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CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU 
 

 

 

 

Số:                /HĐQT-TT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 
(V/v thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan) 

 

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

Để thuận tiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo tuân thủ quy định 

tại Điều 167 Luật doanh nghiệp V/v chấp thuận hợp đồng và giao dịch với người có liên 

quan, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông: 

Ủy quyền cho Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ Khí Xăng Dầu (Công ty mẹ) và Công 

ty TNHH MTV Cơ khí xăng dầu Đồng Nai (Công ty con) ký kết, triển khai các hợp đồng 

kinh tế có giá trị từ 700 – 800 tỷ đồng mua/bán các mặt hàng (xăng dầu, xây lắp, thiết bị 

xăng dầu, xe chuyên dùng và sản phẩm cơ khí các loại…) với  Tập đoàn Xăng Dầu Việt 

Nam, các Công ty có vốn/cổ phần của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam và ký các hợp đồng 

kinh tế giữa Công ty mẹ và Công ty con với nhau sao cho hiệu quả cao nhất khi có nghiệp 

vụ phát sinh trong năm 2022. 

Thời gian ủy quyền: từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua đến ngày tổ 

chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. 

HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh 

nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và 

Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm. 

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

 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

 PHẠM NGỌC HUỲNH 

 

DỰ THẢO 


