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CÔNG TY CỔ PHẦN 

MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TỈNH LÀO CAI 

BAN KIỂM SOÁT 
____________________ 

 

Số: 25/BC-BKS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________________ 

Lào Cai,  ngày 20 tháng 5 năm 2019 

 

BÁO CÁO  

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 
_________________ 

 
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc 

hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ 

hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô 

thị tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường 

Đô thị tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 – 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCĐ ngày 23/5/2018 của Đại hội đồng 

thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 

tỉnh Lào Cai được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt,   

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động 

năm 2019 với những nội dung cụ thể như sau: 
 

Phần I: 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 

 

I. Tinh hình chung: 

1. Tổ chức của Ban kiểm soát: 

Năm 2018, Ban kiểm soát công ty được kiện toàn, tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018 của Công ty được tổ chức ngày 23/5/2018 đã miễn nhiệm 

bà Lê Thị Kim Oanh và bầu bổ sung bà Lê Thị Thuận làm thành viên.Tại phiên 

họp của Ban kiểm soát ngày 23/5/2018 đã bầu bà Đào Thị Minh Thủy làm 

Trưởng ban. Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên: 

- Bà: Đào Thị Minh Thủy   - Trưởng ban.  

       - Ông: Phạm Văn Tiên   - Thành viên. 

       - Bà: Lê Thị Thuận          - Thành viên. 

2. Hoạt động của Ban kiểm soát: 
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Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trong năm Ban kiểm soát đã hoạt động bám 

sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổ chức quán triệt 

phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên, duy trì thực hiện quy chế hoạt động 

và kế hoạch công tác đã đề ra, tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của 

Công ty với các nội dung sau:   

- Phân công thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp do HĐQT và Giám 

đốc công ty tổ chức. Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban giám đốc công ty về các 

vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty. 

- Giám sát HĐQT, Ban giám đốc công ty trong việc quản lý, điều hành các 

hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018; xem xét tính phù hợp các quyết định của 

HĐQT và Ban giám đốc công ty trong công tác quản lý, điều hành. 

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban 

giám đốc công ty trong quá trình quản trị, nhằm đảm bảo việc xây dựng các định 

hướng và chủ trương quản lý, điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp 

với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty. 

- Kiểm soát báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành thực hiện công tác 

tài chính; giám sát báo cáo tài chính năm 2018 đảm bảo tính trung thực và chính 

xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; Kiểm soát chi phí, 

doanh thu , thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở báo cáo kiểm toán độc lập 

trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo quy định. 

Ban kiểm soát duy trì thực hiện chế độ hội họp mỗi quý một lần để đánh 

giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý trước và triển khai nhiệm vụ quý sau, ngoài 

ra còn tổ chức các cuộc họp bất thường để kịp thời giải quyết những công việc 

đột xuất. Năm 2018, Ban kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp, nội dung các cuộc 

họp đều được chuẩn bị nghiêm túc bám sát yêu cầu nhiệm vụ, trong cuộc họp 

Ban kiểm soát tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở phân tích 

những việc đã làm được, những việc chưa làm được, tìm ra nguyên nhân tồn tại 

để tập trung khắc phục và đưa ra kế hoạch công tác tiếp theo. Qua đó Ban kiểm 

soát đã kịp thời triển khai và xử lý các công việc thuộc quyền và nghĩa vụ của 

Ban kiểm soát theo quy định, đảm bảo hiệu quả.  

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát:  

Trong quá trình hoạt động Ban kiểm soát luôn được sự quan tâm, tạo điều 

kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban, đơn vị và CBCNV trong 

Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát luôn tích cực học tập, tham gia các lớp 

đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc. 
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Trong thực thi công việc Ban kiểm soát không gây ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty, không can thiệp vào những công việc 

ngoài phạm vi, trách nhiệm của Ban kiểm soát. 

