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TỜ TRÌNH 

V/v: Đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty 

Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng 

tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, Luật Chứng 

khoán ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư số 

116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Ban 

Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và thông qua toàn văn Quy chế hoạt 

động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (chi tiết đính 

kèm). 

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại 

Vinaconex sẽ có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông 

qua. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Trân trọng. 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 
Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; 
- Các thành viên BKS; 
- Lưu VP. 
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