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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Kính thưa Đại hội và toàn thể Quý cổ đông
Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được qui
định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1;
Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng
Điện 1 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm
2021 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1
(Công ty) như sau:
1. Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
năm 2020:
Báo cáo tài chính năm 2020 được lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan. Trong
báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán
AASC đã từ chối đưa ra ý kiến với các lý do:
Tại thời điểm 01/01/2020 và 31/12/2020, Công ty vẫn còn một số khoản nợ
phải thu, phải trả chưa có đủ hồ sơ, đối chiếu, xác nhận và quá hạn thanh toán.
Kiểm toán không thu thập được đầy đủ các bằng chứng để có thể đưa ý kiến về
sự phù hợp của các khoản mục này, không xác định được số dự phòng nợ phải thu
khó đòi cần phải trích lập cũng như số lãi quá hạn phải trả có thể phát sinh đối với
các khoản nợ quá hạn phải trả.
Tại thời điểm 01/01/2020 và 31/12/2020, trên khoản mục Chi phí sản xuất
kinh doanh dở dang của Công ty còn nhiều công trình tồn đọng từ nhiều năm,
đồng thời Công ty chưa ghi nhận đầy đủ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
Kiểm toán đã thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán nhưng không thể xác định
được số dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập tại thời điểm đầu năm
và cuối năm, cũng như không xác định được tính chính xác của Chi phí sản xuất
kinh doanh dở dang tại thời điểm 01/01/2020 và 31/12/2020 với số tiền tương ứng
là 491,91 tỷ đồng và 404,97 tỷ đồng và giá vốn dịch vụ tư vấn khảo sát thiết kế
công trình điện trong năm nay và các năm trước của Công ty.
Nếu phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu nêu trên thì kết quả kinh doanh của Công
ty sẽ giảm tương ứng. Đây là năm thứ 4 liên tiếp đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra
ý kiến đối với Báo cáo tài chính của Công ty, có thể ảnh hưởng đến thương hiệu
Công ty trên thị trường cũng như mức độ tin cậy của Báo cáo tài chính của Công
ty.
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1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh
a. Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác:
Chỉ tiêu

1. Tổng doanh thu và thu
nhập khác
- Doanh thu khảo sát, thiết kế,
xây lắp
- Doanh thu bán điện Sông
bung 5
- Doanh thu và thu nhập khác
2. Tổng chi phí và giá vốn
- Giá vốn hàng bán
- Chi phí tài chính, bán hàng,
CPQL, CP khác
3. Tổng lợi nhuận kế toán
trước thuế
4. Chi phí thuế TNDN hiện
hành
5. Lợi nhuận sau thuế thu
nhập doanh nghiệp

