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ĐƠN XIN TỪ NHIỆM  

LETTER OF RESIGNATION 

Kính gửi  - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú  

   - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú  

Respectfully to:   The General Meeting of Shareholders 

    The Board of Director 

 

Tôi tên là Tsukahara Keiichi, hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Thủy sản Minh Phú.  

My name is Tsukahara Keiichi, currently holding the position of Board Member at Minh Phu Seafood 

Corporation. 

Lời đầu tiên, tôi  xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tất cả nhân viên của công ty đã 

đồng hành và hỗ trợ tôi suốt thời gian qua. Là một thành viên Hội đồng quản trị, tôi đã luôn cố gắng hết 

sức mình để đảm bảo lợi ích cho công ty và cổ đông. 

Fist of all, I would like to thanks the Board of Director, the Board of Management and all employees of 

the Company for accompanying and supporting me during the past time. As the member of the Board of 

Director I have always tried my best to ensure the interest of our Company and Shareholders. 

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục công việc là thanh viên Hội đồng quản trị của Công 

ty. Vì vậy, tôi viết thư này xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 23/06/2022. Tôi 

kính đề nghị Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc xem xét phê duyệt thư từ nhiệm này 

của tôi. 

However, due to personal reason, I cannot continue my work as the Board Member of the Company. 

Therefore, I write this letter to request for my resignation from the position of the Board Member of Minh 

Phu Seafood Corporation from [June, 23rd, 2022]. I respectfully ask  the Shareholders, the Board of 

Director, the Board of Management to consider and accept my resignation. 

Cuối cùng, tôi kính chúc công ty sẽ phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới. 

Lastly, I would like to wish Minh Phu a strong and sustainable development  in the coming time. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn!  

Best Regards!      

 ngày 23  tháng 6  năm 2022 

 23rd, June , 2022 

 Người làm đơn/ Prepared Person’s Signature 

                                                                                                     

 

 

Tsukahara Keiichi(Mr.) 
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