
  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CP KCN HỐ NAI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:       /TTr-HONIZHĐQT Đồng Nai, ngày         tháng    năm  2018 

TỜ TRÌNH 
V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KCN HỐ NAI 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; 

Căn cứ Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP 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; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần KCN Hố Nai đã được Đại hội thông qua, 

Hội đồng quản trị CTCP KCN Hố Nai kính trình Đại hội về việc thông qua Quy chế 

nội bộ về quản trị công ty (có văn bản kèm theo), cụ thể: 

1. Mục tiêu của Quy chế: Thể chế hóa các nguyên tắc làm việc làm cơ sở để đánh 

giá hoạt động quản trị nội bộ và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Công ty. 

2. Các nội dung chính: 

a) Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông; 

b) Trình tự, thủ tục về đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội 

đồng quản trị; 

c) Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị; 

d) Trình tự, thủ tục về đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát 

viên; 

e) Trình tự, thủ tục về lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh 

nghiệp; 

f) Quy trình, thủ tục về phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Tổng giám đốc; 

g) Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối 

với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Tổng GĐ và Người điều hành doanh nghiệp khác; 

h) Trình tự, thủ tục về lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm Người phụ trách quản trị 

công ty (nếu có); 

i) Các vấn đề khác; 

j) Tổ chức thực hiện. 

Trân trọng kính trình./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH    
- ĐHĐCĐ thường niên 2018; 

- Lưu: VT. 
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