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Can cir Ngh. djnh s 155/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa ChInh phü quy 
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155/2020/ND-CP ngày 3 1/12/2020 cüa ChInhphü; 

Cn cü Diu 1 t chüc va hoat dng cüa Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP, 

Can c tinh hInh th1rc t và d dam báo hot dQng cüa Ban kim soát Tng 
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quãn trj Tng cong ty Lp may Vit Nam - CTCP kinh trInh Di hi dng c dông 
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1. Thông qua Quy ch hot dng cUa Ban kim soát Tng cOng ty Lp may 
Vit Nam - CTCP (toàn van d  thão Quy ché ââ gui tâi c dông xem xéO. 

2. Quy ch hoat  dng cüa Ban kim soát Tng cong ty Lp may Vit Nam - 
CTCP) s duqc ban hành, CO hiu 1çrc áp diing ngay sau khi duçc Dai  hi dông cô 
dong thông qua. 
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BO XAY DUNG CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM Dc lap — T%r do — Hnh phüc 

DU' THAO 

QUY diE HOAT DQNG CUA BAN IEM SOAT 

Can cii Lut Chi'mg khoán ngày 26 tháng 11 nám 2019, 

Can cii Luat  Doanh nghip ngày 17 tháng 6 nám 2020, 

C'än cii Ngh/ djnh so' 155/2020/ND-CP ngày 31 tháng 12 nàm 2020 cüa 
ChInh phi quy djnh chi tilt thi hành mt so' diu cüa Luçt htng khoán, 

Can cii Thông tu so' 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 nàm 2020 cia B 
ti-wang Bô Tài chInh hwó'ng thin m5t so' diu v quân trj cOng ly áp dyng dOi vài 
cong ty dgi ching tgi Nghj djnh sO 155/2020/ND-cP ngày 31 tháng 12 nãm 2020 
cña ChInh phz quy dinh chi tilt thi hành mç3t so' diu cia Luat Clilmg khoán, 

Can cii Diu l Tang cong ty Lp may Vit Nam — CTCP ngày .../. ./2021, 

Can cii Nghj quylt so' ... ngày . ./5/2021 cia Dgi hç5i &ng c dông Tang 
cOng ty Ldp may Vit Nam — CTCT. 

Ban kilm soát ban hành Quy chl hogt dc5ng cüa Ban kilm soát Tdng cOng ty 
Lap may Vit Nam — CTCP, bao gOm các n5i dung sau. 

CH1J'€NG I.QUY DINH CHUNG 

Diêu 1. Pham vi diu chinh 

Quy ch hot dng cüa Ban kim soát quy djnh Cd cu t chi'rc nhân sr, tiêu 
chuân, diêu kin, quyên và nghia vi cña Ban kim soát và các thành viên Ban kiêm 
soát theo quy djnh ti Lut Doanh nghip, Diu 1 Tng Cong ty Lp may Vit Nam 
— CTCP (sau day gi tt là LILAMA) và các quy djrih khác có lien quail. 

Diêu 2. Dôi ttrqng áp diing 

Quy ch hoat dng cUa Ban kim soát duçcc ap ding cho Ban kiêm soát và 
các thành viên Ban kim soát. 

Diêu 3. Nguyen tc hot dng cüa Ban kim soát 

Ban kim soát lam vic theo nguyen tc tp th& Các thành viên cüa Ban 
kim soát cMu  trãch nhim Ca nhân v phn vic cüa mmnh và cüng chju trách 
nhim truâc Dai  hi dông Co dông, truâc pháp 1ut v các cong vic, quyêt djnh 
cüa Ban kim soát. 
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CHTJ1NG II.THANH VIEN BAN JUEM SOAT 

Diu 4. Quyn, nghia vij và trách nhim cüa thãnh viên Ban kim soát 

1 .Tuân thu dung pháp 1ut, Diu 1 LILAMA, nghj quyêt Di hi dng c 
dông va do dIrc ngh nghip trong thirc hin quyn và ngha vii ducic giao. 

2. Thixc hin quyn va nghia vi duçc giao mt each trung thçre, cn tr9ng, tot 
nhât nhm bão dam 1çi Ich hcip pháp thi da cUa LILAMA. 

3 .Trung thành vói 1çi Ich cüa LILAMA và c dông; không 1rn dung da v, 
chirc v11 va sir dicing thông tin, bi quyt, ca hi kinh doanh, tài san khác ciia 
LILAMA d til lqi hoc phiic vli 1çi Ich cüa to chirc, cá nhân khác. 

4. Kim soát, dánh giá mt each dc lip, khách quan, trung thirc tInh hInh tài 
chinh va hoat dng san xuât - kinh doanh, quàn trj, diu hành cüa LILAMA trong 
phm vi linh vçrc dixçc Tnrâng Ban kiêm soát phân công, dam bâo phü hcrp quy 
djnh cüa pháp 1ut và Diêu 1 LILAMA. 

