
  

 
 

 

Số: 04/TTr-HĐQT 

 
Hà Nội, ngày …… tháng 4 năm 2021 

 
TỜ TRÌNH SỐ 04 

V/v: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty 
 

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phẩn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện; 
- Căn cứ mô hình tổ chức công ty và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 

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 
59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được sửa đổi thay thế cho 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 
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) 
Kính trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt./. 

 
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: 04/ Ttr-HĐQT) 

 

TT 
Điều 

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

1 Điều 17 

f. Gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ 
đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp 
chậm nhất (10) mười ngày trước ngày khai 
mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

f. Gửi thông báo mời họp đến tất cả các 
cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự 
họp chậm nhất (21) Hai mươi mốt ngày trước 
ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông 

Áp dụng theo Luật doanh 
nghiệp số 59/2020/QH14 

ngày 17/06/2020 có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 01 tháng 

01 năm 2021 

2 Điều 24 
8. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các 
tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điểm a, b 
và c khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 

8. Thành viên Hội đồng quản trị phải có 
các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điểm 
a, b và c khoản 1, khoản 2 và 3 Điều 155 
Luật Doanh nghiệp 

Áp dụng theo Luật doanh 
nghiệp số 59/2020/QH14 

ngày 17/06/2020 có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 01 tháng 

01 năm 2021 

3 Điều 25 

4.c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 
Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp 
quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh 
nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê 
chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm 
quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các 
hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp 
đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và 
liên doanh); 

 

 
4.c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 1 

Điều 167 Luật Doanh nghiệp và trừ trường 
hợp quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật 
Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông 
phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời 
điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và 
huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao 
gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu 
tóm công ty và liên doanh); 

 
 

Áp dụng theo Luật doanh 
nghiệp số 59/2020/QH14 

ngày 17/06/2020 có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 01 tháng 

01 năm 2021 
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