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Hưng Yên, ngày 25 tháng 5 năm 2022 

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION 
V/v: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ;  

Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 

Ref: Amending and supplementing a number of contents of the Charter; Regulations on 

internal management; Operational Regulations of the BOM 
 

Kính gửi: 

To: 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 

Annual General Meeting of Shareholders 

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

Based on Enterprise Law No. 59/2020/ QH14 dated June 17th, 2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý; 

Based on Chater of Vietnam Italy Steel JSC.; 

Ngày 09/03/2022, UBCKNN đã ra Công văn số 1131/UBCK-GSĐC về việc hủy tư cách 

công ty đại chúng của VIS. Theo đó, kể từ ngày 09/03/2022, Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý 

không còn tư cách là công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán. Để phù hợp với 

thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã nghiên cứu và tiến hành sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản 

trị. 

On March 9th,2022 the State Securities Commission issued Official Letter No. 1131/UBCK-

GSDC on canceling the status of a public company of VIS. Accordingly, from March 9, 2022, 

Vietnam - Italy Steel Joint Stock Company is a non - public company according to the provisions 

of the Securities Law. In order to the actual operation of the Company, the BOM of the Company 

has researched and revised and supplemented a number of articles of the Charter, Internal 

Management Regulations and Operation Regulations of the BOM. 

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Điều lệ, 

Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi đính kèm. 

The BOM would like to submit to the General Meeting of Shareholders for consideration 

and approval the full text of the attached Charter, Internal Governance Regulations and 

Operational Regulations of the BOM after the amendment. 

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

Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval. 

Nơi nhận: 
-  Như Kính gửi; 

-  HĐQT, BKS; 

-  Lưu: TK HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hiroshi Kunimaru 



 

 