5. Tham dir các cuc h9p cüa Ban kim soát, thão 1un và biu quyêt ye tat 
cã các vn d thuc ni dung cüa cuc hçp, tth trueing bçip khOng di.xcc biu quy& 
vi xung dt lqi ich theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diu 1 LILAMA. 

6. Yêu cu Triing Ban kim soát triu tp h9p bt thuông Ban kim soát 
theo quy dnh cüa pháp 1ut, Diéu l LILAMA và Quy chê nay. 

7. Yêu cu Tng giám dc, ngui quàn l khác và ng11i dai  din theo üy 
quyn cüa LILAMA tai  cOng ty con, cOng ty lien kêt cüa LILAMA cung cp thông 
tin, tài lieu v tInh hinh tài chinh, hott dng san xut - kinh doanh cüa cOng ty và 
các dan vj Co lien quan d thirc hin nhim vi cüa mlnh. 

8. Co quyn Va nghTa v11 khác theo quy djnh cüa Lust  Doanh nghip, pháp 
lut lien quan và Diêu l LILAMA. 

9. Tning hqp Kim soát viên vi phm quy djnh tai  các khoán 1 dn khoân 8 
Diu nay ma gay thit hai  cho LILAMA hoc ngithi khác thi Kiêm soát viên phãi 
chiu trách nhim Ca nhân ho.c lien dâi bi thung thit hai  do. Thu nhp và igi Ich 
khác ma Kim soát viên có dugc do vi phtm phãi hoàn trã cho LILAMA. 

10. Trithng hgp phát hin CO Kim soát viên vipham trong thirc hin quyn 
va nghTa v11 dugc giao thI Hi dng quan trj phãi thông báo bang van ban den Ban 
kim soát; yeu cu ngu?ii có hành vi vi phm chm dirt hành vi vi phm và khc 
phiic hau  qua. 

Diu 5. Nhim k' và so lirçrng thành viên Ban kiém soát 

1 .Ban kim soát có 03 d&i 05 thành vien, nhiêm k' cña thành viên Ban ki&n 
soát không qua 05 näm và có the duçc bâu 'a vâi so nhim ki không han chê. 

2. Thành viên Ban kim soat không nht thi& phai là c dông cüa LILAMA. 
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3. Ban kim soát phài có hon mt ni'ra s6 thành viên thung trü i Vit Nam. 

4. Trumg hçp thành viên Ban kim soát Co cüng th?ñ dim kt thic nhim 

k ma thành viên Ban kim soát nhiêm kr mâi chua ducic bâu thi thành viên Ban 
kim soát dA ht nhim kr vk tip tçic thc hin quyên và nghTa v\i cho den khi 
thành viên Ban kim soát nhim k5r mâi duçic bâu và nhn nhim vçi. 

Diêu 6. Tiêu chun và diu kiên thành viên Ban kiêm soát 

Thành viên Ban kim soát phài dáp ing các tiêu chun và diu kin sau day: 

a) Không thuOc di tixçlng theo quy djnh ti khoãn 2 Diu 17 cüa Lut Doanh 
nghip; 

b) Co trmnh d chuyên mon bQc di h9c trâ len thuQc mOt  trong các chuyên 
ngành ye kinh th, tài chInh, k toán, kim toán, lut, quãn trj kinh doanh hoc 
chuyên ngành phü hçp vó'i hott dng kinh doanh cüa LILAMA; 

c) Không phãi là nguài có quan h gia dinh cüa thành viên Hi dng quãn 
trj, T6ng giám doe và ngtthi quàn l khác; 

d) Không phãi là nguOri có quan h gia dInh cüa ngui di din phn vn cüa 
LILAMA, ngui dai  din phân von nhà nrnrc ti LILAMA. 

d) Không phãi là ngui quàn l cong ty, không nht thi& phài là c dông 
hoc ngithi lao dQng cüa LILAMA; 

e) Không ducic lam vic trong b phn k toán, tài chfnh cUa LILAMA; 

f) Không dugc là thành viên hay nhân viên cüa t chirc kim toán duçic chip 
thun thirc hin kim toán các báo cáo tài chinh cüa LILA}\'IA trong 03 11am lMn 
truOc do; 

g) Co sifrc khOe, phrn ch.t do dirc t&, trung thirc và ehp hãnh tt các quy 
djnh eüa pháp luat; 

h) Tiêu chuk và diu kin khác theo quy djnh khác cüa pháp lut Co lien 
quail. 

Diu 7. Trtrrng Ban kiêm soát 

1. Trithng Ban kim soát phãi có kinh nghim ngh nghip vmt trong các 
chuyên ngành kinh th, tài chmnh, ké toán, kim toán, lut, quãn trj kinh doanh ho.e 
chuyên ngành có lien quan den hoat dng kinh doanh cüa LILAMA t~ ba (03) nàm 
trâ len. 

