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QUY CHE HOIST BONG CUA BAN KIEM SOAT 
CUA TONG CONG TY TIJ' VAN THIET KE GIAO THONG VAN TA! - CTCP 

('Ban han/i kern theo Quye 't djn/i so' 01/2021/QD-BKSngày 30 tháng 6 nãin 2021 cta 
Ban kiérn soOt TOng cOng ty Tir win thiét ké Giao thông vn tOi-CTCP,) 

CHIJONG t - QUY B!NH  CHUNG 

Dieu 1. Giãi thIch ta ngü 

Trt'ir khi Co ngü cânh quy djnh khác di, cáctir ngr trong Quy chê ni b6 hott dng 
cüa Ban kiêrn soát Tong cong ty Tu van thiêt kê Giao thông vn tãi - CTCP nay (Quy 
Chê") du'cyc hiêu nhis sau: 

a) 'Tong cOng " hay "TEDI" Co nghia là Tong cOng ty Tii vn thit ke^ Giao 
thông vn tãi - CTCP; 

b) "Diu li"  cO nghTa là Dieu l cüa Tong cOng ty Tu van thiêt kê Giao thông 
van tãi - CTCP diic sira dôi. bô sung theo tirng thi diem; 

c) "Ludt Doaiili ngiip"là Ludt Doanh nghip so 59/2020/QH14 du'çc Quôc hi 
nuâc Cong hOa Xã hi ChO nghia Vit Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

d) "Ludt Ching khoOn" là Ludt Chirng khoán s 0^ 54/2019/QH14 duçic Quc hi 
nuâc Cong hOa Xã hi Chü nghia Vit Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

e) "COng ty con' là cong ty htch toán dc lp do TEDI närn giü von gop chi phi 
(trén 50% von diêu l hoic tong so cô phân phô thông dã phát hành) cüacOng 
ty do; hoc nãm quyn chi phôi thông qua quyên trVc tiêp hoc gián tiêp bô 
nhim da so hoc tat cã các thành viên Hi dOng quãn trj. Giárn dôc cüa cong 
ty dO; hoac quyêt djnh vic süa dôi. ho sung Diêu l cüa cOng ty dO; 

"CO dOng ". là cá nhân, to chüc có c6 phn cüa Cong ty. 

g) "Co2  dOng li"là co dông dirçc quy djnh ti khoán 18 Diu 4 Ludt Chtrng 
khoán; 

h) 'ThOnhvién HDQTkhOng dku hành" là thành viên HDQT khôngphâi là lông 
giám dôc. Phó Tônggiárn dôc, Ké toán trung và nhU'ng ngu?i diêu hành khác 
theo quy djnh tai Dieu I& cOng ty. 

i) "Ngerài diéu hành doanh nghip" hay "Ban diu 1nI" là Tong giárn dOc, 
PhO tong giãm dOc, Kê man tru'ng và ngui diêu hành khác theo quy djnh cUa 
Dieu lê cOng ty: 

j) "NgzrO'i quail í- doanh iig/ip" là ngithi quán l Tng cong ty. bao gôrn Chñ 
tjch Hôi dông quãn trj. thành viên Hi dng quân trl, lông giám dôc và cá 
nhân giü' chirc danh quãn 12  We theo quy djnh tai Diêu I& Tong cOng ty: 

k) "Ngirài cO lien quan ": là cá nhân hoc th chtrc duce quy dinh tai Khoàn 46, 
Dieu 4 cüa Lut Chirng khoán so 54/201 9/QH 14 và Khoán 23. Diêu 4 cüa Ludt 
doanh nghip so 59/2020/QH14. 
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Dieu 2. Ph?m vi diéu chinh vã dôi ttrçrng áp ding 

1. Phirn vi diëuchinh: Quy che^ hoat dng cüa Ban kirn soát quy djnh ccr cu t 
chirc nhân sir. tiêu chuãn, diêu kin, quyên vâ nghia vii cüa Ban kiërn soát Va CC thành 
vien Ban kiérn soát theo quy djnh ti Ludt Doanh nghip, Dieu I& Tong cong ty Tu van 
thiêt kê Giao thông vn tái - CTCP và các quy djnh khác có lien quan. 

2. Di tu'çing ap ding: Quy ch& hoat dng cüa Ban kirn soát duc áp ding cho 
Ban kiëni soãt và các thành viên Ban Kiêrn soát. 