Tỷ lệ %
so với KH

Tỷ lệ % so
với năm
trước

562,507

109,34%

112,6%

453,317

475,918

95,25%

95,3%

178,510
1,344
624,960
501,024

84,688
1,901
560,821
456,208

172,97%

210,8%
70,7%
111,4%
109,8%

123,936

104,613

8,210

1,685

7,027

1,188

591,5%

1,184

0,497

238,2%

KH của
ĐHĐCĐ

TH năm
nay

579,100

633,171

475,900
103,200

6,900

TH năm
trước

118,5%
119%

487,3%

Tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đều đạt so với kế hoạch của Đại hội
đồng cổ đông, lần lượt là 109,34% và 119%. Trong đó, doanh thu điện đạt
172,97%, còn doanh thu KSTK 95,25% không đạt so với kế hoạch.
1.2 Về công tác thực hiện một số chỉ tiêu tài chính tính đến 31/12/2020
* Nợ phải thu: Số dư các khoản Phải thu khách hàng 393,026 tỷ đồng, giảm
61,28 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 24,53% tổng tài sản, và bằng 0,62 lần tổng
doanh thu. Khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đến cuối năm 2020 là
10,483 tỷ đồng. Nếu Công ty thực hiện trích lập đầy đủ theo hướng dẫn tại thông
tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 thì kết quả SXKD sẽ giảm tương ứng.
* Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 406,3 tỷ đồng, giảm 17,4% tương
đương 85,61 tỷ đồng, chiếm 29,76% tổng tài sản, 0,66 lần tổng doanh thu, gồm
chi phí của các công trình đang thực hiện chưa nghiệm thu, công trình hết sản
lương, chưa ký hợp đồng, tạm dừng...
* Tổng số dư phải trả là 1.322,15 tỷ đồng, giảm so với đầu kỳ là 6,6%, tương
đương 93,39 tỷ đồng, chiếm 82,52% tổng tài sản, 2,09 lần tổng doanh thu trong
kỳ. Trong đó, tổng số dư vay chiếm 64,385%
Chỉ tiêu
Tổng Vay
Vay dài hạn- Sông bung 5
Vay & nợ thuê TC ngắn hạn
Trong đó
Vay ngân hàng
Vay ngân hàng dài hạn đến hạn trả
Vay cá nhân
Nợ lương chuyển sang vay
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Năm 2019
(tỷ đồng)
931,276
462,834
468,442

Năm 2020
(tỷ đồng
851,264
396,094
455,170

44,139
55,055
154,538
214,711

39,125
50,055
148,225
217,765
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Qua 4 năm kiểm toán từ chối đưa ý kiến, Công ty cơ bản cân đối được
nguồn trả nợ ngân hàng, còn nợ lương chuyển sang vay, vay cá nhân vẫn cao, đặc
biệt vay nợ lượng, tăng dần trong các năm, chuyển tiền lương sang vay chưa có
hợp đồng vay (trừ MTV2). Áp lực phải trả chi phí lãi vay lớn: 50,810 tỷ lãi vay
dài hạn, 28,591 tỷ đồng lãi vay ngăn hạn.
Nợ lương chuyển sang vay, vay cá nhân ở mức cao và kéo dài nhiều năm
tiềm ẩn rủi ro kiện cáo, phát sinh các khoản lãi vay và có thể bị tính thêm khoản
phạt chậm trả.
* Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ năm 2020 giảm từ 2,236 tỷ đồng xuống
âm 12.052 tỷ đồng do hạch toán hồi tố giảm 14,288 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế
chưa phân phối năm 2019, tương ứng với chi phí thuế TNDN phải nộp bổ sung
của năm 2018: 7,128 tỷ đồng, năm 2019: 7,160 tỷ đồng, sau khi xác định lại ảnh
hưởng của chi phí lãi vay được phép tính trừ vào thu nhập chịu thuế TNDN theo
các quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2020 của
Chính phủ sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 8 và Nghị định số 20/2017/NĐ/CP ngày
24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ.
1.3 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:
Chỉ tiêu
Cơ cấu tài sản
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản
Cơ cấu nguồn vốn
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn
Nợ phải trả/Vốn CSH
Khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán tức thời (Tiền & TĐ tiền/
Nợ ngắn hạn)
Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn - Hàng
tồn kho/Nợ ngắn hạn)
HS khả năng thanh toán nợ đến hạn (Tổng Tài
sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)
Hiệu quả
tỷ suất LN sau thuế / Tổng tài sản -ROA
tỷ suất LN sau thuế / Doanh thu -ROS

