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 Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam được thông qua hợp lệ theo nghị quyết số 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ 

của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/04/2016 và được Ngân hàng Nhà 

nước xác nhận đăng ký theo công văn số 880/NHNN-TTGSNH ngày 17/02/2017; 

 Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Ngân hàng thương mại cổ 

phần Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 

22/04/2011 theo Nghị quyết số 04/TN2011/NQ-ĐHĐCĐ; 

 Căn cứ tình hình hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam (Ngân hàng), báo cáo của  Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều 

hành (BĐH) và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 và nhiệm kỳ 

2013-2018; 

Ban Kiểm soát Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 

(BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng thương mại cổ phần 

Ngoại thương Việt Nam (ĐHĐCĐ) các nội dung như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 - 2018 

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát 

ĐHĐCĐ thường niên 2013 đã thông qua số thành viên được bầu vào Ban Kiểm 

soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm 05 (năm) thành viên như sau: 

Stt Họ và tên Chức danh Chế độ làm việc 

1 Bà Trương Lệ Hiền Trưởng BKS Chuyên trách 

2 Bà Vũ Thị Bích Vân Thành viên BKS Kiêm nhiệm (*) 

3 Bà La Thị Hồng Minh Thành viên BKS Chuyên trách 

4 Bà Đỗ Thị Mai Hương Thành viên BKS Chuyên trách 

5 Ông Lại Hữu Phước Thành viên BKS Chuyên trách 
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(*) Bà Vũ Thị Bích Vân hiện là Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán, NHNN. 

ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 đã thông qua việc thôi đảm nhiệm thành viên BKS 

đối với ông Lại Hữu Phước do ông Phước được điều động sang vị trí công tác khác. Kể từ 

năm 2015 đến nay, số lượng thành viên Ban Kiểm soát là 04 thành viên. Trực thuộc BKS 

gồm phòng Kiểm toán nội bộ và phòng Giám sát hoạt động.   

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát  

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, BKS đã tổ chức họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần 

theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng. Ngoài ra, BKS thường xuyên tổ chức trao đổi, đánh 

giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của 

Ngân hàng phục vụ cho mục đích kiểm soát của Ban Kiểm soát. 

Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với 

HĐQT, BĐH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo 

tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ngân hàng và hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh 

doanh của Vietcombank trong nhiệm kỳ 2013 - 2018. 

3. Công tác kiểm toán nội bộ:  

Công tác kiểm toán nội bộ của Ngân hàng thực hiện theo quy định tại Thông tư 

44/2011/TT-NHNN; ngoài việc hoàn thành kế hoạch kiểm toán hàng năm đã đăng ký với 

NHNN, Kiểm toán nội bộ còn thực hiện các cuộc kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của 

NHNN và Ban lãnh đạo Ngân hàng.   

Phạm vi kiểm toán đã bao quát toàn bộ hoạt động của ngân hàng từ Trụ sở chính, 

các chi nhánh, công ty con, trên các lĩnh vực như tín dụng, tài trợ thương mại, kế toán, bán 

lẻ, kinh doanh vốn, xây dựng cơ bản, công nghệ thông tin, quản trị rủi ro…  

Từ năm 2015, với việc Vietcombank là một trong 10 ngân hàng thương mại được 

NHNN lựa chọn để thực hiện thí điểm triển khai áp dụng nâng cao năng lực quản trị rủi ro 

ngân hàng theo yêu cầu của Hiệp ước vốn Basel II, Kiểm toán nội bộ đã triển khai dự án 

Nâng cao năng lực và chuyển đổi chức năng kiểm toán nội bộ; tập trung thực hiện kiểm 

toán các đơn vị thuộc vòng bảo vệ thứ hai của Ngân hàng; kiểm toán chuyên sâu theo các 

chuyên đề kiểm toán công nghệ thông tin, quản trị rủi ro, kiểm toán mô hình đo lường rủi 

ro định lượng, đánh giá hệ số an toàn vốn và mức độ đủ vốn của Ngân hàng.  

4. Giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính 

BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, BĐH trong việc thực hiện các định hướng và 

mục tiêu kinh doanh của Ngân hàng được ĐHĐCĐ thông qua hàng năm, đồng thời theo 

dõi thường xuyên việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do HĐQT, 
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BĐH giao cho các đơn vị trong toàn hệ thống nhằm đạt mục tiêu do ĐHĐCĐ giao.  

Công tác giám sát của BKS luôn bám sát các định hướng chỉ đạo điều hành của 

Chính phủ và Ngân hàng nhà nước (NHNN) đối với các hoạt động của tổ chức tín 

dụng (TCTD) liên quan đến việc thực hiện chính sách tiền tệ, tín dụng và ngoại hối, 

hoạt động đầu tư góp vốn, mua cổ phần, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, quản 

trị rủi ro, kiểm soát và kiểm toán nội bộ, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo an 

toàn hoạt động ngân hàng… 

Hoạt động giám sát đã được tiến hành thường xuyên có tính hệ thống từ Trụ sở 

chính đến các chi nhánh và công ty trực thuộc, trong đó tập trung giám sát công tác quản 

trị, điều hành của ngân hàng, hoạt động quản trị rủi ro trong các lĩnh vực hoạt động trọng 

yếu của ngân hàng hoặc những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, giám sát và đánh giá việc thực hiện 

và tuân thủ các quy định về an toàn hoạt động của ngân hàng theo quy định Luật các Tổ 

chức tín dụng.  

Ngoài việc theo dõi, giám sát thường xuyên, BKS đã thực hiện giám sát chuyên đề 

như giám sát các khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền của HĐQT, giám sát tình hình 

thực hiện cấp tín dụng đối với một số nhóm khách hàng lớn; giám sát việc quản lý các 

giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn; giám sát việc tuân thủ các quy định về cấp và sử dụng hạn 

mức tiền gửi đối với các định chế tài chính; đầu mối tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá 

một số dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở chi nhánh…  

Công tác lập báo cáo giám sát định kỳ của BKS về tình hình thực hiện Nghị quyết, 

quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT đã giúp cho HĐQT nắm bắt được tiến độ triển khai công 

việc theo các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra, nhằm có chỉ đạo kịp thời đối với các đơn vị, 

các cấp trong ngân hàng, hỗ trợ cho việc quản trị điều hành của HĐQT. 

Thực hiện theo quy định của Luật các TCTD, BKS đã thực hiện thẩm định báo 

cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm của Ngân hàng nhằm đánh giá tính 

trung thực và hợp lý của các số liệu báo cáo tài chính trình ĐHĐCĐ thường niên theo 

đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ.  

BKS đã thực hiện theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và người có 

liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc và cập nhật thông tin 

định kỳ theo quy định của Điều lệ Ngân hàng. Các giao dịch mua/bán cổ phiếu 

Vietcombank của các đối tượng trên đã được thực hiện đúng quy định về công bố thông 

tin trên thị trường chứng khoán.  

Thông qua kết quả giám sát, BKS đã chỉ ra những tồn tại trong quá trình hoạt 

động, kịp thời đưa ra những tư vấn, đề xuất, kiến nghị với HĐQT, BĐH các biện pháp 

tăng cường kiểm soát, sửa đổi/hoàn thiện quy định nội bộ… nhằm hạn chế, giảm thiểu rủi 
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ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động. Kết quả tài chính của Ngân hàng đã được tăng cường và cải thiện rất nhiều sau 5 

năm (tổng tài sản tăng từ 414.475 tỷ đồng tại thời điểm 01/01/2013 lên 1.035.293 tỷ 

đồng tại thời điểm 31/12/2017, đạt mức tăng trưởng bình quân 20,26%/năm; vốn chủ 

sở hữu tăng từ 41.547 tỷ đồng tại thời điểm 01/01/2013 lên 52.558 tỷ đồng tại thời 

điểm 31/12/2017, đạt mức tăng trưởng bình quân 4,85%/năm; lợi nhuận trước thuế 

đạt 11.341 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2015-2017 và đạt mức tăng 

trưởng bình quân 15,2%/năm trong vòng 5 năm; ROE đạt 17,33% tại 31/12/2017). 

5. Giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các người điều 

hành khác 

Nhìn chung, trong giai đoạn 2013-2018, HĐQT và BĐH đã chỉ đạo, điều 

hành hoạt động kinh doanh của Ngân hàng theo đúng định hướng của nhiệm kỳ và 

mục tiêu hàng năm, các chỉ tiêu kinh doanh do ĐHĐCĐ thường niên đề ra hàng năm 

đều đạt và vượt kế hoạch, HĐQT và BĐH đã tuân thủ các quy định của Luật các 

TCTD, Điều lệ Ngân hàng, Nghị quyết ĐHĐCĐ trong việc quản trị, điều hành.  

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội 

đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông. 

Theo Quy chế quản trị nội bộ, BKS đã tham gia các phiên họp định kỳ tháng tháng 

của HĐQT, các cuộc họp thường xuyên của Thường trực HĐQT và các cuộc họp giao 

ban hàng tháng của BĐH. BKS cũng được cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác 

quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của ngân hàng phục vụ cho việc kiểm 

soát của BKS. Các thành viên BKS và cán bộ thuộc Ban Kiểm soát được tham gia 

các khóa học, hội thảo nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức quản trị, điều hành ngân 

hàng.  

Thông qua kết quả kiểm soát, BKS nắm bắt thông tin và kịp thời đưa ra các đề 

xuất, kiến nghị với HĐQT, BĐH trong việc quản lý, điều hành và thực hiện các Quy 

chế quản trị nội bộ. BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BĐH trong việc 

thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động giám sát, 

kiểm toán của Ngân hàng.  

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA VIETCOMBANK NĂM 2017 

1. Việc thực hiện các định hướng, mục tiêu do ĐHĐCĐ thông qua 

Trong môi trường kinh doanh còn nhiều diễn biến phức tạp và cạnh tranh gay 

gắt giữa các Ngân hàng thương mại, HĐQT và BĐH Ngân hàng đã bám sát các chỉ 

đạo của Chính phủ, NHNN và tình hình thị trường để điều hành hoạt động nhằm đạt 

được các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua với phương châm “Chuyển đổi - Hiệu 
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quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo điều hành là ‘Đổi mới - Kỷ cương - Trách 

nhiệm”. Với nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống, năm 2017, Ngân hàng đã hoàn 

thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản do ĐHĐCĐ giao, cụ thể: tổng tài 

sản đạt 1.035.293 tỷ đồng, tăng 31,4% so với 31/12/2016, vượt 20,4% so kế hoạch 

do ĐHĐCĐ giao; lợi nhuận trước thuế đạt 11.341 tỷ đồng, tăng 32,21% so với năm 

2016, vượt 25,07% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao; dư nợ tín dụng đạt  557.688  tỷ 

đồng, tăng 17,2% so với 31/12/2016, vượt 1,9% so với kế hoạch; huy động vốn từ 

nền kinh tế đạt 726.734 tỷ đồng, tăng 20,97% so với 31/12/2016, vượt 6,98 điểm % 

so với kế hoạch; tỷ lệ nợ xấu 1,11%, giảm 0,34 điểm % so với cuối năm 2016 và 

thấp hơn mức kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra (dưới 2% tổng dư nợ); số chi nhánh tăng thêm 

so với 31/12/2016 là 5 chi nhánh, đạt kế hoạch ĐHĐCĐ giao; lợi nhuận đảm bảo 

mức chi trả cổ tức theo kế hoạch.  