Dieu 3. Nguyen tc và cor che^ hoat dng cüa Ban kiêm soát 

Ban kirn soát lam vic theo nguyen tãc dông thun. Các ni dung thuc thâm quyn 
cüa Ban kiêrn soát chi duçc thông qua khicO 00% thành viên Ban kiêrn soát tan thành. 
Các thành viên cüa Ban kiêrn soát cO quyên bão lu'u kiên Va chju trách nhiêrn Ca nhân 
ye ph an vic cüa mInh và cüng chju trách nhirn tnràc Di hi dOng cô dông, tmâc pháp 
lut ye các cOng vic, quyêt dnh cüa Ban Kiêrn soát. 

CHU'ONG II- THANH VIEN BAN KIEM SOAT 

Dieu 4. Quyn, nghia vu và trách nhim cüa thãnh viên Ban Kiêm soãt 

1. Tuân thu dung pháp lutt. Dieu 1 Tong cong ty, nghj quy& D?i  hi dng Co 
dông vá do dirc nghê nghip trong thirc hin quyên và nghia vii diiçc giao. 

2. Thirc hin quyn vá nghia vii du'çic giao rnt each trung thirc, can trong, tot 
nhât nhãm báo darn Içi Ich hçp pháp tOi da cña Tong cOng ty. 

3. Trung thành vâi lçii Ich cüa lông Cong ty và cô dOng; không lam  dung dja vj, 
chü'c vii vã sir dung thông tin, bI quyêt, ccr hi kinh doanh, tãi san khac cüa Tong cong 
ty de tir li hoc phiic vii lçci Ich cüa to chirc, cá nhân khác. 

4. Nghia vii khác theo quy djnh cña Ludt Doanh nghip và Diu l Tong cong ty. 

5. Tnrng hçip vi phm quy dnh tai  các khoán 1, 2, 3 và 4 Dieu nay ma gay thit 
hai cho Tong cOng ty hoic ngi1i khác thI thành viên Ban kim soát phái chju trách 
nhiêrn Ca nhân hoic lien dó'i bôi thu'Ong thit hti do. Thu nhtp và lçi Ich khác ma thành 
viên Ban Kiêrn soát có duqc do vi phirn phái hoãn trã cho Tong cOng ty. 

6. Tru'Ong hp phát hin cO thành viên Ban kiêm soát vi pharn trong thuc hin 
quyn va nghia vii duc giao thI phãi thông báo bang van ban den Ban kiêrn soát, yeu 
cu ngui cO hành vi vi phrn chârn dirt hành vi vi pharn và kliäc phiic hu qua. 

Dieu 5. Nhim k' vã s6 lu'qng thãnh viên Ban kiêm soát 

1. Ban kirn soát có 03 thanh vien, nhirn k cña thành viCn Ban Kiêm soát khOng 
qua 05 nãm va cO the duc bâu iai  vO'i sO nhim k' không han  ché. 

2. Thành vien Ban kiém soát khOng nhãt thit phãi ia c6 dOng cüa TOng cong ty. 

3. Ban kirn soat phãi có hn nitt nira sO thanh viên thurng trU a Vit Narn. 

4. Trumg hçp thanh viên Ban Kiêm soat có cüng thai dim kt thüc nhim ki 
ma thanh viên Ban kiêrn soát nhiérn k' rnOi chua duc bâu thI thanh viên Ban kiem soát 
dã het nhirn k' van tiep tiic thirc hin quyen va nghia vu cho den khi thành viên Ban 
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kiêrn soát nhiêrn k' rnài thiçc bãu và nhn nhirn vu. 

Dieu 6. Tiêu chuãn vã diêu kiên thành viên Ban kiêm soát 

1. Thành viên Ban kim soát phãi dáp irng các tiêu chuân và diêu kin sau dày: 

a) Khong thuôc dôi tucmg theo quy dinh tai khoàn 2 Diêu 17 cüa Ludt doanh 
nghip; 

b) Du'c dào tio rnt trong các chuyên ngành ve^ kinh tê. tài chmnh, ké toán, kiêm 
toán, luãt.quân trj kinh doanh hotc chuyên ngành phü hçp vOi hott dng kinh 
doanh cüa Tong cong ty; 

c) Không phái là ngui cO quan h gia dinh cña thành viên Hi dông quãn trj, 
Tong Giárn dôc và nglxi quãn !' khác: 

d) Không phái là ngithi quán 1 lông cong ty, không nhãt thiét phãi là cO dông 
hoic ngu?i lao dng cüa Tong cong ty; 

e) Không thrçc lam vic trong b6 phn ke^ toán, tài chmnh cüa Tng Cong ty; 

f) Khong duçc là thành viên hay nhân viên cña to chirc kiêm toán thrçrc chip 
thutn thc hin kiêm toán các báo cáo tài chInh cUa Tong cong ty trong 03 
näm lien trisâc do: 

g) Tiêu chuân và diêu kin khác theo quy dinh khác cüa pháp lut có lien quan 
và Diêu I& Tong cong ty. 

