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TỜ TRÌNH 
V/v: Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí  

- Căn cứ theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ 

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

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí - PV Shipyard; 

- Xét nhu cầu hoạt động SXKD hiện nay của công ty PV Shipyard, và tiêu chuẩn của 

Giám đốc quy định tại Điều lệ công ty, 

 

Năm 2018, việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty đã tạo thuận lợi đáng kể 

trong công tác quản trị công ty, cụ thể:  

- Đảm bảo tập chung, tinh gọn bộ máy quản lý điều hành, tăng cường hiệu quả trong 

hoạt động SXKD và giảm chi phí quản lý cho công ty; 

- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty đã tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa HĐQT 

và Ban Giám đốc, đem lại tính thống nhất và hiệu quả cao trong hoạt động quản lý 

điều hành công ty;  

- Giám đốc do Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm sẽ rất thuận lợi trong quá trình triển khai 

và thực thi các Nghị quyết của HĐQT. Ngược lại, HĐQT cũng sẽ có cơ hội nắm bắt, 

sâu sát hơn tình hình hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty để kịp thời có sự 

điều chỉnh, hỗ trợ, chỉ đạo phù hợp.  

Xuất phát từ thực tế trên, Hội đồng quản trị thống nhất và kính đề nghị Đại hội đồng 

cổ đông xem xét phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Giám đốc công ty để tạo 

điều kiện thuận lợi trong quá trình quản lý điều hành công ty trong giai đoạn công ty đang 

còn nhiều khó khăn như hiện nay, và để đảm bảo sự thống nhất và thực hiện tốt kế hoạch 

SXKD năm 2019 của công ty đặt ra./. 
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