2. Việc tuân thủ pháp luật và chấp hành các văn bản chỉ đạo của Chính 

phủ, NHNN  

Ngân hàng đã quán triệt, chấp hành chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, NHNN 

thông qua việc xây dựng chương trình hành động nhằm góp phần cùng NHNN đạt 

được các mục tiêu của chính sách tiền tệ đã đề ra. Ngân hàng đã tuân thủ các chính 

sách, chỉ đạo của NHNN, như: thực hiện tốt chính sách tỷ giá, lãi suất; tập trung triển 

khai các gói cho vay ưu đãi lãi suất đối với những lĩnh vực Chính phủ và NHNN 

khuyến khích; thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu ngân hàng. 

Ngân hàng luôn quản trị, theo dõi và tuân thủ các chỉ tiêu về tỷ lệ bảo đảm an 

toàn trong hoạt động ngân hàng (hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR), hệ số sử dụng 

vốn/nguồn vốn huy động…)  đảm bảo theo đúng quy định của NHNN. Đối với các 

trường hợp cấp tín dụng, giới hạn góp vốn mua cổ phần vào TCTD khác vượt mức 

quy định, Ngân hàng đều đã có văn bản xin phép Chính phủ, NHNN. 

3. Về hệ thống  quản trị rủi ro  

 Với mục tiêu trở thành ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất Việt Nam, đáp ứng yêu 

cầu Basel II, Ngân hàng đã triển khai nhiều dự án quan trọng nhằm nâng cao năng lực 

quản trị rủi ro, đảm bảo kiểm soát có hiệu quả các rủi ro chính. Đến hết năm 2017, Ngân 

hàng đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng và củng cố cơ cấu quản trị rủi ro từ HĐQT, 

BĐH, các bộ phận quản lý rủi ro tại TSC đến hệ thống các chốt kiểm soát trong từng quy 

trình, bộ phận nghiệp vụ để kiểm soát, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động; cơ cấu tổ chức 

của Ngân hàng đã được hoàn thiện theo mô hình 3 vòng bảo vệ, phù hợp với thông lệ tại 

các ngân hàng trong khu vực. 

Ngân hàng triển khai nhiều dự án/ sáng kiến quan trọng thuộc chương trình Basel 
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II, chương trình chuyển đổi mô hình tín dụng bán buôn (CTOM), dự án Hoàn thiện 

Khung quản lý rủi ro thị trường, dự án ALM/ FTP/MPA,  dự án Xây dựng và Triển khai 

Khung Quản lý Rủi ro Gian lận, triển khai đề án phát triển công nghệ thông tin đến năm 

2020, thực hiện dự án nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi (core banking), hệ thống tài trợ 

thương mại, hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng, hệ thống thông tin khởi tạo khoản vay 

(CLOS), xây dựng mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng (mô hình PD), chuyển đổi và tập 

trung thẩm quyền phê duyệt tín dụng về Trụ sở chính.   

Đặc biệt, Ngân hàng đã kiểm soát hiệu quả rủi ro tín dụng trong toàn hệ thống, 

nâng cao chất lượng tín dụng. Tính đến 31/12/2017, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng là 1,1% 

thấp hơn nhiều so với tỷ lệ nợ xấu toàn ngành ngân hàng.  

4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Ngân hàng và 

các công ty con của Ngân hàng, BKS ghi nhận kết quả cụ thể như sau:   

 Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ảnh đầy đủ tình hình hoạt động kinh 

doanh, tình hình tài chính của Ngân hàng và các công ty con, được trình bày theo các 

mẫu báo cáo quy định tại Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/04/2007 và 

Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của NHNN về chế độ báo cáo tài 

chính đối với các TCTD, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy 

định hiện hành. 

 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên 

các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Ngân hàng và các công ty con tại thời 

điểm 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2017. 

Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2017 và kết quả hoạt động 

kinh doanh hợp nhất của Ngân hàng năm 2017 như sau: 

1.  Tổng tài sản: 1.035.293 tỷ đồng 

2.  Vốn chủ sở hữu:  52.558 tỷ đồng 

3.  Kết quả kinh doanh năm 2017:  

- Tổng lợi nhuận trước thuế:                                                  11.341 tỷ đồng 

- Thuế TNDN: 2.231 tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế: 9.110 tỷ đồng 

 (Trong đó Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng lẻ 8.849 tỷ đồng) 

 Lợi ích của cổ đông thiểu số:          20 tỷ đồng 

 Lợi nhuận thuần trong kỳ 9.090 tỷ đồng 
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III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018-2023 VÀ 

KIẾN NGHỊ 

1. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023 của BKS 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của BKS, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 

2018 - 2023 của Ngân hàng, chỉ đạo của Chính phủ và NHNN về các mục tiêu, 

nhiệm vụ chính sách tiền tệ, biện pháp đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả; BKS 

tập trung vào các công việc chính như sau: 

1.1. Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng và báo cáo tài chính hàng năm.  

1.2. Thực hiện công tác giám sát đối với các hoạt động có doanh số/ doanh 

thu/ chi phí/ thu nhập chiếm tỉ trọng lớn, các dự án chương trình trọng điểm của 

Ngân hàng, các chỉ số an toàn hoạt động. Trong năm 2018 sẽ giám sát hoạt động tín 

dụng, kinh doanh vốn ngoại tệ, đầu tư, xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản, công 

nghệ thông tin, hạch toán kế toán, tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn; giám sát việc 

thực hiện lộ trình nâng cao năng lực quản trị rủi ro của Ngân hàng theo Hiệp ước vốn 

Basel II; giám sát việc thực hiện khuyến nghị của BKS, thực hiện chủ trương và định 

hướng của Ngân hàng; giám việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngân hàng đã được 

NHNN phê duyệt.  

1.3. Triển khai công tác kiểm toán nội bộ theo kế hoạch đã đăng ký với 

NHNN hàng năm và theo các yêu cầu đột xuất của NHNN, Ban Lãnh đạo Ngân 

hàng; Tiếp tục ứng dụng kết quả của Dự án nâng cao năng lực kiểm toán nội bộ, 

chuyển đổi chức năng kiểm toán nội bộ, phù hợp thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu 

của Basel II về quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ  

1.4. Tăng cường nhân sự, đào tạo nâng cao trình đô đội ngũ cán bộ thuộc 

BKS nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về giám sát và kiểm soát rủi ro trong môi 

trường phát triển và biến động không ngừng của Ngân hàng. 

2. Kiến nghị 

Từ các nhận xét, đánh giá trên, Ban Kiểm soát kiến nghị với Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Ngân hàng: 

2.1. Tiếp tục cơ cấu, kiểm soát chặt chẽ danh mục tín dụng,  chú trọng công 

tác thu hồi nợ xấu, nợ được xử lý hạch toán ngoại bảng để đảm bảo cơ cấu danh mục 

và chất lượng tín dụng đạt được mục tiêu đề ra tại đề án tái cơ cấu Vietcombank đến 

2020 và định hướng của NHNN.  

2.2. Quản lý chi phí hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.  

2.3. Tích cực triển khai Đề án tái cơ cấu Ngân hàng đã được Ngân hàng nhà 
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nước phê duyệt. 

2.4. Triển khai thực hiện chủ trương tăng vốn để cải thiện chỉ số an toàn của 

Ngân hàng. 

2.5. Tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ, 

tăng cường năng lực hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn, bảo mật hệ 

thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.  

2.6. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định của ngân hàng đảm 

bảo phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành và những thay đổi trong mục tiêu 

kinh doanh của hoạt động ngân hàng. 

2.7. Triển khai và ứng dụng triệt để kết quả các dự án, chương trình nâng cao 

năng lực quản trị ngân hàng.  

2.8. Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm soát nội bộ để phát hiện, cảnh báo 

và đưa ra biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời.  

Từ các đánh giá về tình hình hoạt động và kết quả tài chính năm 2017 của Ngân 

hàng, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo về tình hình hoạt 

động năm 2017 do Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trình Đại hội. 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

 
TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

Trương Lệ Hiền 

                                                                


