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TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
V/v: Giao cho HĐQT triển khai nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và  

hoạt động Tổng công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 
 
  

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/ QH13 được kỳ họp Quốc hội 
nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 
01/07/2015. 

Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị 
Tổng công ty áp dụng cho Tổng công ty đại chúng và Điều lệ mẫu ban hành kèm 
theo thông tư này. 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần dệt may Hà 
Nội đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua ngày 28/12/2007 và những nội dung sửa 
đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ được biểu quyết thông qua tại Đại hội 
đồng thường niên các năm 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 thông qua. 

Căn cứ công văn số 1183/UBCK -QLCB ngày 15/03/2016 của UBCK Nhà 
nước 

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng công ty họp 
ngày 22/3/2016. 

Hội đồng quản trị lập tờ trình, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ủy quyền 
cho HĐQT, CQĐH, BKS, Phòng Nhân sự - Hành chính Tổng công ty triển khai 
nghiên cứu Luật doanh nghiệp 2014, tham khảo, đồng bộ với Điều lệ Tổng công ty 
đang hướng tới để bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty cho phù hợp. 

Thời gian triển khai: Ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. 
 
Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ Tổng công ty xem xét quyết định! 
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