


















PHỤ LỤC 1 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2015 

- Xuất sắc hoàn thành kế hoạch mở rộng hệ thống với hơn 260 siêu thị mới được khai 

trương trong năm 2015, nâng tổng số siêu thị của chuỗi thegioididong.com lên 564 

siêu thị và chuỗi Điện máy XANH có 69 siêu thị.  

 

- Mô hình thử nghiệm chuỗi siêu thị mini Bách hóa XANH với hơn 10 cửa hàng chính 

thức hoạt động ở quận Tân Phú, TP. HCM.  

- BGĐ và toàn thể nhân viên cùng đồng thuận và mạnh mẽ sống với văn hóa Đặt 

khách hàng làm trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động, đem đến cho từng 

Khách hàng những trải nghiệm của chất lượng dịch vụ vượt trội.  

 

- Vinh dự nhận được các giải thưởng uy tín từ các tổ chức trong và ngoài nước như: 

 Lần thứ 6 liên tiêp lọt vào Top 500 doanh nghiệp bán lẻ khu vực Châu Á Thái 

Bình Dương 

 Công ty thứ 10 trong TOP 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt nam 2015 do Tạp 

chí Forbes vinh danh 

 Đứng đầu trong TOP 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt nam 2015 do 

Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư vinh danh 

 Đứng thứ 10 trong TOP 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam trong bảng 

xếp hạng VNR500  

 

- Kết quả hoạt động kinh doanh 

 

Chỉ tiêu Thực tế 2015 Kế hoạch 

2015 

Tỷ lệ  

hoàn 

thành 

Thực tế 2014 Tỷ lệ  
tăng trưởng 

Doanh thu thuần 25.252.733 23.590.452 107% 15.836.649 59% 

Lợi nhuận sau 

thuế  

 

1.075.769 

 

885.937 121% 673.744 60% 

 

Chi tiết Báo cáo tài chính 2015 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: 

WWW.MWG.VN 

http://www.mwg.vn/


 

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 

Trong năm 2015, HĐQT không có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự. Theo đó, các 

thành viên HĐQT của Công ty gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 03 thành viên kiêm nhiệm 

trong Ban Điều Hành và 02 thành viên đại diện ủy quyền của Cổ đông pháp nhân, 

02 thành viên HĐQT không điều hành đã thực hiện nhiệm vụ định hướng, chỉ đạo, 

giám sát hoạt động của Ban Điều Hành như sau: 

- Theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh của Công ty thông qua các báo 

cáo, văn bản của Ban Giám Đốc gửi HĐQT thường kỳ và bất thường để đưa ra 

những phương hướng, chiến lược kịp thời và hiệu quả 

-    Bằng mối quan hệ rộng rãi, sự hiểu biết sâu sắc và dày dặn kinh nghiệm, các thành viên 

HĐQT nước ngoài là một cầu nối hiệu quả đến các đối tác Quốc tế uy tín, giúp Ban Giám Đốc 

MWG tiếp cận được nhiều kiến thức, tiêu chuẩn và cách thức vận hành tiên tiến trên thế giới, 

đem đến nhiều cơ hội học hỏi, trao đổi và hợp tác lâu dài. 

-    Gặp gỡ và trao đổi với hơn 100 Nhà đầu tư trong và ngoài nước đề giới thiệu về MWG, lắng 

nghe các góp ý  

-    Kết hợp với Ban Kiểm Soát để nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp 

ý kiến với Ban Giám Đốc để hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. 

