
CÔNG TY CP ĐÀU Tư XÂY DựNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CAO SU PHÚ THỊNH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: /ÍT- /TTr-HĐQTPTR BỈnh Phước, ngày tháng 6  năm 2022

TỜ TRÌNH
V/v cập nhật, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 

theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/ỌH14

Kính gửi: Đại Hội đổng cổ đông Công ty CP ĐTXD Cao su Phú Thịnh

Căn cứ Quyết định 1026/QĐ-CSVN ngày 05/10/2006 của Chủ lịch HĐQT Tổng 
Công ty Cao su Việt Nam (Nay là Tập đoàn CNCS Việt Nam -  Công ty cỗ  phần) v/v phê 
duyệt phương án thành lập Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh;

Căn cứ Điều lệ lổ chức và hoạt dộng của Công ty CP ĐTXD Cao su Phú Thịnh đã 
được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 01/07/2019;

Cân cứ Luật Doanh nghiệp sô 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt 
Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ tờ trình số 98/TTr-PTR ngày 04/05/2022 của Ban điều hành Công ty cổ phần 
ĐTXD Cao su Phú Thịnh về việc dề nghị sửa dổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động cùa 
Công ty.

Để bảo đảm thuận lợi cho hoạt động cùa doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế 
của Công ty và tuân theo quy định cùa Luật doanh nghiệp năm 2020, sau khi nghiên cứu 
xem xét lại Điều lệ Công ty dà được Đại hội 'dồng cổ dông Công ty thông qua ngày 
01/07/2019 (gọi tất là Điều lệ hiện hành), Hội dồng Quán trị kính trình Đại hội đồng cố đông 
Công ty thông qua việc sửa dôi, bô sung Điêu lệ tô chức và hoạt dộng của Công ty CP Đâu tư 
Xây dụng Cao su Phú Thịnh.

(Có nội dung sửa đổi, bồ sung Điểu lệ tồ chức và hoạt động cùa Công ty kèm theo) ^

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Nơi nlìân:
- -Như trên;

- HĐỌT. BKS;
• I..ƯU VT.Thư




