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5. Ngu*i thirc hin cong bô thông tin: 

- HQ và ten NGUYEN THANR PHUC — Giárn dc Cong ty 

-Djachi 611/57E Din Biên Phü, PhuO'ng 1, Qun 3, TP. Ho ChI Minh. 

- Diên thoai 

+ Di dng 0913 926 614 

+ Co quan (08) 38 234 723 

- Fax : (08) 38 229 778 

6. Loti thông tin cong b: 

24h 72h Yêu cu  BâtthiiOng LII Djnhk' 

7. Ni dung thông tin cong b: 

Can cilr Nghj djnh s 05/2019/ND-CP ngày 22/01/2019 cüa ChInh phU ye kiêrn 
toán nôi bo; Thông tu so 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 cUa B Tài chInh quy djnh 
ye vic ban hành Quy chê rnu ye kiêrn toán ni b áp diing cho doanh nghip, 

Thirc hin Nghj quyt s 4 /NQ-CNBT-HDQTnga71 1/2020 cüa Hi 
dOng quãn trj, Cong ty Co phân Cap rnxót Ben Thành côngbô thông tin vic ban hnh 
Quy chC kiêm toán ni b cüa COng ty CO phân Cap mrâc Ben Thành. 

8. Thông tin nay dã duc cOg bô trên trang thông tin din tili cüa Cong ty Co phân Cap 
nixó'c Ben Thành vào ngày /11/2020 tai  thrOng dan: www.capnuocbenthanh.com  



NGIIO'I THIfC HIN CBTT 
GIAM DOC 
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cA Nuc 
\\o BNTRANE 

Nguyn Thành Phñc 

No'inhân: 
- Nhu trên; 
- Thành viên HDQT Cong ty; 
- Tbành viên BKS Cong ty; 
- Ban Giárn doe Cong ty; 
- Ké toán truOng COng ty; 
- Li.ru: VT TC.HC. - 

Chüng tôi xin cam kt các thông tin cong b trên day là dung sir that  và hoãn 
toàn chju trách nhirn truâc pháp lust ye ni dung các thông tin dã cong bô. 

* DInh kern: Nghj quyt s 4? /NQ-CNBT-HDQT ngayjgil/2020 cUa Hi dng 
quàn trj Cong ty Co phân Cap nixc Ben Thãnh. 
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- Nhis Diêu 2; 
- Ban kim soát Cong ty; 
- Dáng iiy, COng doàn, Doàn TN; 
- Các phOng, ban, di Cong ty; 
- B phn KTNB Cong ty; 
- Luu: VT, HDQT. 

Pham Thi Thanh Van 

L7 

QBONGQUANTR 
o7899.

UT!CH 
CONGTY 

COPHAN 
CAP N1JC 

BEN THANH 

TONG CONG TV CAP NUOC SAIL GON 
TRACHNHIM HUU HAN MÔT THANK VIEN 

CONGTYCOPHANCAPNTfOCBENTHANH 

S& /NQ-CNBT-HDQT 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA WET NAM 
B1p—Tirdo—Hnh phüc 

Thànhphó'H ChIMinh, ngi2t1iáng 11 nãm 2020 

NGH! QUYET 
V vic ban hành Quy ch kim toán ni b Cong ty 

HO! BONG QUAN TR! CONG TY CO PHAN CAP NU'C BEN THANH 

Can cir Lut Doanh nghip d ducic Quc Hi thông qua ngày 26/11/2014; 

Can cir Quyt djnh s 6652/QD-UBND ngày 30/12/2005 cüa Uy ban nhân dan 
TP.HCM ye vic phê duyt phuo'ng an và chuyên Chi nhánh Cap nu'ó'c Ben Thành 
thuc Tong Cong ty Cap nuóc Sài GOn thành Cong ty Co phân Cap nu'O'c Ben Thành; 

Can ci Diu I T chic và hot dng cüa Cong ty C phân Cap nuOc Ben 
Thành du9'c Di hi Co dOng thông qua ngày 28/5/2020; 

Can cir Quy ch quân trj hin hành cüa Cong ty C phn Cap nuó'c Ben Thành 
du'çc Dti hi cô dOng thông qua ngày 28/5/2020; 

Xét TO' trInh s 2959/TTr-CNBT-KTNB ngày 16/11/2020 cüa Giárn doc Cong 
ty ye vic thông qua vic ban hành Quy chê kiêrn toán ni b Cong ty; 

Can Cu kt qua biu quyt cUa các thành viên Hi cbng quân tr tai  Phiên hQp 
thir 12 (Nhirn k' 2017 —2022) vào ngày 19/11/2020, 

QUYET NGH!: 

Biu 1. 

1. Thông qua vic ban hành Quy ch kiêrn toán nib cüa COng ty CO phân 
Cap nuâc Ben Thành theo ni dung dê nghj tii Ti trInh sO 2959/TTr-CNBT-KTNB 
ngày 16/11/2020 cüa Giárn dOc COng ty. 

2. Quy ch kirn toán nôi b cüa COng ty C phn Cp rnró'c Ben Thành ducic 
HDQT thông qua có hiu 1irc kê tir ngày k. 

Biu 2. Các Ong (Ba) thành viên Hi dông quãn trj, Giárn doe, PhO giárn doe, 
Ké toán tru'ng COng ty cO trách nhirn thi hành nghj quyêt này./. 

1'ghf quvr I-i5i dong quthii tr/ - Phi&n hp  thi'r 12 (Nhim k 2017— 2022) 
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S 959  /TTr-CNBT-KTNB ThànhpMHChiIvliiih, ngayçththzg]]nãin2O2O 

Ta TRINH 
V vic thông qua vic ban hành Quy ch Kiêm toán ni b 

cüa Cong ty Co phân Cap nithc Ben Thành 

KInh gfri: Hi ding quãn tn, Cong ty 

Can cir Nghj djnh s 05/2019/ND-CP ngày 22/01/2019 cüa ChInh phü v kirn 
toán ni b; Thông tusô 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 cüa B Tài chInh quy dinh ye 
vic ban hành Quy chê rnâu ye kiêm toán ni b ap d1ing cho doanh nghip; 

Ngây 31/08/2020, Hi dng quàn trt d ban hành Nghi, quyt so 341NQ-CNBT-
HDQT ye viêc phê duyêt thanh lap ho phân kiêrn toan nôi bô, lua chon nhân su phu trach 
bO phn kiêm toán ni b và các ni dung có lien quan theo quy djnh ti Nghi. dtnh  so 
05/2019/ND-CP ngày 22/01/2019 cüa ChInh phü, theo do Hi dOng quãn trj giao Trirng 
BO phn Kiêrn toán ni b nghiên ciltu, tham muu xay drng dr thào Quy chê Kiêm toán 
ni b cüa don vj trInli Hi dOng quàn trj Cong ty xem xét ban hành. 

