
 

 

 

CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ 

DỊCH VỤ ĐẠI DƢƠNG 
------------------------------ 

Số: 05/2018/TT-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------------------ 

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018 

TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sửa đổi, bổ sung  

ngành nghề kinh doanh cho Công ty 
----------------------- 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 

         Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dƣơng 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 

26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại 

Dương; 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty. 

 

Nhằm tạo sự chủ động cho HĐQT trong quá trình quản lý điều hành, kịp thời đưa ra được 

các quyết định nhằm mang lại lợi ích cho Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc 

ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT được quyền quyết định các vấn đề sau đây: 

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho Công ty;  

- Quyết định việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với nội dung sửa đổi, bổ sung ngành nghề 

đăng ký kinh doanh; 

- Phê duyệt các hồ sơ nộp kèm theo thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do 

sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh gửi cơ quan có thẩm quyền. 

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương xem xét, cho ý kiến 

thông qua./.  

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ thường niên 2018 

- Lưu: HĐQT, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

 

 

 

    Hà Trọng Nam 

 


