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CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT- Ý CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Hưng Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý 

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY 

Về việc: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thép Việt -Ý 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 

26/11/2014; 

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày ngày 

29/6/2006; 

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị 

công ty áp dụng với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều 

của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý; 

- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý, 

 

Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, để phù hợp với yêu cầu thực tế của 

quá trình quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý, Hội đồng quản trị nhận thấy 

một số điều khoản của Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ 

sung phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các yêu cầu quản trị, 

điều hành Công ty. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa 

đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị được chi tiết tại bảng Phụ lục 01 đính kèm. Điều lệ 

và Quy chế quản trị này được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu Luật Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản 

hướng dẫn thi hành áp dụng đối với Công ty đại chúng. 

Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ 

ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Nơi nhận:  

- Như Kính gửi, 

- Lưu TK HĐQT 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hiroshi Kunimaru 

 

DỰ THẢO 



2 

 

Phụ lục kèm theo Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông về việc: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty năm 2020 

Điều lệ cũ/ Currently Charter Nội dung cũ/ Currently content Nội dung mới/  

2. 

đông thông qua.

hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị

 a. 
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Điều lệ cũ/ Currently Charter Nội dung cũ/ Currently content Nội dung mới/  

Trưởng ban kiểm soát

Khoản 1
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Điều lệ cũ/ Currently Charter Nội dung cũ/ Currently content Nội dung mới/  

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông 

đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng 

khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo 

họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày 

trước ngày 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).

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) 

ngày trước ngày 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).

thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ toạ cuộc họp./  
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Điều lệ cũ/ Currently Charter Nội dung cũ/ Currently content Nội dung mới/  

Bầu

Các vấn đề khác quy định tại Điểm b, c, d, e, f, g, l, n, o, p, q Khoản 2 Điều 14 Điều lệ này;
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Điều lệ cũ/ Currently Charter Nội dung cũ/ Currently content Nội dung mới/  

 
2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. 

 

 

m. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức; 

 Riêng các hợp đồng tài chính bao gồm vay, cho vay, cho thuê, cầm cố, thế chấp tài sản thì HĐQT thông qua các hợp đồng này có giá trị từ 15% VĐL

m. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức 
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Điều lệ cũ/ Currently Charter Nội dung cũ/ Currently content Nội dung mới/  

 

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty. 

 ít nhất 05 ngày  ít nhất 03 ngày làm việc 
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Điều lệ cũ/ Currently Charter Nội dung cũ/ Currently content Nội dung mới/  

phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp. chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. 

 

15. Hội đồng quản trị có thể thành lập và uỷ quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy 

định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên 

bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị. 

16. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót. 

 

VIII VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC 
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Điều lệ cũ/ Currently Charter Nội dung cũ/ Currently content Nội dung mới/  

 
 

 

Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. 
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Điều lệ cũ/ Currently Charter Nội dung cũ/ Currently content Nội dung mới/  

Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;
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