
CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
            Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Số: 063/2020/STG/NQ-HĐQT               *** 
                             Tp. HCM, ngày  26  tháng 06 năm 2020 

BÁO CÁO 
Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung  

vào Hội đồng quản trị Công ty có nhiệm kỳ 2020-2025 
 

Kính gửi:      Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 
    Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam 

Theo Thông báo số 045/2020/STG/TB-HĐQT ngày 18/06/2020 về việc bầu cử bổ 
sung thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2020-2025 được gửi đến Quý cổ đông và 
đăng trên website của Công ty, Hội đồng quản trị đã đề nghị Quý cổ đông tự ứng cử hoặc 
đề cử ứng cử viên tham gia bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị. 

Kể từ ngày Công ty gửi thông báo đến thời hạn cuối cùng là 17h00 ngày 
25/06/2020, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử ứng viên tham gia để bầu bổ sung vào Hội 
đồng quản trị có nhiệm kỳ 2020-2025 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2020 gồm: 

1. Ông ĐẶNG VŨ THÀNH 
 Ngày tháng năm sinh: 11/12/1969 
 Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 
 Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics 
 
2. Ông NGUYỄN QUỐC THÚC 
 Ngày tháng năm sinh: 02/07/1961 
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chế tạo máy 
 Chức vụ hiện nay: Vice President Nguồn Nhân lực Công ty CP Giao Nhận và 

Vận Chuyển INDO TRẦN 

Được cổ đông lớn Công ty CP Giao Nhận và Vận Chuyển Indo Trần đang nắm giữ 
41.054.267 cổ phần đề cử với số lượng cổ phần là 41.054.267 cổ phần, tương đương 
41,78% cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.  

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 

 Cổ đông; 

 Lưu VT. 

 
 

 TRẦN TUẤN ANH
  

Tài liệu kèm theo:  
1. Đơn đề cử của Công ty CP Giao 

nhận và vận chuyển Indo Trần; 
2. SYLL của Ông Đặng Vũ Thành; Ông 

Nguyễn Quốc Thúc. 
 



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

-----o0o----- 
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2020 

 
GIẤY ĐỀ CỬ  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ NHIỆM KỲ 2020 - 2025 
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM  

   
  Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 
                   Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam – SOTRANS 

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông có thời gian nắm giữ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kho 
Vận Miền Nam liên tục ít nhất 06 tháng (tính đến ngày 03/06/2020). Đại diện là: 

TT 
Tên cổ 
đông 

Số 
CMND/CCCD 

/Hộ chiếu 
/GCNĐKDN 

Ngày cấp Nơi cấp 
Số CP sở 

hữu 
Số CP đề 

cử 

Chữ 
ký 
xác 

nhận 
1 CÔNG TY 

CỔ PHẦN 
GIAO 
NHẬN 
VÀ VẬN 
CHUYỂN 
INDO 
TRẦN 

0301909173 03/11/2007 Sở Kế 
hoạch 
đầu tư 
Tp. Hồ 
Chí 
Minh 

41.054.267 41.054.267  

Tổng số cổ phần đề cử: 41.054.267 cổ phần, tương ứng 41,78% vốn điều lệ Công ty. 
Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội 
đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam, Tôi/Chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần 
của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử: 
1. Ông Đặng Vũ Thành 
o Số CCCD:                              Ngày cấp:  

Nơi cấp: 
o Địa chỉ thường trú:  
o Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 
o Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics 

 
 



2. Ông NGUYỄN QUỐC THÚC 
o Số CCCD:                              Ngày cấp:  

Nơi cấp: 
o Địa chỉ thường trú:  
o Chức vụ hiện nay: Vice President Nguồn Nhân lực Công ty CP Giao Nhận và Vận 

Chuyển INDO TRẦN 
 
Làm ứng cử viên tham gia để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ 
phần Kho Vận Miền Nam có nhiệm kỳ từ 2020 -2025 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2020. 
Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông Đặng Vũ Thành, Ông Nguyễn Quốc Thúc có đủ điều kiện để 
ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ 
Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Kho Vận 
Miền Nam. 
Trân trọng cảm ơn! 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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SƠ YẾU LÝ LỊCH 

   CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM  

 

 

1.  Họ và tên: Đặng Vũ Thành 

2.  Giới tính: Nam 

3.  Ngày tháng năm sinh: 11/12/1969 

4.  Nơi sinh:  Thanh Hóa  

5.  Quốc tịch:  Việt Nam 

6.  CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 038069000115. Ngày cấp: 31/12/2015. 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Đăng ký quản ký cư trú và Dữ liệu Quốc gia về dân cư 

7. Q Quê quán: Thanh Hóa 

8.  Địa chỉ thường trú: CD9 Hưng Vượng 3, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. 

9.  Trình độ văn hóa: Tiến sỹ  

10.  Trình độ chuyên môn:  Tiến sỹ Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

11.  Hành vi vi phạm pháp luật: không có 

12.  Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức): không có 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………… 

13. C Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Kho Vận Miền Nam: không có 

14.  Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sotrans 

Logistics 

15.  Số CP nắm giữ: 85.776 cổ phiếu, chiếm 0,087% vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện ……… ( tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở 

hữu: ………….. cổ phần, chiếm ………..% vốn điều lệ. 

