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CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 01/2021/BC-BKS 

 
Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 06 năm 2021 

 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 

 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021 
 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox 
Kim Vĩ; 

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được qui định trong Điều lệ của Công 
ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ. 

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất 
nhập khẩu Inox Kim Vĩ. 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp 
và Điều lệ công ty, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các 
hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với nội dung cụ thể như sau: 

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 

1. Cơ cấu Ban kiểm soát  

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các thành viên: 

STT Họ và tên Chức vụ 
1 Bà Nguyễn Đài Trang Thành viên 
2 Ông Nguyễn Tăng Minh Đức Thành viên 

2. Phân công công việc Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo 
mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành  viên ở mỗi công 
việc được phân công đều  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng 

Kiểm soát viên trong năm 2020 

1 
Bà Nguyễn 
Đài Trang 

Thành viên 

Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm 
vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng 
khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các 
thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của 
ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau: 
 Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ 
nhiệm; 

 Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; kiểm tra 
Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty; 

 Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên; 
 Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong 

thực hiện các nhiệm vụ được giao. 
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2 
Ông Nguyễn 
Tăng Minh 

Đức 
Thành viên 

 Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông và phân chia cổ tức hàng năm; 

 Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, 
nội quy Quy chế của Công ty; 

 Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ 
của Công ty đã ban hành trong năm; 

 Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản 
xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; 

  Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp 
đồng kinh tế. 

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát: 

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật: 

 Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty 
đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty. 

 Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực 
và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, 
nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. 

 Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo 
Công ty về kế hoạch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm. 

 Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo 
cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội 
đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông. 

 Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty. 

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị Công ty: 

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và 
một số cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết 
định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được 
ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.  

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều 
hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi 
nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ 
đông. 

Năm 2020, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban 
Tổng Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát. 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan 
đến hoạt động chung của Công ty.  

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên: 

STT Họ và Tên Chức vụ Thù lao (đồng)/ năm Ghi chú 

1 Bà Nguyễn Đài Trang Thành viên 12.000.000  
2 Ông Nguyễn Tăng Minh Đức Thành viên  12.000.000  
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6. Cuộc họp của Ban kiểm soát: Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện 4 phiên họp 
vào thời điểm kết thúc mỗi quý để thông qua báo cáo tài chính tự lập của các quý. 

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI 
DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY. 

1. Hội Đồng Quản Trị 

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong 
năm 2020, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban 
điều hành công ty;  

 Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ảnh đầy đủ trung thực các 
hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp 
với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 

 HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các 
chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện 
pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; 

 Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của 
HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2020 của HĐQT đưa 
ra trước Đại hội đồng cổ đông. 

2 Ban điều hành 

 Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế 
hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành Công ty 

 Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách 
với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động. 

Kết luận: 

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng 
quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Công ty. 

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động 
chính như hoạt động mua hàng,bán hàng, kế toán, đầu tư… và đã kiến nghị với Hội đồng quản 
trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty 
ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả. 

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán. 

 Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy 
định. 

 Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào 
ngày 31/12/2020. 

 Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2020. 

 Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định. 
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2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất năm 2020. 

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong Báo cáo tài chính của Công 
ty đã được kiểm toán. 

3. Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2020: 

Chỉ tiêu 31/12/2020 31/12/2019 
Tổng Tài sản 725.783.630.371 904.988.599.601 

A.Tài sản ngắn hạn 390.085.044.266 505.161.295.084 
B. Tài sản dài hạn 335.698.586.105 399.827.304.517 

Tổng nguồn vốn 725.783.630.371 904.988.599.601 
A. Nợ phải trả 202.807.844.708 341.215.274.483 
B. Vốn chủ sở hữu 522.975.785.663 563.773.325.118 

 
Một số chỉ tiêu tài chính: 

CHỈ TIÊU Đơn vị tính Năm 2019 Năm 2020 

1, Chỉ tiêu về khả năng thanh toán       

Hệ số thanh toán ngắn hạn 
Lần 1,48 1,93 

(TSLĐ/Nợ ngắn hạn) 

Hệ số thanh toán nhanh 

Lần 0,68 0,68 TSLĐ – Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn       

Hệ số Nợ/Tổng Tài sản % 37,70 27,94 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 60,52 38,78 

3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động       

Vòng quay hàng tồn kho 

Vòng 2,12 1,28    Giá vốn hàng bán   

   Hàng tồn kho BQ 

Doanh thu thuần/Tổng Tài sản BQ Lần 0,7 0,44 

4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời       

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 0,94 -12,47 

Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần % 0,46 -12,40 

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ % 1,07 -7,77 

Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản BQ % 0,66 -5,56 

 

 Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích 
lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2020, các chỉ số  tài chính của Công 
ty cơ bản đảm bảo được khả năng thanh toán. Năm 2020, kết quả kinh doanh của Công ty bị thua 
lỗ do ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19 và những khó khăn trong việc tìm nguồn nguyên liệu mới 
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để đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành 
Công ty cũng đã có nhiều nỗ lực để ứng phó và giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19 cũng như thích ứng với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ. 

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021. 

 Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường năm 2021 để bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban 
kiểm soát 

 Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh 
phân công công việc cho phù hợp;  

 Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối 
hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn 
phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định 
của pháp luật; 

 Kiểm tra, thẩm định báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2021; giám sát các hoạt 
động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch 
xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đùng các quy định của Pháp luật. 

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu 
quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản 
xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:  

 Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và 
phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các 
chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ 
đông của Công ty.  

 Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.  

 Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo 
hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù 
hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ 
cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực 
hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.  

 Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù 
hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.  

 Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên 
tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.  

 Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận 
cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 
THÀNH VIÊN 

 