Trên Ca sO Quy ch mu kirn toán ni b ban hành kern theo Thông lii s 
66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 cüa B Tài chInh quy djnh ye vic ban hành Quy chê 
mu ye kiêm toan nôi bO ap dung cho doanh nghiêp, dir thao Quy chê kiêm toan nOi ho 
cüa Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành dirge xây dirng bao gOm 4 chu'o'ng, 27 diêu 
tuãn thñ các quy dinh cüa Lust doanh nghip, phü hgp vOi Diêu 1 cüa Cong ty và cãc 
van bàn huong dan hien  hành có lien quan. 

Qua các nOi  dung trInh bay nhir trên, Giám dc Cong ty kInh dê nghj Hi dng 
quàn trj thông qua vic ban hành Quy chê Kiêm toán ni b dInh kern. 

Tran trong kInh trInh. 

DInh kern:  d thào Quy ch kim toán ni bO cüa Cong ty C phn Cp nuàc Bn Thành 



QUYCHEKIEMTOANNQIBQ 
CONG TY CO PHAN CAP NUC BEN THANH 

(Ban hành theo Nghj quyê't so' 4 /NQ-cNBT-HDQT gas /11/2020 
cza H5i dOng quán tr/ Cong ty CO phOn COp nithc Ben Thành) 

Chtro'ng I 
QUY B!NH  CHUNG 

Diu 1. Pham vi diêu chinh 

Quy chê nay quy dinh v cOng tác kirn toán ni b ti Cong ty Co phân Cap nuoc 
Ben Thành (sau day gi là Cong ty). 

Diêu 2. Dôi tu'çrng áp ding 

Quy ch nay áp diing cho tht cã thành viên B phn Kirn toán ni b, các phOng, 
ban, di và các to chüc, cá nhân lchác CO lien quan den hot dng kiêrn toán ni b cüa 
Cong ty. 

Diêu 3. Giâi thIch tfr ngü' 

1. Hi dng quán trj: Là Hi dng quàn tn, Cong ty C phn Cp nuó,c Ben Thành. 

2. Kim toán ni b: Là vic kirn tra, dánh giá, giám sat tinh day dà, thIch hQ'p Va 
tInh hitu hiêu cña kiêrn soát ni b. 

3. NguOi lam cOng tác kim toàn ni b: Là nguO'i thirc hin cOng tác kirn toán 
ni b cüa Cong ty. 

4. Tru'ng B phn Kirn toán ni b: Là nguO'i phi trách cong tác kiêrn toàn ni 
b cüa Cong ty, chju trách nhirn tO chc, thirc hin hoat dng kiêm toán ni b theo quy 
dnh cüa pháp lut và theo Quy chê nay. 

5. H thng kirn soát ni b cüa Cong ty: Là tp hcp các Co ch& chInh sàch, quy 
djnh, quy trinh ni b5 và các thu tiic kiêrn soát. 

6. NguO'i CO lien quan cüa ngu'i lam cOng tác kirn toán ni b: Là b dé, rn dé, 
bO nuOi, me nuôi, b chong, mc chong, bO vo', mc v, vp', chOng, con dé, con nuôi, anh 
ruôt, chi ruôt, em ruôt, anh ré, em rê, chj dâu, em dâu. 

7. Rüi ro: Là các sir vic khong chic chin có th xày ra trong hoat dngkinh doanh, 
gay tOn that doanh thu, lai nhu,n, vOn, các thit hi v.t chat và phi vt chat khác hoc 
khong dt duc mi1c tiêu san xuât kinh doanh cüa Cong ty 

Diu 4. Muc tiêu cüa kim toán nôi b 

Thông qua các hoat dng kim tra, dánh giá vàtu vn, kirn toán nib dua ra các 
dam bào mang tfnh dc lap, khách quan và các khuyên nghj cho Cong ty ye các ni dung 
sau day: 

1. Hthéng ki&Tn soãt ni b cüa Cong ty d ducc thit 1p và vn hành rnt cãch 
phü hp nhäm phOng ngtra, phát hin, xir 1 cac riM ro cüa COng ty. 

2. Các quy trinh quàn trj và quy trInh quãn l riM ro cUa Cong ty darn bão tInh hiu 
qua và có hiu suât cao. 
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3. Các rnic tiêu boat dng và các rnjc tiêu chin lu'çc, ké hoach và nhirn v1 cong 
tác ma COng ty dat  duçc. 

Djêu 5. Vi tn cfla Kim toán nôi ho 

1. B phn Kirn toán ni b do Hi dng quàn trj quyt dnh thành lap. Hi dng 
quán tri quán 1 trirc tiêp B phn Kirn toán ni b. 

2. B phn Kim toán ni b tuong ducing rnt phOng, ban, di trong ca câu t 
chiirc b may cüa Cong ty, thijc hin chirc nang, nhirn vii theo Quy chê Kirn toán nôi 
b do Hi dông quán trig  ban hành, sra dôi, bô sung theo quy dnh pháp 1ut. 

3. Trung B phn Kirn toán ni b vànhan si,r cña B phn Kirn toán ni b do 
Hi dong quãn tn, quyêt djnh trên co s& dê xuât cüa Giárn dc. 

4. Luong, phii Cap V CáC chê d khác cüa nhân sir B phn Kirn toán ni b thrc 
hiên theo quy chê trá luong, thuOng hin hành cüa Cong ty. 

5. Tru'Ong B phn Kirn toán ni b chtu  trách nhirn báo cáo v chuyên mon cho 
Hi dOng quãn tn, và thii tic hành chjnh (thông báo ljch kiêrn toán, các van dê ye di lai, 
cong tác phi,...) cho Giárn dOc Cong ty. 

6. TruOng B5 phn Kirn toán n5i  b cO quyk báo cáo và trao di trirc tip vo,i 
Hi dông quán trj/Chñ tjch Hi dOng quán tn, khi can thiêt. 

