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Số: 06 /TTr-HĐQT/2022 Sóc Trăng, ngày  17 tháng 11  năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

Về việc: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng 

––––––––––––––– 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

 

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Mía đường 

Sóc Trăng; 

Để phù hợp với các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020 và điều kiện 

hoạt động thực tế của công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông công ty cổ 

phần Mía đường Sóc Trăng xem xét thông qua các nội dung như sau: 

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần 

Mía đường Sóc Trăng gồm: 21 chương, 57 điều. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết 

định số 05/QĐ-HĐQT/2021 ngày 27/12/2021 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần 

Mía đường Sóc Trăng.  

(Kèm theo toàn văn bản Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được bổ sung, sửa đổi) 

2. Sau khi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Mía đường Sóc 

Trăng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho 

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký quyết định ban hành để làm căn cứ thực hiện. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./. 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hiếu 

 


