
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CÔNG TRÌNH  CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH 

Số: 02 /TTr-CTCP-BKS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP.Hồ Chí Minh, ngày  16   tháng 3 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH  
V/v:  Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát. 

 

  

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

 

Căn cứ: 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;  

- 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; 

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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 thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành Luật Doanh nghiệp số 

59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-

CP, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Cầu phà TP. Hồ Chí Minh đã xây 

dựng Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo mẫu tại Phụ lục IV ban 

hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC và phù hợp với Điều lệ Công ty để 

trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.    

(Toàn văn Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm Tờ trình 

này). 

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. 

Trân trọng. 

  

Nơi nhận: 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

- Như trên 

- Lưu; 
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