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BÁO CÁO 

Kiểm soát tình hình hoạt động SXKD  
của Công ty CP chế biến gỗ Thuận An năm 2018 

 

I . Kết quả kiểm tra giám sát năm 2018: 

1. Cơ cấu hoạt động của Ban kiểm soát: 

Ban kiểm soát Công ty CP chế biến gỗ Thuận An được đại hội cổ đông  

thường niên năm 2018 bầu chọn ngày 22 tháng 03 năm 2018 gồm 03 thành viện, tại 

phiên họp đầu ban kiểm soát đã bầu trưởng ban kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho 

từng thành viên, cơ cấu thành phần ban kiểm soát: 

 Bà Nguyễn Thu Hương : Trưởng ban kiểm soát  
- Chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban kiểm soát. Lập 

kế hoạch, thông báo kế hoạch kiểm soát cho các thành viên ban kiểm soát, cho 

HĐQT và ban điều hành Công ty. Thay mặt ban kiểm soát ký báo cáo và văn bản 

liên quan của ban kiểm soát; 

- Xem xét, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

của Hội đồng quản trị, ban điều hành; 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty; 

- Xem xét, kiểm soát việc thực hiện công tác đầu tư và quyết toán vốn đầu tư; 

- Xem xét, kiểm tra tình hình thực hiện hợp đồng mua và bán của Công ty; 

- Kiểm soát việc quản lý nợ và biện pháp thu hồi công nợ của Công ty; 

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng tài sản cố định của Công ty; 

- Tổng hợp báo cáo của các thành viên báo cáo trước HĐQT và Đại hội đồng cổ 

đông thường niên; 

- Kiểm soát báo cáo tài chính quí, năm, việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính 

của Công ty, HĐQT, Ban điều hành.  

  
Ông  Lê Tiến Luận : Thành viên ban kiểm soát. 

- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện 

kiểm soát   nguyên liệu đầu vào và thành phẩm tiêu thụ; 

- Kiểm soát đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư ra ngoài của Công ty; 



- Kiểm soát công tác đấu thầu, công tác ký kết, thực hiện và thanh lý các hợp đồng 

mua, bán của Công ty; 

- Kiểm soát việc xây dựng, thực hiện các định mức, giá thành, đơn giá tiền lương, 

giá mua bán vật tư, nguyên liệu của Công ty; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng ban kiểm soát. 

   
Ông Minh Quốc Sang : Thành viên ban kiểm soát 
- Phối hợp xem xét, kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp trong việc ban hành và thực 

hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty; 

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHLĐ, an toàn vệ 

sinh lao động và các chế độ khác với người lao động . 

- Kiểm soát tính hợp lý các văn bản Công ty ban hành. 

- Xem xét tính hợp lý, hợp pháp trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính 

của Công ty, xem xét, kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính quý, năm của 

Công ty; 

- Kiểm soát việc thực hiện định mức chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng ban kiểm soát. 

Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra giám sát theo từng quý, các thành viên ban 

kiểm soát thực hiện công việc kiểm soát độc lập theo nhiệm vụ được phân công, báo 

cáo trưởng ban kiểm soát bằng văn  bản, trưởng ban có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo. 

2.  Kết quả kiểm soát năm 2018 của ban kiểm soát : 

Trong năm 2018, ban kiểm soát thực hiện kiểm soát tại Công ty CP Chế biến 

gỗ Thuận An 04 đợt. Việc kiểm tra được các thành viên thực hiện theo nhiệm vụ 

được phân công, kết quả như sau:  

Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý hoạt động SXKD, kết 

quả thực hiện năm 2018 các chỉ tiêu đều đạt trên 100% kế hoạch năm, riêng chỉ tiêu 

sản lượng Tinh chế chỉ đạt trên 80% do sản phẩm kết hợp kính, sắt và ván. 

 Công ty đã thực hiện ghi chép, phản ảnh và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam; Việc bảo quản sổ sách kế toán, 

lưu trữ hồ sơ kế toán đúng quy định; 

Công ty thực hiện ký kết hợp đồng lao động với người lao động đầy đủ, thực 

hiện chế độ cho người lao động đúng theo qui định của pháp luật. 

Công ty chi trả lương theo đúng thang bảng lương đã xây dựng làm căn cứ 

đóng BHXH – BHYT – BHTN. Tiền lương thực tế trả theo công việc cho từng 

chức danh. 

Công ty xây dựng kế hoạch trang bị BHLĐ; bồi dưỡng độc hại đúng theo chế 

độ quy định của Nhà nước. 



Công ty thực hiện việc mua sắm vật tư thiết bị, đầu tư xây dựng cơ bản theo 

đúng quy định của Tập đoàn và các quy định của Nhà nước.  

