
 

 

 
 

Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2014 

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 (V/v đầu tư vào Khu Công nghệ Cao TP.HCM) 

 

Kính thưa đại hội, 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005. 

- Căn cứ theo Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT. 

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đầu tư số 413 041 000 043 ngày 12 tháng 1 năm 2011 của Ban quản lý 
Khu Công nghệ Cao (CNC) TP HCM cấp cho công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT về việc 
thuê 2 lô đất: Lô T1-1 và Lô E2a-II.3 tại khu CNC TP.HCM 

- Căn cứ vào Biên bản thanh lý hợp đồng thuê đất số 10/KCNC-TLHD ngày 9/10/2013 về việc hoàn trả 
lại lô đất T1-1, Khu CNC TP.HCM. 

Theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư, thời gian triển khai dự án là trong vòng 12 tháng kể từ ngày 
cấp phép, đến nay đã quá thời hạn triển khai dự án. Căn cứ vào các buổi làm việc và các văn bản trao đổi 
giữa công ty HPT và Khu CNC TP HCM về việc khẩn trương triển khai dự án tại Khu CNC TP HCM. 

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua: 

1) Thuận chủ trương việc triển khai đầu tư xây dựng dự án trên lô đất E2a- II.3 tại khu CNC TP HCM. 

2) Giao cho Hội đồng quản trị xúc tiến các công tác, thủ tục cần thiết để triển khai dự án và báo cáo 
kết quả thực hiện trước Đại hội cổ đông thường niên năm gần nhất kể từ ngày dự án hoàn tất. 

 

Kính trình, 
 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

  CHỦ TỊCH 

 

   

 

 

  

    NGÔ VI ĐỒNG 