2. Tnzàng Ban kim soát do Ban kim soát bu trong s các thành viên Ban 
kim soát; vic bu, min nhim, bâi nhim theo nguyen tc da so. 

3. Quyn và nghTa v%i ciia Trithng Ban kiêm soát: 

a) Triu tp và chun bj chuong trInh cuc h9p Ban kiêm soát; 

b) Yêu cu Hi dng quãn tn, Tng giám d& và ngLxi diu hành khác cung 
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cp các thông tin lien quan d thçrc hin nhim v1i cüa Ban kim soát; 

c) Thay mt Ban kim soát yeu cu HQi dng quail trj h9p bt thuing khi cn 
thMt d thuc hin nhim vu cüa Ban kiêm soát; 

d) Thay int Ban kim soát triu $p, chü trI các cuc hçp bt thuô'ng cüa Di 
hi dng c dông, Hi dông quail trj theo quy djnh pháp 1ut và Diéu l LILAMA; 

d) Chun bj k hoch lam vic và phn cong nhim vii ciii th cho các Kim 
soát viên theo Quy ch hoat dng cüa Ban kim soát. Giám sat, chi do các Kiêm 
soát viên trong viêc thçrc hin nhftng cong vic ctuçic phân cong và các nhim vii, 
quyên hn cüa Ban kiêrn soát; 

e) Dam báo các Kim soát viên nhn duqe thông tin dy dü, khách quail, 
chInh xác và dü thOri gian ti thiu cn thit d nghién ciru, thão lun các van dê ma 
Ban kim soát phãi xem xét; 

g)Lp và k báo cáo cüa Ban kim soát sau khi dâ tham khão kin cüa Hi 
dông quãn trj d trinh Dti hi cMng cO dông. 

h) Các quyn hn và nhim vi khác theo quy dnh pháp lust  vá Diu l 
LILAMA. 

Diu 8. Be cü', frng cu thành viên Ban kim soát 

1. C dông hoc nhóm c dông si hftu tr 10% tng s c phn pM thông tr 
len có quyên de cà lrng cCr viên Ban kiêm soát theo quy dlnh  nhu sau: C dông 
hoc nhóm CO dông näm gift tft 10% dn dithi 20% tng s c phn có quyn biu 
quy& dirçc d& cü mt (01) üng viên; tft 20% ctn dithi 30% ducic d cft thi da hai 
(02) 1rng viên; lIt 30% den duâi 40% duçic d cü tôi cia ba (03) lrng viên; lIt 40% 
den duOi 50% duçc dê ci:r tôi cia bôn (04) üng viên; lIt 50% den duâi 60% duçc d& 
cir tôi cia sáu (06) 1mg viên; lIt 60% dlên duâi 70% duçyc dê cIt tôi cia bay (07) 1mg 
viên; lIt 70% den duâi 80% duçc dé cIt ti cia tam (08) 1mg viên; lIt 80% den 90% 
duçc d cIt ti cia chin (09) 1mg viên; trên 90% duçc d cIt ti cia muii mt (11) 
1mg viên. 

2. Tritng hçip s luçrng 1mg cIt viên Ban kim soát thông qua dê cIt và iirng 
cIt vn không dIt sO luqng cn thiêt theo quy dnh tai  khoãn 3 Diu 13Diu l 
L1LAMA;Hi dng quàn trj, Ban kim soát ducing nhim gii thiu them Itng cIt 
viên hoic to chlrc dê cIt theo quy djnh ti Diêu 1 LILAMA, Quy ch ni b ye 
quãn trj cong ty va Quy chê hoat dng cüa Ban kim soát. Vic Hi dng quãn trj, 
Ban kim soát thwng nhim giâi thiu them Itng cli viên phái duqc cOng b rO rang 
truóc khi Dai  hi dng c dOng biu quyêt bu thành viên Ban kim soát theo quy 
djnh cüa pháp 1ut. 

Biu 9. Cách thwc bu, mien nhim, bAi nhim thành viên Ban kiém soát 

1 .Vic bu, min n1iim, bâi nhirn thành viên Ban lcim soát thuc thm 
quyén cIta Di hOi  dng cô dông. 
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2. Vic biu quyt bu thành viên Ban kim soát phãi thc hin theo phixcing 
thirc bu dn phiu, theo do mi c dông có tng s phiu biu quyêt tuang 'Crng 
vâi tng s c phn sâ hthi nhân vci s thành viên ducic bâu cüa Ban kiêm soát và 
c dông có quyn dn ht hoc mQt phn thng s6 phiêu bâu cüa mInh cho mOt  hoc 
mt s irng cir viên. NguO'i tring c11 thành viên Ban kiêm soát ducic xác djnh theo 
s6 phiu bu tInh tir cao xuông thp, bt du tr irng viên có so phiêu bâu cao 
nhât cho den khi dü so thành viên quy dinh  ti Diu 1 LILAMA. Trixng hqp Co t~ 
02 irng c1r viên tth len dt cüng s phiu bu nhu nhau cho thành viên cuôi cüng 
cüa Ban kim soát thi s tiên hành b.0 li trong s các iTrng c'Cr viên cO s phiêu bâu 
ngang nhau hoc 1çra ch9n theo tiêu chI quy dnh ti quy ch Mu cir ho.c Diêu i 
LILAMA. 