7. Tru&ng B phn Kirn toán ni b se djnh k' báo Cáo Cho Hi dng quän trj v 
ket qua boat dng cüa B phn Kiêrn toán ni hO theo kê hoach hang nãrn. Báo cao cflng 
se bao gôrn các van dê rüi ro và kiêrn soát dáng ké, rüi ro gian 1.n phát hin trong qua 
trinh kim toán (neu có), van dê quán tr và các van dê khác can thiêt hoc theo yêu câu 
cüa HOi  dong quãn trj. 

Diu 6. Pham vi cña Kim toán nôi bô 

1. Kirn toán nOi bO bao grn hoat dng dua ra darn báo và tu van dOc lap, khách 
quan duqc thiêt kê nharn tao  them giá trj và hoàn thin các hoat dng cüa Cong ty. Kiêm 
toán nOi bO giüp cho Côngty dat  dugc các miic tiêu cña rnInh bang each áp dung phuang 
pháp tiêp cn cO nguyen täc và mang tInh h thông nhärn dánh giá và nâng cao hiu qua 
cfia các quy trinh quán 1 rñi ro, quy trInh kiêrn soát và quán trj. 

2. Pharn vi kirn toán nOi bO bao gm, nhung không giói han  ô vic kim tra và 
dánh giá tInh day dñ va hiu qua cüa quán trj, quán 1 rüi ro và kiêrn soát nOi bO trong 
viêc thuc thi trách nhirn duçc giao va dua ra các kiên nghi. hoàn thin dê dat  du9c rnllc 
tiêu và rniic dIch cüa Cong ty. 

3. Pharn vi dánh giá cña hoat dng kirn toán nOi bO bao grn: 

a) Dua ra darn báo thông qua vic kim tra và dánh giá tInh dy dü va hiu qua cüa 
quãn trj, quán 1 rüi no và kiêrn soát nOi hO nhãrn gii5p Cong ty dat  duc các rn11c tiêu 
chiên luçic, hoat dng, tuân thu và tãi chInh: 

i. Theo dOi và dánh giá các quy trInh quán tri. 

ii. Theo dOi và dánh giá hiu qua cüa các quy trinh quán I rüi ro cüa COng ty. 

iii. Dánh giá rüi ro lien quan dn vic dat  duc các rnic tiêu chiên 1uc cüa COng 
ty. 
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iv. Dánh giá các h thng du'gc thit 1p d darn bão tuân thu các chInh sách, k 
hoch, thu tiic, 1ut pháp, chê d tài chinh, kê toán và quy djnh có the có tác dng dáng 
kê den Cong ty. 

v. Kirn tra va xac nhân chit luang, d tin cy cüa thông tin kinh tê, tài chInh cia 
báo cáo tài chInh, báo cáo kê toán quãn tr tru9c khi trInh k duyt. 

vi. Dánh giá các phrong tin bâo v tài san và xác rninh sr hin httu cüa các tài san 
do ldii can. 

vii. Báo cáo cácrüi ro dáng k và các vn d kirn soát bao gôrn rüi ro gian 1n, van 
dê quãn trj và các van die khác can thiêt hoac theo yêu câu cüa Giárn dôc và Hi dông 
quãn tr. 

b) Dua ra các phân tich chuyên sâu va cac kin nghj dira trên dánh giá dü' 1iu va 

các quy trinh ci.ia Cong ty: 

i. Dánh giá do tin cy và tInh toàn vn cüa h thông thông tin quãn 1 và các 
phuang tin du'çc sü diing dê xác dnh, do 1u'ng, phân loai và báo cáo thông tin dO. 

ii. Phân tjch các hoat dng hoc chuong trInh d xác djnh kt qua cO phii hçp vOi 
nrnic tiëu và rniic dIch dãi thiêt 1p không. 

iii. Dánh giá các hoat dng hoac chuong trInh có duQc thirc hin theo k hoch 
không. 

iv. Dánh giá hiu qua và hiu suit sir diing các nguôn hrc. 

c) Dua ra các tu vn, kin nghi rnt cách dc 1p khách quan: Thirc hin các hoat 
dng tu van lien quan den quy trInh quãn tr, quàn l rüi ro và kiêrn soát ni b phü hçp 
vói Cong ty. 

d) Báo cáo dinh k' v muc dIch, quyn han,  trách nhirn và hiu suit cña B phn 
Kiêrn toán ni b lien quan den kê hoach d du?c phê duyt. 

e) Kirn tra va dánh giá các hoat dng cii th theo yêu câu cüa Hi dng quán trj 
nêu phü hcip vâi các quy djnh pháp lut và nguyen täc cüa kiêrn toán ni b. 

Diu 7. Các nguyen tic ccr ban cüa kim toán ni b 

1. TInh dc lip: Nguôi lam cong tác kirn toán ni b không duc dông thô'i darn 
nhn các cong vic thuc dôi tung cüakiêrn toán ni b. Giárn dôc phài darn báo rang 
B phn Kiêrn toán ni b5 không chju bat ci sx can thip nào trong khi thrc hin nhirn 
v báo cáo và dánh giá. 

2. TInh khách quan: Nguô'i lam cong tác kim toán ni b phãi darn bào khách 
quan, chInh xác, trung thxc, cOng bang trong qua trInh thixc hin nhirn vi cUa kirn toán 
nôib. 

3. Tuân thu pháp lut và chju trách nhirn truc pháp lust  v hoat dng kirn toãn 
nOib. 

Diêu 8. Chuân mrc chuyên mon 

1. B phn Kim toán ni b phái tuân thñ các quy djnh pháp 1ut v kirn toán 
n5i b, Chuân imic Kiêrn toán ni b và nguyen tãc dao  duc nghê nghip do co quan Nhà 
nuic cO thârn quyên ban hành hoc cong bô. 
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2. Ngoài ra, B ph.n Kirn toán ni b s tuân thu các chInh sách và thu tc lien 
quan cüa Cong ty ye kiêrn toán ni b, bao grn cá quy trInh kirn toán ni b5 dâ 
duyc Cong ty phê duyt và ban hành. 

