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BC) XAY D11G
TONG CONG TY LAP MAY VIET NAM

CQNG HOA xA HQI ciiii NGIIIA YLET NAM
DOe 1p — Tr do — Hnh phüc

QUY CHIE HOAT BONG CUA BAN KIEM SOAT
Can thLu42t Cvhü.ng khoán ngày 26 tháng 11 näm 2019,
Can cz Lu2t Doanh nghip ngày 17 tháng 6 nám 2020,
Cän ci Nghj d/nh s 155/2020/ND-GP ngày 31 tháng 12 nám 2020 czia
C7iInh phü quy djnh chi tilt thi hành mt s diu cüa Lut Ghing khoán,
Can th Thông tw sl 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 näm 2020 cüa B5
tru'áng Bó Tài chInh hwó'ng dan mç5t sl diu ye quán trj cong ty áp dyng dôi v&i
cOng ty dqi ching tgi Nghj djnh so' 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 nám 2020
cia ChInhphz quy djnh chi tilt thi hành môt so' diu cia Lut Ch&ng khoán;
Can th Diu l Tdng cOng ty Lp may Vit Nam — CTCP ngày 29/6/2021,
Can cz Nghj quylt so' 211/NQ-DHDcD ngày 29/6/2021 cãa Dgi hi ctng
CO dOng thw&ng nien 2021 TOng cong ty Lp may Viçt Nam — CTCP.
Ban kilm soát ban hành Quy c/il hoat dç5ng cüa Ban /de2m soát Tang cOng ty
Lap may Viçt Nam — CTCP, bao gm các n5i dung sau:

CB1YNG L QUY IMNU CIIUNG
Biu 1. Pham vi diu chinh
Quy ch hott dng cüa Ban kim soát quy djnh cci cu to chüc nhân sr, tiêu
chuân, diêu kin, quyn và nghia vi cUa Ban kim soát và các thàrih viên Ban kMm
soát theo quy djnh ti Lust Doanh nghip, Diu 1 Tng cong ty Lap may Vit Nam
— CTCP (sau day gçi t&t là L1LAMA và các quy djnh khác có lien quail.
Biêu 2. iMi tlr9'ng áp dung
Quy ch hot dng cüa Ban kim soát duçic áp diing cho Ban kiêm soát Va
các thành viên Ban kiêm soát.
Biu 3. Nguyen t&c hot dng cüa Ban kim soát
Ban kim soát lam vic theo nguyen tc tp th. Các thành viên cüa Ban
kim soát chju trách nhim Ca nhán v& phn vic cüa mmli và cüng chiu trách
nhim trixâc D.i hi dông cô dông, truâc pháp lut ye các cong vic, quyêt djnh
cUa Ban kim soát.

CH11NG II. THANH VIEN BAN KIEM SOAT
Diu 4. Quyn, nghia v1I và trách nhim cüa thành viên Ban kim soát
1. Tuán thu diing pháp 1u.t, Diu 1 LILAMA, ngh quyt Di hi dng c
dông và dto düc ngh nghip trong thirc hin quyn và nghia vi duiçic giao.
2. Thirc hin quyn và nghTa vt duçic giao mt each trung thirc, cn trçng, tot
nht nhm bão dam lqi Ich hçp pháp t& cia cüa LILAMA.
3. Trung thãnh vói lçii Ich cua LILAMA và c dông; không 1?m diing dja vj,
chirc vi và sCi diing thông tin, bI quyt, cc hi kinh doanh, tài san khác cCia
LILAMA d tu lqi hoc phiic vi lqi Ich cUa th chirc, cá nhan khác.
4. Kim soát, dánh giá mt each dc lap, khách quan, trung thirc tInh hinh tâi
chInh và hoat c1ng san xut - kinh doanh, quãn trj, diu hành cüa LILAMA trong
phm vi linh virc di.rçic Tnrâng Ban kim soát phân công, dam bão phü hcip quy
djnh cüa pháp 1ut và Diêu l LILAMA.
5. Tham d các cuc h9p cüa Ban kMm soát, thão 1un và bik quyt v tht
Ca CC vn d thuc ni dung cüa cuOc h9p, trCi truông hçrp không dugc biêu quyêt
vi xung dt lqi Ich theo quy dinh cüa pháp 1ut và Diêu 1 LILAMA.
6. Yêu c,u Tnring Ban kim soát triu tp hçp b.t thumg Ban kim soát
theo quy djnh cüa pháp lut, Diu l L1LAMA và Quy chê nay.
7. Yêu cu Tng giám dc, nguM quàn 1 khác và nguôi di din theo Uy
quyn cüa LILAMA ti cong ty con, cOng ty lien k& cüa LILAMA cung cap thông
tin, tài 1iu v tInh hmnh tài chInh, hoat dng san xut - kinh doanh cüa cong ty và
các dcin vi có lien quan dê thirc hin nhim vi cUa minh.
