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CHU'ONG I - QUY D!NH CHUNG
Diu 1. Pham vi diêu chinh và tti twyng áp ding
1. Phm vi diu chinh: Quy ch hot dng cCia Ban kim soát quy djnh ca cu t chcrc nhân sr,
tiêu chun, diu kin, quyn và nghia vçi cCia Ban kim soát va các thành viën Ban kim soát
theo quy djnh ti Luât Doanh nghip, Diu l cong ty và các quy djnh khác cO lien quan.
2. Di tuclng ap ding: Quy ch hot dng cUa Ban kim soát duçc áp diing cho Ban kim soát
và các thành viên Ban Kim soát.
Diu 2. Nguyen Mc hott dng cüa Ban kim soát
Ban kim soát lam vic theo nguyen Mc tp th. Các thành viên cta Ban kim scat chju trách
nhiêm cá nhân v ph.n vic cta rnInh Va cüng chju trách nhim tri.râc Di hOi dng c dOng,
tmàc pháp Iut v các cong vic, quyt dnh cüa Ban Kim scat.
Diu 3. Djnh nghia và cac thut ngfr
1. Trong Quy ch nay, nhung thut ngU' duii dày thrqc hiu nhix sau:
a) VOn diu l là tng mnh giá c phn dã bàn hoc thrc dAng k mua khi thành !p Tng
Cong ty và theo quy djnh ti Diu 6 Diu l Tng Cong ty C phAn Phong Phii;
b) Luit Doanh nghip là Lust Doanh nghip s 59/2020/QH14 duc Quc hOi nuâc Cong hOa
Xä hQi Chü nghia Vit Nam thông qua ngày 17 thang 6 nàm 2020;
c) Luat Ching khoán là Lust Ch(rng khoán s 54/20191QH14 duçrc Quc hi ntrâc Cong hOa
Xà hi ChU nghia Vit Nam thông qua ngày 26 thang 11 näm 2019;
d) Ngw&i diu hành doanh nghip là Tng Giám d,c, PhO Tng Giám d6c, K toán tn.rYng Va
ngui diu hành khác do HOi dng quãn trj b nhim;
e) Ngwài quán lj doanh nghiêp là ngi quàn l' Tang Cong ty, bao gm Chü tjch HQi dng
quãn hI, thành viên Hôi dng quán trj, Tng Giám dc và cá nhân giu ch(rc danh quàn l'
khác do Di hi dng c dong hoc Hi dng quãn trj bi nhim;
f) Ngtrài Co lien quan là Ca nhân, t chrc dtrçic quy djnh t.i khoàn 46 Diu 4 Lu.t ChCrng
khoán;
g) Ci dOng là Ca nhân, t chrc s hu It nht mt c phn cüa Tng Cong ty;
h) Thành viên Ban kim soát là Kim soát viên
2. Trong Quy ch nay, các tham chiu tâi môt hoc mt s quy djnh hoc van bàn khác bao
gm cà nhng sCra dM, b sung hoc van bàn thay th.
3. Cac tiëu d (Mic, Diu cüa Quy ch nay) dLrçlc sir dvng nhm thun tin cho vic hiu nOi
dung và khOng ành huàng tci ni dung cüa Quy ch nay.
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CHUNG II- THANH VIEN BAN KIEM SOAT
Diu 4. Quyên, nghia vi va trách nhim cüa thãnh viên Ban Kim soát
1. Tuân thu dung pháp 1ut, Diu l cong ty, nghj quyt Dai hi dng c dông và dao düc ngh
nghip trong thijc hin quyn va nghia vii &rçic giao.
2. Thiic hin quyn và nghia vi1 duqc giao mt cách trung thirc, cn tr9ng, tt nht nhm bâo
dam li Ich hqp pháp thi da cCia Tng Cong ty.
3. Trung thành vO'i iqi Ich cüa Tng Cong ty và c dOng; khong Jm difling dja vj, chic vçi và si
dung thông tin, bI quyt, co hi kinh doanh, tài san khác cüa Tng Cong ty d tx Iqi hoc phic
vi lçii Ich cüa t chCrc, cá nhân khác.
4. Nghia vii khác theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip và Diu l cong ty; trong dO cO quyn
tip cn các thông tin và tài lieu lien quan dn tInh hInh hot dQng cOa cong ty. Thành viên Hi
dng quãn trj, Tng giám déc va ngu'i diu hành khác cUa doanh nghip có trách nhim cung
cAp các thông tin kjp thi và dy dO theo yéu cAu ccia thành viên Ban kim soát.
5. Tru'O'ng hqp vi phm quy djnh ti cac khoãn 1, 2, 3 và 4 Diu nay ma gay thit hti cho Tng
Cong ty hoc ngui khac thI thành viên Ban kim soát phái chju trách nhim cá nhân hoc lien
dOi bi thung thit hi do. Thu nhp Va iqi Ich khác ma thành viên Ban Kim soát cO dtrgc do
vi phm phái hoàn trã cho Tng Cong ty.

