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 TP.HCM. ngày 17 tháng 06 năm 2019 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

 

 Căn cứ: 

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, và có hiệu lực kể từ ngày 

01/07/2015; 

- Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 

thông qua ngày 06/06/2017; 

- Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 

06/06/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Kỹ thuật điện Toàn Cầu đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua ngày 09/07/2018; 

- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty; 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét những nội dung Quy chế nội bộ về quản 

trị công ty thay đổi theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 như sau: 

STT 
ĐIỀU 

KHOẢN 
QUY CHẾ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI QUY CHẾ SAU KHI THAY ĐỔI 

01 

Điều 7. Cuộc 

họp Đại hội 

đồng cổ đông 

thường niên, 

bất thường. 

 

Tiểu mục 1 

1. Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông với thủ tục triệu tập và 

biểu quyết theo các mốc trình tự thời 

gian sau:   

 

1. Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông với thủ tục triệu tập và biểu 

quyết theo các mốc trình tự thời gian sau:   

 

02 

Điều 8. Lấy ý 

kiến cổ đông 

bằng văn 

bản. 

 

Tiểu mục 2 và 

3. 

2. Hình thức gửi: Hội đồng quản trị 

phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

và các tài liệu giải trình dự thảo quyết 

định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự 

thảo quyết định và tài liệu giải trình 

phải được gửi bằng phương thức bảo 

2. Hình thức gửi: Hội đồng quản trị phải 

chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông và các tài 

liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu 

lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định 

và tài liệu giải trình phải được gửi bằng 

phương thức bảo đảm đến được địa chỉ 
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STT 
ĐIỀU 

KHOẢN 
QUY CHẾ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI QUY CHẾ SAU KHI THAY ĐỔI 

đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng 

cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm 

bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ 

đông trong một thời gian hợp lý để 

xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất 

10 (mười) ngày trước ngày hết hạn 

nhận phiếu lấy ý kiến. 

3. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải 

có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của 

người đại diện theo uỷ quyền hoặc 

người đại diện theo pháp luật của cổ 

đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi 

về công ty phải được đựng trong 

phong bì dán kín và không ai được 

quyền mở trước khi kiểm phiếu. Phiếu 

lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn 

đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý 

kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ. 

đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng 

quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài 

liệu cho các cổ đông trong một thời gian 

hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi 

ít nhất 10 (mười) ngày trước ngày hết 

hạn nhận phiếu lấy ý kiến. 

3. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải 

có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của 

người đại diện theo uỷ quyền hoặc người 

đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ 

chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty 

phải được đựng trong phong bì dán kín 

và không ai được quyền mở trước khi 

kiểm phiếu. Phiếu lấy ý kiến gửi về công 

ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung 

phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều 

không hợp lệ. 

Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công 

ty theo các hình thức sau: 

- Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về 

Công ty phải được đựng trong phong 

bì dán kín và không ai được quyền 

mở trước khi kiểm phiếu; 

- Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý 

kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư 

điện tử phải được giữ bí mật đến thời 

điểm kiểm phiếu. 

Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được 

sau thời hạn đã xác định tại nội dung 

phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong 

trường hợp gửi thư hoặc được công bố 

trước thời điểm kiểm phiếu trong trường 

hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. 

Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được 

coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

 



 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU 
 GLOBAL ELECTRICAL TECHNOLOGY CORPORATION 
 www.toancau.vn 
 

3/3 

 

STT 
ĐIỀU 

KHOẢN 
QUY CHẾ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI QUY CHẾ SAU KHI THAY ĐỔI 

03 

Điều 14. 

Thành viên 

của Hội đồng 

quản trị 

 

Tiểu mục 2 

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 

04 năm; Hai năm một lần bầu lại 1/3 

số thành viên hội đồng quản trị. Cách 

thức bầu lại 1/3 như sau: 

- Thành viên Hội đồng quản trị tự 

nguyện; 

- Thành viên Hội đồng quản trị 

không còn đủ tư cách như Điều lệ 

qui định; 

- Hoặc các thành viên Hội đồng 

quản trị bỏ phiếu tín nhiệm. 1/3 

thành viên Hội đồng quản trị có số 

phiếu tín nhiệm thấp nhất sẽ được 

bầu lại. 

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 04 

năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể 

được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn 

chế. Hai năm một lần bầu lại 1/3 số thành 

viên hội đồng quản trị. Cách thức bầu lại 

1/3 như sau: 

- Thành viên Hội đồng quản trị tự 

nguyện; 

- Thành viên Hội đồng quản trị không 

còn đủ tư cách như Điều lệ qui định; 

- Hoặc các thành viên Hội đồng quản 

trị bỏ phiếu tín nhiệm. 1/3 thành viên 

Hội đồng quản trị có số phiếu tín 

nhiệm thấp nhất sẽ được bầu lại. 

 
 Toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty” đính kèm tờ trình. Kính trình Đại hội đồng cổ 
đông xem xét và chấp thuận. 

              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
              Chủ tịch HĐQT 
               
 
 
   (đã ký) 
 
 

               
LÂM THIẾU QUÂN   


