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BÁO CÁO TÌNH HÌNH ỨNG CỬ - ĐỀ CỬ  
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 

Report of candidate of Board of Directors, Inspection Committee 
nomination situation 

 

Căn cứ Điều lệ Công ty và qui định pháp luật hiện hành. 

Based on Company Charter and current laws, regulations. 

Căn cứ Thông báo số 73/TB-TCG-ISD ngày 31/3/2011 của Công ty v/v ứng cử, đề cử ứng viên 
Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

According to Announcement no. 73/TB-TCG-ISD dated Mar 31st, 2011 regarding nomination, 
candidature of Board of Directors (BoD), Inspection Committee (IC) in tenure 2011 – 2016. 

Xin báo cáo tình hình ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS như sau: 

We would like to report the nomination situation as follows: 

I. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ CỦA CỔ ĐÔNG – Nomination, candidature by shareholder 

Tính đến hết ngày 20/4/2011- thời hạn cuối để ứng cử, đề cử theo Thông báo số 73/TB-TCG-
ISD nêu trên, Ban tổ chức đại hội nhận được một Hồ sơ đề cử của cổ đông E-land Asia Holding 
Pte.Ltd, (E-land). Theo đó, E-land đề cử 3 ứng viên HĐQT, 3 ứng viên BKS, cụ thể như sau: 

Up to Apr 20th, 2011- expiry date for nomination, candidature according to Announcement no. 
73/TB-TCG-ISD above, TC received one Nomination Application from shareholder E-land. 
Accordingly, E-land would like to nominate 3 BoD’s candidate, 3 IC’s candidate, specifically: 

1. Ứng viên HĐQT/BoD’s candidate: 

1.1. Ông Lee Eun Hong, sinh ngày 26/12/1961, quốc tịch Hàn Quốc  

− Trình độ văn hóa/Education Level: Đại học/BA 

− Trình độ chuyên môn/Professional skill: Kỹ sư điện, Cử nhân Quản lý doanh nghiệp 

− Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay/Position, working place: Tổng Giám Đốc, Ủy viên 
HĐQT Thành Công/General Director, BoD’s member of TC 

1.2. Ông Kim Jung Heon, sinh ngày 01/12/1966, quốc tịch Hàn Quốc  

− Trình độ văn hóa/Education Level: Thạc sỹ/MBA 

− Trình độ chuyên môn/Professional skill: Thạc sỹ kinh tế, Kỹ sư kinh tế nông nghiệp  

− Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay/Position, working place: Phó Tổng Giám Đốc, Chủ 
tịch HĐQT Công ty CP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công/Deputy GD, Chairman 
of TC. 

1.3. Bà Phan Thị Huệ, sinh ngày 30/6/1955, quốc tịch Việt Nam 

− Trình độ văn hóa/Education Level: Đại học  

− Trình độ chuyên môn/Professional skill: Kỹ sư hóa, Cử nhân Quản trị kinh doanh  

− Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay/Position, working place: nguyên Giám đốc kinh 
doanh Thành Công, hiện đã nghỉ hưu/former CMO of TC, currently retirement. 



 

 

2. Ứng viên BKS/IC’s candidate: 

2.1. Ông Nguyễn Tự Lực, sinh ngày 05/01/1952, quốc  tịch Việt Nam 

− Trình độ văn hóa/Education Level: Đại học  

− Trình độ chuyên môn/Professional skill: Kinh tế  

− Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay/Position, working place: Trưởng BKS Công ty CP 
Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công; Trợ lý Tổng giám đốc về Đầu tư - Pháp lý - 
Trưởng ban Ban kiểm soát Cty Cổ phần Sợi Thế kỷ/Chief of IC of TC; Assistant to 
Managing Director – Chief of IC of Century Synthetic Fiber Corporation. 

2.2. Bà Đinh Thị Thu Hằng, sinh ngày 02/9/1959, quốc  tịch Việt Nam 

− Trình độ văn hóa/Education Level: Đại học  

− Trình độ chuyên môn/Professional skill: Kỹ sư kinh tế công nghiệp. 

− Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay/Position, working place: Chủ Tịch Công Đoàn Cty- 
Trưởng Phòng Cung ứng- Phó Bí Thư Đảng Ủy - Cty cp Dệt May đầu tư thương mại 
Thành Công/President of Trade Union – Purchasing Manager – Deputy Secretary of 
Communist Party.  

2.3. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, sinh ngày 07/02/1968, quốc  tịch Việt Nam 

− Trình độ văn hóa/Education Level: Đại học  

− Trình độ chuyên môn/Professional skill: Cử nhân kinh tế lao động; Cử nhân QTKD 

− Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay/Position, working place: Bí thư Đảng Ủy - Trưởng 
Phòng Nhân sự Công ty cp dệt may đầu tư thương mại Thành Công/Secretary of 
Communist Party – HR Manager of Thanh Cong. 

 Qua xem xét tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông E-land (nắm giữ 18,796,113 cổ phần TCM, 
tỷ lệ 43.37% với thời hạn sở hữu liên tục từ 29/4/2009 đến nay) để thực hiện quyền đề 
cử, đồng thời xem xét điều kiện, tiêu chuẩn của các ứng viên đã đáp ứng theo qui định 
Điều lệ Cty, qui định pháp luật liên quan đến HĐQT, BKS. HĐQT thống nhất đưa các ứng 
viên này vào danh sách để ĐHCĐ tiến hành bầu cử. 

