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Quy ch ho3t dng cüa Ban kiêm soát 

QUY CHE HOT BONG CUA BAN KIEM SOAT 
CONG TY CO PHAN DAU TU' PHAT TRIEN SAI GON CO.OP 

Can cii' Luat  Chi'ng khoán sl 54/2019/QHJ4 ducic Qulc hi nuác Cong  hôa xã h5i chz 
nghia Viçt Nam thông qua ngày 26/11/20] 9: 

Can ct Lut Doanh nghip sl 59/2020/QH14 dzcçrc Quo'c h5i nzthc Ct5ng hôa xd h3i chü 
nghra Viçt Nam thông qua ngày 1 7/6/2020, 

Can th Nghj djnh sl 155/2020/ND-cF ngày 3 1/12/2020 cia ChInh phi quy djnh chi tilt thi 
hành mt so diêu cia Luqt Chtng khoán; 

Can cz Thong tu56 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 clia Bô tru'àngB Tài chinh hwàng 
dan mi7t so diêu ye quán tr/ cong ly áp ding dOi vái cOng ty dgi chzng tçii Nghj djnh sO 
155/2020/ND-CF ngày 31/12/2020 cia ChInhphi quy dfnh chi tiêt thi hành mQt so diêu cia 
Lut Ching khoán, 

Can cü Diu /çi  COng ty Co2  phn Ddu tu Phát tridn Sài Gôn Co. op ngày 02/] 1/2021; 

Can ci Nghj quylt Dcii h7i dng cl dông COng ty C phn Du tu' Phát triln Sal Gdn Co. op 
so 01/2021/NQ/DHDCD ngày 02/11/2021; 

Ban kilm soát ban hành Quy chl hogt dng cla Ban kilm soát Cong ty Cdphn Dcu tu' Phát 
triên Sal Gôn Co. op bao gOm cOc ni7i dung sau: 

Chtroiigl 

QUY B!NH  CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh và dôi tirqng áp ding 

1. Ph.m vi diu chinh: Quy ch hot dng cüa Ban kim soát (sau day gi tt là "Quy ch") 
quy djnh ca câu to chüc nhân sr, tiêu chuân, diêu kin, quyên và nghia vi cüa 
Ban kiêm soát và các thành viên Ban kiêm soát theo quy djnh tai  Lut Doanh nghip, 
Diêu l Cong ty CO phân Dâu tu Phát triên Sài Gôn Co.op (sau day gi tat là "Cong ty") 
va các quy djnh khác có lien quan. 

2. Di tixcing áp diing: Quy chê nay duqc áp diing cho Ban kiêm soát và các thành viên 
Ban kiêm soát. 

Diêu 2. Nguyen tác hot dng cüa Ban kim soát 

Ban kim soát lam vic theo nguyen tc ttp th. Các thành viên cUa Ban kim soát chju 
trách nhim Ca nhân ye phân vic cUa minh Va cüng chju trách nhim tnróc D.i hi dông cô 
dOng, truâc pháp 1ut ye các cOng vic, quyêt djnh cüa Ban kiêm soát. 
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Quy ch hot dng cüa Ban kim soát 

Chtrnng II 

THANH VIEN BAN KIEM SOAT 

Diu 3. Quyên, nghia vi và trách nhim cüa thành viên Ban kiêm soát 

1. Tuân thu diing pháp 1u.t, Diu 1 Cong ty, nghj quyt Di hi dng cô dông và dao  dirc 
nghe nghip trong thirc hin quyn và nghTa v11 diiçc giao. 

2. Thirc hin quyn và nghia vi duçic giao mt cách trung thirc, can trong, tot nhât nh&m 
báo dam li Ich hp pháp tôi da cüa Cong ty. 

3. Trung thành vâi 1i Ich cüa Cong ty va c dông; không 1m diing dja vj, chüc v và si:r 
diing thông tin, bI quyêt, co hi kinh doanh, tài san khác cüa Cong ty dê tix li hoc 
phiic vi igi Ich cüa to chc, cá nhân khác. 

4. Nghia vi khác theo quy djnh cña Lut Doanh nghip và Diu 1 Cong ty. 

5. Tnx&ng hçip vi phm quy djnh tai các khoãn 1, 2, 3 và 4 Diu nay ma gay thit hai  cho 
Cong ty hoic ngithi khác thI thành viên Ban kiêm soát phãi chju trách nhim cá nhân 
hoac lien dOi bôi thu&ng thit hai  do. Thu nhp và li ich khác ma thành viên Ban kiêm 
soát có duçc do vi pham phâi hoàn trã cho Cong ty. 

