
 

CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 
      HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          
           Số: 09 /TTr-HĐQT 

             

              Bình Dương, ngày 23 tháng 3 năm 2018 
  

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 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. Nay HĐQT trình ĐHĐCĐ như sau: 

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: 

Để đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp 
luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và đảm bảo cơ cấu thành viên 
độc lập HĐQT tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT. 

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 điều hành theo nguyện vọng cá nhân đối 
với ông Nguyễn Xuân Hiếu – Thành viên HĐQT. 

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 mô hình mới 
không có BKS được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản 
trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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: 01 thành viên 

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.                                                        
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