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TỜ TRÌNH 

V/v thông qua hợp đồng giữa PVOIL Thái Bình với Tổng công ty  Dầu Việt 

Nam –CTCP (PVOIL) và các Đơn vị thành viên của PVOIL 
 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khó 14 nước 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14) 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 

31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 

155/2020/NĐ-CP); 

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng 

cổ đông thông qua ngày 29/04/2021; 

Hiện tại , PVOIL là cổ đông lớn của PVOIL Thái Bình sở hữu 68% vốn điều lệ 

của Công ty. Do vậy, theo quy định hiện hành thì các Hợp đồng, giao dịch giữa 

PVOIL Thái Bình với PVOIL và hợp đồng, giao dịch giữa PVOIL và người có liên 

quan của PVOIL là các Đơn vị thành viên (có vốn góp của PVOIL)  phải được Đại hội 

đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, trong đó Đại hội đồng cổ đông chấp 

thuận các Hợp đồng, giao dịch có tổng giá trị thực hiện trong năm từ 35% tổng tài sản 

trở lên. Để chủ động trong công tác đảm bảo nguồn hàng và tối ưu hiệu quả kinh 

doanh, giúp PVOIL Thái Bình hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và tuân thủ 

đúng quy định Pháp luật, Hội đồng quản trị  PVOIL Thái Bình kính trình Đại hội đồng 

cổ đông xem xét thông qua chủ trương và ủy quyền cho  HĐQT chấp thuận cho 

PVOIL Thái Bình ký kết các hợp đồng, giao dịch với PVOIL và các Đơn vị thành viên 

của PVOIL. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.      

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các TV HĐQT (để biết); 

- Ban KS Công ty (để biết); 

- Lưu: VT, NVT (01 bản). 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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