8. Co quyn và nghTa vi khác theo quy djnh cüa Lu.t Doanh nghip, pháp
lut lien quan và Diêu 1 LILAMA.
9. Tnring hçrp Kim soát viên vi phm quy djnh tai các khoãn 1 dn khoãn 8
Diu nay ma gay thit hai cho LILAMA hoc ngithi khác thi Kiêm soát viên phái
chju trách nhim cá nhân hoc lien dth bi ththng thit hai do. Thu nhp và lçii Ich
khác ma Kiêm soát viên có ducic do vi phm phâi hoàn trâ cho LILAMA.
10. Trung hqp phát hin có Kim soát viên vi phm trong th1rc hin quyn
và nghia vi dtrcic giao thI Hi dng quân frj phái thông báo b&ng van bàn dn Ban
kim soát; yêu c.0 ngixii có hành vi vi phm chm dirt hành vi vi phm và khc
phiic hu qua.
Diên 5. Nhim kr và s hrçrng thành viên Ban kim soát
1.Ban kim soat có 03 dn 05 thành viên, nhim kS' cüa thành viên Ban kim
soát khOng qua 05 näm và Co the duçic bâu laj vâi so nhim k5' khOng hn chê.
2. Thành viên Ban kim soát khOng that thit phái là c dOng cüa LILAMA.
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3. Ban kim soát phãi có han mt nira s thành vien thing trü a Vit Nam.
4. Tr.rmg hcip thành viên Ban kMm soát có cüng th&i dim k& thüc nhim
kS' ma thành viên Ban kim soát nhiêm k' mâi chua duic bu thI thành viên Ban
kiêm soát dâ bet nhim k' vn tiêp titc thirc hin quyên và ngbia vi cho den khi
thành viên Ban kiêm soát nhim k5 mói ducic bAu và nhn nhim vii.
Diu 6. Tiêu chun và diu kiên thành viên Ban kim soát
Thành viên Ban kim soát phãi dap üng các tiêu chun và diu kin sau day:
a) Không thuc d& ttxçlng theo quy djnh ti khoãn 2 Diu 17 cüa Lut Doanh
nghip;
b) Co trmnh d chuyên mon bc dai hQc trO len thuc mt trong các chuyên
ngãnh ye kinh té, tâi chmnh, k toán, kim toán, 14t, quãn tn kinh doanh hoc
chuyên ngành phü hçip vOi boat dng kinh doanh cüa LILAMA;
c) Không phãi là nguôi có quan h gia dInh cüa thành viên Hi dng quán
trj, Tong giám dc và ngu&i quãn l khác;
d) Không phãi là nguôi có quan h gia dmnh cüa nguii dai din phAn vn cUa
LILAMA, nguM dai din phãn vn nhà nuâc ti LIIJAMA.
d) Không phâi là ngu?i quân l cong ty, không that thMt phâi là c dông
ho.c nguii lao dng cUa LILAMA;
e) Không duçic lam vic trong b phn k ton, tài chInh cüa LILAMA;
1) KhOng dixqc là thành viên hay than viên cüa t chirc kim toán ducic chAp
thun thirc hin kim toán các báo cáo tài chInh cüa LILAMA trong 03 näm lin
truOc do;
g) Co süc khOe, phAm chAt dao di'rc t&, trung thirc và chAp hành t& các quy
dlnh cUa pháp lut;
h) Tiêu chun va diu kin khác theo quy djnh khác cUa pháp 14t có lien
quan.
Diu 7. Trirö'ng Ban kim soát
1.Trithng Ban kim soát phãi có kinh nghim ngh nghip v mt trong các
chuyên ngành kinh t, tãi chInh k6 toán, kim toán, 1ut, quán tn kinh doanh hoc
chuyên ngành có lien quan den boat dng kinh doanh cüa LILAMA tü ba (03) näm
trô len.
2. Trixing Ban kim soát do Ban kim soát bAu trong s các thành viên Ban
kiêm soát; vic bâu, min nhim, bäi nhim theo nguyen tc da so.