6. Trtthng hqp phát hin có thành viên Ban kim soát vi pham trong th%rc hin quyén và 
nghia vi dirc giao thI phãi thông báo bang van bàn den Ban kiêm soát, yêu câu ngui 
có hành vi vi phm châm dirt hành vi vi phm và khàc phi1c hu qua. 

Diêu 4. Nhim k' và s ltrçrng thành viên Ban kim soát 

1. Ban kim soát có 03 thành viên, nhim kS'  cüa thành viên Ban kim soát khOng qua 
05 nàm và có the duGc bâu 1a  vi so nhim k không han  chê. 

2. Thành viên Ban kim soát không nht thi& phãi là c dOng cüa Cong ty. 

3. Ban kim soát phãi có hon mt tha s thành vién thithng trü i Vit Nam. 

4. Trithng hçip thàuh viên Ban kim soát có cüng thai dim k& thuc nhiêrn k' ma thành 
viên Ban kiêm soát nhim kS'  mth chua duoc bâu thi thành viên Ban kiêm soát dã hêt 
nhim k' vn tiêp tic thirc hin quyên và nghTa vii cho den khi thành viên Ban kiêm soát 
nhim k' mOi ducvc btu và nh.n nhiêm vi. 

Diu 5. Tiêu chun Va diu kiên thành viên Ban kim soát 

1. Thành viên Ban kim soát phãi dáp üng các tiêu chuân và diu kin sau day: 

a) KhOng thuc di tt.rçmg theo quy djnh tai  khoãn 2 Diu 17 cUa Lust  Doanh nghip; 

b) Duçic dào tao  mt trong các chuyên ngành v kinh t, tài chInh, k toán, kim toán, 
1ut, quãn trj kinh doanh hoc chuyên ngânh phü hçp vâi hoat dng kinh doanh cüa 
COngty; 
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Quy ch hot dng cüa Ban kim soát 

c) Không phãi là nguài có quan h gia dInh cüa thành viên Hi dng quàn trj, 
Tong Giám dôc và nguYi quãn l' khác; 

d) Không phãi là ngiRii quãn 1' Cong ty, không nht thMt phãi là Co dOng hoc 
ngrnii lao dng cüa Cong ty; 

e) Không duçic lam vic trong b phn k toán, tài chInh cüa Cong ty; 

f) Không duçic là thành viên hay nhân viên cüa t chute kim toán diiçic cMp thun 
th?c hin kiêm toán các báo cáo tài chinh cüa Cong ty trong 03 näm lien trtxàc do; 

g) Tiêu chuân và diêu kin khác theo quy djnh khác cña pháp lu.t có lien quan và 
Diêu l Cong ty. 

2. Ngoài các tiêu chun, diu kin quy djnh t?i  khoãn 1 Diu nay, thành viên Ban kim soát 
cong ty dai  ch(ing theo quy djnh t?i diem b khoãn 1 Diêu 88 cüa Luat Doanh nghip không 
duqc là nguthi có quan h gia dinh cüa ngLri quail l doanh nghip cUa Cong ty và cong 
ty m; ngithi dai  din phân von cüa doanh nghip, ngtthi dai  din phân von nhà nurOc tai 
cong ty mçvà ti Cong ty. 

Diu 6. Trir&ng Ban kim soát 

1. Trtxâng Ban kim soát phái có b&ng tt nghip dti h9c tth len thuc mt trong các 
chuyên ngành kinh tê, tài chInh, kê toán, kiêm toán, lut, quail trj kinh doanh hoc 
chuyên nganh có lien quan den hoat dng kinh doanh cüa Cong ty. 

2. Trithng Ban kim soát do Ban kim soát bu trong s các thành viên Ban kim soát; 
vic bâu, mien nhim, bãi nhim theo nguyen tàc da so. 

3. Quyn và nghia vi•i cüa Trixmg Ban kim soát do Diu l Cong ty quy djnh. 

Diu 7. D cfr, frng cfr thành viên Ban kim soát 

1. C dông hoc nhOm c dông sâ h13.'u tü5% ttng s c phn ph thông tr& len cO quyn 
dê cü ngwii vào Ban kiêrn soát. Vic dê ci:r ngTthi vào Ban kiêm soát th%rc hin nhu sau: 

a) Các c dongph thông hctp thành nhómd d cur ngithi vào Ban kim soát phái 
thông báo ye vic hqp nhóm cho các cô dông dir h9p biêt tnthc khi khai mac 
Dai hi dông cô dông; 

b) Can cur s luçing thành viên Ban kim soát, c dông hoc nhóm ct dOng quy djnh 
tai khoãn nay duqc quyên dê cur mt hoc rnt so ngithi theo quyet djnh cUa Dai 
hi dOng Co dông lam urng cü viên Ban kiêm soát. Trung hçTp so üng cu'r viên 
duqc cô dông hoac nhóm CO dông de cur thâp hon sO urng cur viên ma h9 duçrc 
quyên dê cur theo quyêt djnh cüa Dai  hi dOng cO dông thi sO üng cü vien cOn 1a 
do Hi dOng quân trj, Ban kiêm soát và các cO dOng khác dê cCr. 

