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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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                                                                            TP. Đà Lạt, ngày 21 tháng 4 năm 2022 

 
 

  GIẤY ỦY QUYỀN 
––––––––––––––––– 

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015 ngày 24/11/2015; 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar). 

 

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN: ÔNG PHẠM TRUNG KIÊN 

- Sinh ngày 19/09/1977 

- CCCD số 001077000471 cấp ngày 03/06/2013, tại Cục CS DKQL Cư trú và DLQG 

về Dân cư 

- Địa chỉ thường trú: P2-A6 Yên Lãng, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội. 

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) 

 

II. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: ÔNG NGUYỄN MAI LONG  

- CCCD số : 038080014032, cấp ngày 06/07/2020, tại Cục CS QLHC về TTXH  

- Địa chỉ liên lạc: Số 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. 

- Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng 

(Ladophar) 
 

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN 

Căn cứ vào phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị được 

quy định trong Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty CP 

Dược Lâm Đồng (Ladophar) 

 Nay, ông Phạm Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn 

Mai Long - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc thực hiện các công 

việc phát sinh tại Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) như sau: 

1. Người nhận Ủy quyền nhân danh và thay mặt Người ủy quyền chuẩn bị tài liệu, 

chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. 

2. Người Nhận Ủy quyền được quyền nhân danh và thay mặt Người Ủy quyền làm Chủ 

tọa và điều hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (ngày 

06/5/2022) của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)); 

3. Người Nhận Ủy quyền được quyền nhân danh và thay mặt Người Ủy quyền phát biểu, 

đưa ra ý kiến, biểu quyết và toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm 

quyền, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và quy định 

pháp luật. Ý kiến, quyết định của Người Nhận Ủy quyền là ý kiến và quyết định của 

Người Ủy quyền.  

4. Người Nhận Ủy quyền được quyền ký vào các Biên bản họp, Nghị quyết và các văn 

bản khác theo thẩm quyền của Chủ tịch – Chủ tọa đại hội – với các nội dung được Đại 
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hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2022.  

5. Người Nhận ủy quyền được thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành 

việc điều hành và tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2 của Công ty CP 

Dược Lâm Đồng (Ladophar) thành công. 

 

VI. THỜI HẠN ỦY QUYỀN VÀ ỦY QUYỀN LẠI 

1.  Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi thực hiện xong công việc 

được ủy quyền hoặc có văn bản khác thay thế. 

2.  Người Nhận Ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. 

 

V. QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Người Nhận Ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung công việc 

được ủy quyền theo quy định tại văn bản này, Điều lệ và các quy định, quy chế của 

Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) và quy định của pháp luật. 

2.  Thực hiện báo cáo kịp thời cho Người Ủy quyền các vướng mắc, phát sinh khi thực 

hiện công việc được ủy quyền. 

3.  Người Nhận Ủy quyền chịu trách nhiệm trước Người Ủy quyền, Công ty CP Dược 

Lâm Đồng (Ladophar) và trước pháp luật về việc thực hiện các công việc được ủy 

quyền trên. 

4. Ông Nguyễn Mai Long, các Phòng/Ban và đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành nội 

dung ủy quyền này. 

5. Giấy Ủy quyền này được lập thành 03 (ba) bản: Lưu Văn thư 02 bản và Người Nhận 

Ủy quyền 01 bản để thực hiện. 

              

 

     NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN 

 

 

 

 

 

 

 

       NGUYỄN MAI LONG 

    NGƯỜI ỦY QUYỀN 

 

 

 

 

 

 

 

         PHẠM TRUNG KIÊN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 ------o0o------  

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(của ứng viên  thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)  

nhiệm kỳ 2022 - 2027)  

1. Họ và tên:  Nguyễn Mai Long 

2. Giới tính:    Nam 

3. Ngày tháng năm sinh:  31/03/1980 

4. Nơi sinh:  Thanh Hóa 

5. CMND/CCCD/Hộ chiếu: 038080014032, ngày cấp: 06/07/2020, nơi cấp: Cục CS 

về QLHC TTXH 

6. Quốc tịch:  Việt Nam 

7. Dân tộc:  Kinh  

8. Địa chỉ thường trú:  Số 4 Ngõ 219 Phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba 

Đình, Thành phố Hà Nội 

9. Số ĐT liên lạc: …………………..…………………..………………….. 

10. Trình độ chuyên môn:  Tiến sỹ kinh tế 

11. Quá trình công tác: 

+ Từ 2005 đến 2006: 

+ Từ 2006 đến 2008: 

 

 

+ Từ 2008 đến 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

+ Từ 2020 đến nay: 

 

 

+ Từ T10/2021 đến nay: 

 

Cán bộ Bộ Công thương. 

