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Đồng nai,  ngày  15  tháng  11  năm 2021 

TỜ TRÌNH 
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu 

 
 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng  
và phát triển vật liệu IDICO 

 
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối 
với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 
2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng 
khoán; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển vật liệu  
IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 20/7/2004 (sửa 
đổi, bổ sung lần 4 ngày 18/11/2016); 

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội 
dung thay đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông 
tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây 
dựng và Phát triển vật liệu IDICO được chuẩn hóa và thay đổi bao gồm: 21 Mục 
và 59 Điều. 

(Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty kèm theo) 

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

  
 Nơi nhận:     
- Như trên;          
- Lưu VP, HĐQT. 

Trân trọng. 

 
 


