
 
 

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II (2017-2021) 
  

-Họ và tên: LÊ THANH CẦN 
-Ngày sinh: 20/08/1963 
-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông 
nghiệp 
-Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám 
đốc DRI, Giám đốc DAKLAORUCO 

  
-Họ và tên: NGUYỄN HUY HÙNG 
-Ngày sinh: 15/03/1977 
-Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế. 
-Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT 
DRI, Kế toán trưởng DAKRUCO  
 
 

  
-Họ và tên: NGUYỄN VĂN CÚC 
-Ngày sinh: 17/11/1969 
-Trình độ chuyên môn: Đại học pháp 
lý 
-Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT 
DRI, Trưởng phòng Nhân sự - Pháp 
chế DAKRUCO 
 
 

  
-Họ và tên: NGUYỄN MINH 
-Ngày sinh: 25/01/1970 
-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông 
nghiệp 
-Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Kỹ 
thuật DAKRUCO 

  
-Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẢI 
-Ngày sinh: 18-03-1970 
-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông 
nghiệp, Thạc sỹ Kinh tế. 
-Chức vụ hiện tại: Thư ký HĐQT 
DRI, Phó Tổng Giám đốc DRI  
 

  
-Họ và tên: BÙI QUANG NINH 
-Ngày sinh: 10/08/1966 
-Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 
-Chức vụ hiện tại: Phó chủ tịch HĐQT 
DRI, Tổng giám đốc DAKRUCO 
 

  

-Họ và tên: NGUYỄN KIM HOA 
-Ngày sinh: 04/05/1967 
-Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông 
nghiệp 
-Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT 
DRI,Chủ tịch Công đoàn DAKRUCO  

  

-Họ và tên: NGUYỄN VIẾT TƯỢNG 
-Ngày sinh: 01/01/1965 
-Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Lâm 
sinh, Cử nhân Kinh tế Công nghiệp, Cử 
nhân Ngoại ngữ 
-Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT DRI, 
Chủ tịch DAKRUCO  



           DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2017-2021) 
  

-Họ và tên: NGUYỄN THẠC 
HOÀNH 
-Ngày sinh: 01/12/1966 
-Trình độ chuyên môn: Đại học Tài 
chính - Kế toán. 
-Chức vụ hiện tại: Trưởng ban kiểm 
soát DRI, Kiểm soát viên 
DAKRUCO 
 

  
-Họ và tên: PHAN THANH TÂN 
-Ngày sinh: 02/11/1971 
-Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế. 
-Chức vụ hiện tại: Thành viên BKS DRI, 
Cán bộ kiểm soát DAKRUCO  

  
-Họ và tên: ĐỖ THỊ NINH 
-Ngày sinh: 03/07/1983 
-Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh 
tế 
-Chức vụ hiện tại: Nhân viên kế toán 
DRI  
 
 

  
-Họ và tên: ÂU QUÝ VINH 
-Ngày sinh: 30/10/1983 
-Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế 
-Chức vụ hiện tại: Nhân viên kế toán 
Phòng tài chính kế toán DAKRUCO 

 
 
 
 
 
 
 


