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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  CAO SU VN 

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                  Số:      /BKS-TAC Bình Dương, ngày 24 tháng 02  năm 2021 

 

 

BÁO CÁO  
Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát 

Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An năm 2021 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ 

Thuận An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/03/2021; 

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần 

chế biến gỗ Thuận An số 01/2021/NQĐHĐCĐ-TAC ngày 18/03/2021; 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam và tình hình thực tế tại đơn vị. 

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An, báo cáo trước Đại 

hội đồng cổ đông về nội dung, kết quả kiểm tra giám sát như sau: 

I.  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó 01 thành viên chuyên trách 

được bầu là trưởng Ban kiểm soát và 02 thành viên kiêm nhiệm.  

- Ban kiểm soát đã lập kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo 

hoạt động của công ty phù hợp với Điều lệ, Quy chế và các quy định của pháp 

luật hiện hành.  

- Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội 

đồng quản trị, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài 

chính, thẩm định Báo cáo tài chính. 
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- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến về các nội 

dung được thảo luận trong phiên họp, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản 

trị, Ban Tổng Giám đốc trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. 

- Ngoài các cuộc họp để thực hiện kiểm tra định kỳ, Ban kiểm soát thường 

xuyên trao đổi các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công 

ty, nhằm nắm bắt kịp thời và có những đề xuất phù hợp với tình hình thực tế tại 

đơn vị. 

II.  KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT 

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021, tích cực, chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị để có các chỉ đạo kịp thời, đáp ứng tốt 

yêu cầu nhiệm vụ.  

- Hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng với quy định của 

Pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và các quy 

định hiện hành có liên quan. 

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 

- Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong công tác chỉ đạo và 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành năm 2021. Trước 

diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid 19, Ban Tổng Giám đốc công 

ty luôn chủ động, bám sát các mục tiêu, định hướng, đề ra nhiều giải pháp tháo 

gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhất kế hoạch đã đề ra. 

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản 

trị giao, luôn tuân thủ các chế độ, quy định, chính sách Pháp luật, Điều lệ, Quy 

chế, Nghị quyết trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 
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3. Về công tác thẩm định Báo cáo tài chính 

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi đơn vị kiểm 

toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (báo cáo 

kiểm toán số 149/BCKT/TC/NV9 ngày 19/02/2022). Kiểm toán viên đã đưa ra ý 

kiến kiểm toán dạng chấp nhận toàn phần như sau: “Báo cáo tài chính đã phản 

ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của 

Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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”. 

- Qua công tác thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, Ban kiểm soát thống 

nhất số liệu, chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cũng như ý kiến nhận xét của đơn vị 

kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. 

4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 

- Năm 2021 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty với nhiều biến động 

và trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, khi tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng 

phức tạp. Công ty phải thực hiện 3 tại chỗ trong quý 3/2021 tại Chi nhánh Bình 

Phước và phải tạm ngừng sản xuất hơn 2 tháng của nhà máy đóng tại Bình 

Dương. Việc phải thực hiện 3 tại chỗ đã làm phát sinh nhiều chi phí, cộng thêm 

nguyên vật liệu đầu vào thiếu ổn định, giá cả tăng cao, thiếu cont rống xuất hàng, 

lao động trực tiếp tại hai nhà máy giảm, điều này ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty.  

- Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh thực tế năm 2021, Hội đồng 

quản trị công ty đã trình và được Tập đoàn thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch 

SXKD năm 2021, Chủ tịch HĐQT công ty đã ký quyết định điều chỉnh kế hoạch 

SXKD năm 2021 theo nội dung chủ sở hữu (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt 

Nam) đã duyệt. 
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- Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành 

sản xuất cùng với những giải pháp kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Tổng 

Giám đốc Công ty phấn đấu hoàn thành tốt nhất kế hoạch đã đề ra.  

- Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 thực hiện cụ thể như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

2021 

Thực hiện 

năm 2021 

% so với 

KH năm 

1 Tổng doanh thu Tr đồng 530.429 532.843 100,46 

  Doanh thu SXKD Tr đồng  512.149 510.842 99,74 

  Doanh thu HĐTC Tr đồng  17.850 21.382 119,79 

  Thu nhập khác  Tr đồng 430 619 144,00 

2 Tổng chi phí Tr đồng 513.421 513.179 99,95 

3 Lợi nhuận trước thuế Tr đồng 17.008 19.664 115,61 

4 Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 13.575 15.674 115,46 

5 Tỷ suất LNTT/VĐL % 16,35 18,91 115,61 

6 Chia cổ tức % 8,5 8,5 100,00 

III.  KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

- Năm 2022 dự kiến vẫn là một năm với nhiều khó khăn cho ngành chế biến 

gỗ xuất khẩu nói chung và Gỗ Thuận An nói riêng, khi tình hình dịch bệnh 

Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2022, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị với nội dung như sau: 

+ Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo sức khỏe, an 

toàn cho người lao động và ổn định sản xuất. 

+ Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, tổ chức sản xuất, nhằm tăng năng suất 

lao động. 

+ Đẩy nhanh tiến độ cải tạo xưởng kho sấy tại chi nhánh Bình Phước để mở 

rộng mặt bằng sản xuất. 

+ Chủ động tìm kiếm thêm nhà cung cấp, đảm bảo đủ nguyên liệu liệu sản 

xuất và có giá cả tốt nhất.  
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+ Tăng cường công tác kiểm soát tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết giảm chi 

phí tối đa để giảm giá thành tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. 

+ Kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đảm bảo giao hàng 

đúng tiến độ, tạo uy tín với khách hàng, giữ vững khách hàng truyền thống và 

phát triển khách hàng mới có giá trị kinh tế cao. 

Trên đây là báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty 

Cổ phần chế biến gỗ Thuận An năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem 

xét. 

Trân trọng kính trình./.                                                                                                        

                                                        

                                                            TM. BAN KIỂM SOÁT 

                                                               TRƯỞNG BAN 
Nơi nhận: 

- Các cổ đông;                                                                                  (đã ký)  
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ; 

- Đăng Web công ty;                                                                             Đặng Thị Dung 

- Lưu : VT, BKS Công ty. 

 