-    Các buổi họp của Hội đồng quản trị: 

 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Lý do không tham dự 

1 Nguyễn Đức Tài  Chủ tịch 4 100%                               -    

2 Trần Lê Quân Thành viên 4 100%                               -    

3 Trần Kinh Doanh Thành viên 3 75%  Đi công tác nước ngoài  

4 Điêu Chính Hải Triều Thành viên 4 100%                               -    

5 Robert Willett Thành viên 4 100%                               -    

6 Chris Freund Thành viên 4 100%                               -    

7 Thomas Lanyi Thành viên 4 100%                               -    

8 Đặng Minh Lượm Thành viên 4 100%                               -    

 

 

-     Thông qua các buổi họp thường kỳ, bất thường và lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ban 

hành 11 Nghị quyết sau:  

 

STT Số Nghị quyết/Quyết 

định 

Ngày Nội dung 

 

1 0104/NQ-HĐQT/2015 06-04-15 
Phát hành cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận giữ lại theo BCTC 

kiểm toán năm 2014 



 

2 0204/NQ-HĐQT/2015 06-04-15 

Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng theo chương 

trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và 

các công ty con 

 

3 0306/NQ-HĐQT/2015 04-06-15 
 

Thông qua chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt 

 

 

4 0406/NQ-HĐQT/2015 04-06-15 

Thông qua việc mua lại cổ phần của Cổ đông thiểu số của 

Công ty con.  

Thông qua việc phân phối thù lao của TV HĐQT độc lập 

năm 2015 

 

5 0508/NQ-HĐQT/2015 26-08-15 

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng (mới) 

theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt 

của Công ty và các công ty con năm 2016 

6 
0608/NQ-HĐQT/2015 26-08-15 

Thông qua chi tiết chính sách chi trả cổ tức năm 2015 bằng 

tiền mặt  

 

6 0708/NQ-HĐQT/2015 26-08-15 

Thông qua kế hoạch kinh doanh thử nghiệm chuỗi bán lẻ 

mới 

 

7 0110/NQ-HĐQT/2015 23-10-15 

Thông qua quy chế thưởng thưởng theo cổ phiếu chương 

trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và 

các công ty con năm 2014 

 

8 0210/NQ-HĐQT/2015 23-10-15 

Thông qua phương án cổ phiếu thưởng theo chương trình 

lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các 

công ty con năm 2014 

 

9 0310/NQ-HĐQT/2015 23-10-15 

Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng theo chương 

trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và 

các công ty con năm 2014 

 

 

  10 0112/NQ-HĐQT/2015 14-12-15 

 

Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng số lượng cố phiếu 

phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý 

chủ chốt của Công ty và các công ty con năm 2014  

 

11 0212/NQ-HĐQT/2015 14-12-15 

 

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 

 

 

Nhờ đó, tập thể Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động đã hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông các kỳ trong năm 2015 giao phó như sau: 

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào ngày 06/3/2015  

- Hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài 

chính kiểm toán 2014 với tỷ lệ 4:1  

- Hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 

trong Công ty và công ty con dựa trên vào kết quả kinh doanh 2014. 



 

 

3.  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016 

 Năm 2016, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau: 

1. Tập trung đôn đốc, giám sát việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh 

năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

2. Phối hợp với Ban Kiểm Soát tăng cường việc giám sát, kiểm tra hoạt động của Ban Giám 

Đốc để cùng đưa Công ty từng bước chuyên nghiệp theo quy chuẩn của một Công ty đại 

chúng.  

3. Tiếp tục tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để lắng nghe kiến nghị của Tổng 

Giám Đốc và các thành viên điều hành, từ đó HĐQT đưa ra những quyết nghị thiết thực và 

hiệu quả cho Ban điều hành triển khai thực hiện. 
  



PHỤ LỤC 2 

Báo cáo của Ban kiểm soát 
 

-  Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động; 

- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động đã 

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Enrst & Young 

Dưới đây là báo cáo tổng quan tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát (BKS) trong năm 2015 với 

các nội dung cụ thể như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2015 

Ban Kiểm Soát Công ty gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu ra để thực hiện 

các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Với tư cách là đại diện cổ 

đông và được sự hỗ trợ của Hội Đồng Quản Trị ( HĐQT ) và Ban Giá Đốc (BGĐ), BKS tiếp tục 

thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết tại MWG để 

góp phần tăng hiệu quả của hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp. 