2. 

Dieu 7. Trurong Ban kiém soát 

1. Trumg Ban kiérn soát phái có bang tot nghip di h9c tr& len thuc rnt trong 
các chuyên ngành kinh tê, tài chInh, ké toán, kiêm toán, luât, quán trj kinh doanh hoc 
chuyên ngành cO lien quan dn hot dng kinh doanh cña Tong cOng ty. 

2. Tru&ng Ban kim soát do Ban kiêrn soát bâu trong so các thành viên Ban kiêrn 
soát; vic bâu, min nhim. bâi nhim theo nguyen täc da so. 

3. Quyen và nghia vu cüa Tru'âng Ban kim soát do Diéu 1 lông cong ty quy 
dinh. 

Dieu 8. De cu, ü'ng cu thành viên Ban kiêm soãt 

1. CO dOng hotc nhOm co^ dông s& hü'u tir 5% tong sO co phãn phô thông trO len 
cO quyên dê cir ngu'i vào Ban kiêm soát. Vic dé ciir ngu'i vào Ban Kiêm soát thrc 
hiên nhu sau: 

a) Các co dOng pho^ thông hop thành nhóm dê dé cir ngui vào Ban kiêm soát 
phái thông báo ye vic hp nhOm cho các cô dOng dir h9p biêt triràc khi khai 
mac D?i hi dOng cO dông: 

b) Can di so^ lu'çing thành vien Ban Kiêrn soát, cô dOng hoc nhOm cO dOng quy 
dinh tai khoán nay duçic quyên dê cir mt hoic mt sO ngui theo quyêt dinh 
cua Dai hoi dông Co dong lam ung Cu' vien Ban kiêrn soat Truang hop so img 
ciii viên du'çic cô dOng hoc nhOm Co dông dê cu thãp horn so üng ciii viên ma 
ho dixo'c quyêri de ciii theo quyêt dinh cUa Dii hi dông cO dOng thI so iirng cu 

3 
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viën cOn 1i do Hi dng quãn tn, Ban Kiérn soát và các cô dông khác dê cir. 

2. TriiOng hp so 1ung rng c11 viên Ban kirn soát thông qua dé cir và irng ctr 
van không dñ so luçing can thiét theo quy dinh ti khoãn 5 Diêu 115 Ludt Doanh nghip, 
Ban kiérn soãt diiong nhirn giâi thiu them üng cir viên hoc to chirc dé cir theo quy 
dinh tai Diéu 1 Tong cong ty, Quy chê ni b6 ye quãn tri cña Tong cOng ty vã Quy Ché 
nay . Vic Ban Kiém soát diiong nhim giOi thiuthêm irng cü' viên phãi dirccc cong bô 
rO rang truâc khi Di hi dông CO dông biéu quyét bâu thành viên Ban kiérn soát theo 
quy dinh cüa pháp 1ut. 

Dieu 9. Cách thü'c bu, min nhim, hal nhiêm thành viên Ban kiém soát 

1. Viéc bâu. mien nhiêm, bäi nhiérn thành vién Ban kiérn soát thuc thârn quyên 
cüa Dii hi dOng cO dOng. 

2 Viêc biêu quyêt bâu thanh vién Ban kiêm soat phai thuc hiên theo phinmg thuc 
bãu don phiéu, theo dO rnOi cO dOng có tOng so phiêu biêu quyét twmg trng vài lông so 
co phân so hru nhân vài so thành vién thrçc bâu cOa Ban Kiêrn soát và cO dOng cO quyén 
don hét hoc rnt phân tOng so phiêu bãu cUa mInh cho iiit hoic rnt so irng cir viên. 
Nguoi trung cu thanh viên Ban kiêrn soat duc xac dinh theo sO phiéu bâu tinh tu cao 
xuOng thâp, bat dâu hr iirng cü viên có so phiêu bâu cao nhât cho den khi dü sO thành 
vién quy dinh tai Diéu lê cOng ty. Trwng hp co tir 02 ung Cu vién trir len dat cung so 
phiéu bäu nhu' nhau cho thãnh viên cuôi cüng cüa Ban kiêrn soát thI se tién hành bãu Iai 
trong so các irng cir viên co SO phiêu bâu ngang nhau hoc hra ch9n theo tiêu chi quy 
dinh tai quy chê bâu ciir hotc Diêu I& lông cong ty. 

