
 

CT CP DỆT MAY ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG 
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 

            
TỜ TRÌNH SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

NHIỆM KỲ 2011 – 2016 
Proposal on number of Board of Directors’ member  

in the tenure 2011 - 2016 
  

Kính thưa Đại hội, 

Dear GSM, 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dệt may- Đầu tư- Thương mại 
Thành Công/Based on Company Charter; 

- Căn cứ qui định pháp luật hiện hành/Based on current laws and regulations; 

- Do nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2006 – 2011 hết thời hạn tại Đại hội cổ đông năm 
2011/Due to the tenure 2006 - 2011 of BoD is expired on 2011 GSM, 

Theo nội dung điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dệt may- Đầu tư- Thương 
mại Thành Công: 

According to Article 24 of Company Charter: 

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một 
(11) người  .... Tổng số thành viên HĐQT không điều hành chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành 
viên HĐQT”. 

“Number of BoD’s member will not be less than five (05) or more than eleven (11) … At 
least one third (1/3) of the members Board of Director (BoD) should be non-executive 
independent members”. 

Xem xét tình hình thực tế, kế hoạch phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông  
thông qua Số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2011 – 2016 là 7 (bảy) người, trong đó có 
ít nhất 02 (hai) người là thành viên độc lập không điều hành. 

In consideration of Company situation, development plan, kindly submit GSM approve the 
number of BoD’s member in the tenure 2011 – 2016 is 7 (seven) members, at least 2 (two) 
members are non-executive independent member. 

Kính trình. 

Kindly submit. 

 

 

                  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4  năm 2011 

             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - On behalf of BoD 

                   CHỦ TỊCH- Chairman 
 
 
 
  