+ Cá nhân sở hữu: 85.776 Cổ phần, chiếm 0,087% vốn điều lệ 

16.  Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có 

17.  Danh sách người có liên quan của người khai: 

ST

T 

Tên cá nhân/tổ 

chức 

Số CMND/CCCD/Hộ 

chiếu (đối với cá nhân) 

hoặc Số GCN đăng ký 

doanh nghiệp, Giấy phép 

hoạt động hoặc giấy tờ 

pháp lý tương đương (đối 

với tổ chức), ngày cấp, 

nơi cấp 

Số lượng 

CP/CCQ nắm 

giữ, tỷ lệ sở 

hữu trên vốn 

điều lệ của 

công ty đại 

chúng, quỹ đại 

chúng (nếu có) 

Mối quan hệ 

     

     

     

     
 

18.  Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có  

20 Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có 
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2020 

                 NGƯỜI KHAI 

                 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

               ĐẶNG VŨ THÀNH 

 



1.

2.
1J.

4.

ceNG HoA xA ugl cHU NcHi.q. vrET NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phrfic

-----o0o-----

so YEU L.f ltCn
cuA rJNc ctl vrtN rHAM GrA vio Her DoNG euAN rRI

CONC tY CP KHO VAN MIEN NAM

H9 vd tOn: NGUYPN QUOC THUC
Gidi tinh: Nam

Ngdy th6ng ndm sinh: 02 thdngT ndm 196l
Noi sinh: Hu6

5. Qudc tich: Viet nam.........

6. CMND/CCCD/HO chitiu s6: 079061008442

Ngdy cilp:25llll2}lg Noi c6p: Cqc Trudng CUc c6nh s6t QLHC ve Trat tp x5

hoi, TPHCM
7. QuC qu6n: Hd nQi

8. Dfa chi thucrng tr6:20411TrAn Phri, Phucrng 9 Quqn 5 TP HCM
9. ChA 0 hiQn t4i: 2\4ll Trin Phri, Phucrng 9 Quan 5 TP HCM
10. Trinh ilQ vdn h6a: Sau D4i Hgc

1 1. Trinh dQ chuy6n m6n: Th4c si Chi5 T4o m5y
12. Hdnh vi vi phpm ph6p lu4t: Kh6ng c6 e

13. TOn t6 chric (n6u duoc cri ld nguoi <lai dien phAn v6n cria td chric): ...Kh6ng c6

Dia chi:

Chric vp hiQn nay tai C6ng ty CP Kho Vfln MiAn Nam:

Qu6 trinh c6ng tiic vd Chric vp nim gifi tpi c6c td chtlc kh6c:

Thoi gian Qurl trinh c6ng t6c, ngh6 nghiQp vd chfc
vp dd qua (ldm gi, o ddu)

Ghi chri

t99s...2000 Gi6m EOc Nhd m6y KARASAWA, c6ng

ty Nhat bdn, chuy6n SX thi+St b! y tti,
KCX Tdn ThuQn

2001...2010 Ph6 TGD Ngudn Nhdn lUc. MASAN
TRADING

2010...20t3
20t3...20t4

TGD c6ng ty SAIGON PAPER

Ph6 TGD Ngu6n Nh6n Lgc cafe Trung
NguyCn

20t4...2016 GD Kinh Doanh c6p cao Chu6i Trung
Tdm b5n 16 todn qu6c NGUYEN flfrrt

2016...nay Vice President Ngu6n Nhdn lUc INDO
TRANS LOGISTICS

CP ndm sifr: chi6m % vdn di6u .rong d610, trong
+ D4i diQn . . . . ...( tOn t6 chric ld Nhd nudc/ c6

d6ng chitin luqc/t6 chric khric) sd hiru: c6 phAn, chi6m ....Yo v6n
oleu le.

14.

15.

t6.

==I



+ C6 nhdn sd htu: . . . . .. CO phAn, chi6m ..Yo v6n di0u lp
17. Cric cam ki5t nim giti (ntiu c6) :.
18. Danh s6ch ngudi c6 1i6n quan cta ngudi khai:

T6i xin cam doan nhtng loi khai tr6n ld hodn todn dring sy that, nCu sai t6i xin chiu triich
nhiQm tru6c phdp lupt.

TP HCM, ngiry 23 th6ng 06 nlm 2020

NGTId KHAI
' (Ki, ghi rd ho ftn)

J
c- . . /\b(

P1,N \* I

19.

20

cMND/CCCD/H0
chi6u lttOi vOi c6 nh6n)

hpac 56 GCN dang kf
doanh nghiQp, Gi6y ph6p

ho4t dQng ho4c gi6ry tcr

phAp ly tuong duong (d6i
v6i t6 chr?c), ngdy c6p,

.A
nol cap

CP/CCQ nam

gifr, ty le sd

hfru tr6n v6n
tli6u le ctra

c6ng ty dai

chfng, qu] <lAi

chring (ntiu c6)

MOi quan hO

Loi ich li6n quan ddi vdi c6ng ty d4i chring, qu! dai chring (n0u c6):

QuyAn lgi mdu thudn vdi c6ng U <lai chring, qu! dai chting (ni5u c6):


