
 

 

 

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

V/v: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2021 - 2026 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 

Năm 2021 là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) của HĐQT Tập đoàn Vingroup nhiệm kỳ 2016 – 2021. Căn cứ 

quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Điều lệ Tập đoàn Vingroup - Công ty CP 

(“Tập đoàn Vingroup”), HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc bầu thành viên HĐQT của 

Tập đoàn Vingroup nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các nội dung như sau: 

1. Số lượng thành viên HĐQT: HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 là: 

09 thành viên. 
 

2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Tập đoàn Vingroup. 
2.1. Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 

155 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể: 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh 

nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;  

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực ngành, 

nghề kinh doanh của Tập đoàn;  

- Không nhất thiết phải là cổ đông của Tập đoàn; và 

- Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 công ty khác. 

2.2. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Quy chế Bầu cử được thông 

qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được đính kèm Tờ trình này. 

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gồm: 

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu); 

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai; 

- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận 

trình độ học vấn; 

- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử); 

- Hồ sơ ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức trước 17h00’ ngày 22/05/2021 theo địa 

chỉ sau đây: 

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP  

Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, 

quận Long Biên, Hà Nội. 

Điện thoại: 024-39749999. 

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước 

thời hạn nêu trên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên HĐQT công bố trước thời điểm bầu cử. 

Trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu Văn phòng Tập đoàn. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

(đã ký) 

 

PHẠM NHẬT VƯỢNG 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội. 

 

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP 

-----------  ---------- 

 

Số: 01/2021/TTr-HĐQT-VINGROUP 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----------  ---------- 

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2021 

 