Diêu 10. Các trirong hçp min nhiin, bãi nhim thành viên Ban kiêm soát 

1. Di hQi dng c dông min nhim thành viên Ban kim soãt trong tru?lng 
hcp sau day: 

a) Không cOn âñ tiêu chun và diu kin lam thành viên Ban kim soát theo 
quy djnh tai  Diêu 5 Quy chê nay; 

b) Co don tfr chirc và ducrc cMp thun; 

c) Trithng hçip khác do Diu 1 LJLAMA quy djnh. 

2. Di hOi  dng c dông Mi nhim thành viên Ban kim soát trong truàng 
hçip sau day: 

a) Không hoàn thành nhim V11, cong vic duqc phân công; 

b) Không thic hin quyn và nghTa vi cüa mInh trong 06 tháng lien tic, tri~ 
tru?ing hçip bat khã kháng; 

c) Vi phm nhiu lan, vi phtm nghiêm tr9ng nghTa vi cüa thành viên Ban 
kiêm soát theo quy dinE cüa Lut Doanh nghip và Diu 1 LILAMA; 

d) Tru?ing hcip khác theo ngh quyt Dti hi dng c dông, quy djnh cüa 
Diu 1 LILAMA và pháp luat. 

Biu 11. Thông báo v ban, min nhim, bãi nhim thành viên Ban kim soát 

Truo'ng hop d xác djnh duçic img cü viên Ban kim soát, LILAMA phãi 
cong bô thông tin lien quan den các i'rng c1r viên ti thiu 10 ngày truOc ngày khai 

mac h9p  Dai hOi dng c dông trên trang thông tin din ti:r cña LILAMA d c 
dông cO th tim hik ye các üng Cu viên nay trurâc khi bó phiu.Ung cir viên Ban 
kim soát phãi có cam kt bang van bàn v tInh trung thc, chInh xác cüa các thông 
tin cá nhân duçic cong b và phãi cam kt thçrc hin nhim vi mOt  cách trung thiic, 
can tr9ng và vi lqi Ich cao nht cUa LILAMA neu duqe bâu lam thành viên Ban 
kim soát. Thông tin lien quan dn rng ccr viên Ban kim soát duçic cong bô bao 
gôm: 
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a) Hç ten, ngày, tháng, näm sinh; 

b) TrInh d chuyên môn; 

c) Qua trInh cong tác; 

d) Các chüc danh quãn 1 khác (bao gm chrc danh Hi dng quãn trj cüa 
cong ty khác); 

d) Lçi Ich có lien quan tâi LILAMA và các ben có lien quan cüa LILAMA; 

e) Các thông tin khác (nu co) theo quy dnh ti Diu 1 LILAMA; 

g) LILAMA phãi có trách nhim cong b thông tin v các cong ty ma t'rng cft 
viên dang nàm gift các chüc danh quãn 1 và các lçii ich có lien quan tâi cong ty cüa 
üng Ca vién Ban kim soát (nêu co). 

2. Vic thông báo ye kêt qua bâu, min nhim, bâi nhim thành viên Ban 
ki&n soát thirc hin theo cac quy djnh huàng dn v cong b thông tin. 

CHU1NG III.BAN KIEM SOAT 

Diu 12. Quyén, nghia vç và trách nhim cüa Ban kiêm soát 

l.Ban kim soát thirc hin giám sat Hi dng quán trj, Tng Giám dc trong 
vic quàn l và diêu hânh LILAMA. 

2. Kim tra tInh hçp l, hcip pháp, tInh trung thirc và müc d cn tr9ng trong 
quãn l, diiêu hành hot dIng kinh doanh; tinh h tMng, nht quán và phü hçip cüa 
cong tác k toán, tMng ké và 1p báo cáo tài chinh. 

3.Thm djnh tInh dy dü, hçrp pháp và trung thrc cüa báo cáo tmnh hhth kinh 
doanh, báo cáo tài chInh hang nàm và 06 tháng cüa LILAMA, báo cáo dánh giá 
cong tác quán l cüa Hi dông quán trj và trinh báo cáo thâm djnh ti cuOc  h9p  Dai 
hi dông cô dông thithng niên. Rà soát hcp dng, giao djch vâi ngu?ñ có lien quan 
thuc thâm quyên phê duyt cüa Hi dng quãn trj hoc Di hi dOng c dOng và 
diva ra khuyn nghj v hçip dng, giao djch cn có phê duyt cüa Hi dng quail trj 
hoc Dai  hi dng c dông. 

