
Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 – Ngày 11/6/2020 

  

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

V/v: Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024  

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; 

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho 

công ty đại chúng; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động và Quy chế Quản trị công ty hiện hành của 

VINARE; 
 

 Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 11/6/2020, Hội đồng Quản 

trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt 

Nam kết thúc nhiệm kỳ III và Đại hội sẽ bầu HĐQT và BKS cho nhiệm kỳ 2020-2024.  

- Giai đoạn 2020-2024 được xác định là giai đoạn VINARE nâng tầm hoạt động theo 

các mục tiêu phát triển của Đại hội đồng cổ đông 

- Môi trường kinh doanh được đánh giá là ổn định và còn nhiều tiềm năng phát triển, 

song tình hình cạnh tranh và tổn thất vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. 

- Sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng 4.0 và các yêu cầu ngày càng cao về quản trị 

công ty đòi hỏi VINARE tiếp tục củng cố và nâng cấp tất cả các mặt hoạt động. Tối 

ưu hóa lợi ích bền vững của cổ đông. 

- Cần phải phát huy triệt để các thế mạnh của các cổ đông, đặc biệt là lợi thế/thế 

mạnh/tiềm năng của các cổ đông lớn và phát huy vai trò quản lý kiểm soát của các 

cổ đông đối với hoạt động của VINARE. 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc 

gia Việt Nam: số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 

11 người; số lượng thành viên Ban kiểm soát ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 05 người. 

Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu của giai đoạn tới, để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm 

kỳ IV (2020 - 2024), tại kỳ họp HĐQT lần thứ 20 ngày 24/3/2020, HĐQT VINARE 

nhiệm kỳ III đã quyết nghị trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS 

nhiệm kỳ IV, cụ thể như sau: 

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024: 09 người 

2. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2024: 05 người 

Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung trên./. 
                  

       T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

         Chủ tịch 
           
 
 
 

 

                            

                          Lê Song Lai 


