
 
 

 

BÁO CÁO  

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

V/v: Thuê Tổng giám đốc điều hành Công ty. 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04; 

 Căn cứ tình hình thực tế tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty và định hướng Công ty trong những năm sắp tới,  

 Để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản quy định 

của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, đồng thời tăng cường 

công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 

những năm tới, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn nhân sự để bổ nhiệm 

chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty đối với ông TRẦN VĂN TÀI, 

nghề nghiệp: Kỹ sư Điện, hiện đang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, tiếp 

tục bổ nhiệm giữ chức vụ: Tổng giám đốc điều hành Công ty 05 năm, nhiệm kỳ 

2022-2027. 

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!    
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