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       TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động 

 
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

Căn cứ: 
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014; 

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí được thông 
qua ngày 26/4/2013. 

Để đảm bảo hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật của Nhà nước, Hội đồng quản trị 
kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 
của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí theo Luật doanh nghiệp được 
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam khóa 13 ban hành theo số 
68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, cụ thể như sau: 

- Xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 
Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu Khí với nội dung cụ thể như phụ lục 

đính kèm. 
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ 

tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật thay thế cho Điều lệ tổ chức và 
hoạt động đã được ban hành ngày 26/4/2011. 

  Toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) được công bố trên Website Công ty 
tại địa chỉ: http://pvc-ic.com.vn   
  Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua./. 
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