4. Rà soát, kim tra và dánh giá hiu 1rc va hiu qua cüa h tMng kim soát 
ni b, kim toán nti b, quail 1 rüi ro và cãnh báo sthn cüa LILAMA. 

5.Xem xét s k toán, ghi chép k toán và các tài 1iu khác cüa LIILAMA, 
cong vic quân l, diêu hânh hoit dng cUa LILAMA khi xét thây cn thiet hoc 
theo nghi quy& Dai  hi dàng c dông hoc theo yéu cu cüa c dOng ho.c nhóm c 
dOng quy djnh tai  khoãn 2 Diu 13 Dieu l LILAMA. 

6. Khi có yêu cu cña c dOng hoc nhóm c dông quy djnh tai khoãn 2 Diu 
13 Diu lé LILAMA, Ban ki&n soát thirc hin kim tra trong thai han  07 ngày lam 
vic k tft ngay nMn  ducc yeu cu. Trong thi han  15 ngày k tCr ngay ket thüc 
kim tra, Ban kim soát phãi báo cáo v nhftng van e duçic yeu câu kiem tra den 
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Hi dng quãn tri va c dông hoc nhóm c dông có yêu cu. Vic kim tra cUa 
Ban kim soát quy djnh tui khoàn nay không ducic can tr& ho.t dng bmnh thung 
cüa Hi dng quãn trj, không gay giãn don diu hành ho.t dng kinh doanh cüa 
LILAMA. 

7. Kin nghi Hi dng quãn trj ho.c Dti hOi  ckng c dông bin pháp sira di, 
b sung, cài tin ccc cu th chirc quàn 1, giám sat và diu hành hot dng kinh 
doanh cüa LILAMA. 

8. Khi phát hin có thành viên Hi dng quail trj, Tang Giárn d6c vi phm 
quy djnh tai  Diu 165 Lut doanh nghip phài thông báo ngay bang van bàn cho 
Hi dng quàn trj., yêu cu nguii có hành vi vi phm chm drt hành vi vi phm và 
có giãi pháp khac pht1c hu qua. 

9. Tham di,r va tham gia thào 1un tai  các cuc h9p Dti hi dng c dông, 
Hi dng quàn tr và các cuc hpp khác cüa LILAMA. 

10. S dçing tLT vn dc lap, bQ phn kim ton ni bO ci1a LILAMA d thirc 
hin nhim vii ducic giao. 

11. Ban kim soát có th tham khào kin cüa Hi dông quãn tr trithc khi 
trInh báo cáo, kêt 1un và kin nghj len Di hOi  dng c dông. 

12. Kim tra tirng vn d cii th lien quan dn quãn l, diu hành hoat dQng 
cUa LILAMA theo d ngh cüa c dông. 

13. Yêu cu HQi &ng quãn trj phãi triu tp h9p bt thuing D.i hQi dng c 
dông. 

14. Thay th HQi dng quail trl triu t.p h9p Di hi dng c dông trong thai 
hn 30 ngày trong truang hgp Hi dông quail tn không triu tp hçp Di hi dng 
cô dông theo quy djnh ti khoãn 3 Diu 140 Lut Doanh nghip. 

15. D nghj Chü tjch Hi dng quãn trj phãi triu tp h9p Hi dông quãn trj. 

16. Xem xét, trIch lic, sao chép mt phn hoc toàn b ni dung kê khai 
Danh sách ngu?ii có lien quan và lçii Ich có lien quan dugc kê khai quy djnh t.i 
khoãn 1 và khoàn 2 Diêu 164 Lut Doanh nghip. 

17. D xu.t và kin ngh, Di hi dng c dông phê duyt danh sách t chirc 
kiêm toán ducic chap thun thc hin kim toán Báo cáo tài chInh cUa 
LThAMA,quy& dn1I th chc kim toán thrc chp thun thc hin kiêm tra các 
hoat dông ciia LILAMA, bai min kiêm toán viên duçic chap thi4n khi xét thày can 
thit. 

18. Chju trách nhim truác c dông v ho.t dng giám sat cüa mInh. 

19. Giám sat tInh hInh tài chInh LILAMA, vic tuán thu pháp luat cüa thành 
viên Hi dMg quail tr, Tng Giám d6c, nguai quàn 1 khác trong các hot dng. 
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20. Dam bão pMi hçip hoat dng vOi Hi dng quãn trj, Tng Giám doe và 
cô dông. 