lJiêu 9. Nguyen täc dto dñ'c ngh nghip kiêm toán ni b 

1. Trong qua trinh thirc hin cong tãc kirn toán và tu vn, ngirOi lam cong tác kirn 
toán ni b phái darn bào thirc hin dung và duy tn các nguyen täc do dñ'c ngh nghip 
klein toán nôi bô tôi thiêu sau day: 

a) TInh chInh tnrc: Ngu'?i lam cong tác kirn toán ni b phâi thirc hin các cOng 
viêc chuyên mon vói sr trung thuc, tInh than  trpng và tinh than trách nhirn; tuân thu các 
quy djnh pháp lut và cong bô các thông tin can thiêt theo yêu câu cüa pháp lut và yeu 
cau chuyên mOn cüa kiêm toán ni b; không tharn gia các hoat dng phi pháp lam tn 
hai den uy tIn cüa Cong ty. 

b) TInh khách quan: Ngu'Oi lam cOng tác kirn toán ni b phài th hin mirc d 
cao nhât ye tInh khách quan chuyên mon trong vic thu thp, dánh giá vàtrao dôi thông 
tin ye các hot dng và quy trInh duçc kiêm toán. NguO'i lam cOng the kiêrn toán ni b 
du'oc du'a ra các dánh giá khãch quan ye tat cá các tlnh huông lien quan và thông bj ánh 
huOng chi phôi tr các 19'i Ich cá nhân hoc tr bat k' ai trong vic dua ra các xét doán va 
kêt luân cüa minh. 

c) Nang hrc chuyên mon và tInh than  trQng: NguOi lam cOng tác kirn toán ni b 
áp dung các kin thuc, các k nang và kinh nghirn chuyên mon trong cong tác kiêm toán 
ni b. Dng thai hành dng mt cách then  trQng, phu hcp vó'i các chuân rnrc chuyên 
mon vá k thut duçc áp diing. 

d) Tinh bào rnt: NguO lam Cong tác kirn toán ni b phái ton trng các giá trj và 
quyn s& htru cüa các thông tin duçic cung cap và thông tiêt l các thông tin nay nêu 
không duqc phép cüa các cap có thm quyên, trü khi vic tiêt I thông tin thuc trách 
nhim chuyen mon hoac theo yêu câu cüa 1ut pháp. 

e) Tu each ngh nghip: Ngu'Oi lam Cong tác kirn toán ni b phãi tuân thu pháp 
lut và các quy djnh có lien quan, tránh bat k' hàrth dng nào lam giárn uy tin ngh 
nghip. 

2. Tru'óng B phn Kirn toán ni b phái có bin pháp theo dOi, dánh giá, quan l 
nhm darn báo ngui lam cong tác kiêm toán ni b tuân thu nguyen täc dao  dUc nghe 
nghip kiem toán ni b. 

Diu 10. Các yell cAu nhäm dam bão tuân thu các nguyen täc co' bàn cüa Kiêm 
toán nôi b 

1. NguO'i lam cong the kirn toán ni b phái có thai dO cOng bang, khách quan, 
thông djnh kien. NguO'i lam cong tác kiern toán ni b có quyên va ngha vi báo cáo v 
các van e có the ãnh hu&ng den tinh dc 1p va khách quan cüa minh lien quan den cOng 
vic kiêm toán nOi  b duç'c giao. 

2. Ngui lam cong tác kirn toán ni b phái dam bao tinh dc 1p va khách quan. 
Tru'O'ng hcip tInh dc l.p va khách quan bj ãnh hung hoc có the b ãnh huäng thi nguii 
lam cOng tác kiêm toán ni b phai báo cáo cho Tru&ng B phn Kiêrn toán ni b, trong 
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truing hçip không th báo cáo cho Triing B phn Kim toán ni b thI báo cáo cho Hi 
dông quân trj. 

3. Trong cong tác kirn toán ni b, Tnthng B phn Kirn toán ni b phãi thixc 
hin quy dinh duri day nhäm darn bào tInh dc 1p và khách quan, ngän ng1a sx thiêu 
cong bang, dnh kiên và xung dtt lçii Ich: 

a) Ngui lam cong tác kirn toán ni b không thirc hin kirn toán di vO'i quy 
dnh, chInh sách ni b, thu tiic, quy trInh ma rninh là nguO'i chju trách nhirn chInh trong 
vic xay dirng quy djnh, chInh sách ni b, thu tuc, quy trInh dO. 

b) Ngui lam cong tác kirn toán ni b không cO nhttng xung dt v quyn va lçii 
Ich kinh t vâi b phn duçic kiêrn toán; Ngui lam cong tác kiêrn toán ni b không 
ducc thrc hin kirn toán dôi vri b phn ma nguO'i diêu hành b phn dO là nguOi cO 
lien quan den rnlnh; 

c) NguOi lam cong tác kirn toán ni b khong duçc tharn gia kirn toán các hoit 
dng và các b phn ma ngui lam cOng tác kiêrn toán ni b do cMu  trách nhirn thc 
hin hoat dng hoc quãn l b phn do trong vOng 03 näm kê tr khi có quyêt djnh không 
thc hin hoat d5ng hoc quàn l b phn do. 

d) Co bin pháp kirn tra nhärn darn bào tInh dc 1p và khách quan cña cOng tác 
kiêrn toán ni hO ngay trong qua trInh thirc hin kiêrn toán tui bO ph.n du9c hem toán và 
trong giai doan 1p và gui báo cáo kiêrn toán. 

e) Các ghi nh.n kirn toán trong báo cáo kirn toán nOi hO phâi duç'c phãn tIch cn 
trQng va dixa trên các ca so dfit 1iu, thông tin thu thp du'Qc dë darn báo tInh khách quan. 

Diu 11. Tiêu chun d61 vO'i ngixOi lam cong tác kim toán ni bO 

1. Cobng dai  hçc trO' len các chuyên ngành phü h9p vói yêu câu kiêrn toán, có 
kiên thuc dày dü va luôn duçic cp nht ye các lInh vrc duçc giao thirc hin kiêrn toán 
noibO. 

2. D có thai gian 05 narn tth len lam vic theo chuyên ngành dào tao  hoac tr 03 
nãrn tró' len lam viêc tai  COng ty hoc t1r 03 nãm tth len lam kê toán, kiêm toán. 

3. Co kin thirc và k5 nãng v kirn toán nOi bO, hiu bit chung v pháp lut va 
hoat dng cüa COng ty; có khà nang thu thp, phân tIch, dánh giá và tOng hQp thông tin; 
có phârn chat trung thrc, thirc chap hành pháp lut. 