3. Quyn và nghia vi cüa Tru&ng Ban kim soát:
a) Triu tp và chun bj chucing trinh cuOc h9p Ban kiêm soát;
b) Yêu cu Hi dng quân tn, Tng giám dc và ngu&i diu hành khác cung
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cp các thông tin lien quan d thirc hin nhim vi cüa Ban kim soát;
Thay mt Ban kim soát yêu c.0 Hi dng quãn trj hçp bt thrnmg khi c.n
thiêt dê thirc hiên nhiêm vi1 ciia Ban kiêm soát;
C)

d) Thay mt Ban kim soát triu t.p, chü trI các cutc hçp b.t thuà'ng cUa Dai
hi dông c dông, Hi dng quãn tn theo quy djnh pháp lu.t và Diu l LILAMA;
d) Chun bj k hoch lam vic và phãn cong nhim vi c%1 th cho các Kim
soát viên theo Quy chê hoat dng cüa Ban kim soát. Giám sat, chi cio các Kim
soát viên trong vic thirc hin nhftng cong vic dugc phn cong và các nhim v1i,
quyên h?n cUa Ban kiêm soát;
e) Dam báo các Kim soát viên nhn ciirçic thông tin ciy ciü, khách quail,
chInh xac và ciü thôi gian ti thiu c&n thi& ci nghiên clru, tháo 1un các v.n ci ma
Ban kiêm soát phái xem xét;
g)Lp và k báo cáo cüa Ban kim soát sau khi cia tham kháo kMn cUa Hi
dng quân tn d trInh Dai hi cing c ciông.
h) Các quyn hn và nhim vi khác theo quy cinh pháp lut và Diu l
LILAMA.
Diu 8. Be cfr, ung cfr thành viên Ban kim soát
1.C ciông holtc nhóm c dông sâ hftu ttr 10% tng s c phn ph thông trâ
len có quyn d c1 1mg dr viên Ban kim soát theo quy cijnh nhu sau: C dông
hoc nhóm c ciông nm gift tir 10% dn dual 20% thng s c phn có quyn biki
quy& duçic ci cIt mt (01) 1mg viên; tir 20% cin duOi 30% duçic ci cIt thi cia hal
(02) 1mg viên; tir 30% dn dthi 40% ciuqc ci cIt thi cia ba (03) 1mg viên; t1m 40%
dn dxói 50% ciirçc ci cIt ti cia bn (04) 1mg viên; tIt 50% den dual 60% ducmc dê
cli t& cia sáu (06) 1mg viên; lit 60% dn dual 70% ducrc ci cli tôi cia bay (07) 1mg
viên; lii 70% dn dual 80% ducic d cli t6i cia tam (08) 1mg viên; tlr 80% dn 90%
ciuçic ci cli ti cia chIn (09) 1mg viên; trén 90% ciuçic d cli t& cia muôi mt (11)
ling vien.
2. Tru?mg hqp s luçcng 1mg cli viên Ban kim soát thông qua d cIt và 1mg
cIt vn khOng dli s6 hrçmng c.n thiet theo quy djnh tai khoãn 3 Diêu 13 Diêu l
LILAMA; Hi cing quàn trj, Ban kim soát ciucmng nhim giói thiu them 1mg cIt
vien hoc t chlrc ci cli theo quy djnh tti Diu 1 LILAMA, Quy ch ni b v
quán tn cong ty và Quy ch hoat dng cIta Ban kim soát. Vic Hi cing quãn tnj,
Ban kim soát dllong nhim giOi thiu them 1mg cli viên phãi duçic cong b rO rang
truâc khi Dai hi dOng c dOng biu quy& b.0 thành viên Ban kim soát theo quy
cijnh ci:ia pháp lust.
'
A
,. ,ach thuc
ban,
mien nhçm ba!.nhçm thanh vien Ban kiem soat

Ih A o g.

1 .Vic b.u, min nhim, bâi nhim thành vien Ban kim soát thuc thAm
quyn cüa Dai hi cing c dông.
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2. Vic biu quyt bu thành viên Ban kim soát phãi thrc hin theo phuong
thirc bâu dn phi&i, theo do mi c dông có tng s phiu bi&i quyêt tuong ing
vOi tong so cô phân si htu than vti s thành vien duçic bâu cüa Ban kiêm soát và
co dông Co quyên don hêt hoc mt ph&n thng so phiêu bâu cUa minh cho mt hotc
mt so 1mg ci:r viên. Ngubi tráng dr thành viên Ban kiêm soát ducic xác dnh theo
s phiêu bu tInh tir cao xuMg thp, bat du tr 1mg cIt viên co so phiêu bâu cao
nhât cho den khi dU s thãnh vien quy djnh ti Diu 1 LILAMA. Trueing hçip có ttr
02 1mg cIt viên trâ len dtt cling s phiu bAu nhu nhau cho thành viên cuôi dung
cUa Ban kiêm soát thI së tin hành bu 1i trong so các 1mg cIt viên có so phiêu bâu
ngang nhau hotc 1ira chçn theo tiêu chI quy djnh ti quy ch bâu cIt hoc Diêu 1
LILAMA.
