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         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

               Independence - Freedom – Happiness 
 

       Tp Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 2022 
Ho Chi Minh City, day     month      year 2022 

 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  

CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ 
REGULATIONS ON OPERATION OF THE BOARD OF SUPERVISORS OF  

CENTURY SYNTHETIC FIBER CORPORATION 
 

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 (“Luật Chứng khoán”); 
Pursuant to the Law on Securities dated November 26th 2019 (“Law on Sercuritites”);  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”);  
Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17th 2020 (“Law on Enterprises”); 

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”); 
Pursuant to the Decree No.: 155/2020/NĐ-CP dated December 31st 2020 of the Government stipulating in 
details the implementation of some Articles of the Law on Securities (“Decree 155”) 

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 
31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Thông 
tư 116”); 
Pursuant to the Circular No. 116/2020/TT-BTC on December 31st 2020 of the Minister of Finance guiding 
articles on corporate governance applicable to public companies in Decree No. 155/2020/ND-CP on 
December 31st 2020 of the Government stipulating in details the implementation of some Articles of the 
Law on Securities (“Circular 116”); 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (“Điều lệ”); 
Pursuant to the Charter of Century Synthetic Fiber Corporation (“Charter”);  

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số .......................ngày ...tháng...năm 2021  
Pursuant to the Resolution No.: ………… dated ……… General Meeting of Shareholders; 

 
CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG 

CHAPTER I. GENENERAL PROVISIONS 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
Article 1. Scope of regulation and subjects of application 
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu 

chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo 
quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan. 
Scope of regulation: Operational regulations of the Board of Supervisors prescribe the 
organizational structure, personnel, standards, conditions, rights and obligations of the 
Supervisory Board and members of the Board of Supervisors in accordance with the Law on 
Enterprises, Charter of the Company and other relevant regulations. 

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và 
các thành viên Ban kiểm soát. 
Subjects of application: Operational regulations of the Board of Supervisors are applied to the 
Board of Supervisors and its members. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát 
Article 2. Operational principles of the Supervisory Board 
Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm 
cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp 
luật về các công việc, quyết định của Ban kiểm soát. 
The Supervisory Board works according to the collective principle. The members of the Supervisory 
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Board are personally responsible for their work and jointly responsible before the General Meeting 
of Shareholders, before the law for the work and decisions of the Board of Supervisors. 
 
 

CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 
CHAPTER II. MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS 

 
Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát 
Article 3. Rights, obligations and responsibilities of members of the Board of Supervisors 
1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm 

lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty. 
To perform the assigned rights and obligations honestly, carefully and in the best way to ensure 
the maximum legitimate interests of the Company. 

2. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng 
thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích 
của tổ chức, cá nhân khác. 
Loyal to the interests of the Company and shareholders; do not abuse their position and position 
and use information, know- how, business opportunities and other assets of the Company for 
personal gain or to serve the interests of other organizations and individuals. 

3. Thực hiện trách nhiệm tránh xung đột lợi ích với công ty như được qui định tại Điều 38 của Điều 
lệ. 
To fulfil responsible to avoid conflict of interest with the Company as stipulated in Article 38 of 
the Charter. 

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 
Other obligations as prescribed by the Law on Enterprises and the Company's Charter. 

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3  Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc 
người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường 
thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban kiểm soát có được do vi phạm phải 
hoàn trả cho Công ty. 
In case of violations specified in Clauses 1, 2, 3 of this Article, causing damage to the Company 
or other people, members of the Board of Supervisors shall be personally or jointly responsible 
for compensating for such damage. Incomes and other benefits that members of the Board of 
Supervisors have due to violations must be returned to the Company. 

6. Trường hợp Hội đồng Quản trị phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện 
quyền và nghĩa vụ được giao thì Hội đồng Quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm 
soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. 
In case a member of the Board of Supervisors finds that another member of the Board of 
Supervisors have committed violations in the exercise of their assigned rights and obligations, a 
written notice must be sent to the Board of Supervisors, requesting the violator to stop the 
violation and remedy the violation consequence. 
 

Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát 
Article 4. Term and number of members of the Board of Supervisors 
1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên.  

The number of members of the Board of Supervisors of the Company is three (03) members. 
2. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm 

soát là năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn 
chế. 
The members of the Board of Supervisors are appointed by the General Meeting of Shareholders, 
the term of the Board of Supervisors is five (05) years; Members of the Board of Supervisors 
may be re-elected for an unlimited number of terms. 

3. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. 
Members of the Board of Supervisors are not necessarily shareholders of the Company. 

4. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 
The Board of Supervisors must have more than half of its members permanently residing in 
Vietnam. 
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5. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban 
kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp 
tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu 
và nhận nhiệm vụ. 
In case a member of the Board of Supervisors ends at the same time, but a member of the Board 
of Supervisors for a new term has not been elected, the member of the Board of Supervisors 
whose term has expired will continue to perform his/her rights and obligations until the member 
of the Board of Supervisors is elected. Members of the Board of Supervisors for a new term are 
elected and take on their duties. 

 
Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát 
Article 5. Criteria and conditions for members of the Board of Supervisors 
1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 

Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau: 
Members of the Board of Supervisors must meet the standards and conditions as prescribed in 
Article 169 of the Enterprise Law and do not fall into the following cases: 

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; 
Working in the accounting and finance department of the Company; 

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các 
báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. 
Being a member or employee of an independent auditing company that audited the 
company's financial statements for the previous 3 years. 

c) Người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và 
các cán bộ quản lý khác của Công ty.  
Persons related to the members of the Board of Directors, the CEO and other managers 
of the Company. 

d) Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban.  
The Board of Supervisors must appoint one (01) member to be the Head of the Board of 
Supervisors. 

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan. 
Other terms and conditions as stipulated by relevant regulations. 

Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát 
Article 6. Head of the Board of Supervisors 
1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, 

miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại 
học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản 
trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
The Head of the Board of Supervisors is elected by the Board of Supervisors from among the 
members of the Board of Supervisors; the election, relief from duty and removal from office 
according to the majority principle. The head of the Board of Supervisors must have a university 
degree or higher in one of the majors in economics, finance, accounting, auditing, law, or 
business administration. business or major related to the business activities of the enterprise. 

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. 
The rights and obligations of the Head of the Board of Supervisors are stipulated in the 
Company's Charter. 

 
Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát 
Article 7. Nomination and candidacy for members of the Board of Supervisors 
1. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên 

Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) 
ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được 
đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60 % được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 
Shareholders have the right to combine the number of votes of each person together to nominate 
candidates for the Board of Supervisors. Shareholders or groups of shareholders holding from 
10% to less than 20% of the total number of voting shares may nominate one (01) candidate; 
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from 20% to less than 30% can nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% 
can nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% can nominate up to four 
(04) candidates; from 50% to less than 60% can nominate up to five (05) candidates. 

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số 
lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử 
theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát 
đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội 
đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 
In case the number of candidates for the Board of Supervisors through nomination and 
candidacy is still not enough, the incumbent Board of Supervisors may nominate more 
candidates or organize the nomination according to the mechanism prescribed by the Internal 
Regulations on corporate governance. The mechanism by which the incumbent Board of 
Supervisors nominates candidates for the Board of Supervisors must be clearly announced and 
must be approved by the General Meeting of Shareholders before the nomination is made. 

 
Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 
Article 8. Method of electing, dismissing and removing members of the Board of Supervisors 
1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng 

cổ đông. 
The election, dismissal and removal of members of the Board of Supervisors fall under the 
authority of the General Meeting of Shareholders. 

