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                   Vũng Tàu, ngày 17 tháng 04 năm 2018 

   

TỜ TRÌNH 

V/v: Miễn nhiệm TV.HĐQT 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty PV Shipyard 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của công ty Cổ phần Chế tạo 

Giàn khoan Dầu khí, 

Theo Nghị quyết số 032/17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông 

công ty về việc tiếp tục bầu Ông Lê Hưng làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 03, mục 

đích để hỗ trợ Ban giám đốc công ty nhiệm kỳ 03 trong công tác giải quyết công nợ dự 

án Tam Đảo 05 với Chủ đầu tư VSP và xử lý một số tồn đọng của Ban giám đốc công ty 

nhiệm kỳ 02. Ông Hưng không đại diện vốn góp của bất cứ đơn vị nào. Đến nay, công 

ty đã thực hiện xong việc quyết toán dự án Tam Đảo 05 với Chủ đầu tư VSP. Đồng thời 

ông Hưng có nguyện vọng xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT do hoàn cảnh gia đình, 

và đã làm xong thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương nơi cư trú.  

Qua nội dung trình bày ở trên, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp 

thuận việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Hưng theo nguyện vọng. 

Ông Hưng có trách nhiệm theo quy định của Pháp luật về các vấn đề của công ty thuộc 

công việc được giao trong thời gian phụ trách quản lý điều hành tại công ty./. 

 

Trân trọng!  

 
 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT, BKS (e-copy); 

- Ban GĐ (e-copy); 

- Lưu VT, P.HCNS. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Quang Hiếu 
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