Phó giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long, 

Phó giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán ASNAF Việt 

Nam. 

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực 

+ Phó Chánh Văn Phòng 

+ Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh 

+ Giám đốc Trung tâm Tài chính Tiêu dùng 

+ Giám đốc Trung tâm Fintech 

+ CEO Easy Credit (thương hiệu tài chính tiêu dùng 

của EVNFinance) 

+ Tổng giám đốc công ty cổ phần ABC Toàn Cầu 

+ Chuyên gia Tư vấn quốc gia của tập đoàn Oriente 

Hồng Kông 

+ Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ 

phần Louis Holdings 

+ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sametel 

+ Chủ tich HĐQT Công ty Cổ phần Louis Capital 

 

 



 

 

12. Các chức vụ công tác hiện nay tại 

tổ chức niêm yết:  Tổng giám đốc- Người đại diện pháp luật. 

13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại 

tổ chức khác: 
+ Tổng giám đốc công ty cổ phần ABC Toàn Cầu 

+ Chuyên gia Tư vấn quốc gia của tập đoàn Oriente 

Hồng Kông 

 + Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty 

Cổ phần Louis Holdings  

 + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sametel 

 + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Louis Capital 

14. Số CP nắm giữ (tại thời điểm 

……): 0  cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:    0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

15. Các cam kết nắm giữ  (nếu có) …………………..…………………..………………….. 

16. Những người liên quan có nắm 

giữ cổ phiếu của tổ chức niêm 

yết: 

Mối quan hệ: ứng viên là P.Chủ tịch kiêm TGĐ;  

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Louis Holdings;  

Nắm giữ: 2.926.700  CP, chiếm 10,72% vốn điều lệ. 

17. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: ……….. 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành 

viên Hội đồng quản trị. 

  Đà Lạt , ngày 05 tháng 05 năm 2022 

 

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Mai Long 

 

 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 ------o0o------  

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

Ứng viên  thành viên HĐQT 

Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)  nhiệm kỳ 2022 - 2027 

1. Họ và tên:  NGUYỄN ĐỨC MINH 

2. Giới tính:    Nam 

3. Ngày tháng năm sinh:  05/11/1972 

4. Nơi sinh:  Yên Bái 

5. CMND/CCCD/Hộ chiếu: 015072000105, ngày cấp 27/3/2018, nơi cấp: Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. 

6. Quốc tịch:  Việt Nam 

7. Dân tộc:  Kinh 

8. Địa chỉ thường trú:  15050 Toà nhà hỗn hợp, Nam Từ Liêm, Hà Nội  

9. Số ĐT liên lạc: 0988 599 777  

10. Trình độ chuyên môn:  Bác sỹ, Thạc sỹ  

11. Quá trình công tác: 

+ Từ … đến … : 

 

1997 – 2008: Viện Dinh dưỡng Quốc gia 

2018 – 2010: Viện Nghiên cứu Y xã hội học. 

2010 – nay: Công ty CP Dinh dưỡng Nutricare 

12. Các chức vụ công tác 

hiện nay tại tổ chức niêm 

yết:   

13. Các chức vụ hiện đang 

nắm giữ tại tổ chức khác: 

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Dinh dưỡng 

Nutricare. 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thực phẩm Chức năng. 

14. Số CP nắm giữ (tại thời 

điểm ……): 0  cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: …………... cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:    …………... cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ 

15. Các cam kết nắm giữ  (nếu có) …………………..…………………..………………….. 

16. Những người liên quan 

có nắm giữ cổ phiếu của 

tổ chức niêm yết: 

1- Mối quan hệ: 0 , Tên cá nhân/tổ chức: … nắm giữ: 

………… CP, chiếm ………% vốn điều lệ 

2- Mối quan hệ: 0, Tên cá nhân/tổ chức: …...nắm giữ: 

………… CP, chiếm ………% vốn điều lệ 

17. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: ……….. 



 

 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được 

bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. 