Năm 2018, các thành viên Ban kiểm soát trên cơ sở nhiệm vụ được phân 

công đã chủ động trong công việc, tăng cường sự phối hợp và nỗ lực phấn đấu 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động 

chung của Ban kiểm soát. 

4. Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát:  

Mức thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2018 đã được Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua, trong năm Công ty đã chi trả 

đầy đủ mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát, cụ thể: 
 

STT Chức danh 

Mức thù lao kế 

hoạch năm 2018 

(đồng/tháng) 

Mức thù lao thực 

hiện năm 2018 

(đồng/tháng) 

Tỷ lệ thực 

hiện so với kế 

hoạch (%) 

1 Trưởng ban kiểm soát 4.000.000 4.000.000 100 

2 
Thành viên Ban kiểm 

soát 
3.000.000 3.000.000 100 

 

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty: 

1. Hoạt động của Công ty:  

Năm 2018, tổ chức bộ máy và hoạt động của Công ty ổn định, cơ cấu tổ 

chức và địa bàn hoạt động không thay đổi, các ngành nghề kinh doanh được duy 

trì và có sự gia tăng về khối lượng công việc. 

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018: 

a) Các chỉ tiêu chủ yếu:  
 

STT Chỉ tiêu 

Kế hoạch 

năm 2018 

(triệu đồng) 

Thực hiện  

năm 2018 

(triệu đồng) 

Tỷ lệ thực hiện 

so với kế hoạch 

(%) 

1 Tổng doanh thu 90.000 107.017,85 118,91 

2 Lợi nhuận sau thuế 3.200 4.353,98 136,06 

3 Nộp ngân sách 6.500 7.854,40 120,84 

4 
Thu nhập BQ người lao 

động/tháng 
6.625 8.075 121,90 
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b) Thực hiện kế hoạch đầu tư:  

* Đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn sự nghiệp bảo 

vệ môi trường:  

- Tổng vốn đầu tư  684,25 triệu đồng bằng 20,82% so với kế hoạch, trong đó: 

+ Mua 50 xe gom đẩy tay 400L: Đã thực hiện, giá trị đầu tư 160triệu đồng. 

+ Mua 343 thùng rác theo đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn năm 

2018: Đã thực hiện, giá trị đầu tư 524,25triệu đồng. 

+ Mua 03 xe ô tô chở rác <1,5 tấn, 01 xe ô tô cuốn ép rác chuyên dùng 8 

m3: Không thực hiện do không được cấp kinh phí. 

* Đầu tư bằng nguồn vốn của Doanh nghiệp (nguồn khấu hao tài sản cố 

định, đầu tư phát triển và vốn huy động): 

Tổng vốn đầu tư 3.669,07 triệu đồng bằng 35,38% so với kế hoạch, trong đó: 

- Đầu tư 01 băng tải vận chuyển mùn cho nhà máy rác: Đã thực hiện, giá trị 

đầu tư 29,27 triệu đồng. 

- Xây 01 bể xử lý phân phốt: Đã thực hiện, giá trị đầu tư 53,92 triệu đồng. 

- Xây dựng cổng, sửa đường, nhà quản trang nghĩa trang Thống Nhất, Vạn 

Hòa: Đã thực hiện, giá trị đầu tư 201,67 triệu đồng. 

- Xây dựng trụ sở Xí nghiệp Môi trường Sa Pa + Khu nghỉ dưỡng công 

nhân: Đã hoàn thiện thiết kế và các hồ sơ chuẩn bị đầu tư, giá trị thực hiện 

260,24 triệu đồng. 

- Mua 25 xe điện 3 bánh: Đã mua 19 xe, giá trị đầu tư 576,55 triệu đồng. 

- Mua 02 xe tải chở rác < 1,5 tấn: Đã thực hiện, giá trị đầu tư 750 triệu đồng. 

- Mua 01 xe ô tô tang lễ: Chưa thực hiện. 

- Mua 01 ô tô con 7 chỗ phục vụ công tác: Chưa thực hiện. 

