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TỜ TRÌNH 

Về việc sửa đổi Điều lệ công ty 
 
                                     Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 
 
  Căn cứ Luật doanh nghiệp số Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 

tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam và các văn bản pháp luật 
có liên quan; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Công 
hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Công 
hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành; 

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính 
quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng; 

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 

Để hoạt động của Công ty phù hợp với các văn bản pháp luật mới có liên quan, 
nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như phù hợp với tình hình hoạt động thực tế 
của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung 
Điều lệ Công ty như sau: 

Bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung tuân thủ theo 
kết cấu và nội dung các điều khoản quy định bắt buộc của Điều lệ mẫu ban hành kèm theo 
Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản 
trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng, các quy định không mâu thuẫn với 
điều lệ mẫu được giữ nguyên, phần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Doanh 
nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước 
CHXHXN Việt Nam (theo nội dung đính kèm). 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt để Công ty áp dụng thực 
hiện kể từ ngày Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thực hiện./. 
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