4. Chua bj k 1ut & rnu'c cãnh cáo tth len do sai phrn trong quãn 1 kinh tê, tài 
chInh, kê toán, ho.c khOng dang trong thri gian bj thi hành an k' lu.t. 

5. Ngithi lam cOng tác kirn toán nOi bO cn duçc dào tao  các kin thü'c cn thit 
d thrc hin cong vic kiêrn toán. Vic dào tao  can duc duy tn thung xuyên dê tat cã 
các cap ngu'?i lam cOng tác kim toán nOi hO có the theo kip  sir phát triên cüa nganh va 
nâng cao k nãng chuyên mOn. 

6. NguO'i lam cOng tác kirn toán nOi hO phài thirc hin và duy tn các nguyen thc 
dao duc nghê nghip quy dnh tai  Diêu 9 trong Quy chê nay. 

Diu 12. Nhim viii cfla B phn Kim toán nOi hO 

1. Xây dirng quy trinh, nghip vi.i ki&n toán nOi bO trinh HOi  dông quàn tn, xern 
xét, ban hành. 

QUY CHE KIEM TOAN NOT  BO 5 



2. Lp kê hoach kiêrn toán ni b hang 11am hoac dt xuât trInh Hi dông quãn trj 
phé duyêt va thuc hiên hoat dông kiêm toan nôi bô theo kê hoach dã dLrac phé duyêt hoäc 
dot xuât theo yêu câu cUa Hi dông quail trj. 

3. Thrc hin các chinh sách, quy trInh và thu t1ic kirn toán ni b dã duç'c phê 
duyt, darn bào chat lucing và hiu qua. 

4. Kirn tra, rà soát, dánh giã rnt cách dc lap, khách quan di vài hoat dng cña 
các phàng, ban, di trong Cong ty dra trên imc d rüi ro (cao, trung bInh hoac thp) và 
rnrc d ành huô'ng den hot dng cua Cong ty. Dôi vi tat cá nhung van dê có th ành 
hu'ó'ng xâu den hot dng Cong ty, kiêrn toán ni b can thông báo kjp thai v bàn cht 
và rni[rc d ành huOng dê dua ra nhung khuyên nghj thiêt thrc nhärn ngän ngra, khäc 
phiic nhung van dê nay. 

5. Kin nghj các bin pháp sra chüa, khtc phiic ,sai sOt; d xut bin pháp nhm 
hoàn thin. nâng cao hiu 1i'c, hiu qua cüa h thông kiêm soát ni b. 

6. Lp báo cáo kirn toán ni b djnh ki. 

7. Thông báo và gui kêt qua kirn toán ni b theo quy dnh. 

8. Thung xuyên rà soát nhäm phát trin, chinh sra, b sung, hoàn thin phuo'ng 
pháp 1drn toán noi bô d cO th c.p nht phü hp vói sir phát triên cüa Cong ty. 

9. TrInh bay kin cüa kirn toán ni b k.hi CO yêU cu d Hi dông quail trj xem 
xét, quyt dnh thông qua Báo cáo tài chInh, Báo cáo quãn tr. 

1O.Duy tn vic trao di thuäng xuyên vâi t chi1c kim toán dc 1p cüa Cong ty 
nhrn darn Mo hQp tác CO hiu qua. 

11. Thirc hin các nhim v11 ldiác do Hi dng quàn trj giao hoc theo quy dinh cüa 
pháp Iut. 

Diu 13. Trách nhim Va quyn hn cña B phn Kim toán ni b 

1. Trách nhiêrn: 

a) Báo rn.t tài 1iu, thông tin theo dung quy dinh pháp 1ut hin hành và Quy ch 
cüa Cong ty. 

b) Chu trách nhirn truâc Hi dng quãn trt ye kt qua cong vic kirn toán ni bô, 
v nhng dánh giá, kêt 1un, kiên nghj, dê xuât trong các báo cáo kiêm toán ni b. 

c) Phãi kjp th?ñ theo dOi, don dc, kim tra kt qua thixc hin các kin nghj sau 
kim toán cüa các phOng, ban, di trong Cong ty. 

d) T chü'c dào to lien ttc nhm nâng cao và dam báo nãng lirc chuyên mon cho 
nguOi lam cOng tác kiêm toán ni b. 

2. Quynhn: 

a) Dugc chü dng thirc hin nhirn vi theo k hoach kirn toán ni b dâ duçic phê 
duyt 

b) Duac trang bi. ngun Iijc cn thit, ducccung cp dy dñ, kjp thai tat cá cac 
thông tin, tài 1iu, ho s can thiêt cho hot dng kiein toán nOi  b. 
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c) Ducic tip can, xern xét tt cã các quy trmnh nghip vii, tài san khi thixc hin kirn 
toán nôi b; duçic tip can,  phOng van tat cà can b, nhân viên cña don vj ye các van dê 
lien quan den ni dung kirn toán. 

d) Ducic nhn tài 1iu, van bàn, biên bàn hçp cüa Hi dng quãn tri và cac b phn 
chtrc näng khác có lien quan den cong vic cüa kiêrn toán ni b. 

e) Duçic tharn dir càc cuc h9p ni b theo quy djnh cüa pháp 1ut hoc theo quy 
dnh tai  Diêu l, quy dnh ni b cüa Cong ty. 

f) Duçc giárn sat, dánh giá và theo dOi các hott dng sia chlla, khäc phiic. hoàn 
thin cña lanh dao  các b ph.n dôi vó'i các van dë ma kiêm toán ni b d ghi nhn va có 
kiên nghj. 

g) Dugc bào v an toàn truó'c hành dng bt hcp tác cüa b phn ducc kiêrn toán. 

h) Du'çc dào tao  d nâng cao näng lirc cho nguài lam Cong tác kirn toán ni b 
trong B phn Kiêm toãn ni b. 

i) Tt cã can bô, nhân viên và các cp quàn 1 trong Cong ty có trách nhirn cung 
cap ho so, giãi trInh và phôi hp dày dñ, kp thOi, h trQ' B phn Kiêrn toán ni b trong 
viêc thuc hiên vai trô và trách nhiêm cüa rninh. 

j) Các quyn han  khác theo yêu câu cüa pháp lut. 

