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CÔNG TY CP CẢNG ĐÀ NẴNG 

BAN KIỂM SOÁT 

 

Số:          /BC-BKS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      
                      Hà Nội, ngày       tháng  4  năm 2021 

 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

 

 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;  

 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;  

 - Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng; 

 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 508/NQ-

ĐHĐCĐ ngày 14/5/2020;  

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đã 

được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC; 

Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động và kết 

quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 

2021, cụ thể như sau: 

 

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

1. Cơ cấu BKS gồm 3 thành viên 

- Bà Phan Thị Nhị Hà:      Trưởng Ban Kiểm soát Công ty; 

- Bà Trần Thị Kiều Oanh:      Thành viên Ban Kiểm soát; 

- Ông Nguyễn Quang Phát:               Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách 

2. Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên năm 2020 

Năm 2020, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đã thực hiện các 

nhiệm vụ sau :  

 - Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, 

dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và cả năm 2020.  

 - Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, việc chấp 

hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, quyết định của 

HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 

2020.  

 - Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan 

đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT và 

các cuộc họp với Ban điều hành.  

 - Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị 

trong toàn Công ty.  

DỰ THẢO 
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 - Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các 

số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy 

định pháp luật có liên quan.    

3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát và các KSV 

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban 

kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, 

khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo 

tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. 

Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều 

hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty. 

 - Các ý kiến đóng góp của BKS nói chung cũng như của từng thành viên nói 

riêng đã được HĐQT, BĐH đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời. 

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan 

tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý 

trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với cổ đông Ban 

kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, 

về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.  

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 

- Thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 

tháng và cả năm 2021. 

- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát. 

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.  

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đề 

ra.  

- Kiểm tra công tác quản lý bảo toàn vốn, xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp 

đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy 

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

ty. 

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, ban Tổng Giám đốc và 

các phòng ban trong Công ty. 

 

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT 

1/ Thông tin đến hoạt động chung của Công ty:  

- Công ty CP Cảng Đà Nẵng hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng 

ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần; Mã số doanh nghiệp: 0400101972; Đăng ký lần đầu 

ngày 01/04/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 08/08/2019. 

- Vốn điều lệ tại 31/12/2020: 990.000.000.000 đồng, tương đương 99.000.000 cổ 

phần.  

- Vốn thực góp đến 31/12/2020: 990.000.000.000 đồng (Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam-CTCP là cổ đông lớn, nắm quyền kiểm soát 75%). 
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- Ông Trần Lê Tuấn: Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 1/8/2020, tiếp tục 

làm thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc, ngày 16/3/2021 đã được bổ nhiệm 

Tổng Giám đốc. 

- Ông Phan Bảo Lộc: Thành viên HĐQT chuyên trách tạm thời làm Người phụ 

trách điều hành hoạt động của HĐQT, kể từ ngày 1/8/2020. 

2/ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành: 

 - Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung 

yêu cầu và tham dự, góp ý tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành.  

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ, một số công việc phát sinh 

khác trong quá trình hoạt động do không tổ chức họp được vì giới hạn về thời gian cũng 

như hạn chế họp tập trung do dịch COVID thì đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên 

HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật 

liên quan. Vì vậy, các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành nhưng 

vẫn nắm được tình hình hoạt động của HĐQT để phục vụ công tác chỉ đạo kịp thời đối 

với Ban điều hành.  

- Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 52 Nghị quyết và 95 Quyết định. Các 

Nghị quyết, Quyết định thông qua tại phiên họp đều được thống nhất ý kiến của tất cả 

các thành viên tham dự và đã phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp kinh 

doanh của công ty phù hợp với chủ trương chung của nhà nước và bối cảnh thị trường. 

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng Điều lệ Công ty nói 

chung và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 nói riêng. 

- Đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng khắp thế giới từ cuối năm 2019 đến 

nay chưa chấm dứt, kinh tế trong nước cũng như Thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng 

nặng nề. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến hoạt động 

kinh doanh của Cảng Đà Nẵng, nhưng với quyết tâm đồng lòng của CBCNV và chỉ đạo 

quyết liệt của Lãnh đạo Cảng Đà Nẵng, tình hình kinh doanh năm 2020 đạt được những 

kết quả tốt, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Đà Nẵng tăng, doanh thu, lợi nhuận 

tăng so với kế hoạch và cùng kỳ năm 2019.  

- Trong năm 2020, Ban điều hành đã triển khai hoạt động SXKD phù hợp với 

các quy định, quy chế quản lý của công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ 

đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật. Để 

tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty HĐQT và Ban điều hành đã ban hành các quy chế, quy định quản trị nội bộ 

theo thẩm quyền cụ thể đã xây dựng và ban hành được 30 quy chế, quy định, quy trình. 