Diu 10. Các trirông hçrp min nhim, bãi nhim thành viên Ban kiêm soát
1. Di hOi dng c dông min nhim thành viên Ban kim soát trong trtIOng
hçip sau dày:
a) Thông cOn dü tiêu chun và diu kin lam thành vien Ban kim soát theo
quy dinh tai Diêu 5 Quy chê nay;
b) Co dan tCr chlrc vá duccc chip thun;
c) Tru&ng hçip khác do Diu 1 LJIJAMA quy dlnh.
2. Di hi dng c6 dông bãi nhim thành viên Ban kim soát trong trix?Yng
hçip sau dày:
a) Thông hoân thành thim vii, cong vic dixcic phãn công;
b) Không th%rc hin quyn va nghia vi cüa mInh trong 06 tháng lien tçic, tth
tru?mg hçip bat khá kháng;
c) Vi phm nhiMi lan, vi phm nghiêm tr9ng nghia vi cUa thnh viên Ban
kiêm soát theo quy djnh cüa Lut Doanh nghip và Diu l LILAMA;
d) Trtthng hçip khác theo nghj quy& Di hi d&ig c dông, quy djnh cUa
Diu l LILAMA và pháp 1ut.
Diêu 11. Thông báo v bu, min nhim, bãi nhim thành viên Ban kiêm soát
Trtring hçip cia xác djnh cluçic 1mg cIt viên Ban kim soát, L1LAMA phãi
cong b thông tin lien quan dn các 1mg cIt viên ti thiu 10 ngày truâc ngày khai
m.c hçp Di hi ding c dông trên trang thông tin din tCr cüa LILAMA dê cô
dông có the tim hiu v cad 1mg cIt viên nay truOc khi bO phiêu. Ung cIt vien Ban
kiêm soát phãi có cam kt b&ng van ban v tIrih trung thirc, chInh xác cüa các thông
tin cá th duçic cong b và phâi cam kt th1rc hin ithim vi mt cách trung thirc,
can trçng và vi lçii Ich cao nht dIm LILAIvIA nu ducrc bu lam thành viên Ban
kiêm soát. Tnông tin lien quan dn 1mg cIt vin Ban kim soát duçrc cOng bô bao
gôm:
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a) Hç ten, ngày, thng, näm sinh;
b) Trinh d chuyên môn;
c) Qua tririh cong tác;
d) Các chüc danh quán 1 khác (bao gm chrc danh Hi dng quân trj cUa
cong ty khác);
d) Lçii Ich có lien quan tài LILAMA và các ben có lien quan cüa LILAMA;
e) Các thông tin khác (nk co) theo quy djLnh ti Diu l LILAMA;
g) LILAMA phâi có trách nhim Cong b thông tin v CC Cong ty ma frng cCr
viên dang näm gi1t các chirc danh quãn l và các lcii Ich có lien quan tOi cong ty cUa
irng cir viên Ban kim soát (nu co).
2. Vic thông báo v k& qua bu, min nhim, bãi nhim thành viên Ban
kim soát thirc hin theo các quy djnh hrntng dk v cong b thông tin.
CIIU'(NG III. BAN KIEM SOAT
Diu 12. Quyn, nghia vu và trách nhim cüa Ban kim soát
1.Ban kim soát th%rc hin giám sat Hi dng quân trj, Tng Giám dc trong
vic quãn l và diêu hành LILAMA.
2. Kim tra tmnh hqp 1, hçip pháp, tInh trung thirc và müc d c.n tr9ng trong
quãn l, diu hành hoat dng kinh doanh; tInh h théng, nht quán và phü hqp cüa
cOng tác k toán, thng kê và 1p báo cáo tài chinh.
3.Th.m djnh tInhdy dU, hcip pháp và trung thirc cüa báo cáo tinh hInh kinh
doanh báo cáo tài chfnh hing näm và 06 tháng cUa LILAMA, báo cáo dánh giá
cOng tác quãn l cüa Hi dng quãn tn vâ trInh báo cáo thm djnh tii cuc hçp Dai
hi dng cô dông thu?mg niên. Rà soát hçip dOng, giao djch vói ngi.rôi có lien quan
thuc thm quyn phê duyt cüa Hi dng quãn tn hoc Dai hi dOng cô dông và
dtra ra khuyn nghj v hçp dng, giao djch cn có phê duyt cüa Hi dng quãn tn
hoc Dai hi dng c dông.
4. Rà soát, kim tra và dánh giá hiu 1%rc và hiu qua cUa h thng kim soát
ni b, kiêm toán ni b, quãn 1 rüi ro và cãnh báo sóm cUa LILAMA.
