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CÔNG TY CỔ PHẦN               
ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG 3-2 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

Soá: 07/TTr-HĐQT Bình Dương, ngaøy 23 thaùng  03 naêm 2018 
  

TÔØ TRÌNH 
V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 

 

Kính göûi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành; 

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của 

Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2017;  

Theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng quản trị 

(HĐQT) về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 

thường niên năm 2018.  

Qua nghiên cứu Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định 

của pháp luật có liên quan, Công ty  dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo 

quy định của pháp luật và theo hai mô hình quản trị công ty. Nay Hội đồng quản 

trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau: 

Theo các quy định của pháp luật và nhu cầu phát triển, Công ty dự thảo sửa 

đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với quy định của pháp luật và bổ sung một 

số ngành nghề kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của công 

ty trong tình hình mới. Công ty trình hai bản dự thảo Điều lệ theo hai mô hình 

quản trị công ty như sau: 

- Mô hình quản trị mới được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật 

Doanh nghiệp gồm có: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Tổng giám đốc công ty, 

trong đó cơ cấu thành viên HĐQT phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên 

HĐQT là độc lập và có Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT. Dự thảo Điều lệ 

theo mô hình quản trị này không có nội dung điều chỉnh Ban kiểm soát  có 20 

chương và 55 Điều. 
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- Mô hình quản trị hiện tại của Công ty quy định tại Khoản Điểm a, Khoản 

1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp gồm có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc. Dự thảo Điều lệ theo mô hình quản trị này nội 

dung điều chỉnh có Ban kiểm soát, có 21 chương và 58 Điều.  

Từ những cơ sở trình bày nêu trên, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2018 quyết định thông qua bản dự thảo Điều lệ Công ty tương ứng với 

mô hình quản trị công ty mà Đại hội đồng cổ đông quyết định áp dụng tại Công ty 

cổ phần Đầu tư xây dựng 3-2.   

Kính trình./. 

 
Nơi nhận:                                                               
- Như trên,  

- TV HĐQT, 

- Trưởng BKS, 

- Lưu VT 7.                                       

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

 


