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CÔNG TY CỔ PHẦN               
ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG 3-2 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

Soá: 05 /TTr-HĐQT Bình Dương, ngaøy 23 thaùng  03  naêm 2018 
  

TÔØ TRÌNH 
V/v thay đổi mô hình quản trị công ty 

 

Kính göûi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;  

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của 

Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2017;  

Theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 19/03/2018 của Hội đồng quản trị 

(HĐQT) về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 

thường niên năm 2018. Nay HĐQT trình ĐHĐCĐ như sau; 

Công ty đang áp dụng mô hình gồm có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc. Nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả 

hoạt động Công ty nghiên cứu mô hình quản trị được quy định tại Điểm b, Khoản 

1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp gồm có: Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Tổng 

giám đốc công ty (gọi tắt là mô hình không có ban kiểm soát). Trong mô hình này 

cơ cấu thành viên HĐQT phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là 

thành viên độc lập và phải có Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.  

- Theo lãnh đạo Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương tại Hội nghị 

tập huấn năm 2017 về Luật Doanh nghiệp năm 2014 do HOSE tổ chức đánh giá 

mô hình không có ban kiểm soát là mô hình có chuẩn mực và thông lệ tốt trên thế 

giới được nhiều nước áp dụng. Thành viên độc lập của HĐQT nắm giữ vai trò 

trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, có tính độc lập cao, quản lý trực tiếp bộ phận 

kiểm toán nội bộ của Công ty và thực hiện chức năng giám sát HĐQT và Ban 

Tổng giám đốc. Khi đó các thành viên độc lập, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ có đầy 
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đủ các quyền lực, có nguồn lực và vị thế độc lập để thực hiện tốt vai trò giám sát 

của mình.  

- Mô hình không có ban kiểm soát có nhiều ưu điểm như HĐQT là cơ quan 

thường trực tiếp nhận thông tin liên quan đến chuẩn mực và đạo đức trong kinh 

doanh, các tiểu ban nội bộ trực thuộc HĐQT báo cáo kiến nghị các vấn đề cần 

phải thay đổi hoặc hoàn thiện, xem xét đánh giá hệ thống quản lý rủi ro và kiểm 

soát nội bộ của công ty, theo dõi và đánh giá tính hiệu quả của hoạt động kiểm 

toán nội bộ,...  

- Mô hình quản trị hiện nay của Công ty có Ban kiểm soát thì theo quy định 

tại Khoản 2, Điều 163 và Khoản 2, Điều 164 Luật Doanh nghiệp yêu cầu “Kiểm 

soát viên công ty cổ phần niêm yết, ..... phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên; 

Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và 

phải làm việc chuyên trách tại công ty”. Điều này rất khó cho Công ty tìm nhân 

sự làm kiểm soát viên, trưởng Ban kiểm soát để bố trí đúng quy định. Bên cạnh 

đó việc bố trí Trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty sẽ phải 

tăng thêm một phần quỹ lương tương đương với Kế toán trưởng Công ty, làm 

tăng chi phí cho Công ty.   

Từ những cơ sở trình bày nêu trên, HĐQT công ty trình Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2018 thay đổi mô hình quản trị Công ty hiện nay, sang áp 

dụng mô hình quản trị quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh 

nghiệp gồm ĐHĐCĐ, HĐQT, Tổng giám đốc và miễn nhiệm Ban kiểm soát nếu 

ĐHĐCD thông qua.   

Kính trình./. 

 
Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên,  

- TV HĐQT, 

- Trưởng BKS, 

- Lưu VT 7.                                       

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                               
 


