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TỜ TRÌNH  
V/v sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử (E-Voting); 

chủ trương chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ điều hành 
   

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng 3-2. 
 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội; 

 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, 
Theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 27/03/2017 của Hội đồng quản trị 

(HĐQT) về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường 
niên năm 2017, nay trình ĐHĐCĐ như sau: 

1. Sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử (E-voting) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn 
bản; thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ. 

2. Chủ trương chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Tổng Giám 
đốc điều hành Công ty năm 2017. 

Để nhất quán trong hoạt động quản lý điều hành, tiếp tục ổn định và phát triển 
công ty. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 
chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành công ty. 

 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./. 
            

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu VT, TK.                                                         

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 
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