21. Trung hçp phát hin hành vi vi phm pháp 1ut hoc vi phrn DMu 1 
LILAMA cüa thàrth viên HOi  dông quân trj, Tng Giám d& va ngithi diu hành 
doanh nghip khác, Ban kiêm soát phãi thông báo bang van ban cho Hi dng quãn 
trj trong yang 48 gi, yêu cu ngui có hành vi vi phm chm dirt vi phm và Co 
giãi pháp khäc phic hu qua. 

22. Xây drng Quy ch hoat dng ciia Ban kim soát và trInh Dti hi dong Co 
dông thông qua. 

23. Chüng kin Hi dng quãn trj t chüc kim phiu và 1p biên ban kim 
phiêu nêu duc Hi dông quãn trj yêu câu trong trung hp 1y kin c dOng 
bang van bàn dê thông qua nghj quyêt cüa Dai  hi Mng c dông. 

24. Tnthng Ban kim soát diu hành d Di hOi  dng c dông bu chü t9a 
cuc h9p doi vài truông hçp Chü tjch Yang mt hoc tam  thai mt khã näng lam 
vic ma các thành viên Hi dông quãn trj con iai  không bu duçc nguii lam chU 
toa. Trumg hçip nay, ngiRii có so phiu bu cao nht lam chü t9a cuc h9p. 

25. Thirc hin các quyn và nghTa vi khác theo quy djnh cüa Lut Doanh 
nghip, Diêu l LILAMA và Nghj quyêt cüa Dai hOi dng c dông. 

Diêu 13. Quyn dirçrc cung cp thông tin ella Ban kim soát 

1. Tài lieu và thông tin phãi duçc g1ri dn thanh viên Ban kim soát cUng 
thai dim va theo phucing thüc nhu di vói thành viên Hi dng quãn trj, bao gm: 

a) Thông báo mi h9p, phiu thy kin thành viên Hi dng quán trj và tài 
lieu kern theo; 

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

c) Báo cáo cüa Tng Giám dc trinh Hi dng quãn trj hotc tài 1iu khác do 
LILAMA phát hành. 

2. Thành viên Ban kim soát CO quyn tip cn h so, tài lieu cüa LILAMA 
luu gilt tai  tri sâ chInh, chi nhánh và dja dirn khác; cO quyn dn dja dim lam 
vic dlla ngii?i quãn 1)" và nhân viên ella LILAMA trong gi& lam viec. 

3 .Hi dng quân trj, thành viên Hi thng quàn trj, Tng Giám dc, nguO'i 
quán 1 khác phái cung cp dy dll, chinh xác, kjp th?i thông tin, tài lieu v cong 
tác quãn 1, diu hành và hoat dng kinh doanh dlla LILAMA theo yeu cu ella 
thành viên Ban kim soát hoác Ban kim soát. 

Diu 14. Trách nhim dlla Ban kim soát trong vic triu tp h9p bat thu'O'ng 
Thu hi ctông cô dông 
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1 .Ban kim soát có trách nhim thay th HOi  ding quãn trj triu tp h9p Di 
hi dng c dông trong th?yi hn 30 ngày trong truäng hgp Hi dông quân trj không 
triu tap h9p Di hi ding c dông trong các truông hqp sau day: 

a) S thành viên Hi dng quãn tr, Ban kim soát con li It hon so thành 
viên theo quy djnh ciia pháp luat; 

b) Theo yêu cu cüa c dông hoc nhóm c dông quy djnh tai  khoãn 2 Diu 
115 Luat  Doanh nghip; 

c) Khi có yeu cu triu tp h9p bt thuông Di hi dng c dông cña Ban 
kim soát nhung Hi dng quãn tr không the hin, trü tr1xông hçip Diêu l 
LILAMA Co quy djnh khác. 

2. Tru&ng hçp Ban kim soát không triu tp hçp Dti hi dng c dông theo 
quy djnh thi Ban kim soát phãi bi thung thit hi phát sinh cho LUJAMA. 

3. Chi phi triu tp và tin hành h9p Dti hi dng c dông theo quy djnh ti 
khoãn 1 Diu nay sê duçic LILAMA hoàn 1i. 

CHIf()NG IV.CUOC HOP BAN KIEM SOAT 

Diêu 15. Cuc h9p cüa Ban kiêm soát 

1 .Ban kim soát có th h9p djnh kS'  hoie bt thung nhung phài h9p it nhât 
hai (02) lan trong mOt  näm, s luçing thành viên tham dir h9p it nht là hai ph.n ba 
(2/3) 

so thành viên Ban kim soát. Quyt djnh cüa Ban kim soát ducic thông qua 
nêu duçc da s Kiêm soát viên dir h9p có quyên tham gia biu quyt tan thành. 

