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TỜ TRÌNH 

“Về sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của  
Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam” 

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam. 

 

HĐQT Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam trình Đại hội xem xét việc sửa đổi 

Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2020 như sau:  

I. Về lý do phải sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:  

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội đã thông qua toàn văn Điều 

lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với các quy định mới của Nghị 

định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp 

dụng đối với công ty đại chúng. 

Nhằm triển khai “Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2020 -2025, tầm nhìn đến 

2035”: Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ phục vụ nông nghiệp, thay thế phần doanh thu của 

các sản phẩm nông dược thế hệ cũ bị hạn chế và cấm sử dụng theo lộ trình, đáp ứng yêu cầu 

phát triển trong giai đoạn tới, Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam dự kiến phát triển 

thêm một số ngành mới trên cơ sở các ngành chính của Công ty. Những ngành nghề mới đề 

nghị bổ sung là những ngành nghề phụ trợ cho ngành nghề chính là sản xuất và kinh doanh 

thuốc BVTV. Đồng thời điều chỉnh thời gian nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc phù hợp với 

Luật doanh nghiệp nên HĐQT Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam đề xuất sửa đổi 

Điều lệ cũng như Quy chế nội bộ về quản trị Công ty các nội dung cụ thể như sau: 

1. Nội dung điều chỉnh tại Điều lệ Công ty 

Tham 

chiếu Nội dung hiện hành Nội dung đề nghị chỉnh sửa 

Khoản 2 

Điều 35 

Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là ba 

(03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. 

Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn 

cứ vào các quy định tại hợp đồng lao 

động. Tổng giám đốc không phải là 

người mà pháp luật cấm giữ chức vụ 

này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, 

điều kiện theo quy định của pháp luật 

và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó 

tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công 

ty là ba (03) năm và phải đáp ứng các 

tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định 

Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) 

năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ 

nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy 

định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc 

không phải là người mà pháp luật cấm giữ 

chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, 

điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều 

lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, 

Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm và 

phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo 

quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 



 

 

của pháp luật và Điều lệ công ty. 

Khoản 1 

Điều 4 

 Nội dung bổ sung:  

h. Sản xuất và Kinh doanh Ngành giống 

i. Sản xuất kinh doanh Ngành hoá chất sát 

khuẩn 

j. Phân tích thử nghiệm độc tính thuốc bảo vệ 

thực vật (LD50) 

k. Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp 

với quy định của Pháp luật.  

 

2. Nội dung điều chỉnh tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 

Tham 

chiếu Nội dung hiện hành Nội dung đề nghị chỉnh sửa 

Tiết b, 

Khoản 1, 

Điều 53 

Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là ba 

(03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. 

Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn 

cứ vào các quy định tại hợp đồng lao 

động. Tổng giám đốc không phải là 

người mà pháp luật cấm giữ chức vụ 

này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, 

điều kiện theo quy định của pháp luật 

và Điều lệ công ty.  

Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) 

năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ 

nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy 

định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc 

không phải là người mà pháp luật cấm giữ 

chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, 

điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều 

lệ công ty. 

Tiết b, 

Khoản 2, 

Điều 53  

Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế 

toán trưởng Công ty là ba (03) năm và 

phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ 

công ty. 

Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán 

trưởng Công ty là năm (05) năm và phải đáp 

ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định 

của pháp luật và Điều lệ công ty. 

HĐQT Công ty trình Đại hội xem xét.  

II. Nội dung chi tiết của Dự thảo đã được đăng trên trang thông tin điện tử của 

Công ty tại địa chỉ http://www.vipesco.com.vn từ ngày 08/06/2020 cùng với các tài liệu 

khác của Đại hội để cổ đông tham khảo trước khi họp Đại hội. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua, giao 

cho HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Điều lệ,  Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành 

với hiệu lực thi hành từ ngày 22/06/2020. 

Trân trọng. 

Nơi  
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Xuân Bắc 
 


