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TỜ TRÌNH 

Về việc nhân sự Ban kiểm soát  

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Công hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, 

Vận hành và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển PTSC; 

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng 

Công trình dầu khí biển PTSC (POS) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi 

thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 như sau: 

Ngày 04/6/2020, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 

(PTSC) – cổ đông tổ chức nắm giữ 84,95% vốn cổ phần của Công ty đã có Nghị quyết 

số 221/NQ-DVKT-HĐQT về việc công tác cán bộ. Theo Nghị quyết: ông Nguyễn Văn 

Bảo – Kế toán trưởng Tổng công ty PTSC thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm 

soát và thôi tham gia BKS tại Công ty POS; Tổng công ty PTSC giới thiệu ông 

Trương Trọng Huy – Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty để bầu giữ 

chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty POS (kiêm nhiệm). 

Công ty POS đã triển khai các thủ tục liên quan, công bố việc tiến hành lập danh 

sách ứng viên và tổ chức bầu nhân sự của Ban kiểm soát đến các cổ đông theo quy 

định.   

Trên cơ sở tổng hợp danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn làm Thành viên Ban kiểm 

soát được giới thiệu từ các cổ đông đủ điều kiện theo quy định, Công ty POS đã lập 

danh sách ứng viên như sau: 

STT Họ tên ứng viên Người giới thiệu 

1.  Ông Trương Trọng Huy  - Tên cổ đông: Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ 

thuật Dầu khí Việt Nam  

- Số cổ phần sở hữu: 33.980.700 CP 

- Tỷ lệ sở hữu: 84,95% VĐL  

- Thời gian sở hữu: liên tục trên 6 tháng 

Để đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ cũng như sự ổn 



định trong hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông các 

nội dung sau: 

1. Chấp thuận thôi chức vụ Trưởng Ban kiểm soát và thôi tham gia Ban kiểm 

soát đối với ông Nguyễn Văn Bảo. 

2. Tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát từ danh sách ứng viên 

được lập theo trình tự thủ tục quy định tại Quy chế bầu cử đã thông qua. 

(Các thông tin, tài liệu liên quan chi tiết như Hồ sơ đính kèm). 

Ban kiểm soát trân trọng kính trình Đại hội xem xét và thông qua. 

 

  TM. BAN KIỂM SOÁT 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông; 

- Thành viên HĐQT ; 

- Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát; 

- Lưu : VT, Thư ký. 

 TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bảo 
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