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TỜ TRÌNH 
THỰC HIỆN GIAO DỊCH VỚI TỔNG CÔNG TY THÉP VN – CTCP VÀ 

CÁC CÔNG TY CÙNG HỆ THỐNG TỔNG CÔNG TY THÉP VN – CTCP 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; 

Căn cứ  Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận 

Ngoại thương Việt Nam; 

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty Vinatrans, Công ty có nhu cầu 

ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty mẹ là Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP 

và các Công ty cùng hệ thống Tổng Công ty trong lĩnh vực vận chuyển, cung cấp 

dịch vụ logistics. 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam 

kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thông qua việc cho phép Công ty 

Vinatrans ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty mẹ là Tổng Công ty Thép Việt 

Nam - CTCP và các Công ty trong cùng hệ thống Tổng Công ty . 

Nguyên tắc khi thực hiện ký kết hơp đồng, giao dịch trên là : 

- Giá trị thực hiện mỗi hợp đồng dưới 20 % tổng giá trị tài sản được ghi trong 

báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất. 

- Giá dịch vụ : theo thời điểm và từng hợp đồng cụ thể , trên cơ sở đảm bảo lợi 

ích của Công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thông qua . 
 

 

TM.Hội Đồng Quản Trị 

        Chủ tịch 
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