UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
––––
Số:
/TTr-SKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Lào Cai, ngày
tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v chấp thuận để người đại diện phần vốn nhà nước biểu quyết nội dung
sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai
Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
Căn cư Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 của Bộ Tài chính
hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cấp nước tỉnh Lào Cai
đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/6/2018;
Căn cứ Quyết định 25/2020/QĐ-UBND ngày 7/8/2020 của UBND tỉnh về
việc Ban hành Quy chế thực hiện quyền, trách nhiệm, cơ quan giám sát tài chính
và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp
có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lào Cai;
Sau khi nghiên cứu các Văn bản của Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào
Cai tại Tờ trình số 126/TTr-CNLC ngày 5/3/2021, Văn bản số 158/CV-CNLC
ngày 30/3/2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 639/SKH-ĐKKD
ngày 02/4/2021 đề nghị các Sở: Tài chính, Nội vụ, Giao thông vận tải – Xây
dựng cho ý kiến sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp
nước tỉnh Lào Cai. Đến nay, các sở đã có ý kiến tham gia (Văn bản số
1052/SGTVTXD-QLXD ngày 5/4/2021 của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng,
Văn bản số 403/SNV-CCVC ngày 7/4/2021 của Sở Nội vụ, Văn bản số
700/STC-TCDN ngày 7/4/2021 của Sở Tài chính);
Sau khi xem xét Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp
nước tỉnh Lào Cai sửa đổi và ý kiến tham gia của các sở, Sở Kế hoạch và đầu tư
kính trình UBND tỉnh xem xét, chấp thuận để người đại diện phần vốn nhà nước
biểu quyết về nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công
ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai như sau:
1. Kết cấu của điều lệ gồm: 19 Chương và 57 Điều.
(Dự thảo điều lệ: có dự thảo điều lệ kèm theo).

2. Nội dung Điều lệ sửa đổi đảm bảo quy định của Luật Doanh nghiệp số
59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày
29/11/2019; đúng Điều lệ mẫu theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TTBTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính; Các quy định về tỷ lệ biểu quyết đảm
bảo quyền lợi của các cổ đông (cổ đông nhà nước và cổ đông khác).
3. Về số lượng người đại diện theo pháp luật trong điều lệ:
Tại dự thảo điều lệ trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư vẫn giữ
nguyên theo dự thảo của công ty: Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là
Chủ tịch HĐQT.
Trường hợp UBND tỉnh cử 02 người đại diện phần vốn nhà nước gồm: Đối
với chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị đại diện 51% phần vốn nhà nước nắm
giữ tại doanh nghiệp (tương đương 47% vốn điều lệ của Công ty); Đối với chức
danh Tổng Giám đốc đại diện 49% phần vốn nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp
(tương đương 45% vốn điều lệ của Công ty); thì UBND tỉnh giao Chủ tịch Hội
đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 công ty tổ chức sửa đổi, bổ sung
điều lệ đảm bảo Công ty có 2 người đại diện theo pháp luật để phù hợp với
việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty với
các chức danh trên; đồng thời giao cho Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2021 - 2026 chủ trì tổ chức bổ sung quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng
người đại diện theo pháp luật phù hợp với quy định khoản 2, tại Điều 12 Luật
doanh nghiệp 2020.
Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo để người
đại diện phần vốn nhà nước tại công ty biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ
đông năm 2021./.
(Tờ trình này thay thế Văn bản số 725/SKH-ĐKKD ngày 8/4/2020 của Sở
Kế hoạch và Đầu tư)
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, THQH, ĐKKD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

Số:

/UBND-TH

V/v biểu quyết sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng
cổ đông thường niên Công ty Cổ
phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

Kính gửi:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày

tháng

năm 2021

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai;
- Ông Ngô Thanh Phương – Đại diện vốn nhà nước tại
Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh
doanh tại doanh nghiệp năm 2014 và các văn hướng dẫn thực hiện Luật;
Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 18/05/2016 của Chủ tịch
UBND tỉnh Lào Cai về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty
TNHH Kinh doanh nước sạch Lào Cai sau khi cổ phần;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số
150/TTr-SKH ngày 09/04/2021 về việc chấp thuận để người đại diện phần vốn
nhà nước biểu quyết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp
nước tỉnh Lào Cai tại Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cấp
nước tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai có ý kiến như sau:
Đồng ý cho ông Ngô Thanh Phương – người đại diện vốn Nhà nước tại
Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai, được biểu quyết nội dung sửa đổi, bổ
sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai tại Đại hội cổ đông thường
niên như đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 150/TTrSKH ngày 09/04/2021 nêu trên (Kèm theo Công văn này). Ông Ngô Thanh
Phương có trách nhiệm rà soát nội dung Điều lệ trước khi biểu quyết, đảm bảo
quyền phủ quyết và các quyền lợi khác của Nhà nước trong hoạt động của Công
ty Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai theo quy định của pháp luật.
Căn cứ nội dung văn bản, ông Ngô Thanh Phương, Công ty Cổ phần Cấp
nước tỉnh Lào Cai và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- TT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Quốc Khánh

