


CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lâp -  Tụ- do -  Hanh Phức

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:
-  Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần bao bì Tân Khánh An,
-  Hội đồng quản trị công ty cổ phần bao bì Tân Khánh An.

Tôi tên: Cáp Hồng Nguyên,

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định bổ nhiệm tôi là Thành viên 
Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt, do đó để đảm bảo thực hiện đúng 
quy định tại Điều 93, Luật doanh nghiệp năm 2020 về “Tiêu chuẩn và điều kiện 
của Thành viên Hội đồng thành viên Doanh nghiệp nhà nước”, tôi làm đon này 
kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bao bì Tân Khánh An đồng 
ý cho tôi được từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện bầu bổ 
sung thành viên mới.

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của quý cổ đông, 
sự hợp tác của các thành viên Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện cho tôi hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban kiểm soát

Nha Trang, ngày 05 tháng 04 năm 2021 
Người Viết đơn

Cáp Hồng Nguyên



CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
EQc lfp - Tg do - H4nh phtlc

DON XIN TUNHIPM

Kinh eti:
- DaihQiit0ngcddtugc6ng ty C0 ph6n Bao bi Tdn Khdnh An;

--^. .l- HQi d6ng qudn tri Cdng ty Cd phdn Bao bi Tdn Kh6nh An;
- Ban ki€m so6t C6ng ty C6 phdn Bao bi Tdn Kh6nh An.

Cdn crl Di6u le T6 chric vd HoBt <tQng Cdng ty CO phAn Bao bi Tdn Kh6nh An,

T6i t6n ld: Hd Quang Minh

CMND s6: 255196102 ngdy c6p: 2910512013 , noi c6p: CA Kh6nh Hda

Eia chi thudng tr6: 9 TrAn Vdn On - LQc Thg - Nha Trang - Kh6nh Hda

HiQn dang ld Truong Ban kii5m so6t COng ty C6 phdn Thrlc Bao bi Tdn Kh6nh An,
nhiQm ky 2018 -2023.

Nay, t6i laqr ctol ndy grii <ttin Ban kiOm so6t,. HQi tl6ng qu6n tri vd Dai hQi d6ng cd

d6ng COng ty 96 ph6n Bao bi Tdn Kh6nh An chdp thuBn.cho t6i xin til nhiQm chric vp
Truong Ban ki€m so6t vd th6i kh6ng tham gia vdo Ban ki6m sodt cria C6ng ty, thdi gian
tu nhiQm tC ttr ngdy Epi hQi <16ng cO d6ng thuong niOn ndm 2}2lchdpthufln.

Ly do: Theo phdn c6ng nhiQm vq.cria Tdng cdng ty Kh6nh ViCt tpi C6ng vdn s6

ITlICTKV ngdy 0210412021 ctia HQi d6ng thdnh vi6n Tdng c0ng ty Kh6nh ViQt.

. Kinh dA nghi Ban kiOm so5t, HQi d6ng quin tri vd Eai hQi il6ng c6 d6ng C6ng ty Co
phdn Bao bi Tdn Kh6nh An chdp thufln don xin tu nhiQm cria t6i.

Trdn trgng chm on.l.

Nha Trang, ngdy 03 thdng 4 ndm 2021

NGTIOI VIET DON

IIh Quang Minh
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