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ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  
CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 

Kính gởi:       Hội đồng quản trị Công ty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành 

                       Ban kiểm soát Công ty CP Chế Biến Gỗ Đức Thành 

 

Tôi tên  : Nguyễn Vĩnh Quân  

Chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP chế biến gỗ Đức Thành.  
 

Tôi viết đơn này để trình Hội đồng quản trị và ban kiểm soát như sau: 

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, được tổ chức ngày 25/4/2015, tôi 
được bầu vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm, từ 2015-2019. Trong 
thời gian công tác tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho 
Công ty và lợi ích của các Cổ đông. 

- Tuy nhiên, do công việc hiện tại ở xa công ty Đức Thành nên tôi không thuận tiện tập 
trung làm việc tại Công ty Đức Thành. 

- Vì vậy, tôi  viết đơn này để kính trình Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đồng ý cho tôi 
miễn nhiệm vị trí Thành viên Ban kiểm soát sau ngày 31/10/2015 và làm các thủ tục 
theo quy định để xin ý kiến phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2015 (sẽ được tổ chức vào năm 2016).  

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và nhất trí từ Quý vị Thành viên Hội đồng quản trị và 
Ban kiểm soát Công ty Đức Thành. 

Trân trọng kính chào và kính chúc Quý vị sức khỏe. 

 
HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2015 

     Người viết đơn  
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