Năm 2018 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của 

nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra cụ thể như sau: 

 

Một số chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo đã được kiểm toán: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 
năm 2018 

Thực hiện  
năm 2018 

Tỷ lệ %  
so KH 

 

% so với 
2017 

1 Tổng doanh thu Tr đồng 586.000 603.205 102,94 106,29 

2 Tổng chi phí Tr đồng 568.200 581.382 102,32 106,25 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr đồng 17.800 21.823 122,60 107,38 

4 Tỷ suất LN/DT % 3,04 3,62 119,10 101,02 

5 Thuế TNDN Tr đồng 3.600 4.422 122,83 107,04 

6 Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 14.200 17.401 122,54 107,46 

  Tỷ suất LN/vốn góp % 13,65 16,73 122,54 107,46 

 

Thành viên Hội đồng quản trị gồm 7 người,  Ban điều hành 03 người. Hội đồng 

quản trị thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và triển khai công việc cho 

ban điều hành thông qua các nghị quyết. Ban điều hành thực hiện điều hành Công ty  

theo nghị quyết hội đồng quản trị; 

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp 04 phiên định kỳ và ban hành 04 

Nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Trong các cuộc họp, HĐQT đã có những ý kiến đánh giá công tác kiểm tra, 

giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành trong từng 

quý. Từng thành viên HĐQT đã phát huy vai trò của mình trong việc tham gia giám 

sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Trong quá trình họp, các thành viên Hội đồng quản trị thẳng thắn góp ý đối với 

Ban điều hành nhằm tìm ra những giải pháp đúng đắn để hoàn thành nhiệm vụ sản 

xuất kinh doanh. 

 

STT 
Số 

Nghị quyết 
Ngày Nội dung chính 



1 01/2018 31/01/2018 

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 & Thông qua một số chỉ 
tiêu kế hoạch SXKD năm 2018. 

- Thống nhất các ý kiến báo cáo của Ban kiểm soát và các đề 

xuất. Đề nghị ban điều hành thực hiện theo các đề nghị của 

Ban kiểm soát. 

- Một số nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2018. 

- Thống nhất các giải pháp để thực hiện kế hoạch năm 2018 

của ban điều hành Công ty. 

- Thống nhất giao ban điều hành xây dựng phương án chiến 

lược kinh doanh dài hạn của Công ty. 

2 02/2018 09/4/2018 

- Thống nhất báo cáo kết quả SXKD quý 01 và kế hoạch 

SXKD quý 02/2018 của Công ty.  

- Thống nhất các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 02 năm 

2018 của ban điều hành Công ty.  

- Thống nhất các nội dung trong dự thảo phân công nhiệm vụ 

cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty 

nhiệm kỳ 2018-2023. 

- Thống nhất rà soát và ban hành quy chế nội bộ về quản trị 
Công ty theo đúng điều lệ Công ty và quy định của Tập đoàn. 

- Tập trung hoàn thiện hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh 

của Công ty. 

3 03/2018 06/8/2018 

- Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 & Một số chỉ 

tiêu kế hoạch SXKD quý 3/2018. 

- Thống nhất các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 3 năm 

2018 của ban điều hành Công ty. 

- Giao Ban điều hành Công ty tập trung chỉ đạo và theo dõi 

công tác SXKD tại Chi nhánh Bình Phước. 

- Rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí quản lý, chi phí 

bán hàng và hao hụt nhiên liệu. Tiết giảm tối đa việc lãng phí 

trong quá trình sản xuất, để tăng hiệu quả trong SXKD. 

- Xây dựng phương án nhân sự để ổn định tổ chức, tập trung 

nguồn lực cho công tác SXKD. Đề xuất phương án bổ sung 

nhân lực quản lý chuyên môn có trình độ, để đáp ứng yêu cầu 

tổ chức sản xuất tại Công ty. 

4 04/2018 13/11/2018 

- Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2018. Thông qua 

một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD quý 4 năm 2018. 

- Thống nhất với các giải pháp để thực hiện kế hoạch quý 4 

năm 2018 của ban điều hành Công ty để tập trung hoàn thành 

kế hoạch năm của Công ty, đảm bảo theo Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông đã thông qua. 

- Thống nhất rà soát để xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch 



đầu tư XDCB năm 2019 của Công ty. 

3. Kiến nghị và kết luận:  

Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty CP chế biến gỗ Thuận 

An đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội 

đồng cổ đông đã đề ra. Năm 2019 dự báo vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn.  

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019, ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị 
và ban Tổng giám đốc tiếp tục phát huy những thành quả đạt được của năm 2018 

đồng thời đề ra phương hướng cụ thể cho năm 2019 nhằm tăng cường hơn nữa công 

tác kiểm soát tiêu hao vật tư, nguyên liệu, kiểm soát kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, 

đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, tạo uy tín với khách hàng. 

II. Kế hoạch kiểm soát năm 2019: 
 Năm 2019, ban kiểm soát lên kế hoạch kiểm soát thường kỳ Công ty CP chế 

biến gỗ Thuận An tại trụ sở Công ty 4 lần/năm, vào các ngày từ 20 đến 25 của tháng 

đầu quý. Ngoài ra sẽ có những đợt kiểm soát đột xuất theo yêu cầu của HĐQT hoặc 

khi BKS phát hiện có vấn đề bất thường trong hoạt động của công ty. Thành viên 

ban kiểm soát thực hiện kiểm soát theo nhiệm vụ được phân công.  

Trên đây là toàn bộ kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2018 và kế 

hoạch kiểm soát năm 2019 của ban kiểm soát Công ty CP chế biến gỗ Thuận An. 

Cho đến thời điểm này, Ban kiểm soát chưa phát hiện bất kỳ trường hợp bất 

thường nào trong các mặt hoạt động cũng như tài chính của Công ty . 

Ban kiểm soát cho rằng các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều 

hành và cán bộ quản lý khác của Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc 

quản lý, điều hành Công ty. 

 

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- Lưu : VT, BKS 

CTCPCBGTA. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

  Nguyễn Thu Hương 
 


