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TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG 

 (V/v: Xin ý kiến sửa đổi điều lệ công ty) 

 
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 

 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (viết tắt là LDN); 

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ 

hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;  

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển 

đô thị Long giang; 

Để phù hợp với Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư 95/2017/TT-BTC 

hướng dẫn Công ty đại chúng để xây dựng Điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với quy 

định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 

6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với 

Công ty đại chúng và quy định pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty Cổ 

phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang thấy rằng cần thiết phải sửa đổi một 

số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính 

trình Đại hội đồng cổ đông Bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ để Quý cổ đông thông 

qua việc sửa đổi Điều lệ theo Điều  l ệ  mẫ u  (chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm).  

Bản Điều lệ sửa đổi kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng 

Quản trị ký từng trang thông qua ban hành và có hiệu lực từ ngày 06/11/2017 và thay 

thế bản Điều lệ hiện hành được thông qua vào tháng 4 năm 2017; 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ bất thường 2017; 

- Thành viên HĐQT; 

- Lưu VPCty. 
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