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TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT 

PROPOSAL OF THE SUPERVISORY BOARD 

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022)  

(Re: To approve the step down of a current member and elect an additional member of the 

Supervisory Board for the term 2017 – 2022) 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

 

Ban Kiểm soát (“BKS”) Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (sau đây gọi là “Tập đoàn 

Vingroup”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 

thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 với các thông tin chính như sau: 

The Supervisory Board ("SB") of Vingroup Joint Stock Company (hereinafter referred to as 

"Vingroup") submits to the General Meeting of Shareholders ("GMS") for approval of the step 

down of a current member and election of additional member of the SB for the term 2017 - 2022 

with the following information: 

1. Miễn nhiệm Ông Đinh Ngọc Lân khỏi chức vụ thành viên BKS theo đơn từ nhiệm gửi đến Tập 

đoàn Vingroup. 

To approve the step down of Mr. Dinh Ngoc Lan from his current position as a SB member 

according to the resignation letter sent to Vingroup. 

2. Bầu bổ sung Bà Nguyễn Hồng Mai là thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022 thay cho Ông 

Đinh Ngọc Lân. 

To elect Mrs. Nguyen Hong Mai to the SB as a member for the term 2017 – 2022 in replacement 

of Mr. Dinh Ngoc Lan. 

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên BKS theo quy định của pháp luật, BKS kính 

trình ĐHĐCĐ xem xét và tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS của Tập đoàn Vingroup: 

To ensure the number of SB members to comply with the law, the SB submits to the GMS to 

consider the election of the additional SB members of Vingroup: 

(i) Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên. 

Number of additional members of the Supervisory Board to be elected: 01 member. 

(ii) Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được bầu bổ sung: Ứng cử 

viên BKS phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên BKS 

theo quy định tại Khoản 1, Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tập đoàn 

Vingroup. 

Criteria and requirements for the additional SB members: To become a SB member, 

candidates must meet the criteria and requirements as prescribed in Clause 1, Article 

169 of the Enterprise Law 2020 and Vingroup’s Charter. 

(iii) Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của BKS 

(2017 – 2022). 

Term of the additional SB member is the remaining term of the current SB (2017 - 

2022). 



Thông tin ứng viên thành viên BKS được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành 

viên BKS được đính kèm Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn 

Vingroup tại đường dẫn: www.vingroup.net, mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin. 

Information related to the SB candidate, the draft Regulations on the election of additional SB 

members is attached to this Proposal and disclosed on the website of the Vingroup at 

www.vingroup.net/en, under the Investor Relations section/Information Disclosure. 

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và tiến hành bầu 

bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017- 2022 của Tập đoàn Vingroup theo quy định. 

Respectfully submit to the GMS for consideration and approval on the step down of a current 

SB member and the election an additional SB member for the term 2017 – 2022 in accordance 

with regulations.  

Trân trọng cảm ơn./. 

Sincerely./. 

Nơi nhận/ Recipients: 

- Như trên/As above;  

- Lưu VP Tập đoàn Vingroup/ Vingroup’s 

archives. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

ON BEHALF OF THE SUPERVISORY 

BOARD 

TRƯỞNG BAN 

HEAD OF THE SUPERVISORY BOARD 

 

(đã ký) 
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