TGĐ đã trình HĐQT 128 tờ trình chủ yếu tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh sản xuất 

kinh doanh, tăng năng suất lao động, chăm sóc khách hàng, sắp xếp hoàn thiện bộ máy. 

Mọi dịch vụ của Cảng đã được khách hàng tín nhiệm, đánh giá cao, khẳng định được 

hình ảnh, vị thế, thương hiệu Cảng Đà Nẵng trên thị trường trong nước cũng như bạn 

hàng quốc tế, đời sống người lao động ngày càng được ổn định, yên tâm công tác, nhiều 

CBCNV trong công ty đã có nhiều thế hệ gắn bó với Công ty.  

Ban điều hành đã tích cực đôn đốc thu hồi nợ xấu cụ thể: trong năm 2020 đã thu 

được của Công ty vận tải biển Container Vinalines: 1.461.935.026 đồng. Giảm khoản 

nợ xấu đầu năm 2020 là 5.909.479.288 đồng, xuống còn đến cuối năm là 4.447.544.262 

đồng và đến ngày 04/02/2021 đã thu được thêm khoản nợ phải thu của Công ty CP 

Thép Dana-Ý số tiền 1.840.136.021đồng nên số nợ xấu còn phải thu còn là 
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2.607.408.241 đồng, trong đó của DANA Úc số tiền 2.335.853.219 đồng và 

271.555.022 của đối tượng khác. 

3/ Thẩm định báo cáo tài chính  

3.1. Báo cáo tài chính năm 2020:  

 Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt 

Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi 

tiết, tổng hợp đúng quy định. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi công 

ty TNHH hãng Kiểm toán AASC. Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo 

quy định đối với công ty đại chúng đầy đủ và kịp thời. Báo cáo đáp ứng được các nội 

dung cũng như biểu mẫu theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý tài chính.  

3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

                                                                                                                 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Năm 2020 Thực hiện 

2019 

So sánh 

cùng kỳ 

(%) 
Kế hoạch Thực hiện Tỉ lệ % 

1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 = 5/7 

1  Sản lượng thông qua  
Tấn 10.500.0

00 
11.416.949 108,7 

10.460.3

62 
109,1 

 
 Số lượng Container Teus 510.000 554.999 108,8 474.901 116,9 

2  Doanh thu  Triệu đ 855.000 938.251 109,7 854.318 109,8 

3  Lợi nhuận trước thuế " 240.000 260.199 108,4 227.458 114,4 

4  Lợi nhuận sau thuế " 192.000 209.382 109,1 184.160 113,7 

5  Tỷ lệ chia cổ tức  %/năm 14 14 100 14 100 

6 Thu nhập bình quân 
Triệu 

đ/ng-th 
24.073 25.266 105 25.573 98,8 

 

 Năm 2020, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 11.416.949 tấn đạt 108,7% 

so với kế hoạch và tăng 9,1% so với số cùng kỳ năm 2019, trong đó sản lượng năm 

2020 của container 554.999 teus đạt 108,8%  so với kế hoạch và tăng 16,9% so với 

cùng kỳ 2019. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng trưởng chủ yếu là do mặt hàng 

container, hàng giấy kiện là hàng xuất nhập khẩu đến từ nhà máy Sunpaper. Các chỉ 

tiêu kinh doanh khác đều vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, cụ thể như sau: 

 Doanh thu năm 2020 đạt 938,251 tỷ đồng, bằng 109,7% so với kế hoạch, tăng 

9,8% so với thực hiện năm 2019. 

 Lợi nhuận trước thuế đạt 260,199 tỷ đồng, bằng 108,4% kế hoạch và tăng 14,4% 

so với thực hiện năm 2019.  

 Thu nhập của bình quân tháng của người lao động năm 2020 là 25,266 triệu 

đồng bằng 105%  so với kế hoạch và giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2019. 

  Ngoài các chỉ tiêu tăng trưởng vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, trong năm 

2020 do tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến lượt tàu khách đến Cảng Đà 
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Nẵng: Năm 2020 có 18 lượt tàu khách giảm 83,33% so với năm 2019 (năm 2019 đạt 

108 lượt tàu khách),  

3.3. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:  

 Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2020, Ban kiểm soát lập bảng tổng hợp 

sau: 
 

Số 

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn 

vị tính 

31/12/2020 01/01/2020 

Giá trị (Triệu đồng) Chỉ số Chỉ số 

A Khả năng thanh toán     

1 

Khả năng thanh toán nhanh  

(Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn 

kho)/Nợ ngắn hạn) 

