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TỜ TRÌNH 
Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát 

 _______  

 

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Bắc Hà 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã 

Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa III kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực 

từ ngày 01/07/2015; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thuỷ điện Bắc Hà đã 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/1/2008 và điều lệ sửa đổi bổ sung được 

ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/04/2018; 

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Cao Tất Thành ngày 

26/03/2019, 

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ 

phần thủy điện Bắc Hà thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát 

đối với Ông Cao Tất Thành theo nguyện vọng cá nhân như trong đơn từ nhiệm (Xin gửi 

kèm đơn từ nhiệm của Ông Cao Tất Thành) và thông qua bầu bổ sung thành viên Ban 

kiểm soát theo điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp quy định. 

Kính đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty xem xét và thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UVHĐQT, BKS (email); 

- Lưu HĐQT, TCHC. 

 
 

 

  

      

 

 

  