2. Tru4ng hçp s krcng 1rng cur vien Ban kim soát thông qua d cü và u'mg cur vn khOng dU 
sO krgng can thiêt theo quy djnh tai  khoan 5 Diêu 115 Lut Doanh nghip, Ban kiem soát 
duxrng nhim giài thiu them 'crng cü viên hoc tO chüc d cur theo quy djnh ti Dieu l Cong 
ty, Quy chê ni b ye quan trj cong ty và Quy che hoat dng cüa Ban kiem soát. Vic Ban 

4 



Quy ch hot dng cüa Ban kim soát 

kim soat drnmg nhim giri thiêu them üng cü viên phãi ducc cong b6 rö rang truâc khi 
Dai hôi dông cô dông biêu quyêt bâu thành viên Ban kiêm soát theo quy djnh cüa pháp lu3t. 

Diêu 8. Cách thfrc bu, min nhim, bãi nhim thành viên Ban kim soát 

Vic bu, min nhim, bãi nhim thãnh viên Ban kim soát thutc thm quyn cüa 
Di hi dông cô dOng. 

2. Vic biu quyt bu thãnh viên Ban kim soát phãi thirc hin theo phiscmg thirc bu 
don phiêu, theo do mi cô dông có tng s phiu biéu quyêt tirnng üng vri tOng so cô 
phân sO' hüu nhân vO'i so thành viên duçic bu cüa Ban kiêm soát và cô dong có quyên 
don hêt hoc mt phân tong so phiêu bâu cüa minh cho mt hoc mt so üng cü viên. 
Nguài trñng cü thành viên Ban kiêm soát dixçc xác djnh theo sO phiêu bâu tInh tfr cao 
xuOng thâp, bat dâu tO' O'ng ci:r viên có so phiêu bâu cao nhât cho den khi dü so thành 
viên quy djnh tai  Diêu 1 Cong ty. Tnthng hçip CO tO' 02 O'ng cO' viên trO' 1êndt cüng so 
phiêu bâu nhu nhau cho thành viên cuôi ci1ng cüa Ban kiêm soát thI së tiên hành bâu 
'aj trong sO các ing cO' viên cO so phiêu bâu ngang nhau hoc 1%ra ch9n theo tiêu chI 
quy djnh ti quy chê bâu cr hoc Diêu l Cong ty. 

Diu 9. Các trirô'ng h9'p min nhim, bãi nhim thành viên Ban kiêm soát 

Dai hi dng c dOng min nhim thành viên Ban kim soát trong trixrng hp sau day: 

a) Không con dü tiêu chun và diu kin lam thành viên Ban kim soát theo quy djnh 
ti Diêu 169 cüa Lut Doanh nghip; 

b) Co dan tO' chirc và &rgc ch.p thun; 

c) Tn.rO'ng hqp khác do Diu 1 Cong ty quy djnh. 

2. Dai  hi dng c dông bai nhim thành viên Ban kim soát trong tnrO'ng hçip sau day: 

a) Không hoàn thành nhim vii, cOng vic drcc phân cOng; 

b) Khong thirc hin quyn và nghia vii cüa mInh trong 06 tháng lien tic, trO' 
tri.thng hqp bat khã kháng; 

c) Vi phm nhiu 1n, vi phm nghiem tr9ng nghTa vi cüa thãnh vien Ban kim soãt 
theo quy djnh cüa Lutt Doanh nghip và Diêu 1 Cong ty; 

d) TruO'ng hçip khác theo nghj quyt Di hi dng c dông. 

