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PHƯƠNG ÁN  

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NGÀY 24/6/2008 

 

STT Quy định hiện tại Nội dung sửa đổi Lý do sửa đổi 

1 Kho�n 3, Đi�u 12 

Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần 

Kho�n 3, Đi�u 12 

Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ 

phần. C�p nh�t thông tin cho T�ng Công ty khi 

có s� thay đ�i v� đ�a ch	 liên l
c c�a c� đông. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng 

Công ty có thể gửi tài liệu đến địa 

chỉ của cổ đông kịp thời. 

2 Kho�n 1, Đi�u 21 

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 

để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất 

cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng Công 

ty. 

Kho�n 1, Đi�u 21 

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua các quyết định của 

Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 2 

Điều 14 của Điều lệ này bất cứ lúc nào nếu xét 

thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng Công ty. 

Để tạo thuận lợi cho HĐQT trong 

quá trình điều hành. 

3 Kho�n 2, Đi�u 20 

Các quyết định của Đại hội cổ đông liên quan đến việc sửa 

đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu 

được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Tổng Công 

ty, giao dịch bán tài sản Tổng Công ty hoặc chi nhánh hoặc 

giao dịch mua do Tổng Công ty hoặc các chi nhánh thực 

hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng 

Công ty và các chi nhánh của Tổng Công ty tính theo sổ 

sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông 

qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có 

quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện 

được ủy quyền có mặt tại Đại hội cổ đông. 

Kho�n 2, Đi�u 20 

Các quyết định của Đại hội cổ đông liên quan đến 

việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và 

số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái 

tổ chức và giải thể Tổng Công ty, đầu tư hoặc bán 

các tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng 

giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 

g�n nht được kiểm toán Tổng Công ty n�u Đi�u 

l� T�ng Công ty không có quy đ�nh khác sẽ chỉ 
được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số 

phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có 

mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy 

quyền có mặt tại Đại hội cổ đông. 

Nhằm đảm bảo phù hợp với quy 

định của Luật Doanh nghiệp và tạo 

điều kiện thuận lợi hơn cho Tổng 

Công ty trong quá trình hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 

4 Kho�n 6, Đi�u 21 Kho�n 6, Đi�u 21 Nhằm tiết kiệm chi phí cho Tổng 

Công ty và đảm bảo cung cấp 
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Biên bản kiểm phiếu biểu quyết phải được gửi đến các cổ 

đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc 

kiểm phiếu.  

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết phải được gửi 

đến các cổ đông ho�c thông báo công khai trên 

website T�ng Công ty trong vòng mười lăm (15) 

ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. 

thông tin kịp thời cho cổ đông  

5 Đi�u 22 

Người chủ trì Đại hội cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu 

trữ các biên bản họp Đại hội cổ đông và gửi cho tất cả các 

cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày khi Đại hội cổ 

đông kết thúc. ....   

Đi�u 22 

Người chủ trì Đại hội cổ đông chịu trách nhiệm tổ 

chức lưu trữ các biên bản họp Đại hội cổ đông và 

gửi cho tất cả các cổ đông ho�c thông báo công 

khai trên website T�ng Công ty trong thời hạn 

mười lăm (15) ngày khi Đại hội cổ đông kết thúc. 

....   

Nhằm tiết kiệm chi phí cho Tổng 

Công ty và đảm bảo cung cấp 

thông tin kịp thời cho cổ đông 

6 Đi�m e, Kho�n 5, Đi�u 24 

Thành viên đó bị cách chức thành viên Hội đồng quản trị 
theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

Đi�m e, Kho�n 5, Đi�u 24 

Thành viên đó bị bãi nhi�m tư cách thành viên 

Hội đồng quản trị theo quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông.  

Đảm bảo sự chính xác trong việc 

sử dụng từ ngữ và phù hợp với nội 

dung sửa đổi liên quan đến quyền 

của cổ đông và nhóm cổ đông 

7 Kho�n 6, Đi�u 25 

Trừ phi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản 

trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và các cán bộ 

quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt cho Tổng Công ty. 

Kho�n 6, Đi�u 25 

Trừ phi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội 

đồng quản trị có thể ủy quyền cho cán bộ quản lý 

đại diện xử lý các công việc thu�c th�m quy�n 

c�a H�i đ�ng qu�n tr�. 

Đảm bảo sự chính xác trong hoạt 

động ủy quyền và tính thực thi 

trong việc ủy quyền của Hội đồng 

quản trị. 

 

 

 

 

 


