
TỜ TRÌNH  

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ,  

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT  

 

Kính gửi:   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV2; 

Hội đồng quản trị PV2 kính trình Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

PV2, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty PV2, Quy chế hoạt động của HĐQT như sau: 

 

I. ĐIỀU LỆ CÔNG TY 

 

Điều lệ hiện hành Nội dung sửa đổi 

Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản 

trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các 

thành viên Hội đồng quản trị. 

.......... 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng 

mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ 

của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho 

một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa 

vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp 

không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch 

Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, 

đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành 

biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện 

bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi 

cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi 

dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ 

hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, 

cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì 

các thành viên còn lại bầu một người trong số 

các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản 

trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán 

thành cho đến khi có quyết định mới của Hội 

đồng quản trị. 

Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ 

tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội 

đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội 

đồng quản trị. 

.......... 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng 

mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ 

của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho 

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện quyền 

và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

Trường hợp không có người được ủy quyền 

hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, 

bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang 

chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở 

cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng 

lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một 

người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch 

Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành 

viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định 

mới của Hội đồng quản trị. 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ PV2 

_____________ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____________ 

 

           Hà nội, ngày 25  tháng 06 năm 2022 

TÀI LIỆU 6 



II. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

 

Quy chế hiện hành Nội dung sửa đổi 

Điều 3. Hội đồng quản trị 

2.  …… 

h. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch 

Hội đồng quản trị: 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng 

quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 

trong số các thành viên Hội đồng quản 

trị. 

Điều 3. Hội đồng quản trị 

2. …….. 

h. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng 

quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội 

đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn 

nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội 

đồng quản trị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Quy chế hiện hành Nội dung sửa đổi 

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng 

quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong 

số các thành viên Hội đồng quản trị. 

 

......... 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 

vắng mặt hoặc không thể thực hiện được 

nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng 

văn bản cho một thành viên khác thực hiện 

quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng 

quản trị. Trường hợp không có người được 

ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị 

chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành 

hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử 

lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, 

cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư 

trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi 

dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm 

chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 

việc nhất định thì các thành viên còn lại 

bầu một người trong số các thành viên giữ 

chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo 

nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán 

thành cho đến khi có quyết định mới của 

Hội đồng quản trị. 

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó 

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch 

Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, 

miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành 

viên Hội đồng quản trị. 

.......... 

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 

vắng mặt hoặc không thể thực hiện được 

nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng 

văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội 

đồng quản trị. Trường hợp không có người 

được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản 

trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành 

hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý 

hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ 

sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị 

hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị 

Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định thì các 

thành viên còn lại bầu một người trong số các 

thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản 

trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại 

tán thành cho đến khi có quyết định mới của 

Hội đồng quản trị. 

 

Kính trình! 

 

  

 


