
 

  

A Toà nhà Tasco, Đường Phạm Hùng,  

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
E info@tasco.com.vn 

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO www.tasco.com.vn 

 

TỜ TRÌNH 

V/v: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty cổ phần Tasco 

------------------- 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TASCO 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TASCO; 

- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty, 

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem 

xét thông qua một số nội dung liên quan tới việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay 

đổi chức danh Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần TASCO (“Công ty”), 

cụ thể như sau: 

1. Thông qua việc thay đổi Địa chỉ trụ sở Công ty: 

1.1 Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: Tầng 4, Toà nhà M5, số 91 Nguyễn Chí 

Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

1.2 Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: Tầng 6, Toà nhà Tasco, lô HH2-2, 

đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam. 

2. Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật do sửa đổi 

Điều lệ Công ty: 

2.1. Sửa đổi Điều 3 Khoản 1 Điều lệ Công ty về chức danh người đại diện 

theo pháp luật của Công ty như sau: 

Nội dung hiện tại Nội dung sửa đổi 

Điều 3. Người đại diện theo pháp 

luật 

1. Công ty có một (01) người đại 

diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội 

đồng quản trị. 

Điều 3. Người đại diện theo pháp 

luật 

1. Công ty có một (01) người đại diện 

theo pháp luật là Tổng Giám đốc. 

Trong những khoảng thời gian 

Công ty không có Tổng Giám đốc 

(do Tổng Giám đốc cũ đã có đơn từ 

nhiệm và được Hội đồng Quản trị 

chấp thuận hoặc các trường hợp 

khác dẫn đến việc Công ty không có 

Tổng Giám đốc do Tổng Giám đốc 

 
1 Tờ trình này thay thế Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 08/04/2022 của HĐQT 

Số: 04/2022/TTr-HĐQT1 Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2022                   
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cũ không còn đảm đương vị trí và 

Hội đồng quản trị chưa bổ nhiệm 

Tổng Giám đốc mới) thì Chủ tịch 

Hội đồng quản trị sẽ thay thế Người 

đại diện theo pháp luật của Công ty 

để quyết định, ký và thực hiện tất cả 

các quyền hạn và trách nhiệm của 

Người đại diện theo pháp luật của 

Công ty, nhưng thời gian thay thế 

này không được quá 30 ngày kể từ 

ngày Tổng Giám đốc cũ không còn 

đảm đương vị trí. Trong thời hạn 30 

ngày nêu trên, Hội đồng quản trị 

phải chính thức bổ nhiệm Tổng 

Giám đốc mới và thực hiện đăng ký 

với cơ quan quản lý nhà nước theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

2.2. Thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật do 

sửa đổi Điều lệ Công ty: 

- Chức danh người đại diện theo pháp luật hiện tại: Chủ tịch Hội đồng Quản 

trị  

- Chức danh người đại diện theo pháp luật thay đổi: Tổng Giám đốc. 

3. Triển khai thực hiện 

3.1. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung 

được sửa đổi nêu tại Mục 1 và Mục 2 ở trên. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản 

trị chủ động hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo đúng quy 

định. 

3.2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Người đại diện theo pháp luật triển khai 

thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính 

của Công ty và thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật theo quy 

định tại Điều lệ Công ty, quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền. 

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

 

Nơi nhận: 

-    Như trên; 

-    HĐQT; 

-    Lưu VT, 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

  

 

Hồ Việt Hà  
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