2. Ban kim soát có quyn yeu cu thành viên HQi dng quàn trj, Tng Giám 
doe và dti din t chirc kim toán duçc chip thuan tham d và trã 1i các vn d 
can duoc lam rO. 

3. Trwrng Ban kim soát phài triu tp h9p Ban kim soát trong thai hn 
nàm (5) ngày k tir ngày nhan duqc: 

a) D nghj ci:ia Chü tch HQi dng quãn tn; 

b) D ngh cüa It nMt hai phn ba (2/3)  s thành viên HQi dng quãn tr ho.c 
Ban kim soát; 

c) Truang hçp khác theo quy dnh cCia pháp luat  và Diu l LILAMA. 

Diu 16. Biên bàn h9p Ban kiêm soát 

Biên bàn h9p Ban kim soát duçc 1p chi tit và rO rang. Nguai ghi biên bàn 
va các thành viên Ban kim soát tham dix h9p phài k ten vào biên bàn cuc hçp. 
Các biên bàn hçp cüa Ban kim soát phài duc luu giti nhäm xác djnh trách nhim 
cüa tfrng thành viên Ban kim soát. 

CHU'ONG V.BAO CÁO VA CONG KHAI LI ICH 
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Diu 17. TrInh báo cáo hang näm 

Các Báo cáo cüa Ban kim soát tai  cuc h9p Di hi dng c dông thutmg 
niên bao gm các nOi  dung sau day: 

1. Báo cáo v kt qua kinh doanh cüa LILAMA, v k& qua hot dng cüa 
Hi ctng quán trj, Tng Giám dc d trInh D.i hi dng c dông thông qua ti 
cuc h9p Di hi dng Co dông thithng lien. 

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

3. Thu lao, chi phi hoit dng và các lcii ich khác cüa Ban kim soát và tüng 
thânh viên Ban kim soát. 

4. Tang kt các cuc hQp cüa Ban kim soát và các kt 1un, kin nghj cCia 
Ban kiêm soát; kêt qua giám sat tInh hinh hoat dng và tài chInh cüa LILAMA. 

5. Báo cáo dánh giá v giao djch gifta LILAMA, cong ty con, cong ty khác 
do LILAMA näm quyên kim soát trên nãm muai phn tram (50%) tth len vn 
diêu l vó'i thành viên HQi dOng quãn trj, Tong Giám dc và nhffiig nguô'i có lien 
quan cüa thành viên do; giao djch giüa LILAMA vth cong ty trong do thành viên 
Hi dOng quãn trj là thành viên sang 1p hoc là nguOi quán l doanh nghip trong 
thi gian 03 nãm gn nMt truOc thôi dim giao djch. 

6. K& qua giám sat di vâi Hi dng quàn trj, Tng Giám dc và nhftng 
ngiiôi diêu hành doanh nghip khác. 

7. Kt qua dánh giá s11 phi hçip hot dng giia Ban kim soát vâi Hi dng 
quail trj, Tng Giám doe và các cô dông. 

8. D xut và kin nghj Di hi dng c dOng phê duyt danh sách t chi.rc 
kim toán duçc chp thun thirc hin kim toán Báo cáo tài chInh cüa LILAMA; t 
chirc kim toán duqc chip thun thrc hin kim tra các hot dng cüa LILAMA 
khi xét tMy c.n thit. 

Diéu 18. Tiên hro'ng, thu lao, thtrO'ng và lçri ich khác cüa thành viên Ban kim 
soát 

1. Thành viên Ban kim soát dtxçic trà tMn luang, thu lao, thithng và 1ci ich 
khác theo quyêt djnh cüa Di hi dng c dOng theo nguyen the thành viên Ban 
kiêm soát chuyên trách duçc hithng luang theo ngch, bc và quy djnh lien quan ye 
tin h.wng cüa LILAMA, thành viên Ban kim soát không chuyen trách duçc 
huâng thu lao, phii cp cho cong vic cüa mInh. Dai  hi dng c dong quyt djnh 
tng mirc tin hro'ng, thu lao, thirông, li Ich khác va ngân sách hot dng hng 
näm cüa Ban kiêm soát. 

2. Thành viên Ban kim soát du?c thanh toán chi phi an, , di lai,  chi phi sü 
dicing djch vit tix van dc 1p  vói m1rc hgp 1. TOng müc thu lao và chi phi nay 
khOng vuçit qua tng ngân sách hot dng hng näm cüa Ban kim soát dà dugc 
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Dai hi dng c dông chip thun, tr tmng hçip Dai  hi dng c dông có quyt 
djnh khác. 

3. Tin luGng và chi phI hoat  dng cüa Ban kim soát duqc tInh vào chi phI 
kinh doanh cüa LILAMA theo quy djnh cCia pháp 1ut ye thuê thu nhp doanh 
nghip, quy djnh khác cUa phãp 1ut có lien quan và phãi duçic 1p thành mllc riêng 
trong báo cáo tài chInh hng näm cUa LJLAMA. 

