
 

 

TỜ TRÌNH 

V/v: Trụ sở làm việc của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 

       Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã  

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí 

Việt Nam (Tổng công ty) được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 

15/12/2017; 

Theo Điều 3 Hợp đồng số 16/2009/HĐTVP-CEO-BĐS giữa Công ty cổ phần 

C.E.O Quốc tế và Tổng công ty ký ngày 10/11/2009, đến ngày 31/01/2020 thời hạn 

thuê văn phòng của Tổng công ty tại Toà nhà CEO sẽ hết hạn. Để không ảnh hưởng 

đến công tác SXKD của Tổng công ty và các đơn vị, Tổng công ty cần có phương án 

chuẩn bị về Trụ sở làm việc sau khi hết hạn Hợp đồng trên. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận ủy 

quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty:  

- Quyết định địa điểm trụ sở Tổng công ty cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh 

doanh sau khi được cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận. 

- Thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở Tổng công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động 

Tổng công ty. 

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên gần nhất.  

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

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu VT, HĐQT, TCHC.  
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