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Số: 05.TT/ĐHĐCĐ.2019 Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019 
  

TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

(V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty) 

 
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015; 
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối 
với Công ty đại chúng. 

Để đảm bảo các nội dung của Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. 
HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội 
dung sửa đổi của Điều lệ và uỷ quyền cho Ban điều hành chủ động triển khai thực hiện việc sửa 
đổi các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua. Cụ thể các nội dung sửa đổi như sau: 

TT Điều lệ hiện tại Nội dung sửa đổi 

Khoản 
20.2.1 

Điều 20 

Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều 
kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội 
không sớm hơn 20 (hai mươi) ngày trước 
ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ 
đông;  

Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện 
tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng 
20 (hai mươi) ngày trước ngày gửi giấy mời 
họp Đại hội đồng cổ đông;  

 

Khoản 
28.3 

Điều 28 
Chưa quy định 

Bổ sung: 

28.3.21 Thành viên Hội đồng quản trị có 
quyền yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc 
hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, 
người quản lý các đơn vị trong công ty 
cung cấp các thông tin, tài liệu về tình 
hình tài chính, hoạt động kinh doanh của 
công ty và của các đơn vị trong công ty. 
Người quản lý được yêu cầu phải cung 
cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các 
thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành 
viên Hội đồng quản trị.  

Khoản 
30.7 

Điều 30 

Thông báo và chương trình họp: Thông 
báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi 
trước cho các thành viên Hội đồng quản 
trị ít nhất 05 (năm) ngày trước khi tổ chức 
họp, các thành viên Hội đồng có thể từ 
chối thông báo mời họp bằng văn  bản và 
việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. 
Thông báo họp Hội đồng phải được làm 
bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo 
đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm 
họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về 

30.7.1 Thông báo và chương trình họp: 
Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được 
gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản 
trị ít nhất 05 (năm) ngày trước khi tổ chức 
họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối 
thông báo mời họp bằng văn  bản và việc từ 
chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo 
họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản 
tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương 
trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo 
những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ 
được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội 
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những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu 
quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu 
bầu cho những thành viên Hội đồng không 
thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi 
bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc 
phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm 
đến được địa chỉ của từng thành viên Hội 
đồng quản trị được đăng ký tại Công ty; 

đồng và các phiếu bầu cho những thành viên 
Hội đồng không thể dự họp. Thông báo mời 
họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử 
hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm 
đến được địa chỉ của từng thành viên Hội 
đồng quản trị được đăng ký tại Công ty; 
30.7.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc 
người triệu tập gửi thông báo mời họp và 
các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát 
viên như đối với các thành viên Hội đồng 
quản trị. 

Khoản 
35.1 

Điều 35 

Kiểm soát viên Ban kiểm soát do Đại hội 
đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Kiểm 
soát viên không quá (05) năm và Kiểm 
soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm 
kỳ không hạn chế. Kiểm soát viên không 
được giữ các chức vụ quản lý của Công 
ty, không phải là nhân viên trong bộ phận 
kế toán, tài chính của Công ty và không 
phải là thành viên hay nhân viên của Công 
ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc 
kiểm toán các báo cáo tài chính của Công 
ty. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ 
đông của Công ty. Các Kiểm soát viên của 
Ban kiểm soát không phải là người có liên 
quan với các thành viên Hội đồng quản trị, 
Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác 
của Công ty. Các Kiểm soát viên bầu một 
người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm 
soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban 
kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm 
toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc 
chuyên trách tại Công ty. 

Kiểm soát viên Ban kiểm soát do Đại hội 
đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Kiểm soát 
viên không quá (05) năm và Kiểm soát viên 
có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không 
hạn chế. Kiểm soát viên không được giữ các 
chức vụ quản lý của Công ty, không phải là 
nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính 
của Công ty và không phải là thành viên hay 
nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập 
đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo 
tài chính của Công ty. Kiểm soát viên có thể 
không phải là cổ đông của Công ty. Các Kiểm 
soát viên của Ban kiểm soát không phải là 
người có liên quan với các thành viên Hội 
đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ 
quản lý khác của Công ty. Kiểm soát viên 
phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.  

Các Kiểm soát viên bầu một người trong số 
họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên 
tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kế 
toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp 
và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. 

Trân trọng kính trình! 
                                                           TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                CHỦ TỊCH 
                                                                                                          (Đã ký) 

     CAO TÙNG LÂM 
 
 