Dieu 10. Các tru'Ong hqp min nhim, bãi nhim thãnh viên Ban kiêm soát 

Dui hi dOng co dông rnin nhim thành vién Ban Kiém soát trong trung hp 
sau day: 

a) Không cOndO tiêu chun và diéu kin lam thành viên Ban Kiérn soát theo quy 
dinh tai Diêu 6 cOa Quy Chê nay; 

b) CO don tir chüc và duçc chp thun; 

c) Trung hap khác do Diéu l cOng ty quy dinh. 

2. Di hi dng co^ dOng bai nhim thanh viên Ban kiérn soát trong trung hçip 
sau day: 

a) KhOng hoân thanh nhini vi, cOng vic duçc phan cOng; 

b) Không thirc hin quyn va nghia vii cOa rninh trong 06 tháng lien ti.ic, trir 
trung hp bat khã kháng; 

c) Vi phtm nhiu Ian, vi phtm nghiëm trong nghiavii cOathành vién Ban kiêm 
soát theo quy dinh cOa Ludt Doanh nghip và Diêu le TOng cOng ty; 

d) Tru'ng hçrp khác theo nghi quyêt D?i  hi dng co^ dOng. 

Dieu 11. Thông báo ye bãu, min nhirn, hal nhim thành viên Ban klêm soãt 

1. TriR'rng hp da xác dinh duc irng th vién Ban kim soát, Tong cOng ty phâi 
cOng bO thông tin lien quan den các Ling cir viên tOi thiêu 10 ngay truâc ngày khai mac 

Alm 
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hop Di hi dông cô dông trên trang thông tin din tir cüa Tong cong ty de^ cô dông cO 
the tIm hiëu ye các trng cir viên nay tru'àc khi bO phiêu, üng c11 viên Ban kiêrn soát phài 
cO cam ket bang van bàn ye tinh trung thijc, chmnh xác cña các thông tin cá nhân dirc 
cong bô va phai cam kêt thuc hiên nhiêm vu môt cach trung thuc can trong va vi loi ich 
cao nhát cüa Tong cOng ty nêu thrçc bâu lam thành viên Ban kiêm soát. Thông tin lien 
quan den Irng cü viên Ban Kiêm soát duçc cOng bô bao gôm: 

a) H9 ten. ngày, tháng. närn sinh; 

b) Trinh do chuyên mOn; 

c) Qua trInh cOng tác; 

d) Các chirc danh quán 1 khác; 

e) Li Ich cO lien quan tâi Tong cong ty và các ben cO lien quan cña Tong cOng 
ty; 

f) Các thông tin khác (nêu có) theo quy djnh ti Diu 1 Tng cong ty; 

g) Tang cOng ty phài cO trách nhim cong b6 thông tin ve^ các cOng ty ma irng cir 
viên dang nãm giü các chrc danh quàn l va các lçii Ich CO lien quan tài Tong 
cOng ty cüa irng cir viên Ban kiêm soát (neu co). 

2. Vic thông báo ye kêt qua bâu, min nhiiii, bãi nhim thành viên Ban kiêm 
soát thuc hin theo các quy dinh huóng dan ye cong bô thông tin. 

CHLXO'NG III - BAN KIEM SOAT 

Dieu 12. Quyn, nghia vi vã trách nhim cüa Ban kiêm soát 

1. Ban Kiêm soát thrc hin giárn sat Hi dng quàn tr, Tong Giám dôc trong 
vic quán 1 và diêu hành Tong cong ty. 

2. Kiêrn tra tinh hçp 1, hop pháp. tinh trung thirc và mirc Q can trong trong 
quán 1. diêu hành hot dng kinh doanh; tinh M thông, nhât quán và phñ hçip cüa cOng 
tác kê toán, thong kê và lp báo cáo tài chInh. 

3. Thm djnh tinh dy dii, hp pháp Va trung thrc ciia báo cáo tinh hInh kinh 
doanh, báo cáo tài chmnh hang nam vã 06 tháng ciia Tong Cong ty, báo cáo dánh giá cong 
tác quán l ciia Hi dOng quàn trj và trinh báo cáo thãrn djnh ti cuc hop Di hi dông 
cô dOng thithng niên. Rá soát hçip dông, giao djch 01 nguOi có lien quan thuc thârn 
quyên phê duyêt cua Hôi dông quan tri hoac Dai hôi dông cô dông va dua ra khuyên 
nghi ye hop dông giao dich can co phê duyêt cua Hôi dông quan tri hoac Dai hôi dong 
cO dông. 

4. Rà soát, kim tra và dánh giá hiu 1irc và hiu quãciia h thng kiém soát ni 
bo. kiern toán ni b. quán 1' r6i ro và cáiTh báo sam ciia lông cong ty. 

