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TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

V/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông   
 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối 

với công ty đại chúng; 

- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 

71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017. 

 

Ngày 22/09/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số 

điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, trong đó công ty đại chúng phải tham 

chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Quy chế quản trị) tại Phụ lục số 02 Thông tư số 

95/2017/TT-BTC để xây dựng Quy chế quản trị, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh 

nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của 

Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Thông tư số 

95/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2017. 

Công ty cổ phần In và Thương mại Vina là công ty đăng ký giao dịch Upcom trên Sở 

Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Do đó, để tuân thủ các quy định trên, Hội đồng Quản trị Công 

ty cổ phần In và Thương mại Vina kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn 

văn dự thảo Quy chế quản trị.(Đính kèm toàn văn dự thảo Quy chế Quản trị). 

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

Trân trọng./. 

 
 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ cty; 

- Lưu. 
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