  Đà Lạt, ngày 06 tháng 05 năm 2022 

 Người khai ký tên, ghi rõ họ tên 

         (Đã ký) 

        Nguyễn Đức Minh 
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 ------o0o------  

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

Ứng viên  thành viên HĐQT 

Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)  nhiệm kỳ 2022 - 2027 

1. Họ và tên:  NGUYỄN ĐỨC MINH 

2. Giới tính:    Nam 

3. Ngày tháng năm sinh:  05/11/1972 

4. Nơi sinh:  Yên Bái 

5. CMND/CCCD/Hộ chiếu: 015072000105, ngày cấp 27/3/2018, nơi cấp: Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư. 

6. Quốc tịch:  Việt Nam 

7. Dân tộc:  Kinh 

8. Địa chỉ thường trú:  15050 Toà nhà hỗn hợp, Nam Từ Liêm, Hà Nội  

9. Số ĐT liên lạc: 0988 599 777  

10. Trình độ chuyên môn:  Bác sỹ, Thạc sỹ  

11. Quá trình công tác: 

+ Từ … đến … : 

 

1997 – 2008: Viện Dinh dưỡng Quốc gia 

2018 – 2010: Viện Nghiên cứu Y xã hội học. 

2010 – nay: Công ty CP Dinh dưỡng Nutricare 

12. Các chức vụ công tác 

hiện nay tại tổ chức niêm 

yết:   

13. Các chức vụ hiện đang 

nắm giữ tại tổ chức khác: 

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Dinh dưỡng 

Nutricare. 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thực phẩm Chức năng. 

14. Số CP nắm giữ (tại thời 

điểm ……): 0  cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: …………... cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:    …………... cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ 

15. Các cam kết nắm giữ  (nếu có) …………………..…………………..………………….. 

16. Những người liên quan 

có nắm giữ cổ phiếu của 

tổ chức niêm yết: 

1- Mối quan hệ: 0 , Tên cá nhân/tổ chức: … nắm giữ: 

………… CP, chiếm ………% vốn điều lệ 

2- Mối quan hệ: 0, Tên cá nhân/tổ chức: …...nắm giữ: 

………… CP, chiếm ………% vốn điều lệ 

17. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: ……….. 



 

 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được 

bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. 

  Đà Lạt, ngày 06 tháng 05 năm 2022 

 Người khai ký tên, ghi rõ họ tên 

         (Đã ký) 

        Nguyễn Đức Minh 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

------o0o------ 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(của ứng viên  thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng 

(Ladophar) nhiệm kỳ 2022 - 2027) 

1/ Họ và tên:    VŨ NGỌC LONG 

2/ Giới tính:    Nam  

3/ Ngày tháng năm sinh:  19/09/1985 

4/ Nơi sinh:    Đồng Nai 

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 271665043, ngày cấp 16/12/2016, nơi cấp: CA Đồng Nai  

6/ Quốc tịch:   Việt Nam 

7/ Dân tộc:   Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú: 89/3 Khu phố 1, ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai  

9/ Số điện thoại:    

10/ Địa chỉ email: 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:  

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:  

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

+ Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Louis Holdings 

+  Giám đốc Công ty TNHH MTV Louis Rice Đồng Tháp; 

+ Giám đốc Công ty TNHH MTV Louis Rice Long An; 

+ Giám đốc Công ty TNHH MTV Louis Rice AG; 

+ Giám đốc Công ty TNHH MTV Louis Rice Kiên Giang; 

+ Giám đốc Công ty TNHH MTV Louis Rice Tri Tôn  

14/ Số CP nắm giữ:  .................................  .  chiếm  ................. % vốn điều lệ, trong đó: 

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

+ Cá nhân sở hữu: 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai 

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) 



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

 

 NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Đã ký) 

 

Vũ Ngọc Long 

 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

------o0o------ 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(của ứng viên  thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng 

(Ladophar)nhiệm kỳ 2022 - 2027) 

 

 

1/ Họ và tên: Huỳnh Lê Thục Cơ 

2/ Giới tính: Nữ 

3/ Ngày tháng năm sinh: 25/4/1968 

4/ Nơi sinh: Huế 

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):046168010729 Ngày cấp 28/6/2021 Nơi cấp Cục cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội 

6/ Quốc tịch: Việt Nam 

7/ Dân tộc: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú:43 Sương Nguyệt Ánh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tnh Lâm Đồng 