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, 
theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân 
với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng 
số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm 
soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu 
bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 
ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát 
thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo 
tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty. 
Voting to elect members of the Board of Supervisors must be done by cumulative voting, whereby 
each shareholder has the total number of votes corresponding to the total number of shares 
owned multiplied by the number of elected members of the Board of Supervisors, and 
shareholders have the right to give all or part of their total votes to one or several candidates. 
The elected members of the Board of Supervisors are determined by the number of votes from 
high to low, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of 
members specified in the company's charter is reached. In case there are 02 or more candidates 
achieving the same number of votes for the last member of the Board of Supervisors, a re-
election will be conducted among the candidates with the same number of votes or selected 
according to the following criteria. specified in the election regulations or the Company's 
Charter. 

 
Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 
Article 9. Cases of dismissing or removing members of the Board of Supervisors 
Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:  
A member of the Board of Supervisors is no longer a member in the following cases: 

a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát; 
Such member is prohibited by law from being a member of the Board of Supervisors; 

b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty; 
Such member resigns with a written notice sent to the head office for the Company; 

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng 
chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; 
Such member suffers from mental disorders and other members of the Board of Supervisors have 
professional evidences to prove that such person no longer has behavioral capacity; 

ir
Cần xem kỹ
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d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu 
tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép thành viên đó vắng mặt và 
đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống; 
That member is absent from the meetings of the Board of Supervisors continuously for six 
consecutive months, and during this time, the Board of Supervisors does not allow such member 
to be absent and has ruled that his or her position left blank; 

e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 
Such member shall be dismissed as a member of the Board of Supervisors according to the 
decision of the General Meeting of Shareholders. 

 
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát 
Article 10. Notice of election, dismissal and removal of members of the Board of Supervisors 
1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên 

quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên 
trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi 
bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác 
của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, 
cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.  
In case the candidate for the Board of Supervisors has been identified, the Company must 
disclose information related to the candidates at least 10 days before the opening date of the 
General Meeting of Shareholders on the website of the Company. In order for shareholders to 
learn about these candidates before voting, the candidate for the Board of Supervisorsmust have 
a written commitment to the truthfulness and accuracy of the personal information disclosed 
and must commit to the following: to perform their duties honestly, carefully and in the best 
interests of the company if elected as a member of the Board of Supervisors. 
Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm: 
Information related to the Board of Supervisors candidate to be announced includes: 
a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; 
 Full name, date, month and year of birth 
b) Trình độ chuyên môn; 
 Qualification 
c) Quá trình công tác; 
 Working process 
d) Các chức danh quản lý khác; 
 Other management titles 
e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; 
 Interests related to the Company and its related parties 
f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; 
 Other information (if any) as prescribed in the Company's Charter 
g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ 

các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát 
(nếu có). 
The company must be responsible for disclosing information about the companies in 
which the candidate is holding  managerial positions and the interests related to the 
candidate's company of the Board of Supervisors (if any). 

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo 
các quy định hướng dẫn về công bố thông tin. 
The announcement of the results of election, dismissal and removal of members of the Board 
of Supervisors shall comply with the guiding regulations on information disclosure. 
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CHƯƠNG III. BAN KIỂM SOÁT 
CHAPTER III. BOARD OF SUPERVISORS 

 
Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát 

 Article 11. Rights, obligations and responsibilities of the Board of Supervisors 
1. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự 

rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập; 
Proposing the selection of an independent audit firm, the audit fee and any issues related to 
the withdrawal or dismissal of the independent audit firm; 

2. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc 
kiểm toán; 
Discuss with the independent auditor the nature and extent of the audit prior to initiating the 
audit; 

3. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của 
những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công 
việc của công ty nếu thấy cần thiết; 
Seek independent professional or legal advice and secure the involvement of external experts 
with relevant experience and qualifications in the work of the company if deemed necessary; 

4. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng 
quản trị; 
Check annual, six-monthly and quarterly financial statements before submitting them to the 
Board of Directors; 

5. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc 
cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc; 
Discuss difficult issues and outstanding findings from the mid-term or final audit results as 
well as any issues that the independent auditor wishes to discuss; 

6. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty; 
Review the management letter of the independent auditor and the company management's 
feedback; 

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP 
ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 
Report at the General Meeting of Shareholders according to the provisions of Article 290 of 
Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the 
implementation of a number of articles of the Law on Securities. 

8. Xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp 
thuận; và 
Reviewing the Company's report on internal control systems before the Board of Directors 
approves; and 

9. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của Ban quản lý. 
Review the results of the internal investigation and management feedback. 

 
Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát 
Article 12. The Board of Supervisors's right to be provided with information 
1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương 

thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: 
Documents and information must be sent to members of the Board of Supervisors at the same 
time and in the same manner  as members of the Board of Directors, including: 
a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo; 

Notice of meeting invitation, opinion form of members of the Board of Directors and 
enclosed documents; 

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 
 Resolutions, decisions and meeting minutes of the General Meeting of Shareholders and the 

Board of Directors; 
c) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành. 

Report of the General Director submitted to the Board of Directors or other documents 
issued by the Company. 
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2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, 
chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của 
Công ty trong giờ làm việc. 
Members of the Board of Supervisors have the right to access files and documents of the 
Company kept at the head office, branches and other locations; have the right to go to the 
workplace of managers and employees of the Company during working hours. 

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung 
cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động 
kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. 
Members of the Board of Supervisors have the right to access files and documents of the 
Company kept at the head office, branches and other locations; have the right to go to the 
workplace of managers and employees of the Company during working hours. 

Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ 
đông 
Article 13. Responsibilities of the Board of Supervisors in convening an extraordinary meeting of 
the General Meeting of Shareholders 
1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 

trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ 
đông trong các trường hợp sau đây: 
The Board of Supervisors shall replace the Board of Directors to convene the General Meeting 
of Shareholders within 30 days in case the Board of Directors fails to convene the General 
Meeting of Shareholders in the following cases: 
a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định 

của pháp luật; 
The number of remaining members of the Board of Directors and Board of Supervisors is 
less than the number of members as prescribed by law; 

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh 
nghiệp; 
At the request of a shareholder or a group of shareholders specified in Clause 2, Article 115 
of the Law on Enterprises; 

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng Hội 
đồng quản trị không thực hiện, [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác]. 
When there is a request to convene an extraordinary meeting of the General Meeting of 
Shareholders of the Board of Supervisors but the Board of Directors fails to do so, [unless 
otherwise provided for in the Company's Charter]. 

d) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm 
b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm akhoản 2 Điều 12 
Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo 
quy định tại Luật Doanh nghiệp; 
If the Board of Supervisors fails to convene the General Meeting of Shareholders as 
prescribed at Point b, Clause 4 of this Article, the shareholder or group of shareholders 
specified at Point a, Clause 2, Article 12 of the Company's Charter has the right to request 
the Company's representative. convene a meeting of the General Meeting of Shareholders 
in accordance with the provisions of the Law on Enterprises; 

 
 

CHƯƠNG IV. CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT 
CHAPTER IV. MEETING OF THE BOARD OF SUPERVISORS 

 
Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát 
Article 14. Meetings of the Board of Supervisors 
1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít 

nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. 
The Board of Supervisors must meet at least two (02) times a year, the number of members 
attending the meeting is at least two thirds (2/3) of the members of the Board of Supervisors. 

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ 

Nguyen Phuong Chi
Kiểm tra lại điều khoản tham chiếu. Sao không tham chiếu đến Điều 115.2 như ở trên
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chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ. 
The Board of Supervisors has the right to request members of the Board of Directors, the 
General Director and representatives of the approved audit organization to attend and answer 
questions that need to be clarified. 

 
Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát 
Article 15. Minutes of the Board of Supervisors’ meeting 
Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban 
kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải 
được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát. 
The minutes of the Board of Supervisors meeting are detailed and clear. The person recording the 
minutes and members of the Board of Supervisors attending the meeting must sign the minutes of 
the meeting. The meeting minutes of the Board of Supervisors must  be kept in order to determine the 
responsibilities of each member of the Board of Supervisors. 

