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TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

V/v: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ và Quy chế Quản trị             
Công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 

          Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
                            PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG  

-  Căn cứ Điều lệ Công ty tháng 3 năm 2017; 

-  Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Chứng khoán 2006.  

Nhằm đáp ứng các quy định mới nhất của pháp luật về Quản trị công ty áp dụng đối với 
công  ty đại chúng tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và tại 
Thông tư  số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính, dựa trên Điều lệ Công ty 
đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt và Quy chế Quản trị công ty được Hội đồng Quản 
trị (HĐQT) phê duyệt, HĐQT kính trình Đại hội phê duyệt các nội dung sửa đổi Điều lệ 
Công ty và Quy chế quản trị công ty cụ thể như sau:  

Phần I.  Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành và toàn văn nội 
dung Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung như sau: 

Nội dung Điều lệ Công ty tháng 3 năm 2017 đã được điều chỉnh tương đối phù hợp với Luật 
Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Chứng khoán 2006, trong Điều lệ mới Các tiêu đề 
(chương, điều của Điều lệ này) có bổ sung và thay đổi ít nhưng vẫn bao hàm các nội dung 
cũ, nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ 
này. Một số chi tiết bổ sung điều chỉnh như sau: 

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông: bổ sung thêm vào Khoản 2: Tham dự cuộc họp Đại hội 
đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: 

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; 

c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 
điện tử khác; 

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông: Bổ sung vào khoản 3: 

c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát 
viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng 
quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này; 
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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; 

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương 
thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban 
chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc 
đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời 
họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 
mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ 
ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc 
được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan 
đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng 
trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi 
kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn 
đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: 

a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; 

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành 
viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; 

c. Phiếu biểu quyết; 

d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; 

e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 

Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Bổ sung Khoản 1: 

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc 
ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, 
có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; 

b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; 

c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; 

d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ 
đông về từng vấn đề trong chương trình họp; 

f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh 
sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu 
tương ứng; 

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương 
thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và 
không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; 
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h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; 

i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. 
Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội 
dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 

Điều 34. Thư ký Công ty không được đề cập và được thay đổi thành Điều 32. Người phụ 
trách quản trị công ty  

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị 
công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. 
Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối 
đa là năm (05) năm. 

2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 

a. Có hiểu biết về pháp luật; 

b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm 
toán các báo cáo tài chính của Công ty; 

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của 
Hội đồng quản trị. 

3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng 
không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể 
bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm. 

4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: 

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 
định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; 

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông 
theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; 

d. Tham dự các cuộc họp; 

e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của 
pháp luật; 

f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các 
thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; 

g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty. 

h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; 

i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc (Tổng giám 
đốc): được điều chỉnh bổ sung: 
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1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người 
khác làm Giám đốc (Tổng giám đốc); ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền 
lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Giám đốc (Tổng giám 
đốc) phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành 
mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của 
Công ty. 

2. Nhiệm kỳ của Giám đốc (Tổng giám đốc) không quá năm (05) năm và có thể được 
tái bổ nhiệm. 

Điều 37. Kiểm soát viên: được bổ sung thay đổi Khoản 5: 

5. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: 

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; 

b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy 
định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 

Phần II. Thông qua nội dung Quy chế Quản trị Công ty 

 ( Kèm theo Tờ trình này) 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt. 

 

   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

      CHỦ TỊCH  

(Đã ký) 

 Nguyễn Triệu Dõng 

 

 


