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TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2020

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn
thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn
thi hành; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 hiện hành;

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 đang áp dụng
về cơ bản phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 71/2017 hướng dẫn
về quản trị Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, HĐQT ghi nhận một số nội dung cần
sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp tình hình hoạt động của Công ty và với doanh nghiệp đã đăng
ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch U PCoM. Mặt khác, nhằm tạo sự linh hoạt cho
Công ty và HĐQT, cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của
Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông và thông qua Quy chế quản trị
nội bộ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 sửa đổi.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, cổ đông tham khảo tại phụ lục sửa đổi và toàn văn  quy chế
đính kèm.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

đã ký

Hoàng Văn Thắng



Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ - Decofi

Điều khoản Nội dung quy chế hiện hành Đề xuất nội dung quy chế sửa đổi Giải trình

Khoản 2, Điều 9 Trường hợp BKS, cổ đông hoặc nhóm cổ
đông phải tự mình triệu tập cuộc họp theo
quy định tại Khoản 4 Điều 13 của điều lệ
thì Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm tiến
hành các thủ tục cần thiết để cung cấp cho
họ danh sách cổ đông có quyền dự họp.

Bỏ Quyền lập danh sách cổ đông có
quyền dự họp thuộc thẩm quyền
của người triệu tập theo quy định
tại Khoản 7 Điều 136 Luật Doanh
nghiệp.

Khoản 1, Điều 13 Cổ đông có quyền phản đối biên bản, nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng cách
yêu cầu thư ký cuộc họp ghi ý kiến phản
đối vào biên bản cuộc họp nếu nghị quyết
công bố ngay tại cuộc họp, hoặc gửi văn
bản đến Hội đồng Quản trị trong vòng

mười (10) ngày kể từ ngày biên bản, nghị
quyết của Đại hội được gửi cho các cổ
đông và được công bố trên website của
Công ty.

Bỏ Phù hợp với điều lệ Công ty và

Luật Doanh nghiệp.

Khoản 1, Điều 15 Bản sao biên bản phải được công bố trên

website của Công ty trong thời hạn hai
mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ
đông (kể cả cổ đông không dự họp) trong
thời hạn 15 ngày kể từ ngày bế mạc cuộc
họp.

Biên bản họp/biên bản kiểm phiếu phải
được công bố trên website của Công ty
trong thời hạn hai mươi bốn (24) kể từ
ngày bế mạc cuộc họp.

Phù hợp với điều lệ Công ty và

Luật doanh nghiệp hiện hành,

cũng như phù hợp  với mô hình

công ty niêm yết trên sàn giao

dịch chứng khoán có số lượng cổ
đông rất lớn, việc gửi thư sẽ
không cập nhật nhanh và tốn chi
phí của doanh nghiệp.



Khoản 1, Điều 18 Hội đồng quản trị họp thường kỳ mỗi quý
ít nhất một (01) lần của tháng đầu quý
hoặc họp bất thường theo quy định tại
khoản 3 Điều 27 của Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị họp thường kỳ mỗi
quý ít nhất một (01) lần hoặc họp bất
thường theo quy định tại khoản 3 Điều
27 của Điều lệ Công ty.

Phù hợp với điều lệ Công ty và

thực tiễn hoạt động của HĐQT.

Khoản 2, Điều 18 - Giấy mời họp Hội đồng Quản trị phải
được gửi cho thành viên Hội đồng Quản
trị trong thời hạn ít nhất năm (05) ngày,

trừ trường hợp trong cuộc họp tất cả các
thành viên Hội đồng Quản trị đều không
có ý kiến đề nghị tổ chức họp lại vì lý do

tài liệu họp không được chuyển đến đúng
thời hạn.

- Tài liệu họp của phiên họp Hội đồng
quản trị phải được gửi kèm cùng gi ấy
mời họp đến các thành viên Hội đồng
Quản trị trong thời hạn ít nhất ba (03)
ngày. Thành viên Hội đồng quản trị nếu
như không nhận được tài liệu họp đúng
thời hạn do lỗi của Hội đồng quản trị hay
Thư ký có quy ền đề nghị hoãn lại ngày

họp và Chủ tịch Hội đồng quản trị c ó
nghĩa vụ tổ chức lại theo đề nghị của
Thành viên.

