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TỜ TRÌNH 
v/v Thông qua                    H         và các Quy chế  

của Công ty C       N              ế   VI A   

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

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

hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 

2019; 

- 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, 

                         ều chỉnh, bổ sung, sửa  ổi   ề                  ế Tổ 

chức và hoạ    ng của Công ty cho phù hợp với Luật hi n hành và phù hợp với thực 

tế hoạ    ng, kính        ạ  h         ổ      thông qua: 

1.   ều l  tổ chức và hoạ    ng Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO. 

2. Quy chế hoạ    ng của    T. 

3. Quy chế n i b  về qu n tr  Công ty. 

4. Quy chế hoạ    ng của Ban kiểm soát. 

H     ng qu n tr         ại h i       ổ      xem xét thông qua. 

Trân trọng, 

  TM. HỘI  ỒNG QUẢN TRỊ 

  Chủ tịch 

    

  
        

 Huỳnh Ngọc Thông 
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