
BO XAY DIJNG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VLIT NAM 
TONG CONG TYLAPMAY VITNAM-CTcP Bc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

S& 4 c7 /NQ-HDQT Ha Ni, ngàyf /j tháng 5 nàm 2021 

NGHJ QUYET 
Thay di thM gian to chfrc BHBCB thirrng niên näm 2021 

Tong cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 

HQI BONG QUAN TR! TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 

Can ci Lut Doanh nghip s 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Can eir Diu 1 t chüc và ho.t dng Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP; 

Can cr Biên bàn h9p s&/'/BB-HDQT ngàyJtf/5/2021 cüa HOi  dng quãn trj 
Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP, 

QUYET NGIIIJ: 

Biu 1. Thông qua vic thay di th?yi gian t chrc Dii hi dng c dông thuông 
niên 11am 2021 cüa Tong cong ty Lp may Vit Nam - CTCP nhu sau: 

+ Thii gian t chrc DHDCD (theo k hoach ban du): Tr 08h00 ngày 27/5/202 1. 

+ Thii gian t chtrc DHDCD (sau thay di): Tr 08h00 ngày 29/6/2021. 

+ Giü nguyen ngày dàng k cui cüng/Ngày cMt danh sách c dông có quyên 
tham d DRDCD thuing niên nam 2021 là ngày 27/4/2021. 

Biu 2. Hi dng quãn trj giao Tng giám dc Tng cong ty thirc hin Cá.0 thu 
tiic cAn thit d thay di thai gian th chuc DHDCD nhu ducic thông qua trên theo 
quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. 

Biu 3. Tng giám dc Tng cong ty, Tnr&ng the phông ban, dan vj lien quan 
chju trách nhim thirc hin nghj quyt nay theo quy djnh hin hành cüa pháp luat. 

No'i nhân: 
- Ban to chi:'rc DHDCD; 
- Các thành viOn HDQT; 
- Tong giám doe; 
- Ban kiêm soát; 
- Ban kiêm toán nôi bô; 
- Cong bô thông tin; 
- Luu: HDQT, VTLT. 
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