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Đà Nẵng, ngày       tháng    năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

kiêm Tổng Giám đốc 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế 
(EVNI);

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-EVNI-HĐQT ngày 04/11/2011 của Hội đồng 
quản trị EVNI về việc ban hành Quy chế sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của 
Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc ban hành kèm theo Quyết định số 
14/QĐ-EVC-HĐQT ngày 21/01/2008.

Căn cứ quy định, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến việc quản trị công ty 
đối với công ty đại chúng theo Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 
26/11/2014 và Luật Chứng khoán của nhà nước hiện hành, tại Khoản 2, Điều 12 
của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ thì chức danh Chủ 
tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2020 (sau 03 năm kể từ ngày hiệu lực của Nghị 
định 71).

Với nhiệm vụ trọng tâm của EVNI hiện nay là theo dõi, quản lý phần vốn 
góp vào dự án thủy điện Hạ Sê San 2, do đó cần tổ chức và duy trì bộ máy gọn 
nhẹ, tiết kiệm chi phí. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty 
năm 2019 thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công 
ty cổ phần EVN Quốc tế.

Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu: TH, Thư ký Cty.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Quang Minh
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