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Dự Thảo 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠI ĐỘNG CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG DẦU KHÍ (PVC-IC) 
(Đính kèm Tờ trình số       /TTr-CNDD ngày     /   /2017 của Hội đồng quản trị Công ty) 

 
 

Stt Điều lệ của 
PVC-IC Điều lệ hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung  Ý kiến 

giải trình 

1 Khoản 1 Điều 
27 

Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị 
phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng 
quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội 
đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội 
đồng quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc 
điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng 
quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành 
phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng 
cổ đông thường niên. 

Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành 
viên Hội đồng quản trị để bầu ra Chủ tịch. Trừ khi 
Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch 
Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc 
điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng 
quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành phải 
được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ 
đông thường niên. 

Sửa đổi 
theo khoản 
1 điều 152 
Luật doanh 
nghiệp 

 Khoản 1 Điều 
33. 

Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) 
thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát bầu 
một người trong số họ làm Trưởng ban theo 
nguyên tắc đa số. Trưởng ban Kiểm soát phải là 
kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp 
và phải làm việc chuyên trách tại Công ty 

Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành 
viên. Các thành viên Ban kiểm soát phải là kế toán 
viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban 
kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng 
ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban Kiểm soát 
phải làm việc chuyên trách tại Công ty 

Sửa đổi 
theo khoản 
2 điều 164 
Luật doanh 
nghiệp 

2 Khoản 1, 2, 3 
Điều 53. Ngày 
hiệu lực 

 

1.  Những nội dung trong Điều lệ sửa đổi theo 
Luật doanh nghiệp 2014 sẽ được áp dụng từ 
01/7/2015, các nội dung còn lại của Điều lệ 
được áp dụng kể từ ngày Đại hội đồng cổ 
đông thông qua.  

1. Điều lệ Tổ chức và hoạt động sẽ có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày từ ngày 28/4/2017 

2. Bản điều lệ này gồm 21 chương 53 điều, được 
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng 
Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí nhất trí thông 
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Stt Điều lệ của 
PVC-IC Điều lệ hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung  Ý kiến 

giải trình 
2. Trong thời gian Luật Doanh nghiệp 2014 

chưa có hiệu lực thi hành thì các nội dụng 
của Điều lệ được áp dụng theo Luật Doanh 
nghiệp 2005. 

3. Bản điều lệ này gồm 21 chương 53 điều, 
được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 
Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí 
nhất trí thông qua ngày....   tháng 4 năm 
2015 cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của 
Điều lệ này . 

 

qua ngày....   tháng 4 năm 2017 cùng chấp thuận 
hiệu lực toàn văn của Điều lệ này . 

 


