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CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM QUỐC TẾ 

Lô 13, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  

Tel: 0251.351.1138 - Fax: 0251.351.2498 

         Ngày 29 tháng 3 năm 2022 

Dated March 29, 2022 

TỜ TRÌNH/ REPORT 

Về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

Regarding to addendum Internal rules on corporate governance 

 

Kính gửi:  - Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế 

To:  - General Meeting of Shareholders (GMS) of Interfood Shareholding Company 

 

Nhằm sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty để phù hợp với tình hình thực tế và tuân thủ quy định pháp luật, kính đề xuất sửa đổi 

Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo bản dự thảo và giải trình đính kèm như sau: 

In order to amend the Internal rules on corporate governance to match the actual situation and comply with the law, propose to amend 

the Internal rules on corporate governance according to the attached draft and explanation as follow: 

 

STT/ 

No. 

Điều khoản 

của Quy chế/ 

Dự thảo 

Article of 

Rule/ Draft 

Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty 

Content of Internal rules on corporate 

governance 

Nội dung sửa đổi của Quy chế nội bộ về 

quản trị công ty 

Addendum content of Internal rules on 

corporate governance 

Giải trình/ cơ sở sửa 

đổi 

Explanation/ basic of 

addendum 

1 Sửa đổi Điểm 

a Khoản 2 

Điều 3 

Amend Point a 

Clause 2 

Article 3 

2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm 

thành viên HĐQT bao gồm các nội dung chính 

sau đây: 

2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm 

thành viên HĐQT bao gồm các nội dung chính 

sau đây: 

Để phù hợp với tình 

hình thực tế và tuân 

thủ Điều 154.1 Luật 

Doanh nghiệp 

To match the actual 

situation and comply 

with Article 154.1 of 

Law on Enterprise 
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 Nomination, candidacy, election, dismissal, 

and removal of members of the BOM include 

the following main contents: 

a) Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT: Số 

lượng thành viên HĐQT là năm (5) người. 

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 

năm (5) năm và có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế;” 

Term and quantity of members of BOM: The 

number of members of the BOM is five (5) 

members. Members of the BOM have a term of 

office up to 5 years and may be re-elected with 

unlimited number of terms; 

 Nomination, candidacy, election, dismissal, 

and removal of members of the BOM include 

the following main contents: 

a) Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT: Số 

lượng thành viên HĐQT là ba (3) người. 

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 

năm (5) năm và có thể được bầu lại với số 

nhiệm kỳ không hạn chế;” 

Term and quantity of members of BOM: The 

number of members of the BOM is three (3) 

members. Members of the BOM have a term 

of office up to 5 years and may be re-elected 

with unlimited number of terms; 

 

 

Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of BOM 

 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

(Signed and sealed) 

 

 

TOMOHIDE ITO 