Trong năm 2015, BKS đặt mục tiêu công việc vào các vấn đề trọng yếu, chú trọng kiểm soát mức 

độ an toàn và hiệu quả, cụ thể:  

 Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT và BGĐ 

 Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý, giữa niên độ và cả năm, nhằm đánh giá tính hợp 

lý của các số liệu tài chính. 

 Giám sát tình hình thực hiện và kết quả triển khai nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết và quyết 

định của HĐQT. 

 Giám sát sự tuân thủ quy định pháp luật nhà nước Việt Nam và Điều lệ của Công ty. 

 Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, BGĐ, các cán bộ quản lý và cổ đông. 

 Xét chọn kiểm toán độc lập năm tài chính 2015. 

 Hỗ trợ tư vấn trong việc xây dựng hệ thống quản trị và hệ thống kiểm soát. 

Trong năm 2015, BKS cũng đã tham gia các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất 

thường với HĐQT và BGĐ. Qua đó, BKS có thể đánh giá việc thực hiện các chủ trương của HĐQT 

và nắm rõ toàn bộ hoạt động của Công ty tại từng thời điểm. 



II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2015 

1. Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT, BGĐ 

Năm 2015 là năm triển khai chiến lược mở rộng thị phần của cả hai kênh thegioididong và 

dienmayxanh. Bên cạnh đó, MWG thực hiện thử nghiệm của chuỗi kinh doanh mới bachhoaxanh. 

Với kế hoạch kể trên, Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc đã thực hiện: 

- Trong năm 2015, HĐQT đã họp tất cả 04 lần, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ 

đúng theo quy định điều lệ Công ty. 

- Tuân thủ nghiêm các quy chế, điều lệ của MWG và pháp luật.  

- Triển khai đầy đủ các vấn đề nêu trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015, các mục tiêu trong 

nghị quyết đều được xem xét, thảo luận và triển khai vào thực tiễn hoạt động của MWG. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc triển khai chạy thử nghiệm chuỗi kinh doanh mới với mức đầu tư 

dưới 50 tỷ. 

- Tập trung tăng tốc mở mới các siêu thị trên toàn quốc, tăng độ phủ thị trường. 

- Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng được đặt lên hàng đầu. 

- Ký kết hợp tác trực tiếp với hãng lớn và nhà mạng nhằm mang lại các quyền lợi và sự hỗ 

trợ đặc biệt cho khách hàng. 

- Tập trung phát triển mạnh mẽ kênh bán hàng ONLINE. Doanh thu ONLINE đạt trên 1000 

tỷ tang 200% so với năm 2014 

- Đánh giá đúng nội lực và tiềm năng phát triển của MWG ở hiện tại và tương lai, định vị rõ 

hơn tầm nhìn, tạo bước đột phá mới cho chiến lược của Công ty. 

Kết luận:  

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng quy định pháp luật nhà 

nước Việt Nam, Điều lệ của công ty, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác 

của pháp luật. 

HĐQT đã thực hiện hợp lệ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. 

Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ theo đúng thẩm quyền, nội dung các Nghị 

quyết này tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật nhà nước Việt 

Nam. 

Ban giám đốc đã thực hiện các hoat động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng trong 

nghị quyết HĐQT. 



Phát triển mở rộng hệ thống siêu thị theo một quy trình chặt chẽ và hiệu quả. Năm 2015, tính đến 

ngày 31/12/2015 tổng siêu thị mới được mở đang hoạt động là 632 siêu thị, trong đó: 535 siêu thị 

thegioididong và 68 siêu thị dienmayxanh. 

2. Giám sát tình hình tài chính năm 2015: 

 BKS đã có các buổi làm việc chặt chẽ với đơn vị Kiểm toán độc lập của MWG (Công ty 

TNHH Ernst & Young cho năm tài chính 2015) về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các 

vấn đề khác liên quan đến hoạt động kiểm soát nội bộ của MWG. Hàng quý, BKS tiến hành rà 

soát, phân tích các số liệu, thông tin trên Báo cáo tài chính của MWG. 