Diu 10. Thông báo v bu, min nhim, bãi nhim thành viên Ban kiêm soát 

TrixOng hçp däxác djnh duçic O'ng Cu viên Ban kim soát, COng ty phãi cOng b thông 
tin lien quan den các ing cO' viên tOi thiéu 10 ngày trtxàc ngay khai mac  h9p Di hi 
dong cO dong trên trang thông tin din tO' cüa COng ty dê cO dOng có the tim hiêu ye 
cãc ung Cu viën nay truàc klii bO phiu, ung cü viën Ban kiêm soãt phãi cO cam kët 
bng van ban ye tinh trung thrc, chInh xác cUa các thông tin cá nhân duçic cOng bO và 
phãi cam kt thirc hin nhim vi mt cách trung thrc, can trong và vi igi Ich cao nhât 
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Quy ch ho3t dng cüa Ban kim soát 

cüa Cong ty nu duçc bu lam thành viên Ban kim soát. Thông tin lien quan den irng 
cir viên Ban kiêm soát &rçc cong bô bao gôm: 

a) HQ ten, ngày, tháng, nàm sinh; 

b) TrInh d chuyên môn; 

c) Qua trinh cOng tác; 

d) Các chirc danh quán 1' khác; 

e) Lçi Ich có lien quan ti Cong ty và các ben có lien quan cUa Cong ty; 

f) Các thông tin khác (nu co) theo quy dinh tai  Diu 1 Cong ty; 

g) Cong ty phãi cO trách nhim cong b thông tin v các cong ty ma üng cü vién 
dang 11am gifr các chüc danh quán 1' và các li ich có lien quan tâi Cong ty cüa 
üng cir viên Ban kiêm soát (nêu cO). 

2. Vic thông báo v kt qua bu, min nhim, bäi nhim thành viên Ban kim soát thirc 
hin theo các quy djnh hixórng dn v cong bô thông tin. 

Chtro'ng HI 

BAN KIEM SOAT 

Diêu 11. Quyn, nghia vi và trách nhim cüa Ban kiêm soát 

1. Ban kim soát thirc hin giám sat Hi dng quãn trj, Tng Giám dc trong vic quãn l' 
và diêu hành Cong ty. 

2. Kim tra tInh hçip Ii', hçrp pháp, tInh trung thirc và mirc d cn tr9ng trong quán 1', diu 
hãnh hoat dng kinh doanh; tInh h thông, nhât quán và phü hçip cüa cOng tác kê toán, 
thông kê và l.p báo cáo tài chInh. 

3. ThAm djnh tInh d.y dñ, hp pháp và trung th%rc cüa baa cáo tInh hInh kinh doanh, báo 
cáo tài chInh hang näm và 06 tháng cUa Cong ty, baa cáo dánh giá cOng tác quán l cüa 
Hi dOng quán trj và trInh báo cáo thâm djnh tai  cuc h9p Dai  hi dOng cô dông thithng 
niên. Rà soát hçrp dông, giao djch vOi nguâi CO lien quan thuc thâm quyên phë duyt 
cüa Hi dông quán trj hoc Dai  hi dOng cO dOng và dua ra khuyen nghj ye hçip dong, 
giao djch can có phê duyt cüa Hi dOng quán trj hoc Dai  hii dông cO dông. 

4. Rà soát, kim tra và dánh giá hiu l?c  và hiu qua cüa h th6ng kim soát ni b, 
kiêm toán ni b, quán 1 rCii ro và cãnh báo sam cüa Cong ty. 

5. Xem xét s k toán, ghi chép k toán và các tài 1iu khac cüa Cong ty, cong vic quán 
li', diêu hành hot dng cüa Cong ty khi xét thây can thiêt hoc theo nghj quyêt Dai  hi 
dOng cô dong ho.c theo yêu câu cia cô dOng hoc nhóm cô dOng quy djnh tai  khoãn 2 
Diu 115 Lutt Doanh nghip. 
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Quy ch hoat dng cüa Ban kim soát 

6. Khi Co yêu cu cüa c dông hoc nhóm c dông quy djnh tai  khoãn 2 Di&u 115 Lust 
Doanh nghip, Ban kiêrn soát thirc hin kiém tra trong thai han  07 ngày lam vic kê tir 
ngày nhn duçic yeu cau. Trong thxi han  15 ngày kê tir ngày kêt thüc kiêm tra, Ban 
kiêrn soát phãi báo cáo ye nhing van dê duçic yeu cau kiêm tra den Hi dông quãn trj 
và cô dông hoc nhóm cô dông có yeu câu. Vic kiêm tra cüa Ban kiêm soát quy djnh 
tai khoãn nay không ducic can trâ hoat dng bInh thi.thng cüa Hi dông quán tn, không 
gay gián doan diêu hành hot dng kinh doanh cüa Cong ty. 

7. Kin nghj Hi dng quãn trj hoc Di hi dng c dông bin pháp süa di, bô sung, cai 
tiên cc câu to chüc quán lr, giám sat và dieu hành boat dng kinh doanh cüa Cong ty. 

