
 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TNS HOLDINGS 

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

Số: …../TTr-HĐQT-TNS Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2018 

TỜ TRÌNH  

(V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) 

Kính trình:  Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS 
Holdings 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- 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 6/6/2017 của Chính phủ về quản trị 
công ty áp dụng với công ty đại chúng; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ TNS Holdings; 

- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần 
Thương mại Dịch vụ TNS Hodings, 

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành 
Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings  (“Công 
ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
(Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đính kèm theo Tờ trình này).  

  Nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở tham 
chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 
95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/9/2017 và nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức 
hoạt động, quản trị điều hành của Công ty.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến và thông qua. 

Trân trọng./. 

  T.M  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
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