5. Xem xét so ké toán, ghi chép ké toán và các tài 1iu khác ciia TOng cong ty, 
cOng viec quan ly dieu hanh hoat dông cua Tong cOng ty khi xet thay can thiêt hoãc 
theo nghj quyêt Dii hi dOng cO dOng hoc theo yêu câu ciia CO dOng hoc nhOm cO 
dOng quy djnh tai khoàn 2 Dieu 115 Ludt Doanh nghip. 

6. Khi có yêu cu ciia co dOng hoä: nhóm c6 dOng quy djnh tai khoán 
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115 Ludt Doanh nghip, Ban kirn soát thuc hin kirn tra trong thai ban 07 ngày lam 
vic kê tr ngày nhn du'çic yeu cáu. Trong thai hin 15 ngây ke tir ngày két thüc kim 
tra, Ban kiém soát phãi báo cáo ye nhtng van dê thrc yêu câu kiêm tra den Hi dông 
quán tri và cô dong hotc nhOm co (lông có yéu câu. Vic kiêm tra cüa Ban kiêm soát 
quy djnh tai  khoán nay không thrçic can trà boat (long bInh thi.rO'ng cüa Hi (lông quãn 
tn. khong gay gián (loan (lieu hành boat dng kinh doanh cña Tong cong ty. 

7 Kién nghi Hôi do^ngqudntri hoãc Dai hOi (lông cô (lông biên phap sua dôi, bô 
sung, cái tiên cQ câu to chiirc quãn l, giám sat vâ (lieu hành boat dng kinh doanh cña 
Tong cong ty. 

8. Khi phát hin cO thành viên Hi (lông quán tr, Tong giárn dôc vi phim quy 
dnh tai  Diéu 165 Lut doanh nghip phái thông báo ngay bang van ban cho Hi (lông 
quãn trj, yéu câu ngiJi có hành vi vi phrn chârn dth hânh vi vi phm và có giái pháp 
khãc phiic hu qua. 

9. Tham dij và tham gia tháo lutnt?i các cuc hop Dti hi dng co^ (lông. Hi 
(lông quán trj và các cuc hop khác cüa Tong cong ty. 

10. Siir diing tu vn dc lap,  b6 phtn kim toán ni b6 cña Tng cong ty dé thirc 
hin nhim vi dirçc giao. 

11. Ban kirn soát có the^ tham kháo kin cUa Hi (lông quán trj tnrâc khi trInh 
báo cáo, két 1un và kién nghj len Dii hi (lông cô (lông. 

12. Kiêm tra tfi'ng vAn dé cu th lien quan (ln quán l, diu hành hott dng cüa 
Tong cOng ty theo dé nghj cUa cô (lông. 

13. Yéu câu Hi (lông quán trj phái triu tip hop bAt thu?ing Di hti (lông cô (lông. 

14. Thay the^ Hi dng quãn trj triu tp hop Di hti (lng c6 (lông trong th?ñ ban 
30 ngày trong trithng hçp Hi (lông quãn tri không triu ttp hop Dal hi (lông cô (lông 
theo quy djnh tai  Diêu 14 cüa Quy Chê nay.. 

15. De nghj ChU tjch Hôi dng quán trj phãi triu tp hop Hi (lông quán tr. 

16. Xem xét. trIch luc, sao chép mt phân hoc toan b6 ni dung kê khai Danh 
sách ngui cO lien quan và lçi Ich cO lien quan du'çrc kê khai quy djnh tai  khoán 1 va 
khoán 2 Diêu 164 Luât Doanh nghip. 

17. De xuAt va kin nghi Dai  hi dng cO^ (lông phê duyt danh sách to chtrc kiérn 
toán (luc chap thun thirc hin kiêm toãn Báo cáo tai chInh cüa Tong cong ty; to chirc 
kiém toán (ltrçic chap thun thirc hin kiérn tra các boat dng cña Tong cOng ty khi xét 
thãy can thiêt. 

18. Chju trách nhirn tru'óc co^ (lông ye boat dng giám sat cüa minh. 

19. Giárn sat tInh hInh tai chInh Tong cong ty, vic tuãn thu pháp lutt cüa thanh 
viên Hi dOng quán tn, lông Giám (lOc. ngui quán l khác trong các boat (long. 

20. Dam báo ph& hp boat (long  vâi Hi (lông quãn trj, Tong giám (lOc vá cO 
(lông. 

21. TnrOng hop phát hin hành vi vi pham pháp lut hoc vi pham Diëu 1 cOng 
ty cüa thanh viCn Hi (lông quán trj. TOng Giám dOc va ngui (lieu hanh doanh nghip 
khác, Ban kiém soát phãi thông báo bang van ban cho Hi (lông quán trj trong vOng 48 
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giô'. yêu cu nguii cO hành vi vi phtrn chrn dü't vi phrn và CO giái pháp khc phiic hu 
qua. 