Lần 
(686.825 – 

20.431)/137.475 
4,85 4,76 

2 
Khả năng thanh toán hiện hành 

Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn 
Lần 686.825/137.475 5,00 4,86 

B Cơ cấu Tài sản, nguồn vốn     

1 Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 686.825/1.720.141 39,93 35,13 

2 Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 1.033.315/1.720.141 60,07 64,87 

3 Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 314.409/1.720.141 18,28 18,55 

4 Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 1.405.732/1.720.141 81,72 81,45 

C Hệ số Nợ     

1 Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu % 314.409/1.405.732 22,37 22,78 

2 
Nợ phải thu của kh.hàng/Tài sản 

ngắn hạn 
% 117.440/686.825 17,10 18,89 

D Chỉ số hiệu quả hoạt động     

1 
Lợi nhuận sau  thuế/Tổng tài sản 

(ROA) 
% 209.382/1.720.141 12,17 11,08 

2 
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế 

/Doanh thu thuần (ROS) 
% 209.382/904.396 23,15 22,36 

3 
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 

hữu (ROE) 
% 209.382/1.405.732 14,89 13,60 

 

 Nhận xét: 

 Qua các chỉ tiêu tài chính, ta thấy được tình hình tài chính cũng như dòng tiền 

của Công ty rất tốt, đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời và an toàn cao hơn năm 2019. 

Cơ cấu tài sản nguồn vốn cân đối, hợp lý, Tài sản ngắn hạn (687 tỷ) luôn lớn hơn Nợ 

phải trả ngắn hạn (137 tỷ) tức là Nguồn vốn lưu động thường xuyên dương thể hiện sự 

ổn định trong hoạt động kinh doanh vì luôn có một bộ phận nguồn vốn lưu động thường 

xuyên tài trợ cho TSLĐ để sử dụng cho hoạt động kinh doanh và dòng tiền của Công ty 

còn có thể thanh toán luôn cả Nợ dài hạn (177 tỷ) chưa phải thanh toán. 
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 Hệ số Tổng Nợ phải trả/Vốn CSH năm 2020 đạt 22,37% đã giảm hơn so với năm 

2019 là 22,78% thể hiện việc chi trả các khoản nợ kịp thời, đúng hạn, áp lực thanh toán 

đã tốt hơn năm trước.  

Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA), Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở 

hữu (ROE) năm 2020 đều tăng so với năm 2019 chứng tỏ hiệu quả sử dụng tài sản và 

vốn của công ty rất tốt, chỉ tiêu Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần (ROS) 

tăng so với năm trước, điều đó chứng tỏ giá trị gia tăng của doanh thu cung cấp dịch vụ 

theo yếu tố tăng so với năm trước và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 

cũng đã tiết giảm so với năm trước. 

4/ Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 

 - Về Doanh thu: thực hiện năm 2020 là 938.251 triệu đồng so với Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông 855.000 triệu đồng tăng 9,7% kế hoạch. 

 - Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020 là 260.199 triệu đồng 

so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 240.000 triệu đồng tăng 8,4% kế hoạch.  

 - Kế hoạch thực hiện đầu tư theo Nghị quyết Đại hội cổ đông 2020 : 298.078 triệu 

đồng, trong năm 2020 công ty thực hiện giải ngân đầu tư được : 57.365 triệu đồng đạt  

19,2% so với kế hoạch ( Gồm: 05 bộ đầu kéo, rơ mooc chuyên dùng:11.083 triệu đồng; 

02 xe bánh xích đánh tẩy dăm gỗ:12.000 triệu đồng; 02 xe nâng Forklift loại 5 tấn, 02 

xe nâng Forklift loại 7 tấn: 6.048 triệu đồng; 02 gàu bán tự động 5m3:1.568 triệu đồng; 

Dự án đầu tư 01 máy phát điện 2000KVA-0,4KV,500KVA-0,4KV:8.183 triệu đồng; 02 

ngáng chuyên dụng bốc xếp container quá khổ:5.225 triệu đồng; Hệ thống cáp quang và 

camera quan sát bãi cảng, cổng container tự động,barie tự động:3.046 triệu đồng; phần 

mềm cảng điện tử (iport):1.960 triệu đồng...). 

 - Chia cổ tức năm 2019: theo Nghị quyết ĐHCĐ thông qua 14%, trong năm 

2020 đã thực hiện chia cổ tức: 14%. Tình hình trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi, quỹ 

đầu tư phát triển đúng quy định theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông .  

 -  Năm 2020, đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính là Công ty TNHH hãng Kiểm 

toán AASC.  