9/ Số điện thoại: 0988396361 

10/ Địa chỉ email: huynhlethucco@gmail.com 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar) 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc khối sản xuất 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: 

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

+ Cá nhân sở hữu: 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: 

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

 

 NGƯỜI KHAI  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

(Đã ký) 

  

Huỳnh Lê Thục Cơ 

 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 ------o0o------  

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(của ứng viên thành viên Ban Kiểm soát- Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)  

nhiệm kỳ 2022- 2027)  

1. Họ và tên:  Hồ Đăng Dân 

2. Giới tính:    Nam 

3. Ngày tháng năm sinh:  15/12/1981 

4. Nơi sinh:  An Giang 

5. CMND/CCCD/Hộ chiếu: 351404324, ngày cấp: 08/10/2011, nơi cấp: CA An 

Giang 

6. Quốc tịch:  Việt Nam 

7. Dân tộc:  Kinh 

8. Địa chỉ thường trú:  Tổ 1, ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang 

9. Số ĐT liên lạc: 084 789 2222 

10. Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng 

11. Quá trình công tác: 

+ Từ 2004 đến 2011: 

 

+ Từ 2011 đến 2013: 

 

+ Từ 2013 đến 2016: 

 

+ Từ 2016 đến 2021: 

 

+ Từ 2021 đến nay: 

 

 

 

 

 

Chuyên viên, Trưởng phòng Kinh doanh tiếp thị Công ty 

Viễn thông tỉnh An Giang (VNPT An Giang) 

Chuyên viên Phòng Hành chính Quản trị Ngân hàng 

SHB – Chi nhánh tỉnh An Giang 

Phó Trưởng Phòng Phụ trách Hành chính Quản trị Ngân 

hàng SHB – Chi nhánh tỉnh Long An 

Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng kiểm toán nội bộ, 

Thành viên Ủy ban kiểm toán Ngân hàng SHB Lào 

+ Trưởng Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Xuất nhập 

khẩu An Giang 

+ Trưởng Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Louis 

Holdings; 

+ Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần 

Sametel 

12. Các chức vụ công tác hiện nay tại 

tổ chức niêm yết:  …………………..…………………..………………….. 

13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại 

tổ chức khác: 

+ Trưởng Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Xuất nhập 

khẩu An Giang 

+ Trưởng Ban kiểm soát – Công ty cổ phần Louis 

Holdings; 

+ Thành viên Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần 

Sametel. 



 

 

14. Số CP nắm giữ (tại thời điểm 

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

+ Đại diện sở hữu: …………... cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:    …………... cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ 

15. Các cam kết nắm giữ  (nếu có) …………………..…………………..………………….. 

16. Những người liên quan có nắm 

giữ cổ phiếu của tổ chức niêm 

yết: 

1- Mối quan hệ: …  , Tên cá nhân/tổ chức: … nắm giữ: 

………… CP, chiếm ………% vốn điều lệ 

2- Mối quan hệ: …, Tên cá nhân/tổ chức: …...nắm giữ: 

………… CP, chiếm ………% vốn điều lệ 

17. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: CÔNG TY CP LOUIS HOLDINGS 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành 

viên Hội đồng quản trị. 

  Đà Lạt, ngày 05  tháng 05 năm 2022 

 

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên 

(Đã ký) 

Hồ Đăng Dân 

 



 

 

 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 ------o0o------  

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(của ứng viên  thành viên BKS Công ty Cổ Phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)  

nhiệm kỳ 2022 - 2027)  

1. Họ và tên:  Nguyễn Thị Kiều Liên 

2. Giới tính:    Nữ 

3. Ngày tháng năm sinh:  24/02/1987 

4. Nơi sinh:  Thanh Hóa 

5. CMND/CCCD/Hộ chiếu: 025977408, ngày cấp: 25/02/2015, nơi cấp: CA 

TP.HCM 

6. Quốc tịch:  Việt Nam 

7. Dân tộc:  Kinh 

8. Địa chỉ thường trú:  248/36/12A Hoàng Hoa Thám, P5, Bình Thạnh, 

TP.HCM 

9. Số ĐT liên lạc: 0982 161867 

10. Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Kế toán, Kiểm toán và Phân tích tài chính 

11. Quá trình công tác: 

+ Từ 2008 đến 2011: 

+ Từ 2011 đến 2019: 

+ Từ 2020 đến nay: 

+ Từ 2021 đến nay: 

 

Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán APEC  

Kiểm toán viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 

Financial Aid Officer Đại học Fullbright Việt Nam 

+ Trưởng BKS – Công ty Cổ phần Louis Capital 

+ Trưởng BKS – Công ty cổ phần Sametel 

12. Các chức vụ công tác hiện nay tại 

tổ chức niêm yết:  …………………..…………………..………………….. 

