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TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 - 2017 

Về việc:  Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động  

của Công ty cổ phần Mía đƣờng Sơn La  

––––––––––––––––––––– 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông. 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông 

qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường 
Sơn La ban hành ngày 15/10/2015; 

Để Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn 
La phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty .Hội đồng quản trị kính trình 

Đại hội đồng cổ đông  thống nhất sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Công như sau: 

 

Theo Điều lệ hiện hành Đề nghị  sửa đổi, bổ sung 

Điều 24 :  Thành phần và nhiệm kỳ 

của thành viên Hội đồng quản trị. 
 

Khoản 1.  Thành viên Hội đồng quản 

trị sẽ không còn tư cách thành viên 

Hội đồng quản trị trong các trường 

hợp sau: 

 

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn 

bản xin từ chức đến trụ sở chính của 

Công ty; 

Điều 24 :  Thành phần và nhiệm kỳ của 

thành viên Hội đồng quản trị . 
 

Khoản 1.  Thành viên Hội đồng quản trị sẽ 

không còn tư cách thành viên Hội đồng 

quản trị trong các trường hợp sau: 
 

 

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản (bản 

gốc hoặc gửi qua fax hoặc email) xin từ 

chức đến trụ sở chính của Công ty.  

 

Bổ sung thêm  

f. Có đơn đề nghị miễn nhiệm của cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số 

cổ phần phổ thông trở lên mà trước đây đã 

đề cử  và bầu cử thành viên đó vào HĐQT.  



Theo Điều lệ hiện hành Đề nghị  sửa đổi, bổ sung 

Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát không 

còn tư cách thành viên trong các 

trường hợp sau:  

 

b.Thành viên đó gửi đơn bằng văn 

bản xin từ chức đến trụ sở chính 

của Công ty; 

 

Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát 

1. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư 

cách thành viên trong các trường hợp sau:  

 
b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản(bản 

gốc hoặc gửi qua fax hoặc email) xin từ chức 

đến trụ sở chính của Công ty; 

 

Bổ sung thêm  

f. Có đơn đề nghị miễn nhiệm của cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số 

cổ phần phổ thông trở lên mà trước đây đã 

đề cử  và bầu cử thành viên đó vào BKS. 

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, chấp thuận./. 
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