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TỜ TRÌNH 07 

V/v: Phê duyệt ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 

- Căn cứ khoản 4 Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chứng Khoán), có quy định: “Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 

trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty. Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để công ty đại 

chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”. 

- Căn cứ khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Chứng Khoán), có quy định: “Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều 

lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế 

hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng 

khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng 

cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”. 

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt bản 

thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 7 Chương và 23 Điều được kèm theo tờ trình 

này. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

 TM. Hội đồng quản trị 

 

                                                                          

 

  

 Lê Văn Quang 
 