Diu 19. Cong khai các iqi Ich lien quan 

1. Thành viên Ban kim soát cUa LILAMA phãi kê khai cho LILAMA ye 
các igi Ich lien quan cüa mInh, bao gm: 

a)Tên, ma s doanh nghip, dla  chi trii sâ chInh, ngành, ngh kinh doanh cUa 
doanh nghip ma hQ lam chü hoc s hüu phân vn gop hoc cô phân; t 1 và thai 
dim lam chü, s& hüu phn von gop hoc c phân do; 

b)Tên, ma s doanh nghip, dja chi trj sâ chInh, ngành, ngh kinh doanh cüa 
doanh nghip ma nhüng nguai có lien quan cüa h9 lam chü, cüng sâ hihi hoc si 
hthi riêng phn von gop hoc c ph.n trên 10% vn diêu 1. 

2. Vic kê khai theo quy djnh tai  khoàn 1 Diu nay phãi duqc thiic hin trong 
thai han  07 ngày lam vic k tü ngày phát sinh igi Ich lien quan; vic siia dôi, bô 
sung phài ducic thông Mo vi LILAMA trong thai han  07 ngày lam vic k tr ngày 
có sira dôi, b sung ttzcing irng. 

3. Thành vien Ban kim soát và nhftng nguai có lien quan cüa các thành viên 
Ban kiêm soát chi duge sü diing nhUng thông tin cO dugc nhr ch(rc vi cüa mInh d 
phiic vi igi Ich cüa LILAMA 

4. Thành viên Ban kim soát có nghTa vi thông báo b.ng van bàn cho Hi 
dng quãn trj, Ban kim soát v các giao djch gitta LILAMA, cong ty con, cong ty 
khác do LILAMA näm quyn kim soát trên näm muci phn tram (50%) tth len 
von diêu 1 vói thành viên Ban kiêm soát hoc vOi nhftng ngu&i có lien quan cUa 
thành viên Ban kim soát theo quy djnh ci:ia pháp lut. Di vth các giao djch nêu 
trên do Dai  hi dng c6 dông hoac  Hi dng quàn trj ch.p thun, LILAMA phài 
thçrc hin cong b thông tin v các nghj quyt nay theo quy djnh cüa pháp lut 
chirng khoán ye cong bô thông tin. 

5. Thành yiên Ban kim soát yà nhftng nguai có lien quan cüa các thành yiên 
nay không dugc sir dçing hoc tiêt l cho nguOi khác các thông tin nQi b dê thc 
hin các giao djch có lien quail. 

Diéu 20. Khen thtrO'ng và k lut 

Vic khen thuông vã k lut áp ding d6i vfii Kim soát vien LILAMA dugc 
thc hin theo các quy djnh v khen thu&ng và kS' lut cüa LILAMA. 

CBING VLMOI QUAN H CUA BAN KIEM SOAT 
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Diu 21. MIi quan h gifra các thành viên Ban kim soát 

Các thành viên Ban kim soát có m61 quan h dc lap, không phi thuc ln 
nhau nhung có s1r phôi hgp, cong  tác trong cong vic chung d dam báo th?c hin 
tot trách nhim, quyn và nhim vii cüa Ban kim soát theo quy djnh pháp luat va 
Diêu l LILAMA. Tnxing Ban Kim soát là ng.thi 'diu phi cong vic chung ciia 
Ban kim soát nhung không có quyên chi phôi các thành viên Ban kim soát. 

Diu 22. Mi quan h vói Ngirôi diu hành doanh nghip 

Ban kim soát có mi quan h dOc  1p vri Nguô'i diu hành doanh nghip 
cüaLILAMA, là dan vj thirc hin chirc näng giám sat hoat dng cüa ban diu hành. 

Diéu 23. Mi quan h vó'i Hi dông quãn tr 

Ban kim soát có mi quan h dc 1p vó'i Hi dng quàn trjLILAMA, là 
dan vj thirc hin chüc näng giám sat hot dng cüa Hi dng quán trj. 

CHU'€NG VII.DIEU KHOAN Tifi IIANH 

Diu 24. Hiêu hjc thi hành 

1. Quy chê hot dng cüa Ban kim soát Tng cong ty L.p may Vit Nam — 
CTCP bao gôm 07 chizang, 24 diêu và Co hiu lirc thi hânh ké tir ngày. . .tháng.. .nàm 
2021 

2. Quy ché nay thay th Quy ch hot dng cüa Ban kim soát Tng cOng ty 
Lap may Vit Nam — CTCP ban hành theo Quyt djnh so 04/TCT-BKS ngày 
19/7/2016 cüa Ban kim soát Tng cong ty Lap may Vit Nam-CTCP. 

TM. BAN KLEM SOAT 
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