
 

Kính gửi: Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp 

 

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về quy định 

chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-UBQLV ngày 01/6/2022 của Chủ tịch Uỷ ban Quản 

lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc điều động ông Nguyễn Mạnh Thắng giữ chức 

vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 233/QĐ-UBQLV ngày 01/6/2022 của Chủ tịch Uỷ ban Quản 

lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hiển 

giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone, 

Tổng công ty Viễn thông MobiFone kính báo cáo Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp nội dung công bố thông tin, cụ thể như sau: 

1. Điều động ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công 

ty Viễn thông MobiFone giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu 

chính viễn thông Việt Nam, kể từ ngày 01/6/2022. 

2. Điều động, bổ nhiệm có thời hạn, ông Nguyễn Hồng Hiển, Vụ trưởng Vụ Công 

nghệ và Hạ tầng, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giữ chức vụ Chủ tịch 

Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone, kể từ ngày 01/6/2022. Nhiệm 

kỳ 05 năm. 

Trân trọng kính báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hội đồng thành viên TCT; 

- Tổng giám đốc TCT; 

- Các Phó TGĐ TCT; 

- Kiểm soát viên TCT; 

- Ban KTKTNB TCT; 

- Ban TT, Ban KHCL; 

- Lưu: VT, TCCB, C.DH. 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Sơn Nam 

 

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG  

MOBIFONE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /MOBIFONE-TCCB Hà Nội, ngày       tháng    năm 2022 

V/v báo cáo công bố thông tin 

MobiFone 
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