
 
 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 

VINACONEX 1 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /2021/TTr-HĐQT Hà Nội, ngày        tháng 03 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

V/v: Đề nghị phê duyệt Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế tổ chức 

hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty của Công ty cổ phần xây dựng số 1  

 

  n     : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 

 Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị 

định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán;   

 

Đảm bảo v ệc tuân t ủ các quy địn  mớ  của Luật doan  n   ệp năm 2020, Luật C ứn  

k oán năm 2019, N  ị địn  số 155/2020/NĐ-CP n ày 31 t án  12 năm 2020 của C  n  p ủ 

quy địn  c   t ết t    àn  một số đ ều của Luật C ứn  k oán và T ôn  tư số 116/2020/TT-BTC 

n ày 31 t án  12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướn  dẫn một số đ ều về quản trị côn  ty áp 

dụn  đố  vớ  côn  ty đạ  c ún  tạ  N  ị địn  155/2020/NĐ-CP n ày 31 t án  12 năm 2020 của 

C  n  p ủ quy địn  c   t ết t    àn  một số đ ều của Luật C ứn  k oán đã có   ệu lực t    àn  

kể từ n ày 01/01/2021, Hộ  đồn  quản trị Công ty cổ p ần V naconex 1 kính trình Đạ   ộ  đồn  

cổ đôn  t ườn  n ên năm 2021 p ê duyệt và thông qua toàn văn: 

1. Đ ều lệ của Côn  ty CP Vinaconex 1 (c   t ết đ n  kèm); 

2. Quy c ế nộ  bộ về quản trị công ty của Công ty CP Vinaconex 1 (c   t ết đ n  kèm); và 

3. Quy c ế tổ c ức  oạt độn  của Hộ  đồn  quản trị Côn  ty (c   t ết đ n  kèm). 

Đ ều lệ, Quy c ế nộ  bộ về quản trị côn  ty và Quy c ế tổ c ức  oạt độn  của Hộ  đồn  

quản trị s a đổ  của Côn  ty sẽ có   ệu lực áp dụn  sau k   được Đạ   ộ  đồn  cổ đôn  b ểu 

quyết t ôn  qua. 

  n  trìn  Đạ   ộ  đồn  cổ đôn  xem xét t ôn  qua. 

Trân trọn . 

Nơi nhận: 
- N ư k n     ; 
- Lưu: T . 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

Dương Văn Mậu 

(c   t ết đăn  tả  tạ  webs te của Côn  ty) 


