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CÔNG TY CỔ PHẦN  

 ĐẦU TƯ DỆT MAY VĨNH PHÚC 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                              Số:01/2022-ĐC               Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 12 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

VỀ VIỆC THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY VÀ VĂN PHÒNG 
LÀM VIỆC 

Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc  

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Thay đổi 

trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc như sau: 

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty 

- Địa điểm cũ: Thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc 

- Địa điểm mới: 211 Hai Bà Trưng – TX Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc 

2.   Thông qua việc chuyển văn phòng làm việc về Hà Nội 

Địa chỉ: Thôn 1 - xã Thạch Hòa - huyện Thạch Thất - TP Hà Nội 

 

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định thời điểm thay 

đổi và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành nhằm thực hiện 

việc thay đổi trụ sở chính của công ty. 

4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị : 

a. Cập nhập nội dung liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính vào Điều 

lệ Công ty phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ Công ty. 

b. Liên hệ thay đổi giấy phép đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan  

pháp nhân của công ty với cơ quan nhà nước. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 