22. Xãy drng Quy ché hoat dng cOa Ban kiêrn soát và trInh Dai  hi dng c6 dong 
thông qua. 

23. Chü'ng kiên Hi dông quãn trj to ch(rc kiêrn phiêu vã 1p biên ban kiêrn phiêu 
nu thrçc Hi dông quãn trj yêu cãu trong tru'ng hp lay ' kiên cô dOng bang van ban 
de thông qua nghj quyêt cüa Dai  hi dOng cô dOng. 

24. Tnrng Ban kirn soát diêu hành dé Di hi dông cô dOng bAu chO tQa cuc 
h9p dOi vâi trung hçp CH tjch yang rnt hoc tarn  thi mat kha nãng lam vic ma các 
thanh viên HOi dOng quan tri con lal không bâu droc nguoi lam chu toa Tnrong hop 
nay. ngui cO sO phiêu bãu cao nhât lam chü t9a cuc hop. 

25. Thc hin các quyn và nghia vii khác theo quy dnh cüa Lut Doanh nghip, 
Dieu 1 Tong cOng ty và Nghj quyêt cOa Dai  hi dông cO dông. 

Biêu 13. Quyn duçrc cung cap thông tin cüa Ban kiêm soát 

1. Tâi lieu và thông tin phái duçc giiri den thành viên Ban kiém soát cñng thoi 
diem và theo phwng thirc nhu dôi vâi thành viên Hi dông quán trj, bao gOrn: 

a) Thông báo mi hop. phiêu lay ' kién thành viên Hi dông quán trj và tài lieu 
kern theo; 

b) Nghj quyêt, quyêt djnh vá biên ban h9p cüa Dai  hi dng co^ dông. Hi dng 
quãn trj 

c) Báo cáo cüa Tng Giám dc trmnh Hi dông quãn trj hoc tâi 1iu khác do lông 
cOng ty phát hânh. 

2. Thánh viên Ban kirn soát CO quyn tip ctn h6 so, tâi !iu cOa Tng cong ty 
lu'u giü tai  tri s& chinh. chi nhánh và dja diem khác; CO quyên den da diem lam vic 
cüa ngithi quan 12 vá nhân viên cüa Tong cong ty trong gi lam vic. 

3 HOi dông quan tri, thanh viên Hoi dông quan tri, Tong Giam dôc ngixoi quan 
l khác phãi cung cap day dO, chInh xác. kip thOi thông tin, tài lieu ye cOng tác quán 1, 
diêu hành và hoat dng kinh doanh cOa lông cong ty theo yêu câu cOa thành viên Ban 
kiêrn soát hoãc Ban kiêm soát. 

Dieu 14. Trách nhim cüa Ban kiém soát trong vic triu tp hQp bat thtrô'ng Dai 
hi dông cô dông 

1. Ban kiCm soát cO trách nhim thay the Hi dông quan trj triu tp hçp Di hi 
dOng cO dOng trong thai han  30 ngày trong trng hçp Hi dông quán trj khOng triu 
tp hop Di hi dOng cO dOng trong các trithng hop sau day: 

a) S 0^ thành viên Hi dOng quán trj. Ban kiém soát cOn Iai  It hon so thành viên 
theo quy djnh cOa pháp lut; 

b) Theo yêu ciu cOa c6 dôrig hoic nhOm c6 dOng quy djnh tai  khoán 2 Diu 115 
Lut Doanh nghip: 

c) Khi có yêu ciu triêu tp hop bt thung Dai  hi dng co' dOng cOa Ban kiérn 
soát nhung Hi dOng quán tri khOng thirc hin. 	 -V 
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2. Trung hç)'p Ban kirn soát không triu ttp ho p D?i  hi dng c6 dông theo quy 
djnh thi Ban kiêm soát phài bôi thuO'ng thit hi phát sinh cho Tong cong ty. 

3. Chi phi triu tp và tiên hành hop Dti hi dng cO^ dông theo quy djnh tai 
khoàn 1 Diéu nay së du'çc Tong cong ty hoàn I?i. 

CHIIO'NG IV - CUOC HOP BAN KIEM SOAT 

Dieu 15. Cuic hçp cüa Ban kiém soát 

1. Ban kiêrn soát phãi h9p It nhât hai (02) 1tn trong môt nãm, sO^ lu'cing thành viên 
tharn dir hop It nhât là hai phân ba (2/3) so thành viên Ban kiêm soàt. 