5. Xem xét s k toán, ghi chép k toán và các tâi lieu khác cUa LILAMA,
cong vic quãn l, diu hành hott dng cüa LILAMA khi xét thy c.n thit hoc
theo nghj quy& Dai hi dng cô dông hoc theo yêu cu cüa c dông hoc nhóm cô
dông quy t!nh tai khoãn 2 Diêu 13 DiM l LILAMA.
6. Khi có yêu cu c1ia c dông hoc nhóm c dông quy djnh t.i khoàn 2 DiM
13 Diêu l LILAMA, Ban kiêm soát thirc hin kim tra trong thoi hn 07 ngày lam
vic kê tü ngày nhn drçic yêu cu. Trong thii h?n 15 ngay k tü ngày k& thác
kim tra, Ban kiêm soát phái báo cáo v nhttng vn d ducic yêu cu kim tra dn
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Hi dng quán frj và c dông hoc nhóm c dông có yeu cu. Vic kim tra cüa
Ban kiêm soát quy djnh tii khoàn nay không ducic can trâ hoat dng bInh thuing
cüa Hi dông quãn trj, không gay gián don diêu hãnh hoat dng kinh doanh cüa
LILAMA.
7. Kin nghj Hi dng quàn trj hoc Di hi dng c dông bin pháp scra di,
bô sung, cãi tiên CO câu to chüc quán 1', giám sat và diu hành hot dng kinh
doanh cUa LILAMA.
8. Khi phát hin có thành viên Hi dng quãn trj, Tng Giám d& vi phm
quy djnh ti Dieu 165 Lust doanh nghip phãi thông báo ngay b&ng van bàn cho
Hi dông quán trj, yêu câu nguxi có hành vi vi phm chm düt hành vi vi phm và
có giâi pháp khac phiic hu qua.
9. Tham di vá tham gia thào 1un ti các cuc hçp Dai hi dng c dông,
Hi dông quãn tn và các cuc h9p khác cUa LILAMA.
10. Sr diing ti.i vn dc lap, bO phn kim toán ni b cüa LILJAMA d thirc
hin nhim vi ducic giao.
11. Ban kim soát có th tham khão kin ciia Hi ding quãn trj tnxóc khi
trinh báo cáo, kt 1un và kin ng len Di hi dng c dOng.
12.Kim tra ttrng vn d ciii th lien quan dn quãn 1, diu hành hoat dng
cüa LILAMA theo d nghj cüa c dông.
13.Yêu cu Hi dng quàn tn phãi triu tp h9p bt thurng Dai hi dng c
dông.
14.Thay th Hi dng quàn tn triu tp h9p Dai hi dng c dông trong thôi
hn 30 ngày trong tnrô'ng hçp Hi dng quán tn không triu tp hQp.Di hi dông
cô dông theo quy djnh tai khoãn 3 Diu 140 Lut Doanh nghip.
15.D nghj Chü tjch HOi dng quàn tn phái triu tp hçp Hi dng quán tn.
16. Xem xet, trich 1ic, sao chép mt phn hoc toàn b ni dung kê khai
Danh sách ngu&i Co lien quan và lcii Ich cO lien quan &rcic kê khai quy djnh tai
khoàn 1 và khoãn 2 Diêu 164 L4t Doanh nghip.
17.D xut và kin nglij Dai hi dMg c dông phê duyt darih sách th chrc
kiêm toán dugc chap thun thrc hin kiêm toán Báo cáo tái chirih cüa LILAMA,
quyêt djnih to chirc kiêm toán duqc chip thun th%rc hin kiêm tra các boat dng cUa
LILAMA, bi min kiêm toán viên ducic chap thun khi xét thây can thiêt.
18.Chju trách nhim truâc c dOng v hoat dng giám sat cüa mIrth.
19. Giám sat tmnh hInh tâi chInh LILAMA, vic tuãn thu pháp 1ut cüa thành
viên HOi dông quãn trj, TOng Giám dc, ngu?i quãn 1 khác trong các hoat dng.
20. Dam bão ph6i hcrp hoat dQng vài HQi dng quan trj, Tng Giám dc và
cô dông.
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21. Tniing hçp phát hin hành vi vi phm pháp 1ut hoc vi phm Diu 1
LILAMA ci1a thành viên Hi dông quàn trj, Tng Giám dc và ngui diu hành
doanh nghip khác, Ban kiêm soát phâi thông báo bng vn bàn cho Hi dng quán
trj trong vèng 48 gRi, yêu câu nguii có hành vi vi phm chm düt vi phm và có
giâi pháp khàc phic h.0 qua.
22. Xây d%rng Quy ch hoat dng cita Ban kim soát và trinh Di hi dng Co
dông thông qua.
23. Chfrng kin Hi dng quân tn t chirc kim phiáu và l.p biên bàn kim
phiu nu duccc Hi dng quán tn yêu c.0 trong truàng hcip 1y kin c dông
bng vn bàn d thông qua nghj quy& cüa Dai hi dng cô dông.