Diu 14. Trách nhim vã quyn htn cña ngu'ôi lam cong tác kiin toán ni b 

1. Tráchnhiêrn: 

a) Thirc hiên k hoach kirn toán d duçc phê duyt; 

b) Xác dnh các thông tin dy dñ, tin cay, phü hg'p và hflu Ich cho vic thrc hin 
các muc tiêu kiêm toán; 

c) Can c'tir vào các phân tIch và dánh giá phü hcp d dua ra kt 1un và các kt qua 
kiêrn toán rnt each dc lip,  khách quan; 

d) Lixu cãc thông tin lien quan d h trçi càc kêt 1un và dua ra kêt qua kirn toãm 

e) Chju trách nhim v k& qua kirn toá.n du9c giao thirc hin; 

f Bào ni4t thông tin theo dung quy dtnh  cüa pháp lut; 

g) Không ngrng nâng cao näng 1irc chuyên mOn, gill gin dao  dic ngh nghip; 

h) Cac trách nhirn khác theo quy dtnh  cüa phàp lut. 

2. Quynhan: 

a) Trong khi thirc hin kirn toán có quyên dc 1p trong vic nh.n xét, dánh giá, 
kêt lun và kiên nghj ye nhllng ni dung d kiêrn toán; 

b) Co quyn yeu cu b phn duçic kim toán cung cp kp thi, dy dü tài lieu, 
thông tin có lien quan den ni dung kiem toàn; 

c) Bào lu'u kin bang van bàn ye kêt qua kirn toán trong phm vi duç'c phân 
công; 

d) Thrc hin các quyn han  khác theo quy dinh cña pháp lut. 
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Diêu 15. Trách nhirn và quyên han  cüa Tru'&ng B phn Kim toán ni b 

1. Trách nhirn: 

a) Quân I và diêu hành B phn Ki&n toán ni b thiic hin nhirn vii theo quy 
dinh; 

b) Darn báo nhân sii cüa B ph.n Kirn toán ni b duQ'c dào tao  thuèng xuyên, CO 
dñ trInh d, nãng 1irc chuyên mon dê thirc hin nhirn vi; 

c) Th\rc hin các bin pháp nhirn darn báo tInh dc lap, khách quan, trung thijc cüa 
kiêrn toán nôi ho; 

d) Báo cáo Hi dng quán tn, khi phát hin cac vn d yu kern, tn tai  cña h thng 
kiêrn soát ni b; 

e) Chu trách nhirn v kt qua kirn toán do B phn Kim toán ni b t1c hin; 

f TruOng B phn Kim toán ni b cn dánh giá v k näng và kin thirc cña B 
phân Kirn toan nOi bô cho viêc thuc hiên kiêrn toan quy trinh môt cach hiêu qua Truo'ng 
hç'p can thiêt có the yêu càu sfr diing chuyên gia/tu' van ben ngoài. TruO'ng B phn Kiêm 
toán ni b phái 1p kê hoach sü diing chuyên gia/tir van ben ngoài báo cáo Hidong 
quàn trj Cong ty phê duyt. TruO'ng B phn Kiêrn toán ni bô chiu trách nhiêrn ye boat 
dng kirn toán ni b lien quan den kêt qua cüa chuyên gia/tu' van. 

g) Tru'o'ng B phn Kirn toán ni b chju trách nhirn ye hoat dng kirn toán cña 
ngu'à'i lam cOng tác kirn toán ni b. Tru'Ong B phn kiêm toán ni b can darn báo 
ring các rnvc tiêu kirn toán nêu trong kê hoach kirn toán dugc phê duyt dã dat  du'ac. 

h) Báo rnt thông tin theo dñng quy djnh cUa pháp lut; 

i) Các trách nhim khác theo quy dinh cña pháp 1ut. 

2. Quynhan: 

a) D& xut vOi Hi dng quãn trj ban hành quy ch& quy trinh kirn toán ni b va 

các phuong pháp nghip vii kiêrn toán ni b; 

b) Dugc d nghj trung tp nguO'i 6' các b phn khác cña Cong ty khi cn thit; 
du'cic dê xuât thuê chuyên gia, tu' van, thuê djch v11 kiêrn toán tharn gia các cuc kiêrn 
toán nOi hO khi can vi diêu kiên darn bão tInh dôc 1p cüa kiêm toán nôi b; 

c) Dir các cuc h9p theo quy djnh ni b ciia Cong ty và quy dnh cüa pháp luât; 

d) Thrc hin cac quyn han  theo quy dnh tai  dirn a, b, c khoán 2 Diêu 14 Quy chê 
nay. 

e) Thixc hin các quyn han  khác theo quy djnh cüa pháp lut. 

Chu'o'ng II 
HOT DQNG KIEM TOAN NQI BO 

Diu 16. Phiro'ng phap thirc hin kiêm toán ni b 

1. Phuong pháp thirc hin kiêrn toán ni b là phuo'ng pháp kirn toán "dinh huo'ng 
theo rüi ro", u'u tiên tp trung nguôn lirc dê kiêrn toán các b phn/quy trInh duçc dánh 
giá cO rn1rc d rüi no cao. 

QUY CHE KIEM TOAN NO! BQ 8 



2. Kê hoch kirn toán ni b phâi duçc xay dirng dira trên kêt qua dánh giá. rüi ro 
và phãi duçic c.p nht, thay dôi, diêu chinh phü hcip vâi các din biên, thay dôi trong cac 
hot dng cüa Cong ty và sir thay dôi cña các rüi ro kern theo. 

Diu 17. Kê hoach kiêm toán ni b 

1. Can cr rn11c tiêu, chInh sãch, quy rnô, rntrc d rüi ro và ngun lirc hin Ca, Bô 
phn Kiêrn toán ni b xây dirng kê hoch kiêrn toán ni b hang närn, bao gôrn phrn vi 
kirn toán, dôi tuclng kiêrn toãn, các rniic tiëu kirn toán, ni dung kiêrn toán, thai gian 
kiêrn toán và vic phân ho các nguôn hrc. 

2. K hoach kirn toán ni b se thrc xây drng dira trên si uu tiên cüa kirn toán 
bang phuang pháp dnh hudng theo rüi ro, Co xern xét den các kiên dOng gOp cüa Ban 
Giárn doe, Hi dông quàn tr. Tru'óng B phn Kiêrn toán n5i  b phãi dánh giá rüi ro toàn 
din cãc hoat dng, các quy trInh nghip v1i, cãc b phn dê 1p kê hoach kiêrn toán nôi 
b. 

