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TỜ TRÌNH 
Về việc hết nhiệm kỳ 2016-2021 của thành viên HĐQT và BKS; 

Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 

2021-2026 
_______________________________________________________ 

 

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Bắc Hà 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa 

Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thuỷ điện Bắc 

Hà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/1/2008 và điều lệ sửa đổi 

bổ sung lần 3 ngày 28/05/2020; 

Căn cứ đơn đề cử của các cổ đông lớn và nhóm cổ đông về việc tham gia 

ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần thủy 

điện Bắc Hà; 

Căn cứ Danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà chốt 

ngày 18/3/2021; 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà kính trình ĐHĐCĐ 

thông qua nội các dung sau: 

I. Thông qua việc hết nhiệm kỳ 2016-2021 thành viên Hội đồng quản trị và 

thành viên Ban kiểm soát: 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Hội đồng quản trị 

và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà 

hết nhiệm kỳ và được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đồng cổ đông 

thường niên năm 2021 xem xét thông qua.  

II. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban 

kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: 

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người 



Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người 

III. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với số lượng 

thành viên HĐQT đã được thông qua tại mục II của Tờ trình này. 

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.  

Trân trọng cảm ơn! 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UVHĐQT, BKS (email); 

- Lưu HĐQT, TCHC. 

 

 
 

 

  

 

        