tỷ suất LN sau thuế / Vốn CSH -ROE

Đv tính

Năm 2019

Năm 2020

%
%

45,6%
54,4%

45,24%
54,76%

%
%
Lần

83,5%
16,5%
5,06

82,52%
17,48%
4,72

Lần

0,039

Lần

0,473

Lần

1,045

0,032
0,544
1,039

%
%

0,029%
0,09%

0,074%
0,187%

%

0,18%

0,423%

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 4,72 lần, vượt quá mức so với quy định,
doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi phải thanh toán các khoản phải trả đến hạn,
đặc biệt là lãi tiền vay.
Nguồn vốn CSH/Tổng Nguồn vốn chỉ đạt 17,48%, trong khi đó nợ phải
trả/Tổng Nguồn vốn 82,52%, Điều này cho thấy Công ty hoạt động chủ yếu bằng
nguồn vốn vay.
Hệ số khả năng thanh toán thấp, cho thấy tình hình tài chính rất khó khăn
trong việc cân đối dòng tiền trả nợ, trả lương CBCNV cũng như chi phục vụ hoạt
động SXKD.
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Tỷ suất LN sau thuế /Tổng tài sản- ROA: 0,074%
Tỷ suất LN sau thuế /Doanh thu –ROS: 0,187%
Tỷ suất LN sau thuế /Vốn CSH –ROE: 0,423%
Các chỉ số đều rất thấp, phản ánh hiệu quả của việc chuyển vốn đầu tư thành
lợi nhuận thấp, không được như kỳ vọng của cổ đông.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc:
HĐQT chủ trì, chỉ đạo và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và bất
thường năm 2020; giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính
minh bạch, chính xác, kịp thời theo đúng quy định.
Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 19 Nghị quyết, 15 Quyết định trong
phạm vi thẩm quyền của HĐQT thông qua hình thức họp hoặc lấy ý kiến các Ủy
viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT
HĐQT Công ty đã chỉ đạo, định hướng hoạt động của Ban Tổng giám đốc
Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo đúng
Nghị quyết ĐHĐCĐ, lên kế hoạch cho năm 2021 và các nội dung thuộc thẩm
quyền.
Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và
HĐQT theo chức năng và thẩm quyền.
Trước tình trạng giám sát tài chính đặc biệt của Tập đoàn, HĐQT và Ban
Tổng giám đốc đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận diện các hạn chế, tồn tại của nội
bộ Công ty để đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm khắc phục tình trạng tài chính
và nâng cao hiệu quả hoạt động.
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm
soát viên
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được qui
định tại Điều lệ hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, đã thực
hiện các chức năng, nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động của Công ty phù hợp với
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Quy chế nội bộ và các quy định
pháp luật có liên quan.
Trong năm 2020, BKS đã tổ chức thực hiện các công việc chính như sau:
Thống kê các cuộc họp BKS năm 2020
TT
1

2

3

Nội dung công việc
Thông qua kế hoạch hoạt động cua BKS năm
2020. Chuẩn bị kế hoạch thực hiện kiểm soát
trực tiếp, thẩm định BCTC năm 2019
Thực hiện kiểm soát hoạt động, Báo cáo Tài
chính năm 2019, 6 tháng đầu năm 2020 tại
Trụ sở Công ty
Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật,
thực thi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các
Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản
trị, Ban Tổng giám đốc; đánh giá tình hình
quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh năm
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Kết quả thực hiện
Đã hoàn thành
Đã hoàn thành và gửi Biên bản kiểm
soát cho HĐTV EVN, Ban KTGS,
HĐQT TV1.
Đã hoàn thành và gửi Biên bản kiểm
soát cho HĐTV EVN, Ban KTGS,
HĐQT TV1.
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TT
4

5

6

7

8

Nội dung công việc

Kết quả thực hiện

2019, 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông Trưởng BKS đã trình bày tại
thường niên năm 2020
HĐHĐCĐ thường niên năm 2020
BKS đã họp ngay sau khi ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020 của TV1
Phân công nhiệm vụ thành viên BKS năm
được tổ chức và thống nhất nhiệm vụ
2020
thực hiện của từng thành viên trong
Ban
BKS họp, thống nhất và có văn bản
Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo đề xuất TV1 về lựa chọn đơn vị kiểm
tài chính năm 2020
toán thực hiện kiểm toán BCTC năm
2020.
Định kỳ hàng tháng, BKS đã báo
Giám sát tình hình báo cáo của Người đại diện
cáo, đề xuất theo yêu cầu và gửi
về đánh giá tình hình khắc phục, lành mạnh
Biên bản kiểm soát cho HĐTV
tài chính của Công ty
EVN, Ban KTGS, HĐQT TV1
BKS đã tổ chức họp, thảo luận về
phương án và kiến nghị việc giải
quyết nợ lương cho người lao động.
Giám sát tình hình giải quyết nợ lương người
BKS đã báo cáo, đề xuất theo yêu
lao động
cầu và gửi Biên bản kiểm soát cho
HĐTV EVN, Ban KTGS, HĐQT
TV1