24. Trixng Ban kim soát diu hành d Dai hi dng c dông bu chU tça
cuc h9p di vói trtthng hçip Chü tjch vng mt hotc tim thai mt khà nng lam
vic ma các thành viên Hi dông quàn trj con lai không bâu duqc ngiRñ lam chü
tça. Tnthng hcip nay, ngu?ñ có s phik bu cao nht lam chü tça cuc hçp.
25. Thc hin các quyn và nghia vi1 khác theo quy djnh cüa Lut Doanh
nghip, Diu 1 LILAMA và Ngh quyt cüa Dai hi dng cô dông.
Diu 13. Quyên thrçrc cung cp thông tin cüa Ban kim soát
1. Tài lieu và thông tin phài ducic gCri dn thành viên Ban kim soát cüng
th?i dim và theo phucing thüc nhu d6i vâi thành viên Hi dông quân tn, bao gôm:
a) Thông báo mñ hçp, phi&i ly kin thành viên Hi dng qun trj và tài
lieu kern theo;
b) Nghj quyt, quy& djnh và biên bàn hçp cüa Dai hi dng c dông, Hi
dng quàn tn;
c) Báo cáo ccta Tng Giám dc trinh HOi dng quàn trj hoc tài lieu khác do
LILAMA phát hành.
2. Thânh viên Ban kim soát có quyn tip cn h so, tài lieu cUa LILAMA
itru girt ti 1r1i sâ chInh, clii nhánh và dja dirn khác; có quyn dn dja dim lam
vic cüa ngu?i quãn 1 và nhân viên cüa LILAMA trong giô lam vic.
3. Hi dng quán trj, thành viên Hi dng quàn tn, Tng Giám dc, ngtrii
quãn l khác phâi cung cp day dü, chinh xác, kjp th?i thông tin, tài lieu v cong
tác quãn 1, diu hành và hoat dng kinh doanh cüa LILAMA theo yêu câu cüa
thành viên Ban kirn soát hoc Ban kim soát.
Diu 14. Trách nhim cüa Ban kim soát trong vic triu tp h9p bt thirO'ng
Di hi d1ng c d6ng
1. Ban ki&ii soát có trách nhim thay th Hi dng quàn tn tniu tp h9p Di
hi dng c dông trong thri hn 30 ngày trong trumg hqp Hi dng quàn tn không
triu tp h9p Di hi dông cô dông trong các trtthng hcTp sau day:
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a) S thành viên Hi dng quãn frj, Ban kim soát con lai It han s thành
viên theo quy djnh cüa pháp lust;
b) Theo yêu cu cUa c dông hoc nhóm c dông quy djnh tai khoãn 2 Diu
115 Lut Doarih nghip;
c) Khi cO yeu cu triu tp h9p b.t thumg Dai hi dng c dông cüa Ban
kiêm soát nhung Hi dng quân trj không thirc hin, trr tnring hccp Diu l
LILAMA có quy djnh khác.
2. Trix?mg hcip Ban kim soát không friu tp hp Dai hi dng c dông theo
quy djnh thl Ban kiêm soát phái b61 thwOng thit hai phát sinh cho LILAMA.
3. Chi phI triu t.p và tin hành hçp Di hi dbng c dông theo quy djnh tai
khoàn 1 Diêu nay sê dixcic LILAMA hoàn 'ai.
CHU1NG IV. CUOC HOP BAN KLEM SOAT
Diu 15. Cuc hçp cüa Ban kiêm soát
1.Ban kim soát cO th hçp djnh k' hoc bt thuing nhi.mg phãi hçp It nht
hai (02) l.n trong mt nm, s lucing thàrih viên tham d h9p It nht là hai phãn ba
(2A) so thãnh vien Ban kim soát. Quyt djnh cüa Ban kiêm soát dixcic thông qua
n&i ducic da s Kim soát viên dr hçp có quyn tham gia biêu quyêt tan thành.
2. Ban kim soát có quyn yeu cu thành viên HOi dMg quãn trj, Tong Giám
doe và dai din to chirc kiêm toan duçc chap thun tham d1r và trá l&i các van dê
can ducrc lam rô.
3. Tnxing Ban kMm soát phái triu tp h9p Ban kim soát trong th&i hn
näm (5) ngày k tir ngày nhn dugc:
a) D nghj cüa Chü tjch Hi dng qun trj;
b) D nghj cUa it nht hai phn ba (2/3) s thành viên Hi dMg quàn tn holtc
Ban kiêm soát;
c) Tnr&ng hçip khác theo quy cflrih cüa pháp 14t và Diu l LILAMA.