0

6. Trixng hqp phát hin cO thành viên Ban kiêm soát vi phm trong thirc hin quyên và nghia
vi duqc giao thI phãi thông báo bang van bàn dn Ban kim soát, yeu cAu nguOi CO hành vi vi
phtm chAm d(rt hành vi vi phm và khAc phic hu qua.
Diu 5. Nhim k3' và s hrçrng thành viên Ban kim soät
1. S lu'çmg thành viên Ban kim soát cOa Tng Cong ty là 03 ngu'Oi. Nhim kS' cOa thành viên
Ban kim soát khong qua os näm và có th diiçic bAu 1i vo'i s nhim k' khOng hn ch.
2. Thành viên Ban kim soát không nhAt thi& phãi là c6 dông cOa Tng Cong ty.
3. Ban kim soãt phãi có hcm mt nira s thành viên thumg trO Vit Nam.
4. Trixyng hqp thành viên Ban Kim soát có cOng thO'i dim k& thCic nhim kS' ma thành viên
Ban kim soát nhiém k' mcci chixa dtnc bu thi thành vién Ban kim soát dA h& nhim kS' vn
tip tic thirc hin quyn và nghia vii cho dn khi thành viên Ban kim soát nhim k' mOi dtrqc
bu và nhân nhiêm vu.
Diu 6. Tiêu chuAn và diu kiên thành viên Ban kim soät
1. Thành viên Ban kim soãt phai dáp Ung các tiêu chuAn và diu kiin sau day:
a) Khong thuc di tuqng theo quy dnh tai khoãn 2 Diu 17 cOa LuQLt doanh nghip;
b) Duqc dào to rnt trong các chuyên nganh v kinh th, tài chmnh, k toán, kim toán, 1ut,
quan tr kinh doanh hoc chuyën ngành phO hqp vài hot dng kinh doanh cOa Tng Cong ty;
c) KhOng phài là ngixii cO quan h gia dInh cOn thành viên Hi dng quãn trj, Ttng Giám d6c
và nguO'i quan I khác;
d) KhOng phãi là ngui quãn l Tng Cong ty, khOng nhAt thit phãi là c dong ho.c ngu'i lao
dQngcCiaTngCOngty;
d) Khong duqc lam vic trong b phn k toán, tài chInh cOa Tong Cong ty;
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e) Khong duc là thành vién hay nhân viên cüa Tang Cong ty kim toán dc 1p thirc hin
kim toán cac báo cáo tài chmnh cüa Tng Cong ty trong 03 näm 1in trtróc do.
2. Ngoài các tiêu chun, diu kin quy dlnh ti khoãn I Diu nay, thành viên Ban kim soát
cong ty dam báo di cac diu kin theo quy dinh tai Khoãn 2 Diu 169 ccia 1ut doanh nghip..
Diu 7. Trtrng Ban kiêm soát
1. Truông Ban kim soát phãi co b&ng tt nghip di hc tri len thuc mQt trong các chuyên
nganh kinh té', tài chInh, k toán, kim toán, luât, quãn trl kinh doanh hoc chuyên nganh cO
lien quan dn hot dtng kinh doanh ca doanh nghip.
2. TruOng Ban kim soát do Ban kim soát bu trong s các thành viên Ban kim soát; vic
bu, min nhim, bäi nhim theo nguyen tc da s.
3. Quyn và nghia vi cUa Truàng Ban kim soát do Diu l cong ty quy djnh.
Diu 8. U'ng cfr, dê cr thành viên Ban kim soát
1. C dông hoc nhOm c6 dông s hU.0 ti.'r 10% tng s c phn ph thông tr len có quyn d
cfr ngithi vào Ban kim soát. C dOng nm giU' c phn có quyn biu quyt CO quyn gOp s
quyn biu quyt cüa ttrng ngu1i 1i vài nhau d d ct'r các Thành viên Ban kim soát. C dong
hoc nhóm c dông nm gitt tir mu6i phAn tram (10%) dn hal mwi phAn tram (20%) thI duçrc
d cCr mOt (01) thành viên; t trén hai muai phAn tram (20%) dn bn muai phn tram (40%)
thi di.rçc quyn d cCr hai (02) thành viên; tr trén b6n muoi phAn tram (40%) dn sau mucri
phn tram (60%) thi du'çc d cCr ba (03) thành viên; tr trên sáu muoi phn tram (60%) den tam
miroi phn tram (80%) thi thrqc d cü bn (04) thành vién; và neu iOn hon tam muoi phàn tram
(80%) thi di.rorc d ci:r näm (05) thành vién.
2. TruOng hçp s Ii.rqng các 1mg viên Ban kiem soát thông qua d dr vâ 1mng dr theo quy dnh
tai khoãn 5 Diu 115 Luât Doanh nghiêp khong dli s6 !L.rcYng cAn thit, Ban kiem soát thrcmg
nhiêm cO the d cIt them 1mg vién theo quy djnh ti Diu l Teng Cong ty, Quy ché nOi bO ye
quán trj Teng Cong ty và Quy ch hoat dng cüa Ban kiem soát. Vic Ban kiem soát dwng
nhim de cIt them 1mg viên phãi duçc cong be rO rang trLric khi Di hOl deng ce dông bieu
quyet bAu thành viên Ban kiem soát theo quy djnh cüa pháp lust.
3. Tnrông hçip se krçmng 1mg viên do Ban kiem soát dung nhim d cIt them theo khoãn 2
Diu nay vn khOng dñ s6 lu'qng cAn thi&, Ban kiem soát throng nhim t chi'rc cho các ce
dOng khác d cIt theo quy dinh tal Diu lê Teng Cong ty, Quy ch nOi bO v quán trj Tong
COng ty và Quy che hot dng eüa Ban kiem soát. Vic Ban kiem soát throng nhim t chlrc
cho các dOng khác d dr them 1mg vien phãi thmçic cOng b6 rO rang tnrOc khi Di hOi deng cô
dông bieu quyet bAu thành vien Ban kiem soát theo quy dlnh cUa phap iut.
Diêu 9. Cách thLrc bAn, min nhim, bài nhim thành viên Ban kiem soát
1. Viéc bAu, min nhim, bal nhim thành viën Ban kiem soát thuOc thAm quyn cüa Di hOi
deng ce dông.
2. Viêc bieu quyet bAu thành vién Ban kiem soát phái thijc hin theo phuung thlrc bAu den
phieu, theo dO mel ce dOng cO teng se phieu bieu quyet tuung 1mg vài teng se ce phAn sâ hU'u
nhân voi se thành viên thrac bAu cüa Ban kiem soát va ce dông cO quyen don het hoc mOt
phAn tng se phieu bAu cüa minh cho mOt hoc mOt se 1mg elm viên. Ngrii trüng cIt Kiem soát
vién &t(Yd xác djnh theo s6 phieu bAu tinh tlr cao xu6ng tMp, bat dAu tIm 1mg cIt viên cO S6
Trang 5

