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THUYẾT MINH DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
Kính gửi Đại hội Đồng Cổ đông
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền hình trình ĐHĐCĐ thường
niên năm 2019 thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty gồm 03 nội dung, trong đó các
điều khoản sau đây được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và
tình hình thực tế hiện nay của Công ty.
TT

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

ĐỀ XUẤT, SỬA ĐỔI

LÝ DO

BỔ SUNG

Điều 3. Vốn điều lệ, cổ phần
2. “….Trong đó cổ phần thuộc sở hữu
vốn Nhà nước là 1.745.093 cổ phần,
tương đương 17.450.930.000đ chiếm
20,993% vốn điều lệ
3. Quản lý vốn Nhà nước tại Công ty
a. Bộ VHTTDL là chủ sở hữu phần vốn
Nhà nước tại Công ty
b. Việc cử người đại diện, quản lý giúp
việc Nhà nước tại Công ty thực hiện
theo quy định hiện hành của pháp luật.

Vì ngày 24/01’2019, Bộ
2. Phần này được VHTTDL đã ký QĐ số
260/QĐ-BVHTTDL về việc
bãi bỏ
phê duyệt kết quả thoái vốn
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Điều 9. Cơ cấu tổ chức, quản trị kiểm
soát
4.
c. Xem xét và trích lục số biên bản và
các nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài
chính giữa năm và hàng năm theo mẫu
của hệ thống kế toán Nhà nước và các
báo cáo của Ban Kiểm soát

Sửa đổi lại phần c Tình hình thực tế của Công
xem xét và trích lục ty
sổ biên bản và các
nghị quyết của
HĐQT, Báo cáo kết
quả SXKD sơ bộ 6
tháng, báo cáo tài
chính hàng năm
theo mẫu của hệ
thống kế toán Nhà
nước và báo cáo
của Ban kiểm soát.
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Điều 29: Tiêu chuẩn Tổng Giám đốc
Bãi bỏ phần 3.4
3. Có thời gian làm phụ trách từ cấp
trưởng phòng trở lên tại Công ty
TNHH MTV Công nghệ và Truyền

01

3. Phần này được
bãi bỏ

Vì Điều 65 luật Doanh
nghiệp quy định tiêu chuẩn
và điều kiện làm Giám đốc,
Tổng Giám đốc.

hình trước đây và Công ty Cổ phần
Công nghệ và Truyền hình tối thiểu 3
năm
4. Trường hợp là thành viên HĐQT
hoặc là cổ đông hoặc là người khác
phải có tiêu chuẩn đã từng là giám đốc
Doanh nghiệp kinh doanh đúng ngành
nghề chủ yếu của Công ty và thời gian
tối thiểu 3 năm. Trong thời gian quản
lý điều hành Công ty không bị thua lỗ
và không bị xử phạt do vi phạm pháp
luật về kinh doanh.
Kính trình Đại hội./.
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