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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
Về việc: tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị 

 
Căn cứ: 

- Quy định tại khoản 1 điều 24 Điều lệ của Công ty cổ phần Vinafco: Số 
lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 3 người và nhiều nhất là 11 
người; 

- Quy định tại điểm c khoản 2 điều 16 Điều lệ của Công ty cổ phần Vinafco: 
Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định 
bằng văn bản về số lượng thành viên Hội đồng quản trị; 
 
Hiện nay, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vinafco gồm có 05 

người, chủ yếu hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm. Kết quả hoạt động trong 
năm qua cùng với dự kiến kế hoạch hoạt động thời gian tới cho thấy cần tăng 
cường hơn nữa sự chỉ đạo và giám sát của Hội đồng quản trị đối với các mảng 
hoạt động quan trọng của Công ty, đặc biệt là dịch vụ kho bãi và phân phối. Bên 
cạnh giải pháp mở rộng hình thức trao đổi ý kiến, phân công chuyên môn hóa 
giữa các thành viên Hội đồng quản trị, việc tăng số lượng thành viên Hội đồng 
quản trị là điều cần thiết trong bối cảnh hiện nay. 

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Hội đồng quản trị nhận thấy, số lượng thành 
viên Hội đồng quản trị tăng thêm 2 (hai) người là phù hợp để triển khai các công 
việc trong thời gian tới của Hội đồng quản trị. Vì vậy, Hội đồng quản trị thống 
nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua việc tăng số 
lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 từ 05 người lên 07 
người, đồng thời bầu bổ sung 02 thành viên mới vào Hội đồng quản trị với nhiệm 
kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (theo 
khoản 3 Điều 109 Luật Doanh nghiệp). 

 
Kính trình Đại hội thông qua./. 
                                                                  T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                                               CHỦ TỊCH 
  
          (Đã ký) 
 
 
 
                                                                                         TRỊNH NGỌC HIẾN 


