








































































 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc Lập - Tự Do -  Hạnh phúc 

 

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 1 

           Số: 12 /LDP                                                Đà Lạt, ngày 05 tháng 04 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

V/v Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng 

quản trị. 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar); 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng 

khoán thông qua ngày 31/12/2020; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị 

định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar); 

 

Nội dung Khoản 20 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định: 

 

“Điều 310. Điều khoản chuyển tiếp 

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.” 

Nay, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt 

động của Hội đồng quản trị theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC và kính 

trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Quy chế này. 

 

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị chi 

tiết được đính kèm theo Tờ trình này. 
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