8. Khi phát hin có thành viên Hi dng quail tn, Ttng Giám dc vi phm quy djnh tti Diu 
165 Lutt Doanh nghip phái thông báo ngay bang vn ban cho Hi dOng quãn trj, yêu câu 
ngtthi cO hành vi vi pham châm dü't hành vi vi phm và cO giái pháp khàc phc hau  qua. 

9. Tham dr và tham gia thäo 1un tai  các cu)c hQp Dai  hi dng c dong, Hi dng quãn t4 
vã các cuc h9p khác cüa Cong ty. 

10. Sir ding Ui vn dc1p, b phn kim toán ni b ciia Cong tyd thrc hin nhim vi duçc giao. 

11. Ban kim soát có th tham kháo ' kin cüa Hi dng quán trj tnróc khi trInh báo cáo, 
kêt lun và kiên nghj len Dai  hi dông cO dong. 

12. Kim tra ttrng vnd cii th lien quan dn quãn l, diu hành hoat dng ciia Cong ty 
theo dê ngh cüa cô dông. 

13. Yêu cu Hi dng quán trj phái triu t.p h9p bt thithng Dai  hi dng c dông. 

14. Thay th Hi dng quán trj triu tp h9p Dai  hi dng cô dong trong thi han  30 ngãy 
trong tnthng hçp Hi dông quail trj không triu ttp hp Dai  hi dông cô dông theo quy 
djnh tai  khoãn 3 Diêu 140 Lut Doanh nghip. 

15. D nghj Chü tjch Hi dng quãn trj phãi triu tp hQp Hôi dông quán trj. 

16. Xem xét, trIch hic, sao chép mt ph.n hoc toàn b ni dung kê khai danh sách nguOi 
cO lien quan va lci jch cO lien quan duçic kê khai quy djnh tai  khoãn 1 và khoán 2 
Diêu 164 Lutt Doanh nghip. 

17. D xut và kin nghj Dai  hi dng c dông phê duyt danh sách t chirc kim toán 
du?c chap thun thc hin kiêm toán báo cáo tãi chInh cüa Cong ty; to chüc kiêm toán 
duc chap thun thirc hin kim tna các hoat dng cüa Cong ty khi xét thây can thiêt. 

18. Chju trách nhim tnxâc c dong v hoat dng giám sat cüa mInh. 

19. Giám sat tInh hInh tai chmnh Cong ty, vic tuân thU pháp 1u.t cUa thành viên Hi dng 
quán tn,  Tong Giám dOc, ngui quán l' khác trong các boat dng. 

20. Dam bão phi hp hoat dng vi Hi dng quân tnj, Tong Giám doe và cO dông. 

21. TruO'ng hçip phát hin haith vi vi pham pháp luat hoc vi pham Diu l Cong ty cUa 
thânli viên Hi dng quãn tnj, Tng Giám dôc và ngithi diêu hành doanh nghip khác, 
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Quy ch hot dçIng cüa Ban kim soát 

Ban kim soát phãi thông báo b&ng van ban cho Hi dng quãn trj trong vông 48 gii, 
yêu câu ngithi có hành vi vi pham chm düt vi phtm và Co giãi pháp khãc phçic hu qua. 

22. Xây dirng Quy ch hoat dng cUa Ban kim soát và trinh Dti hi dng c dông thông qua. 

23. Chimg kin Hi dng quãn trj t chüc kiêm phiu và1p bien ban kim phiu nu duc 
Hi dông quãn trj yêu câu trong trueing hcp lay ' kiên cô dông bang van ban dê thông 
qua nghj quyêt cña Dti hi dông c& dong. 

24. Tnrâng Ban kim soát diu hành d Dai  hi dng c dông bu chü ta cuc hcp dôi 
vi tmng hçp Chü tjch Hi dông quán trj yAng mt hoc t?m  thi mat khA nAng lAm 
vic mA các thành vien Hi dông quAn trj con li không bAu duçic ngtthi lAm chü t9a. 
Tru&ng hçp nAy, ngixi có so phiêu b.0 cao nhât lam chü t9a cuc hçp. 

25. Thirc hin các quyn và nghia vi khác theo quy dlnh  cüa Lutt Doanh nghip, Diêu l 
Cong ty vA nghj quyêt cCia Dai hOi dông cO dông. 

Diu 12. Quyen dirçc cung cap thông tin cüa Ban kim soát 

1. Tài lieu và thông tin phAi duçc giri dn thAnh viên Ban kim soát cüng th&i diem và 
theo phixang thüc nhu dôi vOi thAnli viên Hi dông quAn trj, bao gôm: 

a) Thông bAo mi hpp, phik ly r kik thành viên Hi d&ig quàn trj và tài lieu kern theo; 

b) Nghj quyt, quyt djnh và biên bàn h9p cüa Dai  hi dng c dông, Hi dng quàn tn; 

c) Báo cáo cüa Tng Giám dc trInh HOi  dng quAn tn ho.c tAi 1iu khác do Cong 
ty phát hAnh. 

