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CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN  TỬ  CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SG DCK  TP.HCM

- Tên tổ chức: Tổng Công ty Viglacera - CTCP
- Mã chứng khoán: VGC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16 & 17 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Mễ 

Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35536660
- Fax: 024.35536671
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Anh Tuấn 

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.
Loại thông tin công bố: □  định kỳ ũ b ấ t thường ỊEÍ24h □  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:
Tổng Công ty Viglacera -  CTCP công bố thông tin “Đơn từ nhiệm của ông Luyện Công 
Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera - CTCP.” (Cớ văn bản kèm theo).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 
20/04/2021 tại đường dẫn: http://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he- 
co-dong.html
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Kính gửi: - ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Đại diện tổ chức
Người được ủ y  quyền CBTT

kt/tỏng giám đòctỏng còng ty
PHÓ TỐNG GIẤM ĐÔC 
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ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 

Tổng công ty Viglacera - CTCP

Tên tôi là: Luyện Công Minh, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera - 
CTCP.

Trước hết, với tất cả sự chân thành, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý 
cô đông; đông thời tôi xin cảm ơn các thành viên HĐQT, Ban Tông giám đôc, 
Giám đốc các đơn vị thành viên qua các thời kỳ và toàn thê cán bộ CNV đã tin 
tưởng, hợp tác, đồng hành, ủng hộ và hỗ trợ tôi trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, vì lý do cá nhân, tôi không thê tiêp tục tham gia HĐQT, do vậy tôi 
viết đơn này đề nghị ĐHĐCĐ cho tôi được từ nhiệm thành viên HĐQT.

Cuôi cùng tôi xin kính chúc Tông công ty Viglacera phát triển mạnh mẽ và bền 
vững; Chúc ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.
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Ngưòi viêt đơn

Luyện Công Minh


