
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG ---------------- Số:......./TTr-KBE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- Tp. Rạch Giá, ngày 20 tháng 05 năm 2022.  TỜ TRÌNH  (V/v sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát). -----------   Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sách – TBTH Kiên Giang.   - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; - Căn cứ Công văn số 3789/UBCK-GSĐC ngày 21/07/2021 của UBCK Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang. Ngày 17/09/2021, Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang đã chính thức hoàn tất thủ tục hủy đăng ký chứng khoán và không còn là công ty đại chúng chịu sự điều tiết của Luật Chứng khoán. Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là các yêu cầu mới trong công tác quản trị, kiểm tra, giám sát công ty cổ phần quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020. Ban Kiểm soát công ty đã tiến hành rà soát để sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban cho phù hợp với quy mô hoạt động hiện tại của công ty và phù hợp với Luật Doanh Nghiệp năm 2020.  Ban Kiểm soát công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi của Quy chế (Đính kèm nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS). Trân trọng cảm ơn!                 TM. BAN KIỂM SOÁT              TRƯỞNG BAN                     Lê Thị Thùy             