3. K hoch kirn toán ni b hang närn CO th duçc diu chinh khi cO thay di Co.  
bàn ye quy rnô hot dng, din biên rüi ro, hay nguôn 1irc hin cO. Bat k3' diêu chinh dáng 
k nao tü kê hoch kirn toán ni b d dUçYC phê duyt së duçc thông báo Cho Ban Giárn 
doe, Hi dông quàn trj Cong ty thông qua CáC báo cáo hot dng dnh ks'. 

4. Truó'c ngày 28 tháng 02 hang närn, TruOng B phn Kirn toán ni b trInh Hi 
dng qua trj kê hoach kim toán ni b cüa närn dO dê xern xét và phê duyt. Kê hoach 
kirn toán nôi bô dUaC gi.'ri cho Hi dông quân tn, Ban Giárn dOe và Ban Kiêrn soát. 

Diêu 18. Thffc hin kê hoach kim toán ni b 

1. Trung B phn Kirn toán ni b xây dirng Quy trInh kirn toán ni b chi tit 
phü hp vi d.c thu hot dng ciXa Cong ty, tharn van kiên eña Giárn doe tru'Oc khi trInh 
Hi dông quàn trj Cong ty ban hành. 

2. TruOng B phn Kirn toán ni b tè chrc thirc hin k hoch kirn toán ni b 
hang nãrn sau khi dä duQ'c Hi dông quàn trj thông qua và cáe CUQC kiêrn toán dt xuât 
theo yêu câu cüa Hi dông quàn tri. 

3. Phrn vi, chu k' và phucing pháp kirn toán, quy trinh kirn toán phài darn bào 
kët qua kiêrn toán phàn ánh dung thirc trng eac ni dung dUçYC kiêrn toán. 

Diêu 19. Báo cáo kim toán và kim tra vic thiyc hin kin ngh kim toán 

1. Báo cáo trng cuc kirn toán ni b: 

a) Báo cáo tirng cuc kiêrn toán ni b do TrungB phn Kiêrn toán ni b chju 
trách nhirn 1p, trInh Hi dông Quãn tri trong thai hn tôi da 30 ngày sau khi hoàn thành 
cuc kiêrn toán. Báo cáo kiêrn toán phãi CO chü k cüa Trueing B phn Kiern toán ni 
b. 

b) Báo cáo kirn toán phãi trInh bay rO: ni dung kirn toán, phrn vi kirn toán; 
nhflng dánh giá, kêt 1un ye ni dung d duc kiern toán và ca s dua ra các kiên nay; 
eáe yêu kern, tOn tai,  các sai sOt, vi phrn, kiên ngh các bin pháp sua chua, khãc phiic 
sai sOt và xiX 1 vi phrn; dê xuât các bin pháp hçp 1 hOa, cái tiên quy trInh nghip vi; 
hoàn thin chInh sách quàn 1 rüi ro, co câu to chüc cüa Cong ty (neu cO). 
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c) Báo cáo kiêrn toán phái Co kiên cña länh dao  b phn duçic kirn toán. Trong 
truOng hcp b phn duct kiêrn toán không thông nht vói kêt qua kiêrn toán, báo cáo 
kirn toán ni b can nêu rO kiên không thông nhât cüa b phn duc kiêrn toán va 1 
do. 

d) ,Báo cáo kirn toán ni b sau khi hoàn thành ducic gth cho Hi dng quán trj, 
Giárn doe, phOng, ban, di dixcic kiêrn toán và các b phn cO lien quan. 

2. Báo cáo kirn toán ni b hang närn: 

a) Trong thOi han  60 ngây k tr ngày kt thik närn tài chinh, Truâng B ph.n Kirn 
toán ni b phái gui báo cáo kiêrn toán hang nãrn cho Hi dng quán tr, Giárn dc Cong 
ty, Ban Kiêrn soát. 

b) Báo cáo kirn toán ni b hang nãm ti thiu grn các ni dung sau: 

- Ké hoach kim toán d ra; cong vic kim toán d duct thirc hin: 

- Ton tai,  sai phrn ion dut phát hin; bin pháp ma kirn toán ni b kin ngh 

-, Dánh giá ye h thng kirn soát ni b lien quan dn hoat dng dut kiêm toán va 
de xuât nhäm hoàn thin h thông kiêrn soát ni b; 

- Tinh hinh thijc hin các bin pháp, kin ng, d xu.t cña kirn toán ni b; 

- Tir dánh giá v thành qua kirn toán ni b d dat  ducic và các hung phát triên 
trong tuong lai. 

c) Báo cáo kim toán ni bO hang nãrn phãi có chU k cüa Trung BO ph.n Kim 
toán ni bô. 

3. Báo cáo dôtxuât: 

a) Báo cáo ngay cho Hi dng quan trj, Giám dc nu phát hin các saipharn 
nghiêm trQng hoc khi nhn thây các có nguy co rüi ro cao cO the ành hu&ng xâu den 
hoat dng Cong ty. 

b) Thông báo kjp thOi cho TruOng/ Phó phOng, ban, di có hoat dng dupe kirn 
toán nu các tn tai  nêu trong báo cáo kiêrn toán khOng dupc sira cha và khãc phiic kjp 
thô'i sau rnt khoàng thôi gian quy dinh. 

c) Sau khi dä thông báo cho Truông/ PhO phOng, ban, di cO hoat dng duçc kim 
toán theo quy dinh tai khoàn 3 diem b diêu nay, nêu các ton tai  vn chua thrc sra chUa 
va khãc phiic, phai báo cáo kjp thi bang van ban cho Hi dong quàn trj và Giárn dôc 
Cong ty. 

4. Kirn tra vic thrc hin các kin nghi. cüa Bô phn Kirn toán ni b: 

a) Kirn tra, dánh giá thi gian, kêt qua nhUng cong vic ma phOng, ban, di duçc 
kiêrn toán dã thirc hin theo kiên nghi. cüa kiêm toán ni b. 

b) Báo cáo kt qua kim tra thrc hin kin nghj cüa kim toán ni b di vOi phOng, 
ban, di dugc kiêrn toán cho Hi dong Quan tn, và Giám dOe COng ty. 

