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CÔNG TY CỔ PHẦN  

CẢNG ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 233/BC-ĐHĐCĐ         Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2023 

 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA KIỂM SOÁT VIÊN VÀ BAN 

KIỂM SOÁT NĂM 2022, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 

   Công ty CP Cảng Đà Nẵng 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị 

định số 155/2020/NĐ-CP; 

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Cảng Đà Nẵng; 

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Cảng Đà Nẵng; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cảng Đà Nẵng;  

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty CP Cảng Đà Nẵng kính báo cáo Đại hội đồng 

cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 

2023 với các nội dung như sau: 

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 

1.1 Số lượng thành viên Ban Kiểm soát 

Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 03 thành viên: 

(1) Bà Phan Thị Nhị Hà    - Trưởng ban 

(2) Bà Trần Thị Kiều Oanh   - Kiểm soát viên 

(3) Ông Nguyễn Quang Phát   - Kiểm soát viên chuyên trách. 

1.2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Ban Kiểm soát 

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, trong năm 2022, Ban Kiểm 

soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và kiểm tra 

hoạt động SXKD của Công ty CP Cảng Đà Nẵng. Quá trình thực hiện kiểm tra, giám 
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sát đảm bảo tính trung thực và cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp, không cản trở đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

 - Trong năm 2022, Ban kiểm soát có bốn cuộc họp, định kỳ mỗi quý một lần theo 

quy định tại Điều lệ Công ty. Ngoài ra BKS cũng đã thường xuyên trao đổi, đánh giá 

các vấn đề liên quan công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty phục 

vụ cho cho mục đích kiểm soát của BKS. 

- 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 2022.  

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, việc chấp 

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

định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm 

vụ năm 2022.  

- 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 Công ty.  

- 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.  

- Thông qua các nội dung, quy trình về đấu thầu lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 

để kiểm toán BCTC năm 2022.   

- Thông qua hoạt động kiểm tra giám sát, BKS 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 pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD trong năm 2022. 

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch hoạt động 

năm 2022 của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bám sát Nghị 

quyết của ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng trách 

nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Duy trì 

tốt mối quan hệ công tác và phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban 

điều hành. Thực hiện đầy đủ các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. 

Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc 

độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và của Công ty CP Cảng Đà Nẵng.  

1.3 Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát 

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

kiểm soáluôn 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 thành viên Ban Kiểm soát đã hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, 

Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty. 
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- Từng thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đánh giá các nội 

dung công việc theo phân công một cách nghiêm túc, trung thực. Trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, tinh thần làm 

việc tập thể để thực hiện công việc một cách khách quan và đạt hiệu quả cao nhất. 

- Các thành viên đã chủ động trong công việc, có nhiều ý kiến đóng góp cho 

HĐQT/ Ban điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2022.  

1.4 Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 

Lương và thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo chế độ 

của Công ty, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số 

59/2020/QH14. Năm 2022, tổng tiền lương của các thành viên Ban Kiểm soát là 863 

triệu đồng, gồm 02 thành viên Ban Kiểm soát làm việc kiêm nhiệm với số tiền thù lao là 

156 triệu đồng; 01 thành viên làm việc chuyên trách không có thù lao, tổng thu nhập về 

tiền lương là 707 triệu đồng. 

Các chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng định mức chi 

theo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty. 

II. Phương hướng hoạt động năm 2023 

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát quy định tại Luật 

Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ được giao tại ĐHĐCĐ thường niên năm 

2023, Ban Kiểm soát lập kế hoạch hoạt động chi tiết cho năm 2023 trình Đại hội đồng 

cổ đông thường niên thông qua, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc 

chủ yếu sau: 

- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản suất kinh doanh năm 2023 do Đại 

hội đồng cổ đông giao. 

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm của Công ty. 

- Giám sát các chỉ tiêu tài chính; Bảo toàn và phát triển vốn; Thực hiện các dự án 

đầu tư và hiệu quả đầu tư; Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận và sử 

dụng các quỹ. 

- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiểm tra 

tình hình thực hiện công tác xây dựng các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ 

của Công ty. 

- Kiểm tra giám sát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cẩn trọng của Hội đồng 

quản trị và Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản 

lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Làm việc với người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Cảng 

Đà Nẵng và Ban kiểm soát các đơn vị này về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, 

tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ và công tác kiểm tra giám sát.  

- Giám sát việc thực hiện, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân 

thủ các quy định của pháp luật nhà nước; Tuân thủ các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, 

của Tổng giám đốc. 
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- Đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty. Đề xuất kiến nghị 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ. 

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của bộ phận Kiểm toán nội bộ để tăng cường 

công tác giám sát tại công ty. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thanh kiểm tra trong việc kiểm tra 

giám sát công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; Giám sát việc 

thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh kiểm tra, kiểm toán tại Công ty 

(nếu có). 

- Thực hiện các công việc khác của BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

- Cập nhật chính sách, quy định mới ban hành, tham gia các lớp đào tạo để nâng 

cao trình độ chuyên môn. 

Trên đây là báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động nhiệm vụ của các thành viên Ban 

Kiểm soát và của Ban Kiểm soát năm 2022, phương hướng hoạt động của Ban Kiểm 

soát năm 2023. Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

Trân trọng kính trình./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT Công ty; 

- Các thành viên BKS (để t/h); 

- Lưu: VT, BKS.  

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Phan Thị Nhị Hà 
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