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TỜ TRÌNH 3 

Báo cáo của BAN KIỂM SOÁT 
 

       Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH 
 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Viettronics Tân Bình;  
Ban kiểm Soát Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát các đề 

mục đã báo cáo như sau : 
 
1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát: 

Ban Kiểm soát VTB gồm 3 thành viên do Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) VTB bầu, đã 
thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của VTB. 
  

2. Công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính 
       -  Công tác kiểm tra, giám sát: 

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 
                Báo cáo tài chính riêng của Công ty VTB 
                Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty VTB 

 
3. Giám sát Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc 

  - Công tác điều hành của Hội đồng Quản trị 
    - Công tác điều hành của Ban Điều hành 
  

4. Đánh giá hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát. 
 

5. Tình hình phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, 
Tổng Giám đốc  

   
6. Một số kiến nghị 

   
7. Phương hướng hoạt động 

  - Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng, tính độc lập 
của công tác Ban kiểm soát 
  - Ban kiểm soát cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình, nhằm góp phần vào mục 
tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp. 

 Trân trọng kính trình.  

        TM. BAN KIỂM SOÁT 
Trưởng Ban 
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