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TỜ TRÌNH
Về việc bầu bổ sung thành viên BKS đối với Bà Bùi Thị Huế
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Căn cứ vào điều lệ Công ty hiện hành và Luật doanh nghiệp;
Để BKS công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định
của pháp luật và Điều lệ Công ty, cổ đông lớn của Công ty là bà Lê Thị Ngà đã giới
thiệu bà Bùi Thị Huế để Ban thường trực HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ
phần Cơ khí xây dựng và Tư vấn thiết kế 30.4 để bầu bổ sung là thành viên Ban kiểm
soát nhiệm kỳ 2019-2023. Thông tin tóm tắt về Bà Bùi Thị Huế như sau:
- Họ tên: Bùi Thị Huế

Sinh ngày: 10/05/1984

- Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

- Trình độ học vấn: Đại học
- Lĩnh vực công tác: Nhân viên thủ quỹ phòng TCKT
- Nơi làm việc: Công ty CP ô tô TMT
- Quan hệ với người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT, kế toán trưởng
Công ty: Không có quan hệ thân thích.
Ban thường trực HĐQT xét thấy, bà Bùi Thị Huế là người có chuyên môn, kinh
nghiệm công tác trong lĩnh vực Tài chính, có năng lực trong công tác quản lý doanh
nghiệp vừa và nhỏ, phù hợp với yêu cầu công tác của Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng
và Tư vấn thiết kế 30.4. Vì lý do trên, Ban thường trực Công ty trình ĐHĐCĐ công ty
bầu bổ sung bà Bùi Thị Huế là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023.
Trên đây là Tờ trình của Ban Thường trực HĐQT Công ty kính trình Đại hội
đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Bùi
Thị Huế làm thành viên BKS Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và Tư vấn thiết kế 30.4
nhiệm kỳ 2019-2023.
Nơi nhận:
- Như trên;

T/M. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH HĐQT

- Lưu TCHC.
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