Quy ch Hoit a'5ng cüa Ban KiJm sodt Tang Cong ty phin Phong P/ui

ii

fi PHONGPI4U

phiu bu cao nht cho dn khi d s thành vien quy dlnh ti Diu ! cong ty. TruOng h9p cO
tir 02 irng ci'r vien tr0 len dt cüng s phi&i bu nhu nhau cho thành viên cui càng cãa Hi
dng quãn tn hoäc Ban kim soát thI së tin hành bu li trong s các i'rng ci'r viên CO s6 phiu
bu ngang nhau hoc 1ira ch9n theo tiéu chI quy djnh ti quy cIii bu cCr hoc Diu ! cong ty.
3. Nu s Crng viên nhO hcm hoc b&ng s6 thành viên Ban Kim soát cn bu thi vic bu thânh
viên Ban Kim soãt CO th &ro'c thuc hin theo phiroiig thrc bu dn phiu nhu quy djnh tai
Khoãn 3 Diu 148 Lust Doanh nghip hoc thiic hin theo phuong thCrc biu quy& (tan thânh,
khOng tan thành, khong cO kin). T' 1 biu quy& thông qua theo phuung thirc biu quyt
dw7c thrc hin theo Khoãn 2 Diu 21 Diu I cOng ty
Diéu 10. Các trtrbng hqp min nhim, bäi nhiêm thành viên Ban kiém soát
1. Di hi dng c dOng min nhim thành viên Ban Kim soát trong tnxing hqp sau day:
a) Khong cOn dU tiêu chuAn va diu kin lam thãnh viên Ban Kim soát theo quy djnh ti Diu
169 cüa Lutt Doanh nghip;
b) CO don tr chüc va duqc chap thun;
c) TnrOng hqp khác theo quy djnh cüa pháp lust vâ Diu 1 cOng ty quy djnh.
2. Dai hOi dng c dông bâi nhiêm thành viên Ban kim soát trong tru'Ong hçip sau day:
a) Kliong hoãn thành nhim vii, cong vic duçic phân cOng;
b) Không thirc hin quyn vâ nghia vit cUa minh trong 06 thang lien tVc, trir tn10ng hqp b.t khã
khang;
c) Vi phm nhiu thn, vi phm nghiêm tr9ng nghia vii càa thành viên Ban kim soát theo quy
djnh cüa Lust Doanh nghip vã Diu l cong ty;
d) Trir?ing hçxp khác theo nghj quyt Di hi dng c dông.
Diu 11. Thông bão v bu, min nhim, bAi nhim thành vien Ban kiém soát
1. TrirOng hçrp dã xac dnh dtrçrc ing cCr viên Ban kim soát, Ting Cong ty phai cOng b thông
tin lien quan dn cac irng ccr viOn ti thiu 10 ngây truóc ngày khai mc hçp Dti hi dng c
dOng trén trang thông tin din tCr cüa Tng Cong ty d c dông cO th tim hiu v các i'rng cir
viên nay truâc khi bO phiu, (ing cCr viên Ban kim soát phãi CO cam kt bang van ban v tinh
trung thc, chInh xác cüa các thông tin cá nhân &rçrc cong b6 va phai cam kt thrc hin nhim
vii môt cách trung thirc, cn tr9ng va vi lçri Ich cao nht cüa cong ty nu duçic bu lam thânh
viên Ban kim soát. Thông tin lien quan dn Crng cCr viën Ban Kim soát dirçc cOng b bao
gôm:
a) HQ ten, ngày, thang, näm sinh;
b) TnInh d chuyên mOn;
c) Qua trinh cOng tác;
d) Các chc danh quãn l khác;
d) Li Ich cO lien quan ti Tng Cong ty va cáo hen cO liOn quan cCia Tang Cong ty;
e) Các thông tin khác (nu cO) theo quy djnh tai Diu l cong ty;
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g) Tng Cong ty phãi có trách nhirn cong b thông tin v cac cong ty ma (mg ccr vién dang
nm giU cac ch(rc danh quãn I,2 va cac !9'I ich có lien quan ti Tng Cong ty cca (mng c(m viên
Ban kim soát (nu co).
2. Vic thông báo v k& qua bu, min nhiêm, bãi nhiêm thánh viên Ban kim soát thirc hin
theo các quy dlnh hmâng dn v cong b6 thông tin.

