
 

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  

SÀI GÒN - HÀ NỘI 
_______________ 

Số: 08-2021/TTr-ĐHĐCĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________ 

Hà Nội, ngày  16 tháng 6 năm 2021 

TỜ TRÌNH 

(V/v: Sửa đổi Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát) 

Kính gửi:    ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn một 

số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội; 

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – 

Hà Nội đã được Ban Kiểm soát trình và Hội đồng Quản trị thông qua ngày 15/06/2011 theo 

Quyết định số 10-2011/QĐ-HĐQT. 

Tuy nhiên, đối chiếu với các quy định hiện hành tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật 

Chứng khoán năm 2021 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành, Quy chế Tổ chức và 

hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành đang có nhiều điểm không phù hợp. 

Để Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với quy định pháp luật, Ban Kiểm soát 

đã hoàn thiện và sửa đổi các nội dung tại Quy chế hiện hành. 

Căn cứ thẩm quyền của Ban Kiểm soát được pháp luật quy định, Ban Kiểm soát kính 

trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị xem xét thông qua các nội dung sau: 

1. Chấp thuận toàn bộ nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty 

CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội theo Dự thảo đính kèm. 

2. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua là 

duy nhất, có hiệu lực áp dụng ngay sau khi Nghị quyết ban hành được thông qua, thay thế 

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát được ban hành kèm theo Quyết định 

số 10-2011/QĐ-HĐQT ngày 15/06/2011. 

3. Giao Trưởng Ban kiểm soát SHS chịu trách nhiệm ký ban hành và cùng các Thành viên 

Ban Kiểm soát tổ chức thực hiện, điều chỉnh,sửa đổi, bổ sung nội dung quy chế phù hợp 

với quy định pháp luật hiện hành. 



 

 

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét thông qua. 

Trân trọng cám ơn! 

 T/M. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

PHẠM THỊ BÍCH HỒNG 

                                                                                                                                            


