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Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng 
khoán VNDIRECT, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát xin 
báo Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của 
Ban Kiểm soát năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: 
Based on the functions and duties of the Supervisory Board as stipulated in the Charter of VNDIRECT 
Securities Corporation, the internal regulations of the Company and the provisions of law, the 
Supervisory Board would like to report to the General Meeting of Shareholders the results of 
inspection and supervision in 2021 and the operation plan of the Supervisory Board in 2022 with the 
following specific contents: 

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021/ Activities of the Supervisory 
Board in 2021 

Với cơ cấu là 3 thành viên, trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình 
công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt 
động của Công ty. 
Having 3 regular members, in 2021, the Supervisory Board had planned, developed a work program 
and assigned specific tasks to each member, implemented inspection and supervision on all aspects 
of the Company's activities. 
Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để tiến hành kiểm tra, kiểm soát 
các vấn đề cụ thể như sau: 
The Supervisory Board collaborated with the Board of Directors and the Executive Board to inspect 
and control the following specific subjects: 

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của Hội đồng quản trị 
(HĐQT) trong năm 2021. 

- Supervising the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders 
and the Resolutions of the Board of Directors (BOD) in 2021. 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị để giám sát tình hình triển khai kế hoạch 
kinh doanh của Công ty, trao đổi với Ban Điều hành và đóng góp các ý kiến quan trọng nhằm 
xây dựng Công ty về các vấn đề: Tài chính, thuế, quản trị nhân sự, đầu tư, ..; 

- Fully participating in meetings of the Board of Directors to monitor the implementation of 
the Company's business plan, discuss with the Executive Board and contribute important 
ideas in order to develop the Company on subjects of: Finance, tax, human resource 
management, investment...  

- Giám sát tình hình tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy trình nội bộ của 
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Công Ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển 
khai các kế hoạch kinh doanh của Công Ty. 

- Monitoring the compliance with legal regulations, Company’s Charter, internal policies as 
well as the rationale in business management and resources allocation for the implementation 
of business plans of the Company. 

- Giám sát các giao dịch giữa Công Ty với người liên quan của Công Ty theo đúng quy định 
của pháp luật và Điều lệ. 

- Supervising transactions between the Company and related persons of the Company in 
accordance with the provisions of law and the Charter. 

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm 
chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty; 

- Monitoring the disclosure of periodic information, irregular information in a timely manner 
and verifying the authenticity of the disclosed information to the Company's shareholders; 

- Mặc dù hạn chế dịch bệnh không thể tổ chức kiểm soát trực tiếp nhưng Ban Kiểm soát vẫn 
thường xuyên họp và trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình quản trị công ty và tổng 
hợp phân tích trao đổi các ý kiến nhằm đưa ra các biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho 
Công ty. 

- Given the limitation of the epidemic, this has prevented the Supervisory Board from 
conducting direct control, the Supervisory Board still regularly met and exchanged 
information to grasp the situation of corporate governance, analyze and exchange ideas in 
order to take measures to bring mutial benefits to the Company. 

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty/ Results of monitoring the 
company's performance 

Qua quá trình giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo 
cáo Tài chính Quý, bán niên và năm tài chính 2021 của Công ty, Ban Kiểm soát có đánh giá như sau: 

Through the process of monitoring the Company's business activities and through the examination 
of the Company's Quarterly, Semi-Annual and Annual Financial Statements of 2021, the Supervisory 
Board assessed as follows: 

2.1 Đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2021/ Evaluation of business activities in 2021 