BKS đồng ý với ý kiến của công ty kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young về báo cáo tài 

chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015. Báo cáo tài chính được 

trình bày trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp 

luật hiện hành.  

Căn cứ vào các báo cáo tình hình hoạt động định kỳ của Ban Giám Đốc ( BGĐ), báo cáo soát xét 

hàng quý và báo cáo kiểm toán cả năm vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, BKS đánh giá MWG có 

kết quả kinh doanh phản ánh thực chất cho những nỗ lực hết mình của các thành viên MWG trong 

năm 2015. 

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh như sau (ĐVT: ‘000.000 đồng): 

Chỉ tiêu 
Thực tế -

2015 

Kế hoạch 

(2015) 

Tỷ lệ hoàn 

thành 

Thực tế -

2014 

Tỷ lệ tăng 

trửởng 

Doanh thu thuần 25.252.733 23.590.452 107% 15.836.649 59% 

Lợi nhuận trước thuế  1.385.784 1.135.817 122% 868.197 60% 

Lợi nhuận sau thuế  1.075.769 885.937 121% 673.744 60% 

Lãi cơ bản trên cổ 

phiếu (đồng/cổ phiếu) 
7.305 7.913 92% 11.769 -38% 

Tài sản ngắn hạn 6.176.432 3.278.202 188% 2.837.686 118% 

Tài sản dài hạn 1.089.330 653.172 167% 569.513 91% 

Tổng tài sản 7.265.762 3.931.375 185% 3.407.199 113% 

Nợ phải trả 4.782.209 1.549.962 309% 1.923.190 149% 

Vốn chủ sở hữu 2.481.915 2.368.860 105% 1.474.956 68% 

Lợi ích của cổ đông 

thiểu số 
1.638 12.553 13% 9.053 -82% 

Tổng nguồn vốn 7.265.762 3.931.375 185% 3.407.199 213% 

 



3. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 

Các nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên 2015 đã triển khai và thực hiện đầy 

đủ: 

-   Phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 

MWG đã hoàn tất việc phát hành 27.947.197 cổ phần đạt tỉ lệ 99,85%. Do cổ phiếu mỗi cổ 

đông nhận được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân bị hủy theo nghị quyết Đại Hội 

đồng cổ đông thường niên số 01-2015/ĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 06 tháng 03 năm 2015 và cổ 

phiếu quỹ tăng từ 129.273 cổ phiếu lên 165.573 cổ phiếu. 

-   Mua lại một phần cổ phiếu thiểu số trong Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động. Giao dịch đã 

được hoàn tất trong tháng 07/2015. Hiện nay, MWG đang nắm giữ 99,94% và các cổ đông 

thiểu số đang nắm giữ 0,06%. 

- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: MWG đã hoàn tất việc 

phát hành 6,984,998 cổ phần cho 886 người lao động vào tháng 12/2015. 

- Không thực hiện chính sách bán 0.1% cổ phiếu ưu đãi cho chủ nhà của các siêu thị đang 

kinh Doanh dựa vào kết quả kinh Doanh 2015. 

- Kết quả kinh doanh năm 2015 (ĐVT: ‘000.000 đồng): 

Chỉ tiêu ĐVT 

Năm 2014 Năm 2015 Tỷ lệ tăng 

trưởng so 

với năm 

2014 

Thực hiện Kế hoạch Thực hiện 
% +/- so với 

kế hoạch 2015 

Doanh thu thuần tỷ 15.836.649 23.590.452 25.252.733 107% 59% 

Lợi nhuận gộp tỷ 868.197 1.135.817 1.385.784 122% 60% 

Lợi nhuận sau 

thuế 
tỷ 673.744 885.937 1.075.769 121% 60% 

4. Đánh giá sự tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ 

Trong năm 2015, BKS nhận thấy không có dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động của Công ty. 

