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TỜ TRÌNH 
V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 68/2014/QH 13 được Quốc hội thông qua ngày 

26/11/2014 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt hoạt động của công ty Cổ phần In số 7. 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội về sự thay đổi nhân sự HĐQT trong năm 

2015 như sau :  

1. Ông Tạ Quốc Bình – thành viên Hội đồng quản trị, đại diện một phần vốn Nhà nước 

– đã nghỉ việc tại Tổng công ty Văn hoá Sài Gòn nên không còn được cổ đông Nhà 

nước giao đại diện vốn. 

2. Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/08/2015 về nhân sự của HĐQT đồng ý 

việc khuyết 1 thành viên cho đến kỳ Đại hội tiếp theo. 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT tại Công ty cổ phần In số 7 và đảm bảo đầy đủ 

số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ và Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông Nhiệm kỳ III về việc số lượng thành viên HĐQT là 5,  Hội Đồng Quản Trị kính trình 

Đại hội cho ý kiến về 2 nội dung sau : 

1. Bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Căn cứ  biên bản họp Hội đồng quản trị  ngày 26/11/2015, HĐQT giới thiệu Bà 

Huỳnh Thanh Tường Khanh – Kế toán trưởng Tổng công ty Văn Hoá Sài Gòn 

TNHH một thành viên ứng cử vào Hội đồng quản trị. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 
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