
1/2 

 

 

 

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc 

Vinh Phuc Infrastructure Development JSC 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

Website: www.vpid.vn 

Tel. (0211) 3 720 945 

Email: idv@vpid.vn 

Fax: (0211) 3 845 944 
 

 Vĩnh Phúc, ngày 04 tháng 01 năm 2018 

 

 
TỜ TRÌNH 

(V.v: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, 
Thông tư 95/2017/TT-BTC) 

 

Kính gửi:  Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính 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 chính hướng dẫn 

một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị 

Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc 

hiện đang áp dụng. 

 

Lý do cần thiết phải sửa đổi Quy chế nôi bộ về quản trị Công ty: Do nghị 

định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty 

áp dụng đối với công ty đại chúng và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017. Ngày 

22/9/2017 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 

của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 

06/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và có 

hiệu lực thi hành từ ngày 06/11/2017.  

Để đảm bảo việc quản trị Công ty theo quy định của nghị định số 71/2017/NĐ-CP 

ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư số số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của 

Bộ Tài chính, Hội đồng quản trị đề xuất việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 

cho phù hợp với các quy định pháp luật nêu trên và tình hình hoạt động thực tế của 

Công ty.  

http://www.vpid.vn/
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Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc 

được gửi kèm theo tờ trình. 

 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

 Xin trân trọng cảm ơn./. 

 Nơi nhận: 

- Các cổ đông; 

- TV Hội đồng quản trị;  

- Ban Tổng giám đốc;  

- Ban kiểm soát;  

- Lưu TC-TH.  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CHỦ TỊCH  

 

 

                                 Đã ký 

 

 

TRỊNH VIỆT DŨNG 
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