CHUUNG III - BAN KIEM SOAT
Diu 12. Quyn, nghia vi và trách nhim cüa Ban kim soát
1. Ban Kim soát thixc hién giám sat Hôi dng quán trj, Tng Giám &c trong vic quán l vã
diu hánh Tng Cong ty.
2. Kim tra tfnh hçmp 1)2, hçmp phap, tInh trung thirc và mCrc d cAn tr9ng trong quán 1)2, diu
hãnh hoat dng kinh doanh; tInh he thng, nhAt quán va phi hqp cUa cong tác k toán, thng
kê và lap báo cáo tài chInh,
3. ThAm djnh tInh dAy dü, hçp pháp vã trung thirc cüa báo cáo tinh hInh kinh doanh, báo cáo
tái chInh hAng näm và 06 thang cila T6ng Cong ty, báo cáo dánh giá cong tác quãn 1)2 cüa Hi
dng quán trj va trInh báo cáo thAm djnh tti cuc h9p Di hi dng c dông thtrng niên. Rà
soát hop dng, giao dich vài ngti&i cO lien quan thuc thAm quyn phe duyt cUa Hi dng
quãn tr hoc Di hi dng c dông va &ra ra khuyn nghj v hçip dng, giao djch cAn có phé
duyt cüa Hi dng quán trj hoc Di hi dng c dông.
4. Rà soát, kiAm tra và dánh giá hiu !irc và hiu qua cUa h thng kim soát nOl b, kim toán
ni b, quán 1)2 rüi ro và cánh báo sam cCia Tng Cong ty.
5. Xem xét sO ké toán, ghi chép kê toán vã cac tâi 1iu khác cüa Tong Cong ty, cong vic quán
1)2, diu hánh hot dng cüa Tng Cong ty khi xét thAy cAn thit hoac theo nghj quyt Di hi
dng c dOng hoc theo yeu cAu ci:ia c dOng hoc nhóm c dông quy djnh ti khoán 2 Diu
115 Lust Doanh nghip.
6. Khi có yêu cAu cüa c dông hoc nhóm c dOng quy djnh ti khoãn 2 Diu 115 Lut Doanh
nghiép, Ban kim soát thrc hin kim tra trong th&i htn 07 ngày lam vic k tr ngày nhan
drn7c yêu cAu. Trong thai hn 15 ngãy k ttr ngây kt th(c kim tra, Ban kim soát phái báo
cáo v nh&ng vAn d dirçc yêu cAu kim tra dn Hi dng quãn trj va c dOng ho.c nhóm c
dOng CO yêU cAu. Báo cáo kt qua kiAm tra cüa Ban kim soát phái Ip bAng van ban va phái
bao gm các nQi dung sau: vAn d cAn kim tra, mvc dIch kim tra; thai gian kim tra; thãnh
vién Ban kiAm soát thuc hiên kiAm tra; các tài lieu dâ kim tra; kt qua kim tra; dánh giá cUa
Ban kim soát di vói vAn d cAn kim tra. Vic kim tra cüa Ban kim soát quy djnh tai khoãn
nay khOng duGc can trô hot dng bInh thung cüa Hi dng quán trj, khOng gay gián don
diAu hánh hot dông kinh doanh cüa Tng Cong ty.
7. Kin ngh Hi dng quán trj hoc Di hi dng c dOng bin pháp s(ma di, b sung, cái tin
ca cAu t ch(rc quán 1)2, giám sat va diu hanh hoat dng kinh doanh c(ia Tng Cong ty.
8. Khi phát hin cO thành viên Hi dng quãn trj, Tng Giám dc vi phm quy djnh ti Diu
165 Luât doanh nghiép phái thông báo ngay bAng van bàn cho Hi dng quán trj, yêu cAu
ngixai có hành vi vi phm chAm d(rt hành vi vi phm và có giài pháp khAc phc hu qua.
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9. Tham dir va tham gia tháo 1un ti các cuc h9p Dai hi dng c dông, Hi dng quãn trj và
các cuc h9p khác cüa Tng Cong ty.