13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại 

tổ chức khác: …………………..…………………..………………….. 

14. Số CP nắm giữ (tại thời điểm 

……): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

+ Cá nhân sở hữu:    0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

15. Các cam kết nắm giữ  (nếu có) …………………..…………………..………………….. 

16. Những người liên quan có nắm 

giữ cổ phiếu của tổ chức niêm 

yết: 

1- Mối quan hệ: …  , Tên cá nhân/tổ chức: … nắm giữ: 

………… CP, chiếm ………% vốn điều lệ 

2- Mối quan hệ: …, Tên cá nhân/tổ chức: …...nắm giữ: 

………… CP, chiếm ………% vốn điều lệ 

17. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: ……….. 



 

 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành 

viên Hội đồng quản trị. 

  TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2022 

 

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Kiều Liên 

 



 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

               ------o0o------  
SƠ YẾU LÝ LỊCH 

(Dùng cho các ứng viên vào Ban Kiểm Soát)  

Họ và tên : Dương Thanh  B ình  

Ứng cử viên : Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần dược Lâm Đồng - Ladophar 

Họ và tên:  Dương Thanh Bình 

Giới tính:    Nam 

Ngày tháng năm sinh:  02/05/1986 

Nơi sinh:  Tp.Hồ Chí Minh 

CCCD: 079086002101 

Ngày cấp:  22/12/2021 

Nơi cấp:  Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về Trật Tự Xã 

Hội 

Quốc tịch:  Việt Nam 

Địa chỉ thường trú:  194 Đội Cung, Phường 9, Quận 11, Tp.HCM 

Số điện thoại liên lạc: 0906633730 

Trình độ chuyên môn:  Thạc Sỹ Tài Chính Ngân Hàng 

Quá trình công tác:  

 

1) 03/2009-05/2019: Nơi công tác Ngân hàng Sài Gòn 

Thương Tín (Sacombank). 

 

2) 05/2019-08/2020: Nơi công tác Ngân hàng Việt 

Nam Thương Tín (Vietbank). 

 

3) 12/2020-12/2021: Nơi công tác Ngân hàng Việt Á 

(VietaBank). 

 

4) 02/2022-Hiện nay: Nơi công tác Công ty cổ phần 

Louis Holdings. 

 

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không 

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

 

 

Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): 

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại): …cổ phần, chiếm … % vốn điều lệ 

+ Đại diện sở hữu: … cổ phần, chiếm …% vốn điều lệ 



+ Cá nhân sở hữu:    … cổ phần, chiếm … % vốn điều lệ 

Các cam kết nắm giữ (nếu có) 

Những người liên quan có nắm giữ cổ 

phiếu của Công ty: 

 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội 

đồng quản trị. 

  TP.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2022 

                                                                                     Người khai ký tên, ghi rõ họ tên 

        (đã ký) 

       Dương Thanh Bình 

 

                                                                                                           



CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)  

Số 18 Ngô Quyền, phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

           Hotline: 0263.999.9999       Email: info@ladophar.com               

Website: www.ladophar.com.  và  www.ladophar.vn  

 

 
 

 

Số:19/TT-HĐQT/2022 Đà Lạt, ngày 26 tháng 04 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về kế hoạch đầu tư và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 

59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) 

(“Công ty”); 

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty. 

 
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau: 

1. Trình kế hoạch đầu tư và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau: 

 Đvt: triệu đồng 

STT Nội dung Số tiền 
% Tăng/giảm so 

với thực hiện 2021 

1 Doanh thu thuần 600.000 271% 

 Doanh thu hàng thương mại 316.000 262% 

 Doanh thu hàng sản xuất 284.000 281% 

2 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 21.200 48% 

3 Giá trị đầu tư tài sản 750.000 61983% 

2. Trong các trường hợp phát sinh khác, ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh Kế hoạch kinh 

doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022 phù hợp theo tình hình thực tế và báo cáo trong các 

kỳ họp gần nhất. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt. 

  

http://www.ladophar.com./
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