Trong năm 2021, nền kinh tế thế giới gặp nhiều thách thức cho tình hình dịch Covid kéo dài, nền 
kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội 
và các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt, dẫn đến thời gian đóng cửa các hoạt động kinh 
doanh kéo dài, tất cả các hoạt động kinh doanh của phần lớn các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng và 
đình trệ. Mặc dù vậy, thị trường chứng khoán Việt nam đã có sự bứt phá mạnh mẽ, mặc dù đầu năm 
đã có những nhịp điều chỉnh do tác động của đại dịch, song vẫn duy trì được xu hướng tăng trưởng 
trong dài hạn. Kết thúc năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam đạt được các kỷ lục mới khi chỉ 
số VN-Index bứt phá đỉnh lịch sử và đạt mức cao nhất là 1.500,81 điểm. Thanh khoản cải thiện vượt 
bậc, với giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt trên 21.593 tỷ đồng và 737,29 
triệu cổ phiếu (tương ứng tăng 247,27% về giá trị và 120,43% về khối lượng bình quân so với năm 
2020). Giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 5,8 triệu tỷ đồng, tương đương 92,77% GDP năm 2020 (GDP 
theo giá hiện hành) tăng 43,06% so với cuối năm 2020. Tổng giá trị vốn huy động thông qua phát 
hành thêm trên thị trường cổ phiếu của HOSE ước đạt hơn 49.605 tỷ đồng với 72 đợt phát hành có 
thu tiền, tương ứng tăng hơn 5 lần về giá trị so với năm 2020. Số lượng nhà đầu tư mới tham gia thị 
trường không ngừng gia tăng, nhà đầu tư trong nước đã mở mới 1.534.363 tài khoản, tương ứng tăng 
56,07% so với năm 2020. Với những “cái nhất” mà thị trường chứng khoán Việt Nam đạt được trong 
năm 2021, VNDIRECT cũng đạt được các kết quả kinh doanh vượt bậc trong năm 2021: 

In 2021, the world economy met many challenges due to the prolonged Covid-19 epidemic, and the 
Vietnam's economy was also seriously affected by the application of social distancing and strict 
epidemic prevention measures, which lead to prolonged closure of business activities. All business 
activities of most businesses were affected and stalled. However, Vietnam's stock market made a 
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strong breakthrough. Although there were corrections at the beginning of the year due to the impact 
of the pandemic, it still maintained the long-term growth trend. At the end of 2021, the Vietnamese 
stock market achieved new records when the VN-Index broke through the historical peak and reached 
the highest level of 1,500.81 points. Liquidity improved dramatically, with the average trading value 
and volume of each trading session reaching over 21,593 billion VND and 737.29 million shares 
respectively (an increase of 247.27% in value and 120.43% in volume in average compared to 2020). 
The listed capitalization reached more than 5.8 million billion dong, equivalent to 92.77% of GDP 
in 2020 (GDP following current prices), an increase of 43.06% compared to the end of 2020. Total 
value of mobilized capital through additional issuance on the stock market of HOSE is estimated at 
more than 49,605 billion dong with 72 issuances for cash, corresponding to an increase of more than 
5 times in value compared to 2020. The number of new investors entering the market continuously 
grew, domestic investors opened 1,534,363 new accounts, equivalent to an increase of 56.07% 
compared to 2020. With all the "best" that Vietnam's stock market achieved in 2021, VNDIRECT 
also achieved outstanding business results in 2021: 

2.2 So sánh với kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua/ Comparison with the plan of the General 
Meeting of Shareholders 

Chỉ tiêu 

Objectives 

Kế hoạch  
2021 

Plan of  
2021 

Thực hiện 
  2021 

Execution of 
  2021 

Thực hiện 
  2020 

Execution 
of 

  2020 

% Hoàn 
thành KH 

2021 

% of 
completion 

of 2021 plan 

Tăng 
trưởng so 
với 2020 

Growth rate 
compared to 

2020 

Doanh thu (tỷ đồng) 

Revenue (billion VND) 
3.951 4.876 2.116 123% 130% 

Chi phí (tỷ đồng) 

Cost (billion VND) 
1.951 2.142 1.263 110% 70% 

Lợi nhuận trước thuế (tỷ 
đồng) 

Profit before tax (billion 
VND) 

2.000 2.734 853 137% 221% 

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 

Profit after tax (billion VND) 
1.600 2.178 685 136% 218% 

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2021 của công ty) 
(Source: The company's 2021 separate financial statements) 

- Đầu năm 2021, VNDIRECT đặt kế hoạch (công ty mẹ) với doanh thu là 2.556 tỷ đồng, lợi 
nhuận sau thuế là 880 tỷ đồng. Đến tháng 9/2021 dựa trên tình hình kinh doanh thực tế đạt 
được, HĐQT đã thông qua việc thay điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 như trên. 
Trong năm 2021, VNDIRECT ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, doanh thu tăng 130%, 
hoàn thành 123% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế tăng 218%, hoàn thành 136% kế hoạch.  

- In early 2021, VNDIRECT set a plan (to the parent company) for a revenue of 2,556 billion 
VND, profit after tax is 880 billion VND. By September 2021, based on the actual business 
achievements, the Board of Directors approved the adjustment of the business plan for 2021 
as above. In 2021, VNDIRECT recorded an impressive growth: revenue increased by 130% 
- a 123% completion of the plan; and profit after tax increased by 218% - a 136% completion 
of the plan. 