2. Ban kiêrn soàt có quyên yêu câu thành viên Hi dng quàn trj. Tong Giárn dc 
va di din to chüc kiêm toán thrcic chap thun tharn dij và trà 1i các van dê can thro'c 
lam rO. 

Dieu 16. Mn ban h9p Ban kiém soát 

Biên bàn hop Ban kiêrn soát thrçc lp  chi tiét và rO rang. Ngiii ghi biên bàn và 
các thành viên Ban kiêm soàt tharn dLr hop phài k ten vào biên bàn cuc hop. Các biên 
bàn h9p cüa Ban kiêm soát phài duc hxu giu' nhärn xác djnh trách nhim cilia tiling thành 
vién Ban kiêm soàt. 

CHIfO'NG V - BAO CÁO VA CONG KHAI WI ICH 

Dieu 17. TrInh báo cáo hang nãm 

Các Bào cáo cilia Ban kiêm soát tai cuc h9p Dai  hi dOng cô dOng thuOng niên 
bao gOrn các ni dung sau day: 

1. Bào cáo ye két qua kinh doanh cüa Tong cOng ty, v6 kt qua hot dng cilia 
Hi dng quán trj, Tong Giàm dôc dê trInh Di hi dông cô dOng thông qua ti cuc hop 
Di hi dOng cO dOng thi.thng niên. 

2. Báo cáo tij dánh giá kêt qua hoit dng cüa Ban kiém soàt và thành viên Ban 
kiêm soát. 

3. Thu lao, chi phi hoit dng và các lçii ich khàc cilia Ban Kiêm soát và tiling thành 
viên Ban kiêrn soát. 

4. Tong kt các cuc hQp cilia Ban kiém soát và các két lun, kin nghj cilia Ban 
Kiêrn soàt; két qua giám sat tInh hinh hoit dng và tài chinh cilia Tong cOng ty. 

5. Báo cáo dánh giá ye giao djch giüa Tong cOng ty, cOng ty con, cOng ty khác 
do Tong cOng ty nãm quyên kiêm soát trên nãm mimi phân tram (50%) tth len vn diu 
I& vài thành viên Hi dông quàn tr. TOng Giám dOc và nhUng ngiiñ có lien quan cilia 
thành viên do; giao djch giu'a Tong cOng ty vâi cOng ty trong dO thành vién Hi dOng 
quàn tri là thành viên sang lp  hoic là nguO'i quàn l doanh nghip trong thi gian 03 
nãrn gàn nhât truâc thili diem giao djch. 

6. Kêt qua giàrn sat dOi vi Hi dông quàn trj. TOng Giám dOc và nhung ngui 
diCu hành doanh nghip khác. 
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7. Kt quãdánh giá sir phi hcp hot dng gifra Ban kiêrn soát vài Hi dông quãn 
tr. Tong Giárn dôc và các cô dông. 

8. De xuât và kiên nghj Dii hi dông cô dong pH duyt danh sách t6 chrc kiêrn 
toán du'çc chap thun thirc hin kiêrn toán Báo cáo tãi chinh cüa Cong ty, to chirc kiêrn 
toán thrçcc chap thuãn thuc hin kiêrn tra các hot dng cña Tong cong ty khi xét thãy 
can thiêt. 

Dieu 18. Tiên Iirong vã quyên Içi khác 

Tin lwmg, thu lao. thuàng và lqi ich khác cüa thành viên Ban kiêrn soát thicc 
thirc hin theo quy djnh sau day: 

1 Thanh viên Ban kiêm soat thrc tra tiên luong thu lao thircrng va 1w ich khac 
theo quyêt djnh cOa Dii hi dông cô dông. Dii hi dông cô dOng quyêt djnh tong mtrc 
tiên h.rnng. thu lao, thuàng, li ich khác và ngán sách hott dng hang nãm cña Ban kiêrn 
soát. 

2. Thành viên Ban kiêm soát thrc thanh toán chi phi an. a. di 1?i,  chi phi sir dung 
djch vu tu vn dc lp  vi miirc hp l. lông rnirc thu lao và chi phi nay không vuçct qua 
tong ngân sach hoat dông hang näm cua Ban Kiêrn soat da duoc Dai hôi dông cô dOng 
chap thuãn, trir trnang hçp Dui hi dOng c  dông cO quyêt djnh khác. 

3. lin luo'ng va chi phi hoit dng cilia Ban kirn soát thrçc tinh vào chi phi kinh 
doanh cilia lông cOng ty theo quy djnh cOa pháp lut ye thuê thu nhp doanh nghip. 
quy djnh khác cüa pháp lut cO lien quan và phái duc lp thành rnic riêng trong báo 
cáo tài chinh hang nãrn cüa lông cOng ty. 

