
 

 
Số: 03/TTr-HĐQT 

 
Hà Nội, ngày …… tháng 4 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH SỐ 03 
V/v: Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền 

 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện  

Căn cứ:  
- Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014; 
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện; 
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty 
 

Để thuận lợi cho công tác Quản trị doanh nghiệp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 
Đầu tư và Xây dựng Bưu điện xin Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 
xem xét, ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau: 

1. Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty công ty liên kết (Công ty 
CP Khách sạn bưu điện Nha Trang, Vina- OFC, Công ty CP điện gió Hướng Linh 
7) và các khoản đầu tư khác, đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng 
quản trị quyết định các vấn đề, thủ tục liên quan đến việc thoái vốn hoặc tăng vốn 
vào các công ty này. 

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án giải quyết chế độ chính 
sách đối với người lao động còn vướng mắc với công ty. 
 

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua! 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 
- HĐQT, BKS; 
- Lưu VT. 
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