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Bà Rịa Vũng Tàu,ngày      tháng 5 năm 2019 

TỜ TRÌNH 

V/v Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  

nhiệm kỳ 2017 – 2022 

Căn cứ: 

  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày  26/11/2014; 

 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phước Hòa Fico; 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:  

1. Miễn nhiệm thành viên BKS:  Công ty Cổ phần Phước Hòa Fico trình Đại hội 

đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Minh Đức - Thành viên Ban 

kiểm soát, có đơn từ nhiệm từ tháng 9/2018, với lý do: đã nghỉ việc.   

2. Bầu cử bổ sung thành viên BKS: Căn cứ theo tình hình thực tế, để đảm bảo 

cho Ban kiểm soát có đủ số lượng thành viên và thực hiện công tác kiểm soát 

hoạt động của Công ty được kịp thời;  Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ 

đông thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành 

viên đã từ nhiệm.  

Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát : Căn cứ văn bản số 444/CV-FiCO ngày 

21/5/2019, Tổng Công ty VLXD số I  là Cổ đông  hiện  đang sở hữu 1.846.666 cổ 

phần ( chiếm tỷ lệ 73,86% ) tại Công ty cổ phần Phước Hòa Fico;  đề cử Ông 

Nguyễn Xuân Hùng  ( sơ yếu lý lịch đính kèm), tham gia ứng cử bầu thành viên 

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phước Hòa Fico.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty xem xét thông qua./. 

Trân trọng ./. 

                  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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