2. Thành viên Ban kim soát có quyn tip cn h so', tài lieu cüa Cong ty liru giü tai  trii 
sâ chInh, chi nliAnh và dja diem khAc; có quyên den dja diem lAm vic cüa ngiJi quAn 
1 và nhân viên cüa Cong ty trong gi0 lam vic. 

3. Hi dng quân lij, thành viên Hi dng quân tn, TngGiám dc, ngirii quãn 1 khác phAi 
cung cap day dü, chinh xác, kjp thñ thông tin, tAi lieu ye cong tác quAn 1', diêu hành va hot 
dng kinh doanh cüa Cong ty theo yêu cu cüa thành viên Ban kiêm soát hoc Ban kiêm soát. 

Diu 13. Bão mt thông tin 

1. ThAnh viên Ban kim soát xü mi thông tin và tài 1iu có dircic trong phm vi thm 
quyên là thành vién Ban kiêm soát vOi sir can tr9ng cAn thiêt và bAo mt trong tntthng 
hçip thông tin di.rgc xêp loti mt theo quy djnh cüa Cong ty vA pháp 1u.t. 

2. ThAnh viên Ban kim soAt không duçic tit 1 ra ben ngoài, cOng b hoc bAng cAch khAc 
cung cap cho ben th ba các thông tin duçc xêp 1oi mat,  các vAn ban tAi lieu cüa Cong ty 
và các thông tin khác lien quan den hoat dng Cong ty, hoc các thông tin mA Cong ty 
chua cOng bô ra ben ngoài. 

3. CAc thành viên Ban kim soát có trách nhim tuân thu bAo mt thông tin theo Diu 1 
Cong ty, Quy chê nay và các quy djnh có lien quan cUa pháp lut. 
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Quy ch hoat dng cüa Ban kim soät 

Biu 14. Trách nhim cüa Ban kim soát trong vic triu tp h9p bat thu*ng Diii hi 
dôngcôdông 

1. Ban kim soát có trách nhim thay th Hi dng quãn tn triu tp hçp Di hi dng c 
dông trong thai han  30 ngày trong tnrang hp Hi dông quãn trj không triu tp h9p 
f)ai hi dông cô dông trong các triio'ng hp sau day: 

a) S thành viên Hi dng quãn trj, Ban kim soát con Iaj  It han s thành viên theo 
quy djnh cUa pháp lut; 

b) Theo yêu c.0 cña c dông hoc nhóm c dông quy djnh tai  khoán 2 Diu 115 
Lust Doanh nghip; 

c) Khi có yeu cu triu tp h9p bt thu?mg Dai  hi dng c dOng cüa Ban kim soát 
nhung Hi dông quãn trj khOng thirc hin. 

2. Tnrang hçp Ban kirn soát không triu tp h9p Dai  hi dông cô dông theo quy djnh thI 
Ban kiêm soát phãi bôi th.thng thit hai  phát sinh cho Cong ty. 

3. Chi phi triu tp và tin hành h9p Dai  hi dng c dông theo quy djnh tai  khoãn 1 Diu 
nay së duc Cong ty hoàn 'a• 

Chirong IV 

CUOC HOP BAN KIEM SOAT 

Diu 15. Cuc hçp ella Ban kim soát 

1. Ban kim soát phài hçp it nh.t 02 ln trong mt 11am, s hrcng thành viên tham dr hcp 
it nliât là hai phân ba so thành viên Ban kiêm soát. 

2. Ban kim soát cO quyn yeu cu thành viên Hi dng quãn trj, Tng Giám dôc và dai 
din to chirc kiêm toán duçc chap thun tham dr và trà ion các van dê can duçc lam rO. 

Diu 16. Biên ban hçp Ban kim soát 

Biên b.n h9p Ban kim soát drn7c 1p  chi ti& và rO rang. Ngithi ghi biên bàn và các thành 
viên Ban kiOm soát tham dir h9p phâi k' ten vào biên bàn cuc h9p. Các biên bàn h9p dlla Ban 
kiOm soát phãi dixçnc hxu giIr nhäm xác djnh trách nhim dlla tllng thành viên Ban kiêm soát. 