10. SU' ding Ur vn dc 1p, b phn kim toán ni bO cña T6ng Cong ty d thtjc hin nhim vy
duçc giao.
11. Ban kim soát có th tham khâo kin cUa HOi dng quán trj trtrâc khi trInh báo cáo, kt
1u.n vâ kin ngh len Di hQi dng c dOng.
12. Kim tra trng vn d cy th lien quan dn quán l, diu hành hot dng cüa Tng Cong ty
theo d nghj cüa c dong.
13. Yëu ctu Hôi dng quãn trj phái triu tp hçp bt thu?ng Dai hi dng c dOng.
14. Thay th Hôi dng quán trj triu tp hçp Di hi dng c dông trong thOi hn 30 ngây
trong trtr&ng hçp Hi dng quán trj khong triu tp h9p Di hi dng c dông theo quy djnh ti
khoán 3 Diu 140 Luat Doanh nghip.
15. D nghi Chü tich Hôi dng quãn tn phái tniu tp hçp Hi dng quãn trj.
16. Xem xét, trIch Içic, sao chëp môt phn ho.c toãn b nQi dung kê khai Danh sách ngui có
lien quan vã li Ich có lien quan du'qc ké khai quy djnh ti khoán I và khoán 2 Diu 164 Lut
Doanh nghip.
17. D xut vá kin nghj Di hi dng c dông phê duyt danh sách th ch(rc kim toán thrc
chip thun thrc hin kim toán Báo cáo tâi chInh cüa Tng Cong ty; t chcrc kim toán du'qc
chap thuân thi.rc hiên kim tra các hoat dQng ciia Tng Cong ty khi xët thAy cAn thit.
18. Chju trách nhim truâc c dông v hoat dng giám sat cOa mInh,
19. Giám sat tInh hInh tài chInh Tng Cong ty, vic tuân thu phap Iut cüa thành viên Hi dng
quãn trj, Tng Giám d6c, ngixii quãn 1 khác trong các hot dng.
20. Dam bão phi hup hoat dông v6i Hi dng quãn trj, Tang Giám dc và c dông.
21. TnrOng hçip phát hin hành vi vi phm pháp 1ut hoac vi phm Diu h cong ty cüa thành
viên Hi dcng quán trj, Ttng Giám dc va ngui diu hãnh doanh nghip khác, Ban kim soát
phái thông báo b.ng van ban cho HOi dng quãn trj trong vOng 48 giO', yëu cAu ngi.ri có hánh
vi vi phm chAm düt vi phm vã có giái pháp khc phyc hu qua.
22. Xáy dung Quy ch hoat dng cüa Ban kim soát vã trinh Dti hOi dông Co dông thông qua.
23. Ch(rng kin Hi dng quán trj t chi'rc kim phiu va 1p biên ban kim phiu nu dtrçic HQi
dng quãn tn yêu cAu trong tru'O'ng hçp 1y 2 kin c dông bang van ban d thông qua nghj
quyt cUa Dti hi dng c dông.
24. Tru'ong Ban kim soát diu hành d Dai hi dng c dông bAu chü tça cuc h9p di vol
trLrng hop Chu tjch vng mt hoc tm thôi mAt khã nàng lam vic ma các thành viên Hi
dng quãn trj cOn li khOng bAu du'çc ngtsi lam chU tça. Tru&ng hçp nay, ngi.thi CO s phiu
bAu cao nhAt lam chà t9a cuOc h9p.
25. Thirc hin các quyn vâ nghia vy khác theo quy djnh cUa Lust Doanh nghip, Diu 1 Tong
Cong ty và Nghj quy& cüa Di hi dng c dông.
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Diu 13. Quyn duVc cung cp thông tin cfla Ban kiém soát
1. Tài lieu vâ thông tin phái dtrc gtri dn thành viên Ban kim soát cüng thai dim và theo
phtwng thtrc nhii di vOi thành viên Hi ding quãn tr, bao gm:
a) Thông báo mO'i h9p, phiu ly kin thânh viên Hi dng quán trj va tài lieu kern theo;
b) Nghj quyt, quy& djnh