- Doanh thu tăng nhanh hơn chi phí, cho thấy công ty đang kiểm soát tốt các mức chi phí và 
tạo ra biên lợi nhuận cao hơn năm ngoái.  
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- Revenue grew faster than expenses, which shows that the company is controlling costs well 
and creating a higher profit margin than last year. 

2.3 So sánh tình hình tài chính so với các công ty cùng ngành/Comparison of financial 
position with other companies in the same industry 

Đơn vị: tỷ đồng 
Unit: billion VND 

Chỉ tiêu 

Objectives  VND   SSI  VCSC   HSC   TCBS   SHS   VPS  

Kết quả hoạt động kinh doanh 

Business results               

Doanh thu thuần 

Net Revenue 6.039 7.443 3.707 1.400 5.195 2.895 9.518 

Chi phí HĐKD 

Operating expenses 2.325 3.155 1.326 774 611 833 7.830 

Chi phí QLDN 

Management costs 300 265 188 139 373 165 278 

Lợi nhuận HĐKD 

Profit from operation 3.414 4.024 2.193 487 4.211 1.897 1.410 

Lợi nhuận sau thuế 

Profit after tax 2.383 2.695 1.499 393 3.066 1.396 796 

Quy mô tài sản và vốn 

Size of assets and capital        

Tổng tài sản 

Total assets 37.095 50.793 16.636 24.369 24.547 10.911 26.856 

Vốn chủ sở hữu 

Equity 9.822 14.220 6.542 7.325 9.245 6.056 7.819 

Tốc độ tăng trưởng 2021/2020 

Growth rate 2021/2020        

Tăng trưởng Doanh thu Thuần 

Net Revenue Growth 183% 70% 114% -10% 59% 60% 149% 

Tăng trưởng LNST 

Profit after tax Growth 244% 115% 95% -9% 42% 85% 58% 

Tăng trưởng Tổng tài sản 

Total Asset Growth 148% 42% 98% 95% 180% 57% 67% 

Tăng trưởng Vốn CSH 

Equity Growth 157% 44% 45% 65% 50% 88% 57% 

Các chỉ tiêu tài chính 

Financial indicators        
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ROE 2021 

ROE 2021 34% 19% 23% 5% 33% 23% 10% 

ROA 2021 

ROA 2021 9% 5% 9% 2% 12% 13% 3% 

Vòng quay tổng tài sản 2021 

Total Asset Turnover Ratio 2021 0,16 0,15 0,22 0,06 0,21 0,27 0,35 

Tỷ lệ nợ/VCSH 

Debt/Equity ratio 2.78 2.57 1.54 2.33 1.66 2.43 

0.80 

 

Tỷ số thanh toán hiện hành 2021 

Current Ratio 2021 1,39 1,28 1,72 1,42 2,26 2,58 1,39 

(Nguồn: Báo cáo Tài chính hợp nhất Q4/2021 của các công ty) 
(Source: Consolidated Financial Statements Q4/2021 of companies) 

 

- Trong năm 2021, Doanh thu và Lợi nhuận của VNDIRECT đứng thứ 2 và thứ 3 toàn thị 
trường, đứng sau SSI và TCBS. Nhưng có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 
cao nhất so với các công ty cùng ngành với tỷ lệ lần lượt là 183% với 244%. 

- In 2021, VNDIRECT's revenue and profit ranked 2nd and 3rd places respectively in the whole 
market, behind SSI and TCBS. But the Company had the highest growth rate of revenue and 
profit after tax compared to other companies in the same industry with the rate of 183% and 
244% respectively. 

- Đồng thời quy mô Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu của VNDIRECT cũng có tốc độ tăng 
trưởng đầy ấn tượng. Quy mô Tổng tài sản và VCSH đứng thứ 2 chỉ sau SSI. 

- At the same time, VNDIRECT's total assets and equity also had impressive growth rates. Scale 
of Total Assets and Equity ranked 2nd, only behind SSI. 

- So với các công ty đầu ngành, VNDIRECT có các chỉ tiêu ROE 34%, ROA 9% cho thấy hiệu 
quả sử dụng vốn cổ đông cao vượt trội và hiệu quả sử dụng tài sản cạnh tranh so các công ty 
khác.  

