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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

- Căn cứ Điều lệ hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt đã được 
Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2016; 

- Căn cứ Giấy Chứng nhận ĐKKD số 5800000142 do Sở KH & ĐT Tỉnh Lâm 
Đồng cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 10 tháng 11 năm 2015; 

- Căn cứ kết luận cuộc họp HĐQT lần thứ 04 năm 2017 – Nhiệm kỳ II tổ chức 
vào ngày 03 tháng 8 năm 2017; 

 

QUYẾT NGHỊ 
ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung như sau: 
1. Chỉ đạo, phân công thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2017: 
Căn cứ nội dung biên bản làm việc của Ban Tổ chức đại hội và Công văn số 

21 ngày 03/8/2017 của Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, Hội đồng 
quản trị thống nhất hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 dự kiến tổ 
chức vào ngày 05/8/2017 cho đến khi có phán quyết cuối cùng có hiệu lực pháp luật 
của Tòa án để xác định quyền sở hữu đối với số cổ phiếu đang tranh chấp hiện do 
các Ông Phan Tấn Dũng, Ông Lê Ngọc Khánh Việt đang đứng tên (Tổng số lượng 
là 1.323.036 cổ phiếu). 

2. Xem xét, thông qua nội dung Tờ trình số 94/TTr-DLR ngày 11/7/2017 của 
Tổng Giám đốc v/v: Thực hiện đấu giá chuyển nhượng tài sản: 

Hội đồng quản trị thống nhất giao Ông Quách Tấn Hải – Phó Chủ tịch 
HĐQT trực tiếp chỉ đạo, làm việc với Ban tổng giám đốc, phụ trách kiểm tra, rà soát 
và báo cáo HĐQT về công tác chuẩn bị và tiến hành đấu giá chuyển nhượng các tài 
sản bất động sản của Công ty theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc. 

3. Xem xét Đơn đề nghị thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch & Giám đốc Công ty 
TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc của Ông Tống Văn Khoa: 

Hội đồng quản trị chấp thuận Đơn đề nghị thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch & 
Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc của Ông Tống Văn Khoa; 

Hội đồng quản trị thống nhất giao Người Đại diện theo pháp luật CTCP Địa 
ốc Đà Lạt tiếp nhận toàn bộ hiện trạng Công ty TNHH MTV Địa ốc Bảo Lộc và 
được toàn quyền xử lý toàn bộ các tồn đọng có liên quan đến Công ty TNHH MTV 
Địa ốc Bảo Lộc. 

4. Một số nội dung khác: 
4.1. Thu hồi số tiền thất thoát cho cổ đông và Công ty trong việc chuyển nhượng mỏ 

đá Gần Reo: 
Hội đồng quản trị thống nhất giao Người Đại diện theo pháp luật CTCP Địa 

ốc Đà Lạt chủ trì, chủ động và được toàn quyền xử lý nhằm thu hồi số tiền thất thoát 
trong vụ việc chuyển nhượng mỏ đá Gần Reo của Công ty; 



4.2. Xem xét phương án thành lập Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Địa ốc 
Đà Lạt: 

Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc chủ trì, phối hợp với 
Giám đốc Công ty VLXD Địa ốc Đà Lạt và Đơn vị tư vấn, thẩm định giá xây dựng 
lại Phương án thành lập Công ty TNHH MTV VLXD Địa ốc Đà Lạt một cách hợp 
lý và hiệu quả nhất, phù hợp với yêu cầu và định hướng phát triển của Công ty. 
4.3. Báo cáo, đánh giá kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch kinh 

doanh của 6 tháng cuối năm 2017: 
Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc khẩn trương điều chỉnh, bổ sung 

Kế hoạch SXKD năm 2017, đặc biệt tập trung công tác xử lý và thu hồi công nợ. 
Khẩn trương thực hiện chủ trương huy động vốn vay từ các cổ đông, thành 

viên HĐQT và các tổ chức, cá nhân khác nhằm giải quyết các khó khăn về tài chính 
của Công ty đã được thông qua tại nghị quyết số 04/2017/NQ/HĐQT-DLR ngày 
03/5/2017 với mục tiêu trọng tâm là thanh toán nợ vay ngân hàng và nguồn vốn 
thực hiện giai đoạn 1 của Dự án Khu dân cư Đồi An Tôn. 
4.4. Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Ông Võ Thuận Hòa – Phó Tổng Giám đốc 

Công ty CP Địa ốc Đà Lạt: 
Hội đồng quản trị tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Ông Võ Thuận Hòa – Phó 

Tổng Giám đốc CTCP Địa ốc Đà Lạt; Sau khi tìm được nhân sự mới nhằm thay thế 
và tiếp nhận bàn giao từ Ông Võ Thuận Hòa, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện chấm 
dứt hợp đồng lao động với Ông Võ Thuận Hòa theo đúng quy định của pháp luật. 

ĐIỀU 2. Hiệu lực và thực hiện 
Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị lần 07 năm 2016 - Nhiệm kỳ II này có hiệu lực 

kể từ ngày ban hành. 
Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 

Công ty có trách nhiệm căn cứ nội dung nghị quyết thực hiện các chủ trương và nhiệm 
vụ được giao. 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch 

* Nơi nhận: 
- HĐQT, BKS Cty (b/c); 
- Ban TGĐ (t/h); 
- Lưu VT, Thư ký HĐQT. 
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