Mọi hoạt động của Công ty đều tuấn thủ đúng quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam và Điều 

lệ của Công ty 



5. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BGĐ, các cán bộ quản lý và cổ đông 

Trong năm 2015, BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, nắm bắt 

kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT và BGĐ  trong 

việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ  phê duyệt trong năm 2015. 

Giữa BKS với HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý đã luôn phối hợp chặt chẽ tuân thủ theo quy 

định của quy định pháp luật nhà nước Việt Nam, Điều lệ của Công ty và đặc biệt luôn tuân thủ 

theo các cam kết sau: 

- Đặt KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM trong mọi suy nghĩ và hành động của mình. 

- Mang đến cho nhân viên một môi trường làm việc TÔN TRỌNG và CÔNG BẰNG 

- Mang đến cho các cán bộ quản lý: Một SÂN CHƠI công bằng để thi thố tài năng / Một 

cam kết cho một cuộc sống cá nhân SUNG TÚC / Một vị trí xã hội được người khác KÍNH 

NỂ. 

- Mang đến cho các đối tác sự TÔN TRỌNG. 

- Mang đến cho nhà đầu tư giá trị doanh nghiệp GIA TĂNG KHÔNG NGỪNG. 

- Đóng góp cho cộng đồng thông qua việc tạo nhiều ngàn việc làm và đóng góp đầy đủ thuế 

cho ngân sách nhà nước. 

BKS thường xuyên giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty nhằm đảm bảo thông 

tin đến cổ đông một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời. 

6. Xét chọn Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015 

- Trong năm 2015, BKS đã có những cuộc họp định kỳ với Kiểm toán độc lập và tiến hành 

các thủ tục nhằm đánh giá trình độ, kỹ năng và nguồn lực, tính hiệu quả và độc lập của đơn 

vị Kiểm toán độc lập. Bên cạnh đó, BKS cũng rà soát và cân nhắc về phạm vi của các dịch 

vụ ngoài kiểm toán mà Công ty TNHH Ernst & Young cung cấp cho Công ty để đảm bảo 

tính độc lập và khách quan trong các hoạt động kiểm toán. 

Nhận thấy rằng phạm vi dịch vụ và tính chất của hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young 

không làm ảnh hướng đến tính độc lập, khách quan khi thực hiện công việc kiểm toán. 

- BKS đã thông báo cho HĐQT các thủ tục trình ĐHĐCĐ phê chuẩn chọn Công ty Kiểm 

toán độc lập cho năm tài chính 2016 trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. 



III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2016: 

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo quy định pháp luật nhà nước Việt Nam và Điều 

lệ của Công ty, BKS đề ra kế hoạch làm việc năm 2016 như sau: 

1. Kiểm soát nội bộ 

- Đánh giá, ngăn chặn rủi ro phát sinh trong quá trình vận hành. 

- Định kỳ kiểm tra bất thường việc thực hiện theo quy định của các phòng ban. 

- Giám sát và đánh giá cam kết của các phòng ban đối với hoạt động tại siêu thị. 

- Hỗ trợ, tư vấn trong việc xây dựng hệ thống IT và hệ thống kiểm soát công ty . 

- Hỗ trợ các công việc khác trong quá trình vận hành. 

2. Giám sát hoạt động HĐQT, BGĐ 

- Tham gia các cuộc họp định kỳ với HĐQT, BGĐ và giám sát việc thực hiện các quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông năm 2016. 

- Đảm bảo mọi nghi quyết , quyết định của HĐQT, BGĐ phù hợp với điều lệ của công ty 

và Luật pháp Việt Nam. 

- Giám sát hoạt động kinh doanh công ty đi đúng theo chiến lược kinh doanh đã trình trong 

đại hội. 

- Giám sát đảm bảo việc công bố thông tin đúng quy đinh của Luật chứng khoán . 

3. Kiềm toán độc lập 

BKS sẽ hoàn thiện về hình thức và nội dung trong các trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập 

cũng như quy trình đánh giá và giới thiệu kiểm toán độc lập cho ĐHĐCĐ. 

 