Diu 16. Biên ban hop Ban k.im soát
Biên bàn hçp Ban kim soát duçic 1p chi ti& và rO rang. NgiOi ghi biên bàn
va các thành vien Ban kim soát tham dir hQp phài k? ten vào biên bàn cuc hçp.
Các biên bàn hçp cüa Ban kiêm soát phài duçic liru gift nhim xác dinh trách nhim
cUa tirng thành viên Ban kim soát.
CH1NG V. BAO CÁO VA CONG KEIAI Lçfl Id
Diu 17. TrIab báo cáo

hang

fläffl

Các Báo cáo eUa Ban kim soát ti cuc hp Dti hOi dng c dông thuOng
niên bao gm các ni dung sau day:
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1. Báo cáo v k& qua kinh doanh cUa LILAMA, v k& qua hot dQng cüa
Hi dông quân trj, Tong Giám dôc de trInh Dai hi dMg c dông thông qua tai
cuc hçp Dai hi dông cô dông thuông niên.
2. Báo cáo tr dnh giá kt qua hot dng cüa Ban kim soát và thành viên
Ban kiêm soát
3. Thu lao, chi phi hot dng và các lçi Ich khác cüa Ban kim soát và tmg
thành viên Ban kim soát.
4. Tng kt các cuc hçp cüa Ban kim soát và các kt 1un, kin nghj cüa
Ban kim soát kt qua giám sat tmnh hinh hott dng và tài chinh cüa LILAMA.
5. Báo cáo dánh giá v giao djch gifta LILAMA, cong ty con, cong ty khác
do LILAMA nm quyên kim soát trên näm mucii ph&n tram (5 0%) trâ len vn
diu l vâi thành viên Hi dng quan tn, Tng Giám dc và nhCtng nguii có lien
quan cüa thành viên do; giao dlch gifta LILAMA vâi cong ty trong do thành viên
Hi dng quân tn. là thành viên sang 1p hotc là nguñ quân l doanh nghip trong
thii gian 03 näm gn nh.t tnxOc thii dim giao djch.
6. K& qua giám sat di vri Hi dng qun trj, Tng Giám dc và nhftng
nguOi diu hành doanh nghip khác.
7. Kt qua dánh giá s11 ph& hçip hoat dng gifta Ban kim soát vói Hi dng
quân trj, Tong Giám doe và các cô dông.
8. D xut và kin nghj Dti hi dng c dông phê duyt danh sách t chüc
kim toán dixçrc chip thun thc hin kim toán Báo cáo tài chInh cüa LILAMA; to
chirc kim toán dixcic chap thun thirc hin kiêm tra các ho?t dng cüa LILAMA
khi xét thây can thiêt.
Diu 18. Tin hroiig, thu lao, thir&ng và loi Ich khác cüa thành viên Ban kim
soát
1. Thành vien Ban kim soát duqc trâ tin hrcmg, thu lao, thrncng và lçii Ich
khác theo quyt djnh cüa Dai hi dng cô dông theo nguyen t.c thành viên Ban
kiêm soát chuyên trách ducic huâng hrcmg theo ngch, bQc và quy djnh lien quan ye
ti&n lucrng cüa LILAMA, thành viên Ban kim soát không chuyên trách &rçic
hu&ng thu lao, phi cp cho cOng vic cüa mIinh. Di hOi dng cô dông quyêt djnh
tong müc tin hxcmg, thu lao, thuâng, lçii Ich khác và ngán sách hot dng hang
näm cüa Ban kim soát.
2. Thành viên Ban kim soát duçic thanh toán chi phI an, a, di lai, chi phi sir
diing djch vii tr van dc 1p vói m(rc hçrp l. Tng müc thu lao và chi phi nay
không vuçit qua têng ngan sách hot dQng hang näm cUa Ban kim soát dä dugc
Di hi dng c dOng chap thu.n, tth tnrôiig hç'p Dai h'i dng c dông co quyt
djnh khác.
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3. Tin hxong và chi phi ho.t dng cüa Ban kim soát dixcic tfnh vào chi phI
kinh doanh cUa LILAMA theo quy djnh cUa pháp 1ut ye thuê thu nh.p doanh
nghip, quy djnh khác cüa pháp 1ut có lien quan và phái duqc 1p thành miic riêng
trong báo cáo tài chinh hng näm cUa LILAMA.
