
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH KIÊN GIANG ---------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------------------- Kiên Giang, ngày .... tháng 5 năm 2022.  NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (Kèm theo Tờ trình số...... ngày ...... của HĐQT)   Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sách – TBTH Kiên Giang.  - Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; - Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang năm 2021 và dự thảo Điều Lệ hoạt động công ty năm 2022; - Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang năm 2021.  TT Nội dung cần sửa đổi, bổ sung Quy chế cũ 2021 Quy chế mới 2022 Ghi chú 1 Điều 3, bỏ 02 (hai) thuật ngữ tại điểm c và f c. Luật chứng khoán là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ...... f. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán. Không có   Không có  2 Sửa đổi khoản 4 Điều 19 Điều 19: ....... 4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin. Điều 19: ....... 4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.  Bỏ phần in đậm  
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