- Compared with the leading companies, VNDIRECT had a ROE of 34%, a ROA of 9%, 
showing remarkable high efficiency in using shareholders' capital and in competitive asset 
utilization compared to other companies. 

- Tỷ lệ Nợ / VCSH của VNDIRECT có giảm hơn so với năm 2020 do sự gia tăng quy mô của 
VCSH, tuy nhiên vẫn là cao nhất so với các công ty chứng khoán khác. Cơ cấu tài sản ngắn 
hạn và dài hạn vẫn đảm bảo tỷ số thanh toán hiện hành được giữ ở mức an toàn (1.39 lần) 
tăng hơn so với năm 2020, tuy nhiên tính thanh khoản thấp hơn đáng kể so với các công ty 
khác. Do đó, VNDIRECT đã xin chấp thuận của UBCKNN để tăng vốn điều lệ từ 4.349 tỷ 
đồng lên 12.178 tỷ đồng đầu năm 2022, để trở thành một trong những CTCK có vốn điều lệ 
lớn nhất thị trường. 

- VNDIRECT's debt/equity ratio decreased compared to 2020 due to the increase in the 
size of equity, but it is still the highest compared to other securities companies. The 
structure of short-term and long-term assets still ensured that the current ratio was kept 
at a safe level (1.39 times), an increase compared to 2020. However, the liquidity was 
significantly lower than other companies. Therefore, VNDIRECT applied for the 
approval from the State Securities Commission to increase its charter capital from VND 
4,349 billion to VND 12,178 billion in early 2022, hence the Company would become 
one of the securities companies with the largest charter capital in the market. 

- Khách hàng và thị phần: VNDIRECT tăng thị phần trên HOSE với 7.46%, đứng thứ 3 sau 
VPS và SSI.  Trên HNX, VNDS đứng thứ 2 thị phần với 9.86%, chỉ sau VPS. Trong năm 
2021, VPS đã soán ngôi đứng đầu thị phần của SSI với thị phần là 16,14% trên HOSE và 
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16,34% trên HNX. 
- Customers and market share: VNDIRECT increased its market share on HOSE to 7.46%, 

ranking 3rd place – after VPS and SSI. On the HNX, VNDS ranked 2nd in market share with 
9.86%, just after VPS. In 2021, VPS overtook SSI's 1st position in market share with respective 
market share of 16.14% on HOSE and 16.34% on HNX. 

2.4 Về việc thực hiện chế độ kế toán, tuân thủ/ Regarding the implementation of 
accounting regime, compliance 

Rà soát các Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2021 của Công ty, Ban Kiểm soát xin báo cáo kết 
quả thẩm tra như sau: 

Reviewing the Company's Financial Statements for the year of 2021, the Supervisory Board would 
like to report the results of the examination as follows: 

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản 
ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm 
ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt 
Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo 
các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết. 

- The periodic financial statements of the Company were preparedwith reliable and 
reasonable effort, accurately reflect the financial position of the Company at times and 
periods, and strictly comply with Vietnamese accounting standards and other current 
regulations on accounting in Vietnam. Financial statements were also disclosed to 
shareholders in a timely manner in accordance with current regulations for listed 
companies. 

- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong Báo 
cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo Tài chính bán niên của Công ty đã được tổ chức kiểm 
toán độc lập kiểm toán. 

- The Supervisory Board does not have any objection to the figures shown in the financial 
statements for 2021 and the semi-annual financial statements of the Company, which had 
been audited by an independent audit organization. 

- Về công tác kế toán thuế, do có nhiều biến động trong nhân sự của Công ty cũng như các 
thay đổi về chính sách thời gian gần đây, BKS kính đề nghị Công ty nên tổ chức rà soát 
lại các nghiệp vụ để bảo đảm thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách thuế mới. 

- Regarding tax accounting, due to many changes in the Company's personnel as well as 
recent changes in policies, the Supervisory Board respectfully recommends that the 
Company organizes a review of the operations to ensure properly and fully implement the 
new tax policies. 

3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành/Results of 
monitoring the Board of Directors and the Executive Board 

- HĐQT, Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều 
hành. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng 
chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông thông qua năm 2021. 

- The Board of Directors, the Executive Board had fully complied with the provisions of 
the Law in management and administration. Members of the Board of Directors, the 
Executive Board and the managers had properly performed their assigned functions and 
duties in accordance with the provisions of the Charter and the Resolution of the General 
Meeting of Shareholders approved in 2021. 