 - Tiền lương, thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT, BKS năm 2020 

thực hiện đúng nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 và Quy chế lương hiện hành của Công ty, cụ 

thế số lượng thành viên HĐQT: 7 người, BKS: 3 người, mức thù lao đối với các chức 

danh kiêm nhiệm cho HĐQT và BKS là 414 triệu đồng, tiền lương của các thành viên 

HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc, Phó TGĐ và chuyên trách là 3.184.503.150 đồng.  

 

PHẦN III.  ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

-  Dự án 20 ha đất Hòa Nhơn - Hòa Vang đã có Quyết định số 3573/QĐ-UBND 

ngày 26/9/2020 về việc cho phép Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng thay thế Công ty 

TNHH MTV Cảng Đà Nẵng được tiếp tục thuê đất trong thời hạn thuê đất còn lại tại 

Quyết định số 4831/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của UBND Thành phố Đà Nẵng; Cảng 

Đà Nẵng cần triển khai các bước theo, sớm đưa dự án 20 ha đất Hòa Nhơn – Hòa Vang 

vào hoạt động. 
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- Tiếp tục làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng để có Quyết định đơn giá tiền 

thuê đất Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 (85.674 m2) từ đó có 

cơ sở nộp tiền thuê đất cho những năm 2016 đến nay. 

- Làm việc với Bộ ngành Trung ương trình Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu 

tư Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 để Công ty được hưởng các ưu 

đãi đầu tư dự án (Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, thuế thu nhập doanh 

nghiệp...). 

- Đẩy mạnh công tác đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết 

HĐQT, đáp ứng với tăng trưởng sản lượng hàng hóa thông qua cảng, đảm bảo tốt dịch 

vụ cho khách hàng, giảm dần thuê ngoài phương tiện thiết bị. 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị nợ phải thu: Rà soát, đánh giá và thu hồi 

các khoản nợ khó đòi,  không để phát sinh thêm nợ xấu. 

- Nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho: Quản lý định mức mua sắm vật tư, 

hàng hóa…để đảm bảo quản trị tốt hàng tồn kho ở mức hợp lý, tránh hư hỏng, mất 

phẩm chất. 

- Vật tư hàng hóa tồn kho đến 31/12/2020: 20.431 triệu đồng, số liệu đầu năm 

1/1/2020: 10.967 triệu đồng. Trong số liệu tồn kho, nhiều vật tư phụ tùng thay thế, hàng 

hóa đã tồn đọng từ trước năm 2020 mà chưa sử dụng số tiền: 6.848 triệu đồng, tương tự 

vật tư phụ tùng thay thế, hàng hóa đã tồn đọng từ trước năm 2019 cũng chưa được sử 

dụng: 5.118 triệu đồng, công ty cần đánh giá chất lượng để có kế hoạch sử dụng hoặc 

thanh lý kịp thời. 

 - Kiểm soát chặt chẽ chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ tốt hơn nữa. 

 - HĐQT, Ban điều hành Công ty cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và thực 

tiễn, đối với nhiệm vụ tại Tuyên bố hành động Đại Lải do Tổng công ty Hàng hải Việt 

Nam ban hành để triển khai ngay vào hoạt động SXKD hàng ngày tại đơn vị. 

 - Năm 2021 một loạt các Luật và văn bản dưới luật thay đổi như Luật doanh 

nghiệp 2020, luật Chứng khoán 2019, Luật lao động 2019... vì vậy, Đề  nghị Công ty rà 

soát, hoàn thiện và xây dựng lại các quy chế, quy định đã lạc hậu hoàn thành sớm ngay 

trong 6 tháng đầu năm 2021, như: Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý, sử dụng 

các quỹ; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Đề nghị hoàn 

thành trong 6 tháng cuối năm 2021: 03 quy phạm nội  bộ của Công ty: Quy định chức 

năng nhiệm vụ và định biên các phòng ban; Quy chế quản trị rủi ro; Quy chế mua sắm, 

quản lý, cấp phát vật tư và nhiên liệu.(Thực hiện theo văn bản số :433/HHVN-KT-

KSNB, V/v kế hoạch hoạt động năm 2021 của KSV tại các doanh nghiệp có vốn góp 

của VIMC ngày 16/3/2021). 

- Tiếp tục thực hiện rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế 

quản trị nội bộ theo tính chất và đặc thù của Công ty theo văn bản số 1167/CĐN-HĐQT 

ngày 17/9/2020. 

 - Đầu tư, tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu quản trị, 

điều hành và phát triển của Công ty theo chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong 

Doanh nghiệp”. 

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2021. 
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 Kính chúc Quý cổ đông mạnh khỏe, thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

   

 Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các thành viên BKS; 

- HĐQT Công ty; 

- Lưu: VT, BKS.    

 

  

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

                        Phan Thị Nhị Hà  

 

 

 

  

   

  

 

 

  

   

 

 

 


