rU va pnAr rRrEN
DI/AN n4 rANc rnAr niNn DUoNG

ceNG HoA xA ngr cnu Ncni,l vrpr NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phrfc

s6 : 313 /cv-HDer
Tp. HCM, ngdy 26 thdng 06 ndm 2017

Kfnh gwi : Uy ban Chfng khofn Nhdr nufc;
S& giao dich Chring kho6n Thdrnh phii ff6 Chf Minh;
Trung tim luu ky Chfng khodn ViQt Nam.

C6ng ty t6 phan DAu tu vd Phrit tri6n dp in H4 tAng ThSi Binh Ducmg, md
chring kho6n giao dich PPr xin grii loi chdo tran trgng t6i quy co quan.

Thpc hiQn nghia vu cdng bO tfrOng tin c16i v6i t6 chric ni6m y6t theo quy c[nh
hi6n hdnh, c6ng ty chring tdi xin tr6n trgng c6ng uo toi euy co quan nhu sau:

Ngdy 26/612017 C6ng ty t6 phAn DAu tu vd Phrlt trii5n dr,r inHqtAng Th6i Binh
Duong cle nhpn dugc dcrn xin tu nhi6m chric danh thdnh vi6n Ban kiem so6t cria 6ns
Nguy6n Minh Giang.

Theo quy dfnh cria ph6p ludt hi6n hdnh vd DiAu lQ C6ng ty: "Thdnh vi6n ban
ki6m soSt kh6ng cdn tu cilch thdnh vi€n trong trucnrg hgp thdnh vi6n d6 tu chric
bing m6t vdn b6n thdng b6o dugc grii d6n try so chfnh cira C6ng ty (ti6t b, kho6n 9,
di6u 34 di6u lQ PPI hiQn hdnh).

ViQc thay d6i chric danh thenh vi6n Ban ki6m sorlt PPI nhu d6 trinh bdv o tr6n
sE duoc Epi hQi cldng cO d6ng gAn nh6t d6 th6ng qua:

C6ng ty t6 phAn EAu'tu vd Ph5t triiSn dg 5n H4 tdng Thdi Binh Duong trdn
trong th6ng brio!

Tni liQu tlinh kim:
- Don xin til nhiQm TV BKS cfia 6ng Giang

Noi nhQn:

- Nhu tr€n;
- Ngadi c6ng bi5 th6ng tin;
- Ban kiAm sodt:
- UBCKNN, HOSE (C6ng bi5 th6ng tin);
- LTUHDQT,TH.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 
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ĐƠN XIN TỪ NHIỆM 
. 

  Kính gửi : - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐT&PTDAHT Thái Bình Dương 

  - Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT&PTDAHT Thái Bình Dương 

- Ban kiểm soát Công ty CP ĐT&PTDAHT Thái Bình Dương 
 

 Tôi tên là : Nguyễn Minh Giang 

 Số CMND 012100700  ngày cấp 23/7/2011 do CA Hà nội cấp. 

 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : 52 Dốc Lã – Yên Thường – Gia Lâm –Hà 

Nội  

 Hiện nay là thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP đầu tư và phát triển 

dự án hạ tầng Thái Bình Dương (PPI).  

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 

28/06/2013, tôi được bầu làm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018. 

Tôi viết đơn này kính trình lên Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và 

chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty CP 

đầu tư và phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương kể từ ngày làm đơn. 

Lý do từ nhiệm: Do chuyển đổi công tác không có thời gian để đảm nhiệm 

công việc thành viên ban kiểm soát từ năm thứ 4 nhiệm kỳ 2013-2018. 

 Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát xem xét 

thông qua đơn xin từ nhiệm của tôi. 

 Xin chân thành cảm ơn ! 

     TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2017 

        Người viết đơn 

                                                                                     

Nguyễn Minh Giang 


