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Số: 06/TT- HĐQT   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2021      

 

TỜ TRÌNH 
(V/v ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch với người có liên quan) 

 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn thông VTC 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viễn thông VTC. 

 

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp, đối với các giao dịch 

có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 

với người có liên quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp thì doanh 

nghiệp phải xin ý kiến chấp thuận của ĐHĐCĐ.  

Do đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty, hàng năm Công ty thường xuyên tham 

dự các gói thầu, dự án có giá trị lớn với các đơn vị thuộc Tập đoàn VNPT (Cổ đông nhà 

nước chiếm 46.67% vốn điều lệ Công ty). Để chủ động và kịp thời trong việc quyết định 

tham gia các gói thầu, ký kết các hợp đồng có giá trị lớn nhằm mang lại hiệu quả kinh 

doanh tốt nhất cho Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sau: 

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch tại khoản 1, khoản 

3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp, HĐQT phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, tính hiệu quả kinh 

tế của các giao dịch này và báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp tiếp sau khi thực hiện. Thời hạn ủy 

quyền từ ngày Nghị Quyết ĐHĐCĐ kỳ này (năm 2021) có hiệu lực cho đến thời điểm kết 

thúc ĐHĐCĐ thường niên của năm kế tiếp. 

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua. 

Trân trọng. 

 

Nơi nhận: 

- Thành viên HĐQT/BKS; 

- Cổ đông; 

- Lưu: VT. 

  

 


