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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ 

 

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm) 

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở 

Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 

 

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/9/2022, của Công ty cổ phần 

chứng khoán KIS Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ 

phần chứng khoán KIS Việt Nam như sau: 

Trường hợp bổ nhiệm: 

1.Bà: Nguyễn Thị Cẩm Thanh 

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên nhân sự 

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát 

- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2026 

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/9/2022 

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: 

1. Bà: Phan Tuyết Minh  

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát 

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): có đơn xin từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận  

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/9/2022 



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/9/2022 tại 

đường dẫn https://kisvn.vn/ca-nhan/quan-he-co-dong/  

Tài liệu đính kèm: 

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi 

nhân sự; 

- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II 

- Danh sách người nội bộ và những người 

có liên quan) 

 

 
 