 
 
 

CHƯƠNG V. BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH 
CHAPTER V. REPORTING AND DISCLOSURE OF BENEFITS 

 
Điều 16. Trình báo cáo hàng năm 
Article 16. Annual report submission 
Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội 
dung sau đây: 
The reports of the Board of Supervisors at the Annual General Meeting of Shareholders include the 
following contents: 
1. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng 

quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc); 
Report of the Board of Supervisors on the Company's business results, the performance results 
of the Board of Directors, the Director (General Director); 

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát; 
Report on self-assessment of operation results of the Board of Supervisors and members of the 
Board of Supervisors; 

Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác 
Article 17. Salary and other benefits 

1. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy 
định sau đây: 
Salary, remuneration, bonus and other benefits of members of the Board of Supervisors shall comply 
with the following provisions: 

2. Mức thù lao của các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên của 
Ban kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách 
hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban 
kiểm soát. 
The remuneration of the members of the Board of Supervisors shall be decided by the General 
Meeting of Shareholders. Members of the Board of Supervisors are entitled to reasonable payment 
for travel, hotel and other expenses incurred when they attend meetings of the Board of Supervisors 
or perform other activities of the Board of Supervisors. 
 
Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan 
Article 18. Disclosure of related interests 

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, 
bao gồm: 
Members of the Board of Supervisors of the Company must declare to the Company about their 
related interests, including: 
Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ 
làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp 
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hoặc cổ phần đó; 
Name, enterprise identification number, head office address, business lines and lines of the 
enterprise in which they own or own contributed capital or shares; rate and time of ownership, 
ownership of such contributed capital or shares; 
Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những 
người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 
10% vốn điều lệ. 
Name, enterprise identification number, head office address, line of business of the enterprise in 
which their related persons own, jointly or separately own a contributed capital or a share of more 
than 10% of the charter capital rate. 

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm 
việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty 
trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng. 
The declaration specified in Clause 1 of this Article must be made within 07 working days from the 
date of arising of related interests; the amendments and supplements must be notified to the 
Company within 07 working days from the date of the corresponding amendments and supplements. 

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát chỉ được 
sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của minh để phục vụ lợi ích của Công ty. 
Members of the Board of Supervisors and related persons of members of the Board of Supervisors 
are only entitled to use information obtained through their positions to serve the interests of the 
Company. 

4. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Ban kiểm soát, những người có 
liên quan hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản 
vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và trừ trường hợp công ty đại 
chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công 
ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật 
chuyên ngành có quy định khác. 
The Company does not grant loans or guarantees to members of the Board of Supervisors, related 
persons or legal entities in which these persons have financial interests, unless the above-mentioned 
loans or guarantees have been approved by the Board of Directors. The General Meeting of 
Shareholders approves and unless the public company and the organization related to this member 
are companies in the same group or companies operating in groups of companies, including the 
parent company - Subsidiaries, economic groups and specialized laws have other regulations. 

