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2021CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG 
NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG 

MẠI 
---------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
------------------------------------- 

Số:       /2021/TTr – ĐHĐCĐ 
                    

                 
  Hà nội, ngày     tháng  6 năm 2021 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 
Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại 

 
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại; 

 

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cung ứng 

Nhân lực Quốc tế và Thương mại (Điều lệ) như sau: 

1. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực Quốc tế 

và Thương mại gồm 21 chương và 62 điều. Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung một số 

nội dung Điều lệ được nêu trong Phụ lục Danh mục Điều lệ. Dự thảo toàn văn Điều lệ và 

Phụ lục Danh mục Điều lệ kèm theo Tờ trình này đã được đăng trên Website công ty. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng cảm ơn. 
 

Nơi nhận: 
- Các cổ đông 
- HĐQT, BKTNB 
- Lưu VP, TK HĐQT 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Đức Nam 
 
 
 

 


