
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA 

PHƢƠNG THỨC DUYÊN HẢI 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 02/TTĐHCĐ/2017 

 

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2017 

 
 

BÁO CÁO NỘI DUNG NHỮNG ĐIỂM DỰ KIẾN THAY ĐỔI TRONG ĐIỀU LỆ  

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƢƠNG THỨC DUYÊN HẢI 

 

        

      Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải đa phƣơng thức Duyên Hải 

 

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính; 

- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa 

phương thức Duyên Hải, 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải đa phương 

thức Duyên Hải Báo cáo nội dung những điểm thay đổi trong Điều lệ Công ty như sau: 
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1.  Điều 11. Quyền của cổ đông 

2.h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ 

trong các trường hợp quy định tại Điều 90.1 

của Luật Doanh nghiệp. 

3.b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện 

việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các 

quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh 

nghiệp. 

Điều 11. Quyền của cổ đông 

2.h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ 

trong các trường hợp quy định tại Điều 129.1 

của Luật Doanh nghiệp. 

3.b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc 

triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy 

định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh 

nghiệp. 

2.  Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 

3.e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc 

họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng 

rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc 

cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm 

trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 

Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị 

hành động hoặc có ý định hành động ngoài 

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 

3.e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp 

nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các 

thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ 

quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các 

nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh 

nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động 

hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi 
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phạm vi quyền hạn của mình. 

4.b. Trường hợp Hội đồng quản trị không 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn 

ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải 

thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông theo quy định khoản 5 

Điều 97 Luật Doanh nghiệp. 

4.c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba 

mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông 

có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 

có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật 

Doanh nghiệp. 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm 

cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh 

giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu 

xét thấy cần thiết. 

quyền hạn của mình. 

4.b. Trường hợp Hội đồng quản trị không 

triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy 

định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn 

ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải 

thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại 

hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 

Điều 136 Luật Doanh nghiệp. 

4.c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu 

tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định 

tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba 

mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông 

có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có 

quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 

quy định tại Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh 

nghiệp. 

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ 

đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có 

thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám 

sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy 

cần thiết. 

3.  Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý 

kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua 

quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố 

trên website của Công ty trong thời hạn hai 

mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông 

trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày 

kết thúc kiểm phiếu. 

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến 

cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông 

6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố 

trên website của Công ty trong thời hạn hai 

mươi tư (24) giờ, kể từ ngày kết thúc kiểm 

phiếu. 

4.  Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản 

trị 

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần 

thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định 

Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản 

trị 

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ 

nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có 
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khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên 

Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc 

thông qua người đại diện (người được ủy 

quyền). 

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp 

theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập 

lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ 

ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp 

triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một 

nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự 

họp. 

ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội 

đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua 

người đại diện (người được ủy quyền). 

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp 

theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập 

lại trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự 

định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại 

được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số 

thành viên Hội đồng quản trị dự họp. 

5.  Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát 

1.Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên 

môn về kế toán.  

 

Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát 

1. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên 

hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm 

việc chuyên trách tại Công ty.  

 

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 


