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TỜ TRÌNH SỐ 02 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 

 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện 

 
- Căn cứ Luật doanh  nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện; 
- Căn cứ mô hình tổ chức công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 

Ø NỘI DUNG 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty: 
Qua rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2019 thông qua; Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 
ngày 26/11/2014 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới của Công ty, 
Hội đồng quản trị đề nghị sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động để phù hơp với 
tình hình thực tiễn, tiếp cận thông lệ quản trị tốt trên thế giới, nâng cao vai trò điều hành của bộ 
máy cũng như đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông, cụ thể như sau: ((Chi tiết nội dung sửa 
đổi, bổ sung kèm theo). 

STT Nội dung sửa đổi bổ sung Nội dung cũ 

1.Sửa điều 
21. Mục 1 

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại 
hội cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần 
thiết vì lợi ích của công ty bao gồm cả điều 
13.3 

Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ 
đông bằng văn bản để thông qua quyết 
định của Đại hội cổ đông bất cứ lúc nào 
nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công 
ty 

2. Sửa điều 
17. Mục 
2.a 

Lập danh sách các cổ đông có quyền dự họp 
không sớm hơn (15) ngày trước ngày gửi 
giấy mời họp Đại đội cổ đông; Cung cấp 
thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan 
đến danh sách cổ đông 

Lập danh sách các cổ đông có quyền dự 
họp không sớm hơn (05) ngày trước 
ngày gửi giấy mời họp Đại đội cổ đông; 
Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu 
nại liên quan đến danh sách cổ đông 

 
Kính trình ĐHCĐ bất thường xem xét, phê duyệt các nội dung trên. 
Trân trọng cảm ơn. 

 
Nơi nhận:                                                                                        
- Như trên; 
- Lưu VT. 
 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 
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