- Mua 01 xe phun nước chống bụi 8 m3: Chưa thực hiện. 

- Mua bổ sung 01 xe cuốn ép rác chuyên dùng ISUZU 13,5 m3, giá trị 

đầu tư 1.760 triệu đồng. 

- Đầu tư bổ sung máy nghiền rác: 37,42 triệu đồng. 

Trong năm, căn cứ vào nguồn kinh phí đầu tư Công ty đã triển khai thực 

hiện kế hoạch đầu tư phù hợp với tình hình và đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm 

vụ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư mua sắm phương tiện thiết bị 

được Công ty triển khai thực hiện theo đúng thủ tục, quy trình quy định, đảm 

bảo tiết kiệm, hiệu quả.  

c) Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính: 

* Kết quả hoạt động SXKD của Công ty: 

Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 

năm 2018, HĐQT và Ban giám đốc công ty đã tập trung tổ chức thực hiện 
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nhiệm vụ SXKD bằng việc chỉ đạo rà soát sắp xếp lại lao động, tiếp tục hoàn 

chỉnh các quy định nội bộ cho phù hợp để tăng cường quản trị doanh nghiệp,... 

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Công ty gặp 

không ít khó khăn do giá cả vật tư, nhiên liệu không ốn định; thời tiết khắc 

nghiệt; lực lượng lao động đông đa số là lao động phổ thông có trình độ chuyên 

môn hạn chế,... Trước tình hình đó, HĐQT và Ban giám đốc công ty đã tập 

trung bàn bạc tiết kiệm tối đa mọi chi phí, tăng cường công tác quản lý và chỉ 

đạo, điều hành để tăng hiệu quả hoạt động SXKD.  

Kết quả SXKD năm 2018, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế 

hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã để ra, cụ thể các chỉ tiêu đạt được 

so với kế hoạch: Doanh thu đạt 118,91%; Lợi nhuận sau thuế đạt 136,06%; Nộp 

ngân sách đạt 120,84%; thu nhập bình quân của người lao động đạt 121,9%. 

* Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và đánh giá 

tình hình tài chính năm 2018 của Công ty:  

- Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:  

Báo cáo tài chính năm 2018 được Công ty lập theo đúng các chuẩn mực và 

chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm 

toán Nhân Tâm Việt. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán do HĐQT Công ty thực 

hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

- Tình hình tài chính của Công ty: 

+ Các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán: 

 

T

T 
Chỉ tiêu Số cuối năm Số đầu năm 

A TÀI SẢN 169.843.540.928 170.686.423.246 

I Tài sản ngắn hạn 63.722.457.126 55.159.683.256  

1 Tiền và các khoản tương đương tiền  21.968.786.732 11.919.131.584  

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn  
 

- 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 38.236.400.741 38.584.344.594           

4 Hàng tồn kho  3.517.269.653 4.656.207.078 

5 Tài sản ngắn hạn khác  
 

-                    

II Tài sản dài hạn 106.121.083.802 115.526.739.990 

1 Các khoản phải thu dài hạn  
 

-                           

2 Tài sản cố định  104.784.504.233 111.152.947.661 
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3 Bất động sản đầu tư 
 

- 

4 Tài sản dở dang dài hạn  67.479.000 -                      

5 Đầu tư tài chính dài hạn 
 

- 

6 Tài sản dài hạn khác  1.269.100.569 4.373.792.329   

B NGUỒN VỐN  169.843.540.928 170.686.423.246 

I Nợ phải trả 35.157.227.885 36.283.527.696 

1 Nợ ngắn hạn  25.459.002.753 25.564.436.760 

2 Nợ dài hạn  9.698.225.132 10.719.090.936                          

II Vốn chủ sở hữu 134.686.313.043 134.402.895.550 

1 Vốn chủ sở hữu  134.686.313.043 134.402.895.550 

a Vốn đầu tư của chủ sở hữu  41.711.750.000 41.711.750.000 

b Vốn khác của chủ sở hữu 88.620.583.092 88.290.536.406 

c Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  4.353.979.951 4.400.609.144 

