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CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI 

 
 Kính gửi:  -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

  -Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

  -Trung tâm lưu ký chứng khoán 

Công ty : Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 

Tên viết tắt : CPC3 

Trụ sở chính : 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

Điện thoại : 0236 3830 202  Fax : 0236 3822767 

Website : www.duoctw3.com 

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thoại Nhân 

Chức danh : Tổng giám đốc 

Loại thông tin công bố:  

      24h        Yêu cầu        Bất thường        Định kỳ  72h 

Nội dung thông tin công bố: 

Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Trung ương 3 tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức 

vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 của Bà Trần Thị Minh. 

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức 

vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với Bà Trần Thị Minh 

tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định 

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 

http://duoctw3.com/ vào ngày 15/4/2021 tại mục “Quan hệ cổ đông” 

Chúng tôi xin 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. 

 

 

Nguời thực hiện công bố thông tin 

Tổng Giám Đốc 

 

 

 

 

Trương Thoại Nhân 
 

http://duoctw3.com/


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dược Trung ương 3
- HĐQT Công ty cổ phần Dược Trung ương 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp so 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dược Trung ương 3,

Tôi tên là: Trần Thị Minh

Số CMND: 201339902 cấp ngày 01/04/2008 tại Công an TP. Đà Nằng.

Hiện cư trú: 47D Hồ Biểu Chánh, p. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nang

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020, tôi được Đại hội đồng cổ đông Công 

ty Cổ phần Dược Trung ương 3 tín nhiệm, bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trong thời gian là thành viên Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Công 

ty, tôi đã luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên vì kế hoạch cá nhân trong thời gian sắp đến nên tôi không thể tiếp tục đảm 

nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của Công ty.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty 

xem xét, chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát. Tôi xin hoàn thiện 

các thủ tục cần thiết để được phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông, tôi cam đoan 

thực hiện đầy đủ các bổn phận pháp lý tới tư cách là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ 

phần Dược Trung ương 3.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty 

Cổ phần Dược Trung ương 3 xem xét chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

Đà Nắng, ngày 14 tháng 04 năm 2021.
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