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TỜ TRÌNH 
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

về việc điều chỉnh và sửa đổi một số điều  

trong điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty 

  

− Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực ngày 

01/01/2021;  

− Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan; 

− Căn cứ yêu cầu thực tế trong công tác quản trị, điều hành và hoạt động của Công ty; 

Sau khi rà soát nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành, Hội đồng quản trị Công 

ty cổ phần In số 7 nhận thấy cần có một số điểm cần được sửa đổi để phù hợp với quy 

định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và yêu cầu thực tế của công ty. 

Trên cơ sở này, Hội đồng quản trị công ty cổ phần In số 7 kính trình Đại hội đồng cổ 

đông: 

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty 

cổ phần In số 7 (đính kèm bảng tổng hợp nội dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần 

In số 7 năm 2021). 

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại 

hội đồng cổ đông thông qua trong Điều lệ hiện hành của công ty. 

3. Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của công ty ký ban hành Điều lệ đã được sửa 

đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Điều lệ đã được 

Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019 thông qua ngày 27/6/2020. 

 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

      T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

  LÊ THỊ BÍCH HẰNG 

 

 