Diêu 20. Lu'u trU báo cáo, ho so, tài lieu kim toán ni b: 

1. H so, tãi lieu trong mi cuc kirn toán phài duçc ghi chép thành van bàn (giy 
hoc din tu), luu giü theo trInh t1r dê các cá nhân, to chuc có thârn quyên khai thác va 
hiu duct các cong vic, ket qua thi,rc hin trong báo cáo kiêm toán. 
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2. Các báo cáo, h so', tài lieu kirn toán ni b phãi du'Q'c lu'u gi theo quy djnh 
hin hành cüa Nba nu'âc và cüa Cong ty. 

Diêu 21. Dam bão chat lu'Q'ng hot dng kiêm toán ni b 

1. COng ty duy trl vic dánh giá ni b di vó'i hot d5ng cña kirn toán ni b d 
darn bâo chat liing hoat dng kiêrn toán ni b. 

Dánh giá ni b di \TYj hoat dng kirn toán ni b là vic tii dánh giá hoat dng 
kirn toán ni b vào cuôi cuc kiêrn toán và tii' dánh giá 1i hang närn ye tong the hoat 
dng kiêrn toán ni b (tInh tuàn thu cüa B phn Kiêrn toán ni b vói các quy djnh và 
chuân rnirc kiêrn toán ni b; dánh giá vic tuân thU Quy täc dao  di'c cUa ngu'Oi lam cong 
tac kiêrn toan nôi bô) do chinh Bô phân Kiêrn toan nôi bô thuc hiên nhärn darn bao chat 
lucrng cUa hoat dng kiêrn toán ni b. Trong trueing hçp can thiêt Giárn dôc có the thuê 
t chU'c ben ngoài có chuyên mon dánh giá chat lu'cng hoat dng kiêrn toán ni b. 

2. Kt qua dánh giá n5i  b hang närn phài du'çc báo cáo cho Hi dOng quân trj 
Côngty. 

CHTJ'UNG III 
TRACH NHIM CUA CAC BEN DO! VOl KIEM TOAN NO! BQ 

Diu 22: Trách nhim cüa Hi dng quán trj cong ty 

1. Ban hành Quy ch kirn toán ni b cUa Cong ty. 

2. Phê duyt, diu chinh k hoach kirn toán ni b hang närn, darn bào kê hoach 
kirn toán ni b duge dinh hu'ó'ng theo rüi ro. 

3. Trang bj các ngun hrc cn thit, tao  diu kin thun lç'i d darn bào Bô phân 
Kirn toán ni b thrc hin day dU các quyên han  và nhirn v11 theo quy dtnh 

4. Rà soát, kirn tra, dánh giá hiu lrc và hiu qua hang närn cüa B phn Kirn 
toán nti b; chu trách nhirn ye vic darn bào chat 1u'cng hoat dng kiêrn toán ni b. 

5. Quyt djnh vic thirc hin các yeu cu thIch hcp cUa Ban Giárn dc và Tru'Ong 
B phn Kirn toán ni b d xác dinh xern có gii han  nguOn 1ii'c hoc phrn vi khong 
phU hcp hay khOng. 

6. Quyt djnh vic thirc hin các kin ngh cUa kirn toán ni b; chi dao  các b 
phn thirc hin kiên nghj cUa kirn toán ni b; có bin pháp xfr l kjp thai khi có các 
kiên nghj, dê xuât cUa kiêm toán ni b. 

7. Các trách nhirn khác di vâi kirn toán ni b theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

Diu 23. Trách nhiêm cUa Giám dc 

1. Tao  diu kin thun lqi d kirn toán ni b thixchin nhim vii duç'c giao và 
chi dao  các b phn, các cá nhân có lien quan thirc hin phôi hgp cong tác vó'i kiêrn toán 
ni b theo quy djnh. 

2. DOn dc các b phn, cá nhän có lien quan thic hin nhüng kiên nghj d thng 
nhât vài B phn Kirn toán ni b hoac  theo chi dao  cUa Hi dOng quán trj; thOng báo 
cho B phn Kiêrn toán ni b tinh hinh thirc hin nhung kien ngh d thông nhât vó'i B 
phn Kiern toán ni b. 

QUY CHE KIEM TOAN NQI BQ 



3. Darn bão B phn Kirn toán ni b duc thông báo dy dü và kp thôi v các 
thay dôi, nhttng van dê phát sinh rnó trong hot dng cña dan vj nhrn xác djnh sórn 
nhüng rüi ro lien quan. 

4. Các trách nhirn khác di vói ki&n toán ni b theo quy djnh cüa phãp lut. 

Diu 24. Trách nhim cüa các b phn duyc kiêm toán 

1. Cung cp dÀy dU thông tin, tài lieu, h sa cn thit cho cong vic cilia kiêrn toán 
ni b theo yêu câu cilia B phn Kiêrn toán ni b mt cách trung thxc, chInh xác, không 
duç'c che giâu thông tin 

2. Thông báo ngay cho B phn Kirn toán ni b khi phát hin nhng yêu kern, 
ton tai, các sai pham, rñi ro, that thoát iOn ye tài san hoac nguy ca that thoát tài san. 

3. Thrc hin nhu'ng kin nghi, d thng nht vói B phn Kirn toán ni b hoc 
theo chi d?o  ca Hi dOng quän tn, và Giárn doe Cong ty. 

4 Tao rnoi diêu kiên thuân Rn nhât dê Bô phân Kiêrn toan nôi ho lam viêc dat hiêu 
qua cao nhât. 

5. Các trách nhirn khác di vOi kirn toán ni b theo quy djnh cilia pháp 1ut. 

CHTJNG IV 
DIEU KHOAN THI HNH 

Diu 25. Hiêu hrc thi hành 

Quy ch nay có hiu 1irc k tilt ngày k. 

Diu 26. Süa dôi, b sung, thay the Quy chê 

1. Tru&ng B phn Kim toán ni b Co trách nhirn rà soát dinh k3' Quy ch nay 
và dê xuât các silra dOi, ho sung, thay the can thiêt. 

2. Viêc si:ra di, b sung, thay the Quy chê nay do Hi dông quãn tri Cong ty quyêt 
dinh. 

Diu 27. To chfrc thirc hiên 

Các thành vien Hi dng quàn trj, Ban Giárn doe, TruOng các phOng, ban, dci, 
Tru&ng B phn Kiêrn toán ni b, nhüng ngi.thi lam cong tác kiêm toán ni b và các to 
chilrc, cá nhân cO lien quan có trách nhim thirc hin Quy chê nay. 

CONG TY CO PHAN CAP NTSOC BEN THANH 
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