
CÔNG TY CỔ PHẦN
EVN QUỐC TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /QĐ-HĐQT Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
“V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Công ty cổ phần EVN Quốc tế”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 
hướng dẫn về quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính 
về việc 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 31/12/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế 
(EVNI) được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp đầu tiên ngày 
12/9/2007, sửa đổi bổ sung được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông năm 2018 
ngày 15/06/2018 và Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ngày 26/06/2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty 
cổ phần EVN Quốc tế ngày 23/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các 
Trưởng phòng chức năng và CBNV trong cơ quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: TH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Quang Minh
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