Kết quả hoạt động của BKS
- Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi
trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
và tình hình hoạt động tài chính của Công ty.
- Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến
theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Sau mỗi cuộc kiểm soát, BKS đều ban hành Biên bản làm việc để ghi nhận
tình hình hoạt động SXKD của TV1, trong đó BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị
với HĐQT Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tăng cường việc
quản trị nội bộ TV1.
- Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát đã thường xuyên
liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu với Lãnh đạo Công ty, tham gia họp cùng
HĐQT TV1 và đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực để góp phần nâng cao hiệu
quả hoạt động và xử lý các tồn đọng về tài chính của Công ty.
- Ban kiểm soát đã hoàn thành đúng thời hạn các Báo cáo kết quả kiểm soát,
báo cáo giám sát định kỳ theo Nghị quyết về giám sát tài chính đặc biệt của HĐTV
EVN, đánh giá mức độ hoàn thành của các thành viên BKS và kế hoạch công việc
tiếp theo, báo cáo HĐTV EVN theo yêu cầu.
- Bên cạnh đó, Ban kiểm soát cũng duy trì chế độ làm việc theo Điều lệ của
công ty và các quy định hiện hành với tinh thần cẩn trọng, có tinh thần trách
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nhiệm, liên hệ và phối hợp tốt với HĐQT TV1 để thực hiện nhiệm các vụ đã được
ĐHĐCĐ giao.
- Các thành viên BKS luôn tích cực học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên
môn. Tham gia các lớp đào tạo và dự thi cấp chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ
Tài chính tổ chức và các lớp đào tạo do Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức.
4. Đề xuất, kiên nghị:
Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021, sớm khắc phục tình hình tài
chính, Ban kiểm soát có một số kiến nghị với Công ty như sau:
- Tìm kiếm và ký các hợp đồng mới, mở rộng thị trường, tận dụng thế mạnh
nghành nghề để đầu tư khi có cơ hội phù hợp nhằm tạo thêm công ăn việc làm
cho người lao động, tăng doanh thu cho công tác tư vấn, tăng giá trị gia tăng cho
doanh nghiệp và tạo cơ sở phát triển bền vững.
- Quyết liệt hơn trong công tác giám sát tài chính để khắc phục các khó
khăn, tồn tại:
+ Phối hợp cùng Kiểm toán AASC hoàn thành báo cáo kết quả rà soát chi
phí SXKD dở dang của các công trình đã hoàn thành, dừng thực hiện và công nợ
phải thu khách hàng, làm cơ sở để Công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi,
thực hiện kết chuyển giá vốn các công trình này và quản lý tốt hơn chi phí sản
xuất, hàng tồn kho. Thường xuyên rà soát, kiểm tra và kết chuyển doanh thu, giá
vốn đúng kỳ để kết quả sản xuất kinh doanh được phản ánh đúng kỳ; quản lý lãi
lỗ theo từng công trình, đánh giá, so sánh hiệu quả giữa các công trình để xây
dựng kế hoạch cho các công trình tiếp theo. Xây dựng và phê duyệt dự toán các
công trình trước khi tham gia các gói thầu tư vấn, trong đó bao gồm nhưng không
giới hạn bởi các nội dung: Tổng doanh thu dự kiến, Tổng chi phí dự kiến (chi phí
tìm kiếm thị trường, nhân công, quản lý, thầu phụ...), giá trị dự phòng, các khoản
thuế phải nộp, Lợi nhuận sau thuế dự kiến (Tỷ lệ Lợi nhuận của từng dự án/ công
trình đảm bảo không thấp hơn tỷ lệ lãi tiền gửi có kỳ hạn của các ngân hàng tại
thời điểm lập dự toán). Đảm bảo chi phí không vượt quá dự toán được duyệt, các
công trình TV1 tham gia thực hiện phải có hiệu quả
+ Tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí chặt chẽ; giảm vay nợ để giảm chi
phí lãi vay; hạn chế tối đa giao cho nhà thầu phụ thực hiện các công việc thuộc
ngành nghề kinh doanh của TV1, đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận, tạo dựng niềm tin
cho cổ đông và người lao động.
+ Công ty cần quan tâm đặc biệt tới việc quản trị dòng tiền. Tích cực đối
chiếu, đôn đốc thu hồi nợ phải thu (cả trong hạn và quá hạn). Đánh giá các khoản
