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TỜ TRÌNH  
V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

(Nhiệm kỳ 2014-2019)   

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 (C32), 

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: 

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: 
Ngày 23/3/2017, ông Phan Thành Đức, ông Nguyễn Thế Sự và ông Huỳnh 

Hữu Hùng có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị gửi đến trụ sở 
chính Công ty. 

Lý do xin từ nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân và cam kết thực hiện hoàn thành 
các nhiệm vụ chức trách được giao của thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi được 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua Đơn xin từ nhiệm vào 
ngày 21/4/2017. 

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn 
nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông Phan Thành Đức, ông 
Nguyễn Thế Sự và ông Huỳnh Hữu Hùng kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2017 thông qua vào ngày 21/4/2017. 

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019: 
Để đảm bảo thành phần và cơ cấu Hội đồng quản trị công ty theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông 
thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau: 

Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là: 03 thành viên (trong đó cơ 
cấu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập). 

Về tiêu chuẩn ứng viên Hội đồng quản trị đáp ứng theo Điều 25 Điều lệ Công ty. 
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định./.                                                       

  

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 
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