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác  - - 

 

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2018: 

 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Kết quả 

1 Cơ cấu tài sản   

a Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 62,48 

b Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 37,52 

2 Cơ cấu nguồn vốn   

a Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 20,70 

b Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 79,30 

c Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu % 26,10 

3 Khả năng thanh toán   
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a Khả năng TT nhanh ((TSNH-Hàng tồn kho)/Nợ NH) Lần 2,36 

b Khả năng TT nợ NH (TS ngắn hạn/Nợ NH) Lần 2,50 

c Khả năng TT hiện hành (Tổng TS/Nợ phải trả) Lần 4,83 

4 Hiệu quả kinh doanh   

a Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 2,56 

b Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 3,23 

c Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu % 4,07 

 

Từ các số liệu trên cho thấy Công ty đã quản lý tài sản hiệu quả, bảo toàn 

và phát triển được vốn, các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn cho thấy khả năng tự chủ 

vốn của Công ty cao; Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán đều đều đạt hệ số lớn 

hơn 1 đảm bảo Công ty có tình hình tài chính tốt; Thực hiện tốt nhiệm vụ 

SXKD, hoạt động có lợi nhuận, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà 

nước. Các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được khả năng tự chủ, 

tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động kinh doanh, vốn đầu tư của cổ đông 

được bảo toàn và phát triển.  

- Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018: Sau khi xem xét thẩm tra, 

Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán 

Nhân Tâm Việt về báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty. Ban kiểm soát nhất 

trí với số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi 

Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. 

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty 

(trích trong Báo cáo kiểm toán độc lập ngày  số 2401.02/2019/BCTC-NVT2 

ngày 12/3/2019 của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt): “Theo ý kiến 

chúng tôi, Báo cáo tài chính đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các 

khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 

tỉnh Lào Cai tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2018 cũng như kết quả hoạt 

động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng 

ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 

và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài 

chính”. 

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và Ban lãnh 

đạo các đơn vị:  

 

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT: 

HĐQT Công ty có 5 thành viên, các thành viên HĐQT đều là cán bộ chủ 

chốt làm việc lâu năm tại Công ty, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong 
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công tác. Các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ và trách nhiệm 

cụ thể, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo mọi hoạt động của Công 

ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; triển khai và 

thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã đề ra, đảm bảo hài 

hòa lợi ích cổ đông, nhà nước và người lao động.  

Trong năm, trước yêu cầu nhiệm vụ để tăng cường công tác quản lý, 

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý và các cuộc họp bất thường 

khi cần để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự 

tham gia của các thành viên Ban giám đốc và thành viên Ban kiểm soát, nhiều 

cuộc họp có mời thêm lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc. Hoạt động của 

HĐQT ngày càng đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả kịp thời chỉ đạo Ban điều 

hành để đưa ra định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu SXKD của 

Công ty, giúp Công ty hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, xây dựng 

Công ty phát triển ổn định mang lại lợi ích cho các cổ đông. Các nghị quyết, 

quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn theo 

quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban giám đốc công ty: 

Ban giám đốc công ty có 3 thành viên (1 giám đốc và 2 phó giám đốc), các 

thành viên trong Ban giám đốc đều có kinh nghiệm trong công tác và đồng thời 

là thành viên HĐQT Công ty. Vì vậy, các chỉ đạo và quyết định của HĐQT đều 

có sự tham gia và thống nhất của Ban giám đốc công ty, đây là điều kiện thuận 

lợi để Ban giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Trong năm, Giám đốc công ty đã thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ và 

trách nhiệm được quy định trong Điều lệ công ty. Công tác chỉ đạo, điều hành và 

thực hiện nhiệm vụ SXKD được Giám đốc công ty triển khai theo đúng định 

hướng và nhiệm vụ công tác tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị 

quyết, quyết định của HĐQT. Các thành viên Ban giám đốc có sự phối hợp chặt 

chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm việc làm, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

SXKD đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Ban giám đốc thường 

xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban để bàn việc thực hiện kế hoạch SXKD của 

Công ty và các đơn vị trực thuộc, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và 

biện pháp khắc phục những tồn tại thiếu sót. 

