
Số: 01/TTr-HĐQT     Hà Nội, ngày …… tháng 4 năm 2019 

 
TỜ TRÌNH SỐ 01 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
 

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 2019. 

 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 2017 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). 

 NỘI DUNG 2: Thay đổi mô hình tổ chức Công ty: 

Theo quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thay đổi mô hình 
cơ cấu tổ chức theo mô hình quản trị không có Ban kiểm soát. Nhằm tiếp cận thông lệ quản trị 
tốt nhất trên thế giới, nâng cao vai trò giám sát của HĐQT và bảo vệ lợi ích của các cổ đông. 

Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty thực hiện theo mô hình quy định tại điểm 
b, khoản 1, Điều 134 Luật doanh nghiệp năm 2014, cụ thể gồm: 

- Đại hội đồng cổ đồng. 

- Hội đồng quản trị (có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT). 

- Tổng giám đốc. 

Kể tử khi được ĐHCĐ thường niên thông qua nội dung này, Ban kiểm soát sẽ chấm dứt 
hoạt động kể từ ngày 25/4/2019. 

Giao HĐQT quyết định thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự theo đúng quy 
định của Điều lệ và pháp luật hiện hành. 

 NỘI DUNG 3: Phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty: 

Theo quy định mới tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị 
công ty đại chúng, Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thường niên xem xét và phê duyệt Quy chế 
nội bộ về quản trị (Chi tiết Dự thảo quy chế đính kèm). 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

ĐC: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội 
ĐT: +84-4-38611513  Fax: +84-4-38611 511 
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 NỘI DUNG 4: Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019: 
Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên mức trả thù lao Hội đồng 

quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2018 và Kế hoạch chi trả năm 2019 như sau: 

- Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018: 
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã phê duyệt:  

- Thù lao HĐQT là: 4.000.000 đồng/người/tháng. 
- Thù lao BKS là:  
+ Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.  

+ Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng. 
- Thư ký công ty là: 3.000.000 đồng/người/tháng. 

- Dự kiến thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019: 
Trên cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2019 đã được trình bày trước 

toàn thể cổ đông tại Đại hội. Hội đồng Quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua 
mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019, cụ thể như sau:  

- Thù lao HĐQT là: 4.000.000 đồng/người/tháng. 
- Thù lao BKS là:  

+ Trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng.  
+ Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng. 

- Thư ký công ty là: 3.000.000 đồng/người/tháng. 
Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký được trả vào cuối mỗi Quý.  

 
Kính trình ĐHCĐ thường niên 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 

 
 

 
 

 
Phạm Thị Thu Hà 
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PHỤ LỤC: TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 

(Kèm theo Tờ trình số:……./TTr-HĐQT ngày …../4/2019) 
 

TT 
Điều 

khoản 
Điều lệ hiện tại Đề xuất sửa đổi, bổ sung Lý do 

1 Điều 10 

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của 
Công ty bao gồm: 
1. Đại hội đồng cổ đông; 
2. Hội đồng quản trị; 
3. Ban kiểm soát; 
4. Tổng giám đốc điều hành. 

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: 
1. Đại hội đồng cổ đông; 
2. Hội đồng quản trị (Ban kiểm toán nội bộ 

trực thuộc Hội đồng quản trị) 
3. Tổng giám đốc điều hành. 

Thay đổi mô hình tổ chức 
quản lý, không có Ban kiểm 
soát (áp dụng theo điểm b 
khoản 1 Điều 134 Luật 
doanh nghiệp 2014) 

 
 
 

2 Điều 13 

e) Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu 
Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành 
viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác 
vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo 
Điều 160 Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản 
trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài 
phạm vi quyền hạn của mình; 

 
 
 
Khoản này bãi bỏ 

 
Thay đổi mô hình tổ chức 
quản lý, không có Ban kiểm 
soát (áp dụng theo điểm b 
khoản 1 Điều 134 Luật 
doanh nghiệp 2014) 

 
 
 
 
 

3 Điều 13 

b. Trường hợp Hội đồng Quản trị không triệu tập 

họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại điểm a 

khoản 4 Điều này thì trong thời hạn (30) ba mươi 

ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát phải thay thế Hội 

đồng Quản trị triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông 

theo như quy định khoản 5 Điều 136 Luật Doanh 

nghiệp.  

 

b. Trường hợp Hội đồng Quản trị không triệu 

tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại 

điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn (30) 

ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông 

có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều này 

có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp 

Đại hội đồng Cổ đông theo như quy định tại 

khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.  

 

 
 
Thay đổi mô hình tổ chức 
quản lý, không có Ban kiểm 
soát (áp dụng theo điểm b 
khoản 1 Điều 134 Luật 
doanh nghiệp 2014) 
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Điều 24 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 

năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. 

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) 

năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại 

với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội 

đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba 

(1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối 

thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác 

định theo phương thức làm tròn xuống.  

Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng 

thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) 

công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng 

quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các 

công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty 

mẹ-công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là đại diện của 

công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán. 

 

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 

ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. 

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm 

(05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được 

bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số 

thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít 

nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng 

quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản 

trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn 

xuống. 

Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng 

thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm 

(05) công ty khác, trừ trường hợp là thành viên Hội 

đồng quản trị của các công ty trong cùng tập đoàn 

hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao 

gồm công ty mẹ-công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là 

đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư 

chứng khoán. 

 

Sửa đổi theo Luật doanh 
nghiệp 2014. 
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Điều 32, 33 

cũ 

 
 
Quy định về Ban kiểm soát Khoản này bãi bỏ 

Thay đổi cơ cấu tổ chức 
Công ty theo mô hình tại 
điểm b Điều 134 luật Doanh 
nghiệp 2014, không có Ban 
kiểm soát. 

5 Điều 51 

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 53 điều 

được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu 

tư và Xây dựng Bưu điện nhất trí thông qua ngày 

19 tháng 6 năm 2017 tại trụ sở công ty và cùng 

chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

 

1. Bản điều lệ này gồm 20 chương 51 điều 

được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu 

tư và Xây dựng Bưu điện nhất trí thông qua ngày 

24 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở công ty và cùng 

chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 

 

Thay đổi ngày hiệu lực, số 
chương, số điều khoản. 

 

 