Diu 19. Cong khai các lo'i Ich lien quan
1. Thành vien Ban kim soát cüa LILAMA phãi kê khai cho LILAMA v
các lçii Ich lien quan cüa mInh, bao gm:
a) Ten, ma s6 doanh nghiêp, dia chi tri so chIrih, ngành, ngh kinh doanh
cUa doanh nghip ma h9 lam chU hoc sO hru phân von gop hoc cô phân; t 1 Va
thô'i diem lam chU, sO hu phn vn gop ho.c c phân do;
b) Ten, ma s doanh nghiêp, dja clii trii sO chmnh, ngành, ngh kinh doanh
cUa doanh nghip ma nhttng ngithi cO lien quan cUa h9 lam chü, cüng sO httu hoc
sO hu riêng phn v6n gop hoc c phn trên 10% von diêu 1.
2. Vic kê khai theo quy dinh ti khoãn 1 Di&i nay phái duçic thc hin trong
thOi hn 07 ngày lam vic k tt'r ngày phát sinh lçii ich lien quan; vic sOa dôi, bô
sung phái duçic thông báo vOi LILAMA trong thOi hn 07 ngày lam vic kê ti.'.r ngày
cO sira di, b sung tticing 1mg.
3. Thành viên Ban kim soát và nhüng nguOi có lien quan cUa các thành vien
Ban kiêm soát chi duçic si'r d1ing nhüng thông tin có dixcic nhO chIrc VT cüa minh dê
phiic vi lçi Ich cUa LILAMA
4. Thành viên Ban kim soát có nghia vii thông báo bang van bàn cho Hi
dông quàn trj, Ban kim soát ye các giao djch giüa LILAMA, cong ty con, cOng ty
khác do LILAMA nm quyên kiêm soát trên näm mirth phãn tram (5 0%) trO len
von diêu l vOi thành viên Ban kiêm soát hoc vOi nhttng nguOi có lien quan cüa
thành viên Ban kim soát theo quy djnh cüa pháp 1ut. Dôi vth các giao djch nêu
trên do Dai hi dng c dOng hoc Hi d6ng quãn tn chap thun, LILAMA phâi
thirc hin cong b thông tin v các nghj quy& nay theo quy dnh cUa pháp 1ut
chirng khoán v cong b6 thông tin.
5. Thãnh viên Ban kim soát va nhttng ngtrOi cO lien quan cüa các thành viên
nay không duqc s'ir diing ho.c tiêt l cho ngui khác các thông tin ni b dê thirc
hin các giao djch có lien quan.
Diu 20. Khen thtr&ng và k lut
Vic khen thuOng và k 14t áp ding di vOi Kim soát viên LILAMA dixçic
thc hin theo các quy djnh ye khen thuOng và lut cüa L1IAMA.
CHU'(NG VI. MOI QUAN HE CUA BAN KIM SOAT
Diêu 21. Mi quan h giva các thành viên Ban kiêm soát
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Các thành viên Ban kim soát có mi quan h dc l.p, không phii thuc 1n
nhau nhung có sir phôi hçp, cong tác trong cong vic chung dê dam bâo thc hin
tht trách thim, quyn và nhim vii cüa Ban kim soát theo quy djith pháp lut và
Diu l LILAMA. Trithng Ban Kiêm soát là nguii diêu phôi cong vic chung cüa
Ban kim soát nhung không Co quyn chi phi các thành viên Ban kim soát.
Diu 22. Môi quan h vói NgirM diu hành doanh nghip
Ban kim soát có mi quan h dc 1p vài Ngixôi diu hành doanh nghip
cüa LILAMA, là don vj thirc hin chirc näng giám sat hoat dng cüa ban diêu hành.
Diu 23. M& quan h vOi Hi dlng quail trj
Ban kim soát có mi quan h dc 1p vâi Hi dng quân trj LILAMA, là
dan vj thirc hin ch(rc näng giàm sat boat dng cüa Hi dng quàn frj.
CIIIfNG VII. DIEU KHOAN Tifi HANII
Diu 24. Hiu lic thi hành
1. Quy ch hoat dng cüa Ban kMm soát Tng cOng ty Lp may Vit Nam —
CTCP bao gm 07 chuang, 24 diêu, dtrcic 1p thành 06 bàn cO giá trj nhu nhau,
ducic Dai hi dng c dông thithng niên 2021 LILAMA thông qua theo Nglij quyêt
so . 1S4. ./NQ-DHDCD ngày 29/6/2021; có hiu lirc thi hành kê tü ngày
29/6/202 1 và phâi duçic lu'u giU tai tri so chInh cüa LILAMA. Các bàn sao Quy
ch nay có giá tn khi CO chit k cüa TnrOng ban kiêm soát.
2. Quy ch nay thay th Quy ch hoat dng cüa Ban kim soát Tng cong ty
Lp may Vit Nam — CTCP ban hành theo Quyt djnh s O4iTCT-BKS ngày
19/7/20 16 cüa Ban kim soát T6ng cOng ty L.p may Vit Nam-CTCP.
TM. BAN KIEM SOAT

Nrf
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