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Dự thảo 

TỜ TRÌNH 
v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động  

Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO 
 

  Nhằm phân định rõ hơn thẩm quyền quản lý nhân sự của Hội đồng quản trị 

và Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần 

Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO; xác định cụ thể đối tượng “người quản lý quan 

trọng” thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT là các Phó Tổng giám đốc, Kế toán 

trưởng và Trưởng các đơn vị trực thuộc. 

  Hội đồng quản trị đã thống nhất chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều 

lệ Tổ chức và Hoạt động trình Đại hội đồng cổ đông như sau: 

Sửa đổi, bổ sung điểm j khoản 3 Điều 26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động, cụ thể:  

“ Điều 26: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị: 

…………………………… 

3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lê, các quy chế 

nội bộ của Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định. Hội 

đồng quản trị có các quyền hạn và nghĩa vụ sau đây: 

……………….. 

j) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng giám 

đốc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với các Phó 

Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc các 

chi nhánh theo đề nghị của Tổng giám đốc; quyết định tiền lương và quyền lợi 

khác của những cán bộ quản lý đó. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với 

các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);  

………………” 

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông 2017 xem xét thông qua. 
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