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây: 
Contracts or transactions between the Company and the following entities: 
Cổ đông, Đại diện theo ủy quyền của Cổ Đông sở hữu trên (10%) mười phần trăm tổng số cổ phần 
phổ thông của Công ty và người có liên quan của họ; hoặc một hoặc nhiều thành Ban kiểm soát, 
hoặc những người liên quan đến họ; hoặc công ty mà thành viên Ban kiểm soát, hoặc những người 
liên quan đến họ có sở hữu góp vốn hoặc cổ phần trên (10%) mười phần trăm; hoặc 
Shareholders, Authorized representatives of Shareholders owning more than (10%) ten percent of 
the total number of ordinary shares of the Company and their related persons; or one or more 
members of the Board of Supervisors, or people related to them; or a company in which members 
of the Board of Supervisors, or their related persons, have contributed capital or shares above (10%) 
ten percent; or 
đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Ban kiểm soát, những người liên quan 
đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính sẽ không bị vô hiệu hoá trong các trường 
hợp sau đây: 
The partner, association, or organization of which one or more members of the Board of 
Supervisors, the people related to them are members, or have related financial interests will not be 
disabled in the following cases: 
Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần 
nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của 
cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu 
ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc 
giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không 
có lợi ích liên quan; hoặc 
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For contracts valued at less than 20% of the total value of assets recorded in the most recent financial 
statements, the important elements of the contract or transaction as well as the relationships and 
interests of the managers Management or members of the Board of Directors have been reported to 
the Board of Directors or related sub- committees. At the same time, the Board of Directors or that 
sub-committee has allowed the performance of such contract or transaction in an honest manner by 
a majority vote of the members of the Board who have no relevant interests; or 
Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong 
báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối 
quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các 
cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ 
phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này; 
For contracts with a value equal to or greater than 20% of the total value of assets recorded 
in the most recent financial statements, the important elements of this contract or transaction 
and the relationship and interests of a manager or a member of the Board of Directors has been 
disclosed to shareholders who have no relevant interest to vote on that issue, and those shareholders 
have voted in favor of the contract or transaction. this; 
Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên 
mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này 
được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép 
thực hiện. 
Such contract or transaction is considered fair and reasonable by an independent consulting 
organization in all respects related to the company's shareholders at the time this transaction or 
contract is approved by the Board of Directors or a sub-committee directly under the Board of 
Directors or shareholders for permission to do so. 

6. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử 
dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện 
các giao dịch có liên quan. 
Members of the Board of Supervisors and those related to the above members are not allowed 
to use the company's unpublished information or disclose it to others to carry out relevant 
transactions. 

 
 

CHƯƠNG VI. MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIẾM SOÁT 
CHAPTER VI. RELATIONSHIPS OF THE BOARD OF SUPERVISORS 

 
Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát 
Article 19. Relationship between members of the Board of Supervisors 
Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, 
cộng tác trong công việc chung để đàm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát 
theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của 
Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát. 
The members of the Board of Supervisors have an independent relationship, not dependent on each 
other, but have coordination and cooperation in common work to ensure the good implementation of the 
responsibilities, rights and duties of the Board of Supervisors in accordance with regulations. Law and 
company charter. The Head of the Board of Supervisors is the coordinator of the general work of the Board 
of Supervisors but has no controlling power over the other members of the Board of Supervisors. 
 
Điều 20. Mối quan hệ với Ban điêu hành 
Article 20. Relationship with the Board of Managements 
Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát 
hoạt động của ban điều hành. 
The Board of Supervisors has an independent relationship with the Board of Management of the Company, 
which is the body that performs the function of supervising the activities of the Board of Managements. 
 
Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị 
Article 21. Relationship with the Board of Directors 

Nguyen Phuong Chi
Formatting phải sửa lại: tiếng Anh mới viết nghiêng. Câu này không nội dung giống với Điều 38.5 điều lệ công ty. Chị nghĩ câu này nên đổi thành:"Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải tuân thủ các qui định về tránh xung đột lợi ích như được qui định tại khoản 5, Điều 38, Điều Lệ cũng như các qui định khác của pháp luật hiện hành.""Members of the Board of Supervisors should comply with provisions on avoidance of conflict of interest as stipulated in clause 5, Article 38 of the Charters as well as provisions of the prevailing regulations."
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Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám 
sát hoạt động của Hội đồng quản trị. 
The Board of Supervisors has an independent relationship with the Board of Directors of the Company, 
which is the body that performs the function of supervising the activities of the Board of Directors. 
 
 
 

CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
CHAPTER VII. IMPLEMENTATION PROVISIONS 

 
Điều 22. Hiệu lực thi hành 
Article 22. Effectiveness 
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ  bao gồm     chương,      điều và có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày     tháng          năm 202    . 
The Regulation on operation of the Board of Supervisors of Century Synthetic Fiber Corporation includes     
chapters and     articles and takes effect since                 202   . 

 
 

TM BAN KIỂM SOÁT 
ON BEHALF OF BOAD OF SUPERVISORS 

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 
HEAD OF BOAD OF SUPERVISORS 
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