
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TTr-NĐBR     Bà Rịa, ngày 16 tháng 4 năm 2020
                                       

TỜ TRÌNH
Thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ 

của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội khóa 13 nước 
CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số: 95/2017/TT-BTC 
ngày 22/9/2017 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số: 71/2017/NĐ-
CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kính trình ĐHĐCĐ 
thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty theo nội dung 
sau:

1. Điều lệ Công ty: 
- Trước khi sửa đổi:
Khoản 1 tại Điều 37: Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 03 (Ba) năm và có 

thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế.
- Sau khi sửa đổi:
Khoản 1 tại Điều 37: Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 04 (Bốn) năm và có 

thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Quy chế Quản trị nội bộ Công ty
- Trước khi sửa đổi:
Khoản 1 tại Điều 20: Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 03 (Ba) năm và có 

thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế.
- Sau khi sửa đổi:
Khoản 1 tại Điều 20: Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 04 (Bốn) năm và có 

thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế.
Trân trọng kính trình./.

  
Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- BKS BTP, HĐQT;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Huỳnh Lin
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