Chifong V 

BAO CÁO VA CONG KHAI Lçn ICH 

Diu 17. TrInh báo cáo hng näm 

Các Báo cáo dlla Ban kim soát tai  cuc h9p Dai  hi dng c dông thu&ng niên bao grn 
cácni dung sau dày: 
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Quy ch hoit dng cüa Ban kiêm soát 

1. Báo cáo v kt qua kinh doanh cUa Cong ty, v k& qua ho.t dng cüa Hi dng quán 
trj, TOng Giám dôc dê trInh Di hi dông cô dông thông qua ti cuc h9p Dai  hi dông 
Co dOng thng niên. 

2. Báo cáo tr dánh giá kt qua hot dng cüa Ban kim soát và thành viên Ban kim soát. 

3. Thu lao, chi phi hoat dng và các 1çi Ich khác cüa Ban kim soát và tirng thành viên 
Ban kiêrn soát. 

4. Tng kt các cuc h9p cüa Ban kim soát và các k& 1un, kin ngh cüa Ban kim soát; 
két qua giám sat tmnh hInh hoat dng và tài chinh cüa Cong ty. 

5. Báo cáo dánh giá ye giao djch giüa Cong ty, cong ty con, cong ty khác do Cong ty näm 
quyên kiêm soát trên näm muai phân tram (50%) trO len von diêu l vói thành viên Hi 
dOng quán trjTông Giám dôc và nhüng ngui có lien quan cüa thành viên do; giao djch 
giüa Cong ty vói cOng ty trong dO thành viên Hi dOng quãn In là thành viên sang 1p hoc 
là ngithi quán 1r doanh nghip trong thO'i gian 03 näm gân nhât trtthc thai diem giao djch. 

6. Kt qua giám sat di vâi Hi dng quãn trj, Tang Giám dc và nhfmg nguai diu hánh 
doanh nghip khác. 

7. Kt qua dánh giá slr phi hcp hoat dng giira Ban kim soát vai Hi dng quãn trj, 
Tong Giám doe và các cô dông. 

8. E xut và kin nghj Di hi dng c dông phê duyt danh sách t chirc kim toán 
duçc chap thun thirc hin kiêm toán báo cáo tài chInh cüa Cong ty; to chcrc kiêm toán 
dixçc chap thun thrc hin kiêm tra các hot dng cüa Cong ty khi xét thây can thiêt. 

Diu 18. Tin ltro'ng và quyn lçri khác 

Tin luang, thu lao, thixâng và li ich khác cüa thành viên Ban kim soát ducic thrc 
hin theo quy djnh sau day: 

1. Thành viên Ban kim soát duçc trã tin hrmg, thu lao, thithng và iqi ich khác theo quyt 
djnh cüa Dti hi dông cô dông. f)ti hi dOng cO dông quyêt djnh tong müc tiên hxmg, 
thu lao, thuang, lçi Ich khác và ngân sách hoat dng hang näm cüa Ban kiêm soát. 

2. Thành viên Ban kim soát thrcc thanh toán chi phi an, a, di 'ai,  chi phi sü diring dch v1 
tii van dôc 1p vai rnrc hçip li'. Tong müc thu lao và chi phi nay khong vixçit qua tOng 
ngãn sách hoat dng hang näm cüa Ban kiêm soát dà du?c Dai hOi dông cO dông chap 
thun, tth tnthng hçip Dai  hi dông cO dOng Co quyêt djnh khác. 

3. Tin luang và chi phi hoat dng cña Ban kim soát duqc tinh vào chi phi kinh doanh 
cUa Cong ty theo quy djnh cüa pháp lut ye thuê thu nhp doanh nghip, quy djnh khác 
cüa pháp 1ut CO lien quan và phái duqc 1p thành miic rieng trong báo cáo tài chinh 
hang nAm cüa Cong ty. 

Diu 19. Cong khai các 191 Ich lien quan 

1. Thành yiên Ban kim soát cüa Cong ty phãi kê khai cho Cong ty v các 1i ich lien 
quan cüa minh, bao gôrn: 
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Quy ch hoyt dng ella Ban kim soát 

a) Ten, ma s doanh nghip, dja chi trçi sà chinh, ngành, ngh kinh doanh ella doanh 
nghip ma hç lam chll hoc s& hüu phn vn gop hoc c phân; t' 1 và thai diem 
lam chU, sO' hll'u phân von gop hoc cô phân do; 

b) Ten, ma s doanh nghip, dja chi trii sO' chInh, ngành, ngh kinh doanh ella doanh 
nghip ma nhuiig nguäi có lien quan ella h9 lam chll, dllng sO' hüu hoc sO' hllu 
riêng phân von gop hoc c phân trên 10% von diêu l. 