Biêu 19. Cong khai cãc 19i ich lien quan 

1. lhành viên Ban kiêm soát cilia lông cOng ty phâi ké khai cho lng cOng ty v 
các lçii ich lien quan cilia mInh, bao gOrn: 

a) len, ma so^ doanh nghip, dia chi tru sir chinh, nganh, nghê kinh doanh cilia 
doanh nghip ma ho lam chili hoic sir hiru phân vOn gop hoc cO phân: t l va 
thin diem lam chili. sir hü'u phân vOn gOp hoic cO phân do; 

b) len, ma so doanh nghip, dja chi tru sir chinh, nganh, nghe^ kinh doanh cilia 
doanh n9 hi ma nhng nguii có lien quan cilia hQ lam 66, cüng sir hiru hoc 
sir hiru riêng ph an vOn gOp hotc co ph ãn trên 10% von diêu 1. 

2. Vic ké khai theo quy djnh ti khoán 1 Diêu nay phái duçic thirc hin trong 
thai h?n  07 ngáy lam vic kê tiir ngây phát sinh lqi ich lien quan; vic silra dOi, bO sung 
phái di.rçc thông báo vii lng cOng ty trong thai hall 07 ngày lam vic ké tiir ngáy cO 
silra dOi, bO sung tuong ilrng. 

3. lhành viên Ban kiêm soát và nhirng ngisii có lien quan cilia các thành viên 
Ban kiêrn soát chi dirçc sir diing nhfrng thông tin có dirçc nhi chilrc vii cilia mInh dê phc 
\'ii lçi ich cilia lông cOng ty. 

4. lhánhvién Ban kiêm soát cO nghia vii thông báo bang van ban cho Hi dng 
quan tri. Ban kiêm soat ye cac giao dich glOa lông cOng ty cOng ty con cOng ty khac 
do lông cOng ty nâm quyên kiêm soát trên nãm mimi phân tram (50%) tr& len von diêu 
lç vii thành viën Ban kiCm soát hoc vii nhing ngu'ii có lien quan cilia thánh viên Ban 
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kirn soát theo quy djnh cUa pháp lut. Di vài các giao djch nêu trên do Dii hi dng 
cô dông hotc Hi dông quãn trj chap thun, Tong Cong ty phãi thirc hin cong ho thông 
tin ye các nghi quyêt nay theo quy dnh ciia pháp lut chirng khoán ye cOng bô thông 
tin. 

5. Thành viên Ban kirn soát và nh&ng ngtthi cO lien quan cUa các thành viên nay 
không du'çc six dung hoic tiêt 16 cho ngui khác các thông tin ni b6 dê thirc hin các 
giao djch có lien quan. 

CHU'€NG VI- MOI QUAN HE CUA BAN KIEM SOAT 

Dieu 20. MÔI quan h6 giüa các thành viên Ban kiêm soát 

Các thành viên Ban kiêrn soát có rnoi quan h dc lp, không phu thuc lan 
nhau nhung co SU phôi hop cong tac trong Cong viêc chung de darn bao thuc hiên tot 
trách nhirn, quyên và nhirn vi cña Ban kiërn soát theo quy djnh pháp luit và ?iêu l 
cong ty. Tnràng Ban Kiêrn soát là ngu'Oi diêu phôi cong vic chung cña Ban kiêrn soát 
nhirng không CO quyn chi phôi các thành viên Ban kiêrn soát. 

Dieu 21. Môi quan h vói Ban diéu hành 

Ban kiêrn soát CO rnôi quan h dc !p vfii Ban diu hành Tng cong ty. là don 
vi thirc hin chic nãng giárn sat hot dng cOa Ban diêu hành. 

Dieu 22. Môi quan h vO'i Hii dông quãn trj 

Ban kiérn soát cO rnOi quan M dC lp vâi Hi dOng quán trj Tong cong ty. là 
don vi thrc hin chuc nang giárn sat hot dng Cua Hi dông quãn trj. 

CHIJO'NG VII- BIEU KHOAN THI HANH 

Dieu 23. Hiêu Iirc thi hành 

Quy ché hoit dng cña Ban kiérn soãt Tong cong ty Tu vn thit ke^ Giao thông 
vn tái - CTCP bao gôrn 07 chuong, 23 diêu và cO hiu hrc thi hành kê tr ngày Truang 
ban kieni soát k2 Quyét djnh ban hành. 

TM. BAN KIEM SOAT 
TRU'ONG BAN 

Phim Tht Hông Nhung 
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