Va

biên ban h9p ca Dai hOi dng c dông, Hi dng quán trj;

c) Báo cáo ccia T6ng Giám d& trInh Hi dng quãn trj hoc tài lieu khác do Tang Cong ty
phát hành.
2. Thành viên Ban kirn soát có quyn tip can h s, tài lieu cia Tng Cong ty luu gi tai trV
so chfnh, chi nhánh Va dja dirn khác; có quyn dn dja dirn lam viec cüa ngtrOi quán l' Va
nhân vién ccia Tang Cong ty trong giä lam viec.
3. Hi dng quán tn, thành viên Hi dng quân trj, Tng Giám d6c, ngiri quãn l' khác phãi
cung cp dy dii, chmnh xác, kjp thai thông tin, tái lieu v cong tác quãn l, diu hành và boat
dông kinh doanh cCia Tng Cong ty theo yêu cu cCia thánh viën Ban kim soát hoac Ban kim
soát.
Diêu 14. Trách nhiêm cüa Ban kim soát trong viec
cMng cô dông

trieu tp

hQp

bat

thirrng Dti hi

1. Ban kim soát CO trách nhiem thay th HQi dng quãn trj trieu tap h9p Dai hi dông c dOng
trong thôi han 30 ngày trong tnrOng hçp HQi dng quãn trj khOng tnieu tap h9p Dai hQi dng c
dOng trong các tnrOng hçp sau day:
a) S thánh vién Hi dng quán trj, Ban kim soát cOn lai It hon s thành viên theo quy djnh
cüa pháp Iuât;
b) Theo yêu ctu cüa c dOng ho.c nhOm c dOng quy djnh tai khoán 2 Diu 115 Luat Doanh
nghip;
c) Khi cO yêu cu triêu tap h9p bAt thng Dai hôi dng c dông cüa Ban kim soát nhi.rng Hi
dng quán trl khOng thirc hien, tr& trung hp Diu l cOng ty cO quy djnh khác.
2. TrirOng hqp Ban kim soát khOng trieu tap h9p Dai hi dng c dOng theo quy djnh thi Ban
kim soát phãi bi thi.rOng thiet hai phát sinh cho Tang Cong ty.
3. Chi phi trieu tap va tin hanh h9p Dai hôi dng c dOng theo quy djnh tai khoãn 1 Diëu nay
së duc Tng Cong ty hoàn 'ai.
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CHU1NG IV - CUQC HQP BAN KIEM SOAT
Diu 15. Cuc hQp cüa Ban kim soát
1. Ban kim soát phãi h9p It nht hai (02) ln trong mt nm, s hrçcng thành viên tham dir hp
it nht là hai phn ba (2/3) s thành viên Ban kim soát (it nht 02 thành vien).
2. Ban kim soát cO quyn yêu cu thành vién Hi dng quãn trj, Tng Giám d6c và dti din t
chCrc kim toán duçc chp thuan tham d và trà Ri các vAn d c&n dirge lam rO.
Diu 16. Biên bàn hop Ban kim soát
Biên bàn hçp Ban kim soát dirge 1p chi tit và rO rang. Ngui ghi biên bàn và các thành viên
Ban kim soát tham dir hop phãi k7 ten vào biên bàn cuc hçp. Các biên bàn hçp ci'ia Ban kim
soát phái dirge h.ru giu nhm xác dnh tráeh nhim cüa trng thành viên Ban kim soát.

