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TỜ TRÌNH SỐ 8 
V/v đề nghị thông qua và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

của Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam - CTCP 

 

  nh g i: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; số 

62/2010/QH12 s a đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; 

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Ch nh phủ 

hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài ch nh 

hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP; 

- Căn cứ Điều  ệ hiện hành của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP, 

 

Hội đồng quản trị Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP xây dựng và 

k nh trình Đại hội đồng cổ đông: 

1. Thông qua và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công 

ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP. 

(Chi tiết Quy chế nội bộ về quản trị công ty có phụ  ục kèm theo). 

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm ban hành phù hợp 

với tình hình kinh doanh của Tổng công ty và theo đúng quy định của pháp  uật.  

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.  

 Xin trân trọng cảm ơn. 

 
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đào Duy Linh 
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