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Hà Nội, ngày  26 tháng  4  năm 2013 

 

TỜ TRÌNH 
V/v: Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2016 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

  

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV2; 

Năm 2013 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2010-2013 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ 

phần Đầu tư PV2. Do vậy, để tuân thủ các quy định của pháp luật và nhằm đáp ứng được 

yêu cầu quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty sẽ tiến hành 

bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2016 cụ thể như sau: 

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên; 

2. Tiêu chuẩn và điều kiện để đề cử, ứng cử thành viên BKS. 

2.1 Theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Công ty PV2; Luật Doanh nghiệp 2005 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện 

sau đây: 

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm 

thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, 

em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người 

quản lý khác. 

- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên 

Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty 

PV2. 

2.2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty PV2, điều kiện được đề cử và 

ứng cử thành viên BKS như sau: 

- Các cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên 

tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau 

để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền 

biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 

10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% trở lên được đề cử  đủ số 

ứng viên.  
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3. Danh sách ứng viên để bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2016. 

Căn cứ báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát của các cổ 

đông/nhóm cổ đông, 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ứng viên 

đủ tiêu chuẩn được các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử và tiến hành bầu thành viên Ban 

kiểm soát, như sau: 

 Họ và tên: ............................ 

 Ngày sinh: ....................... 

 Địa chỉ: ............................ 

 Trình độ chuyên môn: …………………….. 

 Chức vụ: .......................... 

 Họ và tên: ............................ 

 Ngày sinh: ………………. 

 Địa chỉ: ………………….. 

 Trình độ chuyên môn: …………………….. 

 Chức vụ: ........................... 

 Họ và tên: ............................ 

 Ngày sinh: ………………. 

 Địa chỉ: ………………….. 

 Trình độ chuyên môn: ……………………. 

 Chức vụ: ........................... 

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

Trân trọng./. 

  

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 


