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Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ về việc
công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty V iễn thông MobiFone đã có
văn bản số 8069/MOBIFONE-KHCL ngày 14/12/2016 về việc báo cáo công bố thông
tin của Tổng công ty Viễn thông M obiFone theo Nghị định số 81/2015.
Căn cứ vào điều 8 của nghị định 81/2015/NĐ-CP điều chỉnh nội dung công bố
thông tin, Tổng công ty Viễn thông M obiFone kính báo cáo Bộ Thông tin và T r u y ề n ^ ỵ '
thông, Bộ K ế hoạch và Đầu tư điều chỉnh nội dung công bố thông tin tại mục III ( HoạÌỊ^ẠôNC
TỊ2 Ị \/iE
động của kiêm soát viên Tông .công ty V iên thông M obiFone) của Báo cáo thực trạnể
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quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015 của Tổng công ty theo công văn số
8096/M OBIFONE-KHCL ngày 14/12/2016 cụ thể:
N ội d u n g công bố thông tin theo văn

Nội d u n g điều chỉnh công bố thông tin

b ả n 8069/M O B IFO N E -K H C L ngày
14/12/201 ố
N gày 21/4/2015, Bộ Thông tin và

Thực hiện Quyết định số 592/QĐ-BTTTT

Truyền thông ban hành quyết định số

ngày 21/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin

592/Q Đ -BTTT giao bà Hoàng Thị

và Truyền thông về việc giao nhiệm vụ đối

Tuyết

- Chuyên viên Vụ Quản lý

với cán bộ và Quyết định số 1955/QĐ-

doanh nghiệp làm Kiểm soát viên kiêm

BTTTT ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ

nhiệm tại Tổng công ty Viễn thông

Thông tin và Truyền thông Ban hành Quy chế

M obiFone. Kiểm soát viên thực hiện

hoạt động của Kiểm soát viên Tổng công ty

quyền và nghĩa vụ sau đây:

V iễn thông M obiFone, bà Hoàng Thị Tuyết,

Giám sát việc tổ chức thực hiện

chuyên viên V ụ Quản lý doanh nghiệp được

chiến lược phát triển, kế hoạch

giao làm kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng

kinh doanh, thực hiện các mục tiêu

công ty Viễn thông MobiFone, thực hiện

chiến lược và mục tiêu kế hoạch

nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn theo các quy

>

N ội dung công bố thông tin theo văn

r

Nội dung điêu chỉnh công bô thông tin

bản 8069/M OBIFONE-KHCL ngày
14/12/2016
của Tổng công ty;

định của Quy chế K iểm soát viên Tổng công

Giám sát và đánh giá việc thực

ty Viễn thông M obiFone.

hiện các quyền, nghĩa vụ của thành

Căn cứ báo cáo hoạt động năm 2015 của

viên H ội đồng thành viên và Hội Kiểm soát viên Tổng công ty Viễn thộng
đồng thành viên, Tổng giám đốc

MobiFone ngày 28/01/2016, Kiểm soát viên

Tổng công ty;

Tổng công ty V iễn thông MobiFone đã thực

Giám sát và đánh giá hiệu lực và hiện các nhiệm vụ như sau:
mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán

-

Giám sát việc ừ iển khai, tuân thủ Điều lệ

nội bộ, quy chế quản lý và phòng

tổ chức và hoạt động của Tổng công ty

ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và

Viễn thông M obiFone;

các quy chế quản trị nội bộ khác

-

Xem xét, rà soát đối với Quy chế tài

của Tổng công ty;

chính của Tổng công ty Viễn thông

Giám sát tính họp pháp, tính hệ

MobiFone trước khi trình Bộ trưởng Bộ

thống và trung thực trong công tác

Thông tin và Truyền thông ban hành ừiển

kế toán, sổ kể toán, trong nội dung

khai thực hiện;

báo cáo tài chính, các phụ lục và

Xem xét, rà soát kế hoạch sản xuất kinh

CÔNG1

tài liệu liên quan;

doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5

THÔN'

Giám sát các giao dịch của Tổng

năm giai đoạn 2016-2020 của Tổng công

công ty với các bên có liên quan;

ty Viễn thông M obiFone trước khi ữình ;

Giám sát thực hiện các dự án đầu

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

tư lớn, giao dịch mua, bán và giao

ban hành;

dịch kinh doanh khác có quy mô

-

-

Giám sát tính họp pháp, tính hệ thống và

lớn hoặc giao dịch kinh doanh bất

trung thực trong công tác kế toán và tuân

thường của Tổng công ty;

thủ chế đ ộ báo

Lập và gửi báo cáo đánh giá, kiến

Tổng công ty Viễn thông MobiFone;

nghị về các nội dung nêu trên cho

-

cáo theo quy định của

Giám sát việc thực hiện mục tiêu nhiệm

cơ quan đại diện chủ sở hữu và

vụ và ngành nghề kinh doanh của Tổng

Hội đồng thành viên;

công ty V iễn thông MobiFone;

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ

-

Xem xét việc thực hiện ché độ tài chính,

khác theo yêu cầu của cơ quan đại

phân phối thu thập, trích lập các quỹ và

diện chủ sở hữu hoặc quy định tại

thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng

Đ iều lệ Tổng công ty.

của M obiFone theo quy định;
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N ội dung công bố thông tin theo văn

Nội dung điều chỉnh công bố thông tin

bản 8069/MOBIFONE~KHCL ngày
14/12/2016
-

Thực hiện chế độ báo cáo của Kiểm soát
viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone
theo quy định và yêu cầu của Bộ Thông
tin và Truyền thông.

Trân trọng.

N ơi nhận:
N hư trên;
- HĐTV (để b/c);
- TGĐ (để b/c);
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