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Thành viên HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công 

 
Đến/To:  Đại hội đồng cổ đông 
           Hội đồng quản trị 
           Công ty chứng khoán Thành Công  
           Lầu 2, số 6 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP.HCM  

 The General of shareholders 
 The Board of Directors 
 Thanhcong Securities Company  
 Floor 2, No. 6 Ho Tung Mau St., District 1, HCMC  

ĐƠN TỪ NHIỆM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
RESIGNATION FROM THE BOARD OF DIRECTORS 

Thưa Quý vị, 
Dear Sir/Madam, 

Bằng thư này, tôi xin được từ nhiệm vai trò là một thành viên trong Hội đồng 
quản trị của Công ty chứng khoán Thành Công (TCSC) với lý do cá nhân và 
đơn này sẽ có hiệu lực ngay tức thì. 
With this letter, I hereby tender my resignation as a member of the Board of 
Directors at Thanhcong securities company (TCSC) with immediate effect 
due to my personal reason. 

Tôi rất cám ơn về tất cả những cơ hội cùng các trải nghiệm tuyệt vời mà tôi 
đã có tại TCSC trong suốt thời gian qua và rất hy vọng sẽ giữ mãi mối liên 
hệ tốt đẹp với Công ty trong tương lai. 
I am thankful for all the great opportunities and experiences I have had at 
TCSC over the time and hope to keep in touch in the future. 

Xin vui lòng cho tôi biết nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm để tạo điều kiện 
cho quá trình bàn giao công việc được thuận lợi. 
Please let me know if there is anything I can do to facilitate the transition. 

Tôi xin chúc Công ty và tất cả nhân viên luôn gặp điều may mắn và tiếp bước 
thành công. 
I wish the company and all employee good luck and continued success. 

Trân trọng, 
Yours faithfully, 
 

 

 

PHẠM VIẾT LAN ANH 
Date: 11/02/2022 