 After consideration of shareholding ratio of E-land (hold 18,796,113 TCM share, ratio 
43.37% with holding consecutive period since Apr 29, 2009 until now) to execute the right 
of nomination and the candidates already met the criteria, conditions of BoD, IC according 
to Company Charter, laws, BoD accept to put these candidate for coming GSM’s election. 

II. ĐỀ CỬ BỔ SUNG CỦA HĐQT – Additional Nomination by BoD 

Qua xem xét đề cử của các cổ đông so với số lượng dự kiến 7 thành viên HĐQT trình ĐHCĐ, 
HĐQT nhận thấy số lượng ứng viên HĐQT còn thiếu là 04 ứng viên. 

After comparision the nomination of shareholder with the number 7 BoD’s member to submit 
GSM, BoD found the remain is 4 BoD’s candidate. 

Căn cứ điều 24.4 Điều lệ Công ty, HĐQT tiến hành đề cử thêm số lượng ứng cử viên cho đủ số 
lượng 7 ứng viên, cụ thể: 

Based on Article 24.4 of Company Charter, BoD nominate more candidate to have enough the 
number 7 BoD’s candidate, specifically: 



 

1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên HĐQT: theo Thông báo của HĐQT và qui định theo 
điều lệ hiện hành của Công ty. 

Criteria and conditions of BoD’s candidate: according to Notice of BoD and 
provisions of current Company Charter. 

2. Đối tượng được xem xét/Subject to be considerred:  

− Tổ chức, cá nhân có giao dịch với Công ty hoặc có hoạt động trong lĩnh vực truyền 
thống: dệt may; 

Organization, Individual who has a transaction with Company or operation in textile 
industry 

− Tổ chức, cá nhân có năng lực về tài chính; năng lực về quản lý, điều hành; có uy tín 
trong lĩnh vực hoạt động; có thương hiệu được khẳng định trong nước hoặc nước 
ngoài; 

Organization, Individual who has financial ability; management skill; prestige in their 
operation field; the brand name already known both in VN and oversea. 

− Tổ chức có đường lối phát triển phù hợp với định hướng đa ngành, có chú trọng vào 
ngành nghề truyền thống của Công ty. 

Organization who has strategy proper with multi-fields development and concentrate 
on traditional fields of Company. 

− Cá nhân có năng lực chuyên môn, năng lực quản lý điều hành phù hợp định hướng 
phát triển của Công ty, có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty. 

Individual who has professional skill, management skill proper with Company strategy 
development, has ability to contribute for Company development. 

3. Cách thức xem xét/Method of consideration of BoD: 

− Căn cứ các qui định của Điều lệ, qui định pháp luật liên quan, căn cứ tình hình thực tế 
của Công ty, HĐQT thông qua sự giới thiệu của các đối tác (công ty chứng khoán, 
khách hàng, cổ đông) hoặc xem xét các cán bộ quản lý của Công ty để lựa chọn ứng 
viên phù hợp.  

Based on provisions of Company Charter, related laws and Company situation, BoD 
will select proper candidate through introduction of partners (securities companies, 
customers, shareholders) or from current Head of Managements of Company. 

− HĐQT tiến hành họp để thống nhất cách thức đề cử và danh sách ứng cử viên để 
trình ĐHCĐ thông qua trước khi ĐHCĐ tiến hành bầu cử. 

BoD will hold a Meeting to get mutual consent for method of nomination and list of 
candidate to submit GSM’s approval before GSM’s election. 

 Trên cơ sở trình bày như trên, HĐQT đề cử thêm các ứng viên như sau: 

Based on statement above, BoD nominate more following candidate: 

a. Ông Kim Soung Gyu, sinh ngày 16/3/1968, quốc tịch Hàn Quốc  

− Trình độ văn hóa/Education Level: Cử nhân/Bachelor Degree 

− Trình độ chuyên môn/Professional skill: Cử nhân Luật/BA in Law  

− Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay/Position, working place: GĐ Đầu tư chiến lược, 
Thành viên HĐQT TC/ISD Director, BoD member of TC 



 

b. Ông Trần Như Tùng, sinh ngày 15/9/1973, quốc tịch Việt Nam 

− Trình độ văn hóa/Education Level: 12/12 

− Trình độ chuyên môn/Professional skill: Thạc sỹ QTKD/MBA  

− Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay/Position, working place: GĐ Chiến lược TC/Chief 
Strategy Officer of TC 

c. Bà Nguyễn Minh Hảo, sinh ngày 18/3/1973, quốc tịch Việt Nam 

− Trình độ văn hóa/Education Level: 12/12  

− Trình độ chuyên môn/Professional skill: Thạc sỹ QTKD/MBA  

− Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay/Position, working place: Kế toán trưởng, Thành viên 
HĐQT TC/Chief Accountant, BoD member of TC 

d. Ông Vũ Đình Độ, sinh ngày 20/3/1982, quốc tịch Việt Nam 

− Trình độ văn hóa/Education Level: Đại học/BA  

− Trình độ chuyên môn/Professional skill: Kiểm toán, đầu tư tài chính/Auditting, 
Financial Investment.  

− Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay/Position, working place: GĐ Đầu tư- Công ty chứng 
khoán VNDirect/Director of Investment of VNDirect Securities Company. 

 
Kính trình Đại hội xem xét thông qua cơ chế, cách thức đề cử và các ứng cử viên do HĐQT đề 
cử như trên. 
Kindly submit GSM approve method of nomination and list of candidate nominated by BoD as 
mentioned above. 

  

               Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4  năm 2011 

             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - On behalf of BoD 

                   CHỦ TỊCH- Chairman 
 
 
 
  


