
CONG TY CP LICOGI 166 CONG HOÀ X� HOI CHn NGH*A VIET NAM 
So: 07/2023/3B-1IDQT Doc lap-Ty do -Hanh phúc 

Hà Noi, ngày 27 tháng 02 n�m 2023 

BIÊN BÁN 
HOP HOI DONG QUÁN TR. CÖNG TY CP LICOGI 166 

Vào hoi l6h00 ngày 27 tháng 02 n�m 2023. Tai V�n phòng Công ty Cô 

phàn Licogi 166 Tàng 4, tòa nhà JSC 34, ngõ 164 Khuât Duy Tien, Nhân 

Chinh, Thanh Xuân, Hà NÙi. HÙi d�ông quán tri/ nhiÇm ky 2022 -2027 dã tô chéúc 

phiên hop phiên hÍp lân 2 dÁ bàu l¡i chéc danh Chù tich HÐQT, thông qua viÇc 
miên nhiÇm chéc vu Tông giám �óc - nguroi d�i diÇn pháp lut cça công ty �ôi 

vói ong Vk Công Hung (theo don të nhiÇm), thông qua viÇc bô nhiÇm chéc danh 

Tông giám �óc - nguoi �¡i diÇn pháp lut cça công ty, �ông thòi thào lun và 

quyêt dinh các nÙi dung quan trong khác. 

I. THÀNH PHÂN THAM DU 
1. Ong Vü Dúc Manh - Thành viên HÐQQT 

2. Ong Vû Quôc Su - Thành viên HÐQT 

:010226 

GONG TH 
co CO PHAN 

LICOGI 16 

3. Ong Phan V�n Duong - Thành viên HÐQT 

Thr ký ghi chép biên bàn cuÙc hÍp: 

U= THANH Ong: Phan V�n Duong 

II, NOI DUNG CUOC HOP HOI DÔNG QUÄN TR. 

- HÙi �ông qu£n trË bâu chéc danh Chù tich HÙi dông quàn trË nhiÇm ky 

2022-2027. 
- HÙi dông qu£n tr/ thông qua viÇc miên nhiÇm chúc vå Tông giám dôc, 

nguoi d¡i diÇn theo pháp lut cüa Công ty cô phân LICOGI 166 �ôi vÛi ông Vk 

Công Hung (theo don të nhiÇm). 

- HÙi �ông quàn trË thông qua viÇc bô nhiÇm chérc danh Tông giám dôc -

nguoi dai diÇn theo pháp luât cça Công ty có phân LICOGI 166. 

Sau khi tông hop các ý kiën cça các thành viên dy hop, H�QT dã biêu 

quyêt thông qua các nÙi dung sau dây: 



1. Vói tý lÇ tán thành 100%, các thành viên HÙi �Óng quán trË tham dr cuoc 

hop dã thông nhât bàu chée danh Chù tich HÐQT nhiÇm ky 2022 2027 ke tu 

ngày 27/02/2023, doi vói: 

Ong: Va Quôc Sr Ngày sinh: 19/03/1976 

Dân tÙe: Kinh Quoc tich: ViÇt Nam 
CCCD sô: 131684842 Do cong an Phú Tho câp ngày: 22/5/2006 

HÙ khâu thuong trú: Khu 3, X� �an Phurgng, huyÇn Ha Hoà, tinh Phú 1ThÍ 

Trinh dÙ chuyên môn: Quán lý 

2. Vói tý lÇ tán thành 100%, các thành viên HÙi �ông quan tr/ tham då cuÙc 
hop dã thông nhât miên nhiÇm chéc vå Tông giám �ôc - nguoi d¡i diÇn theo 

pháp lut cça Công ty cô phân L.IcOGI 166 kê të ngày 27/02/2023, dói vÛi: 

Ong: Vü Công Hung Ngàay sinh: 18/12/1973 
Dan tÙc: Kinh Quoc tich: ViÇt Namn 
CMND sô: 030073000077 do công an Hà NÙi câp ngày: 26/08/2014 
Ho khâu thuong trú: P2410, tâng 24, 88 Láng Ha, Qun Dông �a, Thành 

pho Hà NÙi, ViÇt Nam. 

3. Vói ty lÇ tán thành 100%, các thành viên HÙi dông quan tr/ tham dy cuÙc 
hop dã thông nhât bô nhiÇm chéc vå Tông giám dôc - nguròi d¡i diÇn theo pháp 
luat cça Công ty cô phân LICOGI 166 kê tië ngày 27/02/2023, �ói vÛi: 

Ong: Vü �rc Manh Ngày sinh: 23/03/1986 

Dân tÙc: Kinh Quoc tijch: Viêt Nam 
CCCD sô: 030086006587 Do Cuc CS câp ngày: 13/01/2022 

HÙ khâu thuòng trú: Phuong Eông L¡c, Tp Chí Linh, H£i Duong. 

Trinh dÙ chuyên môn: Quän lý 

4. Vói tý lÇ tán thành 100%, các thành viên HÙi �ông quán tr/ tham då cuÙe 

hop dã thông nhât giao cho ông Vü Quóc Sï ký ban hành nghË quyêt cça HÙi 

dong quàn tri, quyêt dinh mi¿n nhiÇm, bô nhiÇm Tong giám �ôc - nguÝi �¡i diÇn 

theo pháp luât cça Công ty cô phàn LICOGI 166. 

5. Biên bán này thay cho Biên b£n hop HÙi �ông quän trË sô 01/2023/BB-

HDQT ngày 25 tháng 02 n�m 2023. 
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Cuoc hop kêt thúc vào hôi 14h30' cçng ngày, Biên bän cuÙc hop gôm 03 

trang và dugc lp thành 02 b£n, các thành viên HÙi �ông Qun trË cùng thông 

nhât thông qua nÙi dung cua biên bân và ký tên duói dây. 

CÁC THÀNH VIÊN HÐQT Dr' HOP 

vÜ DÚC MANH 
VU QUÖC SU 

PHAN V�N DU'ONG 

THU KÝ CUOC HQP 

PHAN VAN DU'ONG 
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