công nợ để có cơ sở trích lập dự phòng phải thu khó đòi được chính xác, lập hội
đồng để thẩm định mức trích lập các khoản dự phòng và xử lý tổn thất thực tế của
các khoản nợ không có khả năng thu hồi, bổ sung các thủ tục cần thiết để có cơ
sở trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định, hạn chế rủi ro, từng bước
lành mạnh hoá tình hình tài chính của Công ty.
+ Tích cực trả vay nợ ngắn hạn và dài hạn, đặc biệt là vay lương, vay cá
nhân, giảm lãi vay... Xây dựng kế hoạch thanh toán cụ thể, thu xếp nguồn vốn và
ưu tiên thanh toán các khoản nợ đọng lương của người lao động, hạn chế nợ lương
thời gian quá lâu, số lượng tiền lớn để người lao động yên tâm làm việc.
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+ Hoàn thiện hồ sơ vay lại lương của người lao động theo đúng luật định,
cam kết về hạn trả nợ, tiền trả chậm hay lãi suất, đảm bảo các khoản chi phí này
không bị loại ra khỏi thu nhập tính thuế, hoàn thành danh sách nợ lương theo từng
đối tượng người lao động, ký đối chiếu xác nhận hai bên nhằm theo dõi quản lý
chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tránh tình trạng kiện tụng, ảnh
hưởng đến uy tín doanh nghiệp cũng như toàn ngành điện.
+ Tăng cường kiểm soát hoạt động tài chính của công ty mẹ và các công ty
con, tiết kiệm giảm chi phí, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận...
- Xây dựng định biên lao động và từng bước kiện toàn cơ cấu tổ chức theo
Đề án định hướng phát triển đã được HĐTV EVN và ĐHĐCĐ TV1 phê duyệt.
- Thực hiện đúng theo các Quy chế, Quy định của EVN và Công ty. Rà soát,
điều chỉnh các Quy chế, Quy định cho phù với tình hình thực tế.
- Có các giải pháp động viên, khuyến khích tinh thần làm việc của người
lao động, nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng công việc (đặc biệt là 04 công
ty con trong thời gian chưa thực hiện phương án tái cơ cấu). Không nợ lương phát
sinh mới của người lao động, đảm bảo ổn định đời sống, tinh thần cho người lao
động đang làm việc tại Công ty để họ yên tâm làm việc. Có chế độ đãi ngộ phù
hợp với lao động giỏi, thu hút người tài, tránh việc người lao động có tay nghề
giỏi chuyển việc.
- Thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán và thu nợ tại các dự án/hợp
đồng do đơn vị sản xuất chủ trì theo quy định tại Quy chế 521; Khắc phục triệt để
tình trạng đơn vị chủ trì chưa hoàn thành việc thu nợ của khách hàng, ảnh hưởng
đến dòng tiền hoạt động SXKD và khả năng thanh toán tiền lương cho người lao
động.
- Tích cực đôn đốc thu hồi hoàn ứng, đảm bảo hoàn ứng đúng thời hạn theo
quy định.
- Xây dựng hình ảnh tài chính lành mạnh, có biện pháp, lộ trình đưa Công
ty niêm yết trở lại trên sàn giao dịch HOSE hoặc HNX.
- Từng bước đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu về mức quy
định hiện hành, lành mạnh hoá tình hình tài chính.
5. Kế hoạch công tác năm 2021 của Ban kiểm soát:
Sau Đại hội thường niên năm 2021, Ban kiểm soát sẽ lập Chương trình làm
việc cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát cũng như những
quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty để:
- Thực hiện công tác thẩm định các Báo cáo thẩm định về các báo cáo tài
chính, báo cáo tình hình SXKD và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội
dung thuộc thẩm quyền.;
- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty và các công ty con
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Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua Báo cáo tình hình thực hiện
công tác kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát.
Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin cảm ơn toàn bộ quý cổ đông đã tin tưởng
giao nhiệm vụ cho chúng tôi, xin cảm ơn HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hỗ
trợ cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Trân trọng./.
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Cao Thúy Nga
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