
 
 

 
 

TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

 

(Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ 
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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, 
sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 
62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long; 

Căn cứ yêu cầu tổ chức hoạt động của Công ty. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty các nội dung bổ sung, sửa đổi 
Điều lệ Công ty như sau: 

Điều lệ Công ty đã được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên tháng 5 năm 2015, 
tuy nhiên Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 
2014 và có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2015 có những thay đổi quan trọng về quản trị 
doanh nghiệp. 

Đối chiếu với các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, một số quy định của Điều 
lệ Công ty cần được cập nhật các quy định mới của Luật Doanh nghiệp hiện hành nhằm 
hoàn thiện nội dung của Điều lệ làm cơ sở cho việc vận hành các hoạt động của công ty. 

Điều lệ mới có những sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu 
trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng 
không làm thay đổi ý nghĩa). Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều khoản thì 
thứ tự và trật tự của một số điều khoản của Điều lệ mới cũng được thay đổi tương ứng. 

Hội đồng Quản trị đề xuất các nội dungcần bổ sung, sửa đổi Điều lệ được đính kèm theo 
Tờ trình này và Dự thảo Điều lệ Công ty được sửa đổi trình Đại hội cổ đông xem xét, 
thông qua. 

Trân trọng. 
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CHỦ TỊCH 
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       Sóc Trăng, ngày 15 tháng 4 năm 2016 


