
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN 

MÃ CK: FTM 
---------------- 

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

   ---------------- 

Số:  ….../2021/TT-ĐHĐCĐ-ĐQ Thái Bình, ngày ….. tháng 06 năm 2021 

                                                        TỜ TRÌNH SỐ 8 

(V/v: Thông qua bổ sung, sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị  Công ty cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Đức Quân ) 

        Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các 

văn bản hướng dẫn khác có liên quan. 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021. 

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực ngày 01/01/2021. 

- Căn cứ vào Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về hướng dẫn một số 
điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng có hiệu lực ngày 01/01/2021 

- Căn cứ vào Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 

có hiệu lực ngày 01/01/2021. 

- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phẩn đầu tư và Phát triển Đức Quân được ban 

hành, sửa đổi ngày 25/06/2020. 

-  Căn cứ Nghị quyết số 64/2021/NQ-FTM-HĐQT ngày 05/06/2021 của Hội đồng quản trị về việc 

thông qua các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân kính trình ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2021 thông qua việc bổ sung, sửa đổi Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Đức Quân . 

Lý do sửa đổi, bổ sung : Cập nhật theo Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán 

2019, Nghị định 155/2020, Thông tư 116/2020, Thông tư 96/2020 nêu trên. 

Nội dung Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân dự 

kiến được sửa đổi, bổ sung theo phụ lục đính kèm. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

        Trân trọng kính trình./. 
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