- Ban Điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong đầu 
tư, trong hoạt động kinh doanh. Từ đó, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị 
trường và điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp với điều kiện của 
nền kinh tế năm 2021, góp phần đem lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, với tốc độ tăng 
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trưởng nhanh về doanh thu, về tổng tài sản và vốn chủ sở hữu sẽ đặt ra áp lực không nhỏ 
trong công tác nhân sự vốn từ lâu vẫn là vấn đề trong ngành tài chính nói riêng và của 
Công ty nói chung. Để duy trì sự phát triển bền vững, BKS tiếp tục khuyến nghị Công ty 
cần tập trung hơn nữa trong khâu tổ chức nhân sự. 

- The Executive Board had well performed forecasting, minimizing risks in investment and 
in business activities. From there, the Executive Board developed a business strategy 
suitable to the market and adjusted the implementation schedule of investment projects to 
match the conditions of the economy in 2021, which contributed to a certain efficiency. 
However, the rapid growth in revenue, total assets and equityare putting great pressure 
on human resources, which has long been a problem in the financial industry in general 
and of the Company in particular. In order to maintain sustainable development, the 
Supervisory Board continued to recommend that the Company should focus more on 
personnel organization. 

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin 
Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo tình hình quản trị Công ty định kỳ, công bố thông 
tin bất thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ban hành ngày 16/11/2020 quy định về 
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

- The Board of General Directors and the Executive Board had strictly complied with the 
regulations on information disclosure of periodic Financial Statements and periodic 
reports on Corporate Governance, and irregular information disclosure in accordance 
with Circular No. 96/2020/TT-BTC issued on November 16, 2020 regulating the 
information disclosure on the stock market. 

- Trong năm 2021, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến 
hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có 
liên quan. 

- In 2021, the Company did not occur any dispute related to business activities. No conflict 
or conflict of interest arose with relevant persons. 

- Đối với cổ đông: Trong năm 2021, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu 
hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo 
quy định tại Điều lệ Công ty. 

- Regarding shareholders: in 2021, the Supervisory Board of the Company did not receive 
any request or complaint from a shareholder or a group of shareholders with the ratio 
and duration of share ownership as regulated in the Company's Charter. 

- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm 
soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông 
tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, đồng 
thời Ban kiểm soát đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành 
thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông. 

- The Board of Directors promptly and fully provided its Resolutions and Decisions to the 
Supervisory Board. The Board of General Directors had facilitated the Supervisory 
Board in collecting information and documents related to the Company's business 
activities upon request. At the same time, the Supervisory Board had given feedback and 
discussion in order to ensure that the management process is properly oriented according 
to the resolution of the General Meeting of Shareholders. 

4. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022/ Operational directions 
of the Supervisory Board in 2022 

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát 
xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau: 
In order to well perform the supervisory work in accordance with the Law on Enterprises and 
the Company's Charter, the Supervisory Board develops a plan for 2022 as follows: 

- Tiếp tục triển khai sâu sát các hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động tuân thủ pháp 
lý và điều lệ, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng 
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quản trị của Công ty, hoạt động của điều hành, quản lý doanh nghiệp theo chức năng, 
nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty… 

- Continue to closely implement inspection and supervision activities to comply with the 
law and the charter, implement resolutions and decisions of the General Meeting of 
Shareholders, the Board of Directors of the Company, supervise the business operation 
and management according to the functions and tasks regulated by the Law on 
Enterprises and the Company's Charter… 

- Tập trung rà soát các hoạt động quản lý rủi ro về nhiều khía cạnh, để đảm bảo việc tăng 
trưởng nóng được kiểm soát rủi ro chặt chẽ. 

- Focus on reviewing risk management activities in many aspects, to ensure that hot growth 
has its risks strictly controlled. 

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 
2022, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. 
Above is the report of Supervisory Board for the operation in 2021 and the direction for 2022, 
respectfully presented to the Annual General Meeting of Shareholders in 2022. 
Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại Hội Đồng Cổ Đông nhiều sức khỏe! 
Thank you very much and wish the General Meeting of Shareholders good health! 
 

 
T/M BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 
ON BEHALF OF 

THE SUPERVISORY BOARD 
CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD 

 
(Đã ký/signed) 

 
 

HOÀNG THÚY NGA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc 
họp. 

Note: This document may be amended/supplemented and submitted to the AGM for consideration 
and decision at the Meeting.     


