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TỜ TRÌNH  

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 

Về việc Điều chỉnh Dự án Đầu tư nhà máy mới 

 

Căn cứ:  

 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH 13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 

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

 Nghị quyết số 01/NQĐH/2019 ngày 02/5/2019 Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần In số 7 về 

việc thông qua Dự án đầu tư Nhà máy mới  

 Nghi quyết số 01/NQ-HĐQT/2020  ngày 05/6/2020 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh Dự án 

Đầu tư nhà máy mới theo nội dung tờ trình. 

Dự án Nhà máy mới đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua theo hình thức lấy ý kiến 

bằng văn bản với tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành  là 84.5% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

của công ty cổ phần In số 7, nội dung“Chấp thuận hình thức đầu tư Dự án đầu tư mở rộng mặt bằng 

sản xuất kinh doanh, tăng năng lực sản xuất bao gồm sản xuất thông minh, kết nối dữ liệu, tự động 

hóa dây chuyền sản xuất, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, phục vụ tốt yêu cầu thị trường.  

Nay, Hội đồng quản trị công ty cổ phần In số 7 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông 

qua đề xuất Điều chỉnh Dự án nhà máy mới, cụ thể như sau: 
 

1. Điều chỉnh Hình thức đầu tư dự án:   

 Ban đầu: “Thành lập thêm 1 xưởng sản xuất  hoạt động theo mô hình kinh doanh thương 

mại dịch vụ và gia công khâu sau in, quản lý ứng dụng công nghệ 4.0” 

 Điều chỉnh: “Thành lập thêm 1 công ty mới hoạt động theo mô hình sản xuất kinh doanh 

thương mại dịch vụ ngành, quản lý ứng dụng công nghệ 4.0” 

 

2. Điều chỉnh Thời gian thực hiên dự án:  

 Ban đầu : Khánh thành cuối 2021 

 Điều chỉnh : Khánh thành vào giữa  năm 2022 



 Nguyên nhân điều chỉnh:  

 Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 và biến động thị trường 

 Việc thành lập công ty mới thuận tiên cho hoạt động Sản xuất  Kinh doanh phù hợp 

với xu hướng thị trường  

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:  

 Quyết định, lựa chọn hình thức thành lập Nhà máy mới và tổ chức thực hiện Dự án đúng theo quy 

định của pháp luật và Điều lệ Cty. 

 Quyết định lựa chọn đối tác đầu tư chiến lược để thực hiện Dự án. 

 Quyết định điều chỉnh Dự án (nếu cần) để theo kịp, đáp ứng được tình hình phát triển và thay đổi 

của thị trường. 

 

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

 

Trân trọng! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch 

          

 

 

       LÊ THỊ BÍCH HẰNG 
 

 


