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................***.................... 

Hà Nội, ngày16  tháng 05 năm 2019 

TỜ TRÌNH 
V/v thông qua nội dung Thỏa thuận khung  

hoạt động chung trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con 

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam  

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề 

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2018 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam ban hành theo Quyết định 170/QĐ-BGDĐT ngày 18/1/2016 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề; 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề kính trình Đại hội 

đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua nội dung Thỏa thuận khung hoạt động chung trong 

hệ thống Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) với 

các nội dung chính như sau: 

- Phần 1: Mục đích Thỏa thuận khung là quy định các nguyên tắc điều chỉnh 

mối quan hệ giữa NXBGDVN và Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề nhằm 

nâng cao vị thế, uy tín của NXBGDVN và Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề 

trên thị trường, đảm bảo phối hợp hoạt động hiệu quả giữa NXBGDVN và Công ty cổ 

phần sách Đại học – Dạy nghề; giải thích từ ngữ và nguyên tắc ký kết. 

- Phần 2: Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của NXBGDVN. 

- Phần 3: Quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của Công ty cổ phần sách Đại 

học – Dạy nghề. 

- Phần 4: Quy định về việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt thỏa thuận, hiệu lực của 

Thỏa thuận, Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp, điều khoản thi hành. 

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung bản Thỏa thuận khung với NXBGDVN 

(gửi kèm theo) để Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề triển khai thực hiện, đảm 

bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông. 

Công ty cổ phần sách Đại học – Dạy nghề rất mong Quý vị cổ đông xem xét và 

cho ý kiến biểu quyết thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn ! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Phóng 



 
 

 

 
        