Kết quả năm 2018, Ban giám đốc công ty đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu 

triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, điều hành Công ty thực hiện hoàn 

thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã đề 

ra, công tác tài chính của Công ty được thực hiện nghiêm túc theo quy định, hoạt 

động của Công ty được duy trì và có sự phát triển, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối 

với nhà nước và các chế độ chính sách đối với người lao động. 

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban lãnh đạo các đơn vị trực thuộc: 

Ban lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm 

vụ của từng đơn vị được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Công 

ty, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban giám đốc công ty, lãnh 
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đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ 

sinh lao động, người lao động có đủ việc làm, thu nhập ổn định. 

IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, 

Ban giám đốc công ty và các cổ đông: 

Trong năm 2018, Ban kiểm soát, HĐQT, Ban giám đốc công ty làm việc 

độc lập, thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực 

hiện chức năng nhiệm vụ. Ban kiểm soát dự đầy đủ và tham gia ý kiến trong các 

cuộc họp của HĐQT và của Ban giám đốc công ty. 

HĐQT và Ban giám đốc công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm 

soát hoạt động theo đúng các quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều lệ công ty và 

không làm ảnh hưởng đến công tác của HĐQT, Ban giám đốc công ty cũng như 

các đơn vị trực thuộc. 

HĐQT, Ban kiểm soát và Ban giám đốc công ty hoạt động luôn quan tâm 

đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông, tạo điều kiện thuận lợi để các cổ đông 

thực hiện quyền của mình, giải quyết kịp thời những ý kiến, đề xuất của các cổ 

đông. Trong năm, Công ty không có khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến quyền 

lợi của cổ đông. 

V. Kết luận và kiến nghị: 

1. Kết luận:   

Năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách độc lập, 

không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào hoạt động của Ban kiểm soát. 

Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty. Mọi hoạt động của Công ty đều tuân thủ pháp luật 

và Điều lệ công ty. Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo chuẩn mực kế 

toán Việt Nam và được kiểm toán theo đúng quy định. 

2. Kiến nghị: 

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019, Ban kiểm soát kiến nghị 

với HĐQT và Ban giám đốc công ty như sau: 

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp 

theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp để đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

- Triển khai kế hoạch đầu tư phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trú trọng 

hiệu quả đầu tư. 

- Tăng cường kiểm soát nội bộ, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo 

việc sử dụng vốn nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự phối hợp giữa chính quyền và 

các tổ chức đoàn thể trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện tốt 

Quy chế dân chủ ở cơ sở và các chế độ chính sách đối với người lao động. 
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Phần II: 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 

 

Tiếp tục triển khai thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát 

được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trú trọng vào các 

nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019 và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 

2. Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh 

doanh của Công ty. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc công ty 

trình đại hội đồng cổ đông. 

3. Kiểm tra từng vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành Công ty 

của HĐQT và Ban giám đốc công ty nếu xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị 

của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều 

lệ công ty. 

4. Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty trong công tác 

quản lý, điều hành công ty, đảm bảo sự tuân thủ của Hội đồng quản trị và Ban 

giám đốc công ty đối với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. 

5. Từng thành viên Ban kiểm soát tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức để 

nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2018 và 

kế hoạch hoạt động năm 2019, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2019, đề nghị Đại hội xem xét thông qua./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Các Cổ đông; 

- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty; 

- Lưu: VT, HĐQT. 

   (Tài liệu ĐHCĐ 2019). 
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