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S& 34 4' /NQ-HDQT Ha Ni, ngày 11 tháng 11 näm 2020 

NGH! QUYET 
V/v chIp thumn Don xin tü' nhim Thành viên HBQT 

HOI BONG QUAN TRI TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 

Cn cü Di&i I t chirc và hoit dng cüa Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP; 
Can có' Quyt dlnh  s 1104/QD-BXD ngày 18/8/2020 cüa B truóng Bô Xây 

dirng ye vic duQ'c nghi hu'u dé hu'Ong chê d bão hirn xâ hi dôi vOi ông Nguyn 
DInh Hãi - Chü tjch Hôi dOng quan trj Tong cong ty Lap may Vit Narn - CTCP kê 
tü' ngày 01/11/2020; 

Can ci1 Quyt djnh s 1350/QD-BXD ngày 15/10/2020 cUa B truâng B Xây 
dirng ye vic min nhirn ngu'i dai  din phn von nha nrnc tti Tong cong ty Lap 
may Vit Nam - CTCP dôi vâi ông Nguyn DInh Hái tr ngày 01/11/2020 dê dixqc 
nghi hisu theo Quyêt djnh so I 104/QD-BXD; 

Can cr Nghj quyt s 325/NQ-HDQT ngày 30/10/2020 cüa Hi dông quán trj 
Tong cong ty Lap may Vit Narn - CTCP ye vic min nhim Chü tjch Hi dông 
quãn trj lông cong ty Lap may Vit Nam - CTCP dôi vâi ông Nguyn Dinh Hái kê 
tü ngày 01/11/2020; 

CAn cü Dan xin tr nhirn ThAnh vien Hi dng quail trj ngAy 30/10/2020 cüa 
ông Nguyn DInh Hái; 

Can cir COng van s6 5447/BXD-TCCB ngAy 11/11/2020 cUa B Xây d'rng v 
vic biêu quyêt cia Ngu'ô'i di din phAn von nhà nithc ti Tng cong ty Lp may 
Viêt Nam - CTCP; 

CAn ctr Biên ban h9p s 347/BB - IT1DQT ngày 11/11/2020 cüa HQi dng quAn 
trj Tong cOng ty Lap may Viêt Narn - CTCP, 

QUYET NGHf: 
Diêu 1. Chip thun Do'n xin t1r nhim Thành viên Hi dng quãn trj cüa ông 

Nguyn Dmnh HAi (Dan xin tic nhim kern theo). 

Diu 2. Hi dng quAn trj Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP chju trách 
nhirn báo cáo ti kS'  h9p Di hi dông cô dông gân nhât ye vic tir nhim Thành 
viên Hi dong quAn trj cüa Ong Nguyen DInh Hái vA chi dao  thçrc hin các trInh tir, 
thu t1tc khác lien quan den vic tü nhim nói trên theo quy djnh hin hAnh. 

Diêu 3. Tng giám dc Tng cong ty, Truâng các phông ban, dan vj lien quan 
chiu trách nhirn thic hin nghj quyt nAy theo quy djnh hin hAnh cUa pháp 1ut. 

Nai nhin. 

- Các thàiih viên HDQT; 
- Tang giám dôc; 
- Ban kiêrn soát; 
- Ban kiérn toán nôi bô; 
- Phông TCNS; 
- Ltrii: HDQT, VTLT. 



 

lÔNG CIV LAP MAY VIT NAM 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
IJc Lap — Tir Do — Hnh Phüc 

o0o  

CONG VAN DEN 
S6: 

N gay. 2V  

DN XIN TU NHIIM 

KInh gü'i: - Dii hi dông Co dông Tong cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 
- Hi dông quän trl  Tong cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 
- Tong cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 

Can cr Diu lê tO chirc và hot dng cüa Ting cong ty Lap may Vit Nam - CTCP; 

Can ci Quyt dinh s 1104/QD-BXD ngày 18/8/2020 cáa B trithng B Xây drng 
ye viêc duoc nghi huu dê huáng ch d báo hirn xà hi di vii Ong Nguyn DInh Hãi - 
ChO tjch Hi dOng quân trj TOng cOng ty Lap may Vit Nam - CTCP kê tü ngày 
01/11/2020; 

Can cr Quyêt djnh s 1350/QD-BXD ngày 15/10/2020 cüa Bô truO'ng Bô Xây 
dirng ye vic min nhim nguäi di din phn vn nhà rnthc ti Tong cong ty Lap may 
Vit Nam - CTCP dOi vói Ong Nguyn DInh Hãi ti.'1 ngày 01/11/2020 dê dugc nghi huu 
theo Quyêt dinh so 11 04/QD-BXD, 

Dugc sir tin tu'ng giOi thiu cQa c dông Nhà nuc là B Xây drng, tôi dA dirc 
Di hi dng CO dOng 1n dAu cüa Tong cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP tin nhim 
bâu lam Thành vién Hi dng quán trj Tong cong ty nhim k5' 2016 - 2021. Trong qua 
trInh cOng tác, tOi dà cüng vi các thành viên khác trong Hi dng quán trj hoàn thành 
các chrc trách, nhim vçi du'cc giao. 

Ngày 18/8/2020, B truOng Bô Xây dirng dà cO quyt djnh so 1 104/QD-BXD ye 
viêc tOi duoc nghi huu dê hung ch d báo him xã hi k tir ngày 01/11/2020 và ngày 
15/10/2020, B trung B Xây dçrng dà cO quyêt djnh sO 1350/QD-BXD ye vic min 
nhim vai trô là ngu'Oi di din phAn von nhà nu'Oc ti Tong cong ty Lap may Vit Nam - 
CTCP kê tu ngay 01/11/2020 Vi vây, dê thuân tiên cho hoat dông cua Hôi dông quan tn, 
tOi lam dan nay kInh d nghj Di hi dông cô dông, Hi dng quãn trj Tong cong ty Lap 
may Vit Nam - CTCP chip thun cho tOi dugc tü nhim thành viên Hi dông quãn trj kê 
tCr ngày 01/11/2020. 

Trán trQflg, 

Ha nói, ngày 3Otháng4Onam 2020 

NGU'€fl LAM DON 

NGUYEN DINH HAl 
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