CHIX€ING V - BAO CÁO VA CONG KEIAI Lçn ICH
Diu 17. TrInh báo cáo hang näm
Cáe Báo cáo eüa Ban kim soát tai cuc h9p Dii hi dng c dông thung niën bao gm các
ni dung sau dày:
1. Báo cáo v k& qua kinh doanh ci1a Tng Cong ty, v kt qua hot dng cUa Hi dng quàn
trj, Tng Giám dc d trmnh Di hi dng c dông thông qua ti cuOc hp Di hi dng c dông
thung niên.
2, Báo cáo tir dánh giá kt qua hot dng cia Ban kim soát và thành viên Ban kim soát.
3. ThCi lao, ehi phi hoat dong và các loi Ich khác cüa Ban Kim soát và tirng thành vién Ban
kim soát.
4. Tng két cac cuQe h9p cUa Ban kim soát va cac kt luan, kin nghj cüa Ban KiAm soát; kt
qua giám sat tInh hmnh hot dng và tài ehInh cãa Tng Cong ty.
5. Báo cáo dánh giá v giao dich gifla Tng Cong ty, cong ty con, cOng ty khác do Tng Cong
ty nAm quyn kim soát tren näm muai pMn tram (50%) tr len vn diu l vâi thành viên Hi
dng quàn trl, Tng Giám dc va nhung ngixôi có lien quan cüa thành viên do; giao djch giUa
Tng Cong ty voi cong ty trong dO thành viên Hi dng quãn trj là thành viên sang 1p hoc là
nguOi quàn l doanh nghip trong thOi gian 03 näm gn nhAt truàc thai dim giao djch.
6. K& qua giám sat dM
doanh nghip khác.

