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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   DỆT MAY HÀ NỘI                                             Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

    Số: 23 /TTr - HĐQT 

                 Hà Nam, ngày 28 tháng 4 năm 2021   

 

TỜ TRÌNH 

 (V/v thông qua chủ trương  kế hoạch đầu tư của Tổng công ty từ năm 2021-2024) 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội 

 

 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP Dệt May Hà Nội đã 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

 Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 39-III-HĐQT họp ngày 

31/3/2021;  

 Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội xin  ính tr nh 

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua chủ trương và  ế hoạch đầu tư v i 

c c dự  n đầu tư từ năm 2021 đến năm 2024 cụ thể như sau: 

1. Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng Tổng công ty 

- Địa chỉ : Lô đất ô số 11 diện tích đất 2585 m2 tại 458 Minh Khai , quận Hai 

Bà Trưng, Hà Nội 

- Tổng mức đầu tư dự  iến : 300 tỷ đồng 

- Thời gian thực hiện dự  iến từ 2022 đến 2024 . 

2. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy may Nghi Lộc ( Nhà máy may số 2 )  

- Địa chỉ : Xã Nghi Lâm , huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ an 

- Tổng mức đầu tư dự  iến : 80 tỷ đồng 

- Thời gian thực hiệndự  iến trong năm 2023 . 

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội xin kính Đại hội 

đồng cổ đông thông qua chủ trương và  ế hoạch đầu tư từ năm 2021 đến năm 

2023 nêu trên. 

Xin trân trọng  ính tr nh./. 

         

   TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

              CHỦ TỊCH  

         

               ( Đã  ý) 
                 

 
        

                       Nguyễn Song Hải 
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