2. Vic kê khai theo quy dnh tii khoán 1 Diu nay phãi duçic thirc hin trong thO'i hn 07 
ngày lam vice kê tr ngày phát sinE lqi Ich lien quan; vice si:ra dôi, bô sung phãi duçic thông 
báo vài Cong ty trong th&i han  07 ngày lam vic kê tO' ngày có slla dôi, bô sung tlxing llng. 

3. Thành viên Ban kim soát và nhtmg ngrO'i có lien quan ella eác thành viên Ban kim soát chi 
duçc sll ding nh&ng thông tin có duçc nhâ chllc vi ella minh dê phite vti 1çi Ich ella Cong ty. 

4. Thành viên Ban kim soát cO nghia vii thông báo bAng van bàn cho Hii dng quãn trj, 
Ban kiêrn soát ye các giao djch giüa Cong ty, cong ty con, côngty khác do Cong ty 
nam quyên kiêm soát trên nàm muoi phân tram (5 0%) trO' len von diêu l vài thành 
viên Ban kiêm soát hoc vói nhll'ng ngirâi có lien quan dlla thành viên Ban kiêrn soát 
theo quy djnh ella pháp luat.  Dôi vO'i các giao djch nêu trên do Dai  hti dông cô dông 
ho.c Hi dông quãn trj chap thi4n,  Cong ty phài thirc hin cong bô thông tin ye các 
nghj quyêt nay theo quy dnh dlla pháp lut chllng khoán ye cong bO thông tin. 

5. Thành viên Ban kim soát và nhO'ng nguO'i có lien quan ella các thành vien nay khOng 
duçjrc sll ding hoc tiêt l cho ngithi khác các thông tin ni b dê thire hin các giao 
djeh eó lien quan. 

Chtrorng VI 

MOI QUAN HI CUA BAN KIEM SOAT 

Diêu 20. M6i quan h gifra các thành viên Ban kim soát 

Các thành viên Ban kim soát CO mi quan h dc lip, không ph11 thue ln nhau nhirng 
có slr phOi hçp, cong the trong cong vic chung dê dam báo thire hin tot trách nhim, quyên 
và nhim vi ella Ban kiêm soát theo quy djnh pháp lut và Diêu 1 Cong ty. Trumg Ban kiêm 
soát là ngtrài diêu phôi cong vie chung ella Ban kiem soát nhimg không eó quyên chi phôi eáe 
thành viên Ban kiem soát. 

Diu 21. Mi quan h vol Hi dông quãn trl 

Ban kim soát có mi quan h de 1p vâi Hi dng quãn tij Cong ty, là dcin vj thrc hin 
chllc näng giám sat hot dng ella Hi dOng quãn trj. 

J3iu 22. M6i quan h vol Ban diu hành 

Ban kim soát có mi quan h dc 1p vO'i Ban diu hành Cong ty, ia dcin vj thire hin 
chlle nàng giám sat hot dng ella Ban diêu hành. 
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en Phü Khánh 

Quy ch hot dng cüa Ban kim soát 

Chtro'ng VII 

SIA DO! VA BO SUNG QUY CHE 

Diu 23. Sfra di, b sung Quy ch 

1. Vic süa di, b sung Quy ch nay phãi duqc Dai  hi dng c dong xem xét, quyt djnh. 

2. Diu khoãn uu tiên áp ding: 

a) Truông hçp có nhiing nii dung duqc quy djnh khác nhau giia Quy ch nay và 
Diêu 1 Cong ty vãJhoc Co nhing ni dung có lien quan den quãn trj ni b chixa 
duçic quy djnh trong Quy ché nay thI mi tiên áp ding theo Diêu l và Quy chê ni 
bt ye quãn trj cOng ty cüa Cong ty; 

b) Trthng hçip pháp 1ut có nhüng quy djnh lien quan dn hott dng Ban kim soát 
chixa duqc d cp trong Quy ch nay và!hoc tnxnghcip có nhüng quy djnh pháp 
1ut mài khác vOi nhüng diêu khoán trong Quy chê nay thI áp ding nhüng quy 
djnh dO dê diêu chinh hot dng cüa Ban kiêm soát. 

Chtro'ng VIII 

IMEU KHOAN Till HANH 

Diêu 24. Hiu Iirc thi hành 

QUy ch nay grn 08 chuang, 24 diu và Co hiu liic thi hành k tü ngày 02/11/202 1. 
Quy chê nay thay the các quy djnh ye to chirc và hot dng dä ban hành tmcc day cüa 
Ban kiêm soát. 

TM. BAN KIEM SOAT 
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