- Giấy mời họp được gửi bằng đường
bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương
tiện phù hợp khác, nhưng phải đảm bảo
đến được địa chỉ của từng thành viên

Hội đồng Quản trị đã được đăng ký tại

- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người
triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi
thông báo mời họp chậm nhất là 03 (ba)
ngày làm việc trước ngày họp cho các
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên

Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc (nếu
có).

- Thông báo mời họp phải xác định cụ
thể thời gian và địa điểm họp, chươ ng
trình, các vấn đề thảo luận và quyết định,
kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và
phiếu biểu quyết của thành viên không

thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi
bằng bưu điện, fax, thư điện tử, SMS
hoặc phương tiện khác, nhưng phải đảm
bảo đến được địa  chỉ/email/ số điện thoại
của từng thành viên Hội đồng quản trị
được đăng ký tại Công ty.

- Giấy mời họp phải ghi rõ thời gian, địa
điểm họp, nội dung hoặc chương trình

họp, các vấn đề thảo luận và quyết định.
Kèm theo giấy mời phải có tài liệu sử
dụng tại cuộc họp đó.

Phù hợp với điều lệ Công ty và

thực tiễn hoạt động của HĐQT.



Công ty.

- Giấy mời họp phải ghi rõ thời gian, địa
điểm họp, nội dung hoặc chương trình

họp, các vấn đề thảo luận và quyết định.
Kèm theo giấy mời phải có tài liệu sử
dụng tại cuộc họp đó.

Khoản 3, Điều 18 Chưa có f. Đối với các vấn đề phải quyết định
ngay mà không thể triệu tập họp Hội
đồng quản trị hoặc không thể lấy ý kiến
bằng văn bản, thì được xử lý kịp thời
bằng chế độ hội ý trên điện thoại, hoặc
gửi thư điện tử, hoặc fax giữa Chủ tịch
Hội đồng quản trị và các thành viên.

Các quyết định được thông qua trong
cuộc họp điện thoại, hoặc qua thư điện
tử, hoặc fax được tổ chức một cách hợp
lệ sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc
họp nhưng phải được khẳng định bằng
các chữ ký trong biên bản của tất cả
thành viên Hội đồng quản trị tham dự
cuộc họp này.

Phù hợp với Khoản 12 Điều 27

Điều lệ Công ty

Khoản 2, Điều 27 2. Thành phần của Ban Tổng Giám đốc
và các Giám đốc điều hành

Ban Tổng Giám đốc và các Giám đốc
điều hành có quy mô phù h ợp với hoàn

cảnh thực tế của Công ty tại từng thời
điểm. Thành phần sẽ bao gồm các vị trí

2. Thành phần của Ban Tổng Giám
đốc và các Giám đốc
Ban Tổng Giám đốc và các Giám đốc có
quy mô phù hợp với hoàn cảnh thực tế
của Công ty tại từng thời điểm. Thành

phần sẽ bao gồm các vị trí được khuyến

Phù hợp với Chương VIII Điều lệ
Công ty



được khuyến nghị như sau:

Ban Tổng Giám đốc:

- Tổng Giám đốc

- Các Phó Tổng Giám đốc

Ban Giám đốc điều hành:

- Giám đốc điều hành Thiết kế;

- Giám đốc điều hành Kỹ thuật;

- Giám đốc điều hành Kinh doanh;

- Giám đốc điều hành Tài chính;

- Giám đốc điều hành Hành chính -
Nhân sự.

nghị như sau:

Ban Tổng Giám đốc:

- Tổng Giám đốc điều hành

- Các Phó Tổng Giám đốc điều hành

Người quản lý khác:
- Giám đốc Kỹ thuật;

- Giám đốc Kinh doanh;

- Giám đốc Dự Án;

- Giám đốc Tài chính;

- Giám đốc Hành chính - Nhân sự;

- Giám đốc Vật tư – Thiết bị - ATLĐ

Các điều khoản khác sẽ sửa đổi cho phù hợp với từ ngữ của Điều 27 đã sửa đổi


