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Số: 22/2016/TTr-HĐQT      Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016 

TỜ TRÌNH 

V/v: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO 
theo Luật doanh nghiệp 2014 

 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khảo sát và Xây dựng - USCO 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ 01/7/2015); 

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và 
Xây dựng – USCO ban hành kèm Quyết định số 02/QĐ-KSXD ngày 01/01/2015 
của Hội đồng quản trị Công ty. 

Theo quy định của Pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn, nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát 
và Xây dựng – USCO. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2016 Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO xem xét, thông 
qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (gọi tắt là Điều lệ) của Công ty, cụ 
thể như sau: 

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ 
thể Điều lệ theo các Phụ lục đính kèm và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị 
thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung này vào Điều lệ, đảm bảo 
quyền lợi của Cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật. 

2. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị được thực 
hiện việc đăng ký hoặc gửi Điều lệ sửa đổi tới các cơ quan có thẩm quyền. Điều 
lệ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông 
qua. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

(đã ký) 
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