vai

Hi dng quán trj, Tng Giám dc và nhti'ng nguOi diu hành

7. K& qua dánh giá sir phi hgp hoat dng gia Ban kim soát vài Hi dng quãn trj, Tng
Giãm d6c và cáe c6 dông.
8. D xuAt và kin nghj Di hi dng c dOng phê duyt danh sách t ch(rc kim toán dirge
chAp thun thirc hin kim toán Báo cáo tài chInh cUa Tng Cong ty; t chirc kim toán thrgc
chAp thuan th%rc hin kim tra eac boat dng cüa Tng Cong ty khi xét thAy cn thit.
Diu 18. Tin 1uing và quyn Jçri khác
Tin krcing, thU lao, thuO'ng và Igi ich khác cUa thành viên Ban kim soát di.rgc thrc hin theo
quy djnh sau dày:
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1. Thành viên Ban kim soát dirçc trâ tin lirong, thu lao, thtxOng vâ 1p'i Ich khác theo quyt
djnh cüa Di hci dng c dOng. Dai hi ding ci dông thông qua tng mcrc tin li.rang, thu lao,
thixóng, lçi ich khác vã ngân sách hott dng hang näm cüa Ban kim soát.
2. Thânh viên Ban kim soát dirçcc thanh toán chi phi an, ö, di 1a, chi phi sCr ding djch vii tu'
vn dcc 1p vri m(rc h9p l. Tng mCrc thU lao vã chi phi nay khong vuçYt qua tng ngãn sách
hot dng hAng näm ccia Ban Kim soát dâ duc Dti hi dng c dông chp thun, trr tri±ng
hçrp Dai hQi dng c dOng có quyt djnh khác.
3. Tin hrcrng va chi phi hot dQng cUa Ban kim soát duçrc tInh vao chi phi kinh doanh cCia
Tng Cong ty theo quy djnh cua pháp 1ut v thu thu nhp doanh nghip, quy djnh khác cüa
pháp lut có lien quan Va phài dtrc 1p thành miic riêng trong báo cáo tài chinh hAng näm cUa
Tang Cong ty.
Diu 19. Cong khai các li Ich lien quan
1. Thành viên Ban kim soát cUa Tng Cong ty phai ké khai cho Tng Cong ty v các li Ich
lien quan cUa mmli, bao gm:
a) Ten, ma s6 doanh nghip, dja chi tru sâ chinh, ngành, ngh kinh doanh cUa doanh nghip ma
hç lam chU hoàc s hüu phn v6n gop hoac c phAn; t' l và th&i dim lam chü, s hüu phAn
vn gop hoc c phAn do;
b) Ten, mA si doanh nghiep, dja chi trV s& chinh, nganh, ngh kinh doanh cCia doanh nghip
ma nhung ngiri CO lien quan cUa h9 lam chU, cUng sr hilu hoc sâ httu riêng phn vn gOp
hoc c phn trén 10% v6n diu l.
2. Vic kê khai theo quy djnh ti khoàn I Diu nay phãi duçc thirc hin trong thai htn 07 ngày
lam viêc k tir ngãy phat sinh lçii Ich lien quan; vic sra di, b sung phãi duçc thông báo vi
Tng Cong ty trong thri hn 07 ngãy lam vic k tir ngãy cO scra di, b sung ti.rcrng Crng.
3. Thãnh viên Ban kim soát vá nhting ngrOi cO lien quan cua các thành viên Ban kim soát
chi &rçYc si'r diing nh&ng thông tin có duc nhO' chi.'rc vii cüa minh d phiic vii Içii Ich cUa Tng
Côngty.
4. Thành viên Ban kim soát Co nghia vii thông báo bAng vAn bàn cho Hi dng quán trj, Ban
kim soát v các giao djch giia Tng Cong ty, cong ty con, cong ty khác do Tng Cong ty nAm
quyn kim soãt trên nAm muoi phAn trAm (5 0%) trâ len v6n diu l vOl thành vién Ban kim
soát hoc vol nhu'ng ngiiol có lien quan cüa thành viên Ban ki&m soát theo quy djnh cUa phap
luat. DM vol các giao djch nêu trên do Di hQi dng c dOng hoc Hi dng quãn trj chp
thun, Tóng Cong ty phãi thrc hin cong bó thông tin v các nghj quy& nay theo quy djnh cUa
pháp lut chüng khoán v cong b thông tin.
5. Thành viên Ban kim soAt và nh&ng ngu'Ol có lien quan cüa các thành viên nay khOng &rçYc
sCr dung hoc tit l cho ngixol khác các thông tin ni b d thirc hin cac giao djch CO lien
quan.

CHU'NG VI - MO! QUAN H CUA BAN K1M SOAT
Diu 20. Mi quan h gifra các thãnh viên Ban kim soát
Các thânh viên Ban kim soát cO mi quan h dc lap, khong ph thuc ln nhau nhung cO sr
phi hop, cong tAc trong cong vic chung d dam bAo thirc hiên tt trAch nhiëm, quyn vA
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nhim vi cüa Ban kim soát theo quy djnh pháp 1ut và Diu l Cong ty. Truông Ban Kim
soát là ngithi diu phi Cong VjC chung cüa Ban kim soát nhung khOng có quyn chi phi các
thành viên Ban kim soát.

Diu 21. Mi quan h vói ban diu hành
Ban kim soát có mi quan h dc 1p vâi ban diu hành Tng Cong ty, là dan vj thirc hin
chrc näng giám sat hoat dng cüa ban diu hành.

Diu 22. Mi quan h vói Hi ding quail tr
Ban kim soát Co mi quan h dc 1p vói Hi dng quàn frj Tng Cong ty, là dan vj thirc hin
chirc näng giám sat hot dOng cüa HOi dng quàn frj.

CHU'NG VII - IMEU KIIOAN THI HANH
Diu 23. Hiêu hrc thi hành
Quy ch hot dng cUa Ban kim soát Tng Cong ty C phn Phong PhU bao gm 7 chucing,
23 diu va cO hiu 1rc thi hành k tr ngày 22 tháng 7 näm 2021.

TM. BAN KIEM SOLT
TR1J1NG BAN

Nguyn Thi M? L
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