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BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 
(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018) 

 

 

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp 
dụng đối với công ty đại chúng; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2; 

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo tình hình kiểm tra kiểm soát tại Công ty Cổ phần  Đầu 
tư Xây dựng 3-2 trong năm 2017, như sau: 

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng Kiểm soát 
viên (chưa khấu trừ thuế TNCN): 

Số 
tt Họ và tên Chức danh 

Số tháng 
công tác 

Thù lao 

(đồng) 
Ghi chú 

1 Bà Phan Thị Thanh Xuân Trưởng ban 8 135.000.000  

2 Bà Phạm Thị Thùy Tiên Kiểm soát viên 8 94.500.000  

3 Ông Văn Hoàng Tùng Kiểm soát viên 12 141.750.000  

4 
Ông Nguyễn Mai Khánh 
Trình 

Trưởng ban 4 67.500.000  

5 Ông Lý Thanh Châu Kiểm soát viên 4 47.250.000  

 Tổng cộng:  486.000.000    

2. Tổng kết các cuộc họp của BKS và kế luận, kiến nghị của BKS: 

STT Thành viên BKS  Chức vụ  

Ngày bắt 
đầu/không còn 
là thành viên 

BKS 

Số buổi 
họp BKS 
tham dự 

Tỷ lệ 
tham dự 

họp  

Lý do 
không 

tham dự 
họp  

1 
Bà Phan Thị 
Thanh Xuân 

Trưởng ban 21/4/2017. 04/7 57% 
Bầu bổ sung 
21/4/2017 

2 
Bà Phạm Thị 
Thùy Tiên  

Thành viên 21/4/2017. 05/7 71% 
Bầu bổ sung 
21/4/2017 
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3 
Ông Văn Hoàng 
Tùng 

Thành viên 11/12/2008 07/7 100%  

4 
Ông Nguyễn Mai 
Khánh Trình 

Trưởng ban 
21/4/2016 
21/4/2017 

02/7 28% 
Miễn nhiệm 

từ 
21/4/2017 

5 
Ông Lý Thanh 
Châu 

Thành viên 
25/4/2014 
21/4/2017 

02/7 28% 
Miễn nhiệm 

từ 
21/4/2017 

- Ngày 24/3/2017, BKS họp đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét Báo 
cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty 
TNHH Hãng Kiểm toán AASC 

- Ngày 30/3/2017, Ban Kiểm soát họp xem xét đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá 
nhân của ông Nguyễn Mai Khánh Trình – Trưởng BKS và ông Lý Thanh Châu – Thành viên 
BKS và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua. 

- Ngày 22/4/2017, căn cứ kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát công 
ty nhiệm kỳ 2014-2019 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Ban Kiểm soát đã họp và thống 
nhất bầu Trưởng BKS là bà Phan Thị Thanh Xuân kể từ ngày 22/4/2017. Ban Kiểm soát 
gồm 03 thành viên: Bà Phan Thị Thanh Xuân – Trưởng ban, bà Phạm Thị Thùy Tiên – 
Thành viên và ông Văn Hoàng Tùng – Thành viên và phân công trách nhiệm từng thành viên 
Ban Kiểm soát trong công tác kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Công ty. 

- Ngày 27/5/2017, Ban kiểm soát họp về việc xác định và thống nhất mức thù lao của 
các thành viên Ban Kiểm soát. 

- Ngày 27/5/2017, Ban kiểm soát tổ chức cuộc họp về việc xác định mức thù lao cho 
thành viên Ban kiểm soát Cty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, nhiệm kỳ 2014-2019. Tham dự 
có bà Phan Thị Thanh Xuân, ông Văn Hoàng Tùng và bà Phạm Thị Thùy Tiên; Đồng thời 
triển khai và thực hiện việc soát xét hoạt động các Phòng chuyên môn tại Văn phòng Cty. 
Thành phần tham dự Ban kiểm soát có mặt đủ 03 người, cùng có sự tham dự của  đại diện 
các Phòng có ông Nguyễn Hoàng Điệp là Trưởng phòng Nhân sự, ông Nguyễn Xuân Hiếu là 
Trưởng phòng Tài chính và ông Nguyễn Thế Phi là Trưởng phòng Kinh doanh. 

- Ngày 17/8/17, BKS họp kiểm tra hoạt động các Phòng chuyên môn tại Văn phòng 
Cty. Thành phần tham dự Ban kiểm soát có đủ 03 thành viên;  đại diện các Phòng có Trưởng 
phòng Tài chính, Trưởng phòng Kinh doanh và Phó trưởng phòng Đầu tư;  

- Ngày 20/12/17, BKS họp kiểm tra hoạt động tại các Phòng chuyên môn tại Văn 
phòng Cty. Thành phần tham dự Ban kiểm soát tham dự đủ 03 thành viên và đại diện các 
Phòng Trưởng phòng Tài chính, Trưởng phòng Kinh doanh và Phó trưởng phòng Đầu tư; 

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty: 

- Ngày 27/5/2017, Ban Kiểm soát tổ chức họp kiểm tra tại Văn phòng Công ty về hậu 
kiểm tra kết quả Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017; tình hình nhân sự của Công 
ty, quy định chế độ tiền lương; công tác quản lý An toàn – Vệ sinh lao động, Hệ thống quản 
lý OHSAS. Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD và đánh giá kết quả hoạt động SXKD trong 
kỳ; tình hình theo dõi thực hiện hợp đồng mua bán, cung ứng vật tư thiết bị tại Công ty; 
tình hình theo dõi hợp đồng bán hàng tại các đơn vị chi nhánh của Công ty. Tình hình thực 



___________________________________________________________________________ 
Báo cáo của BKS năm 2017. 

 

3

hiện báo cáo tài chính công ty trong kỳ; tình hình theo dõi công nợ phải thu, sử dụng các quỹ 
năm 2016; tình hình tổ chức thực hiện chương trình kế toán mới; tình hình thực hiện giải 
quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có)... 

- Ngày 17/8/2017, Ban Kiểm soát tổ chức họp kiểm tra tại Văn phòng Công ty về tình 
hình thực hiện báo cáo tài chính trong kỳ; tình hình theo dõi công nợ phải thu, sử dụng các 
quỹ trong kỳ. Kiểm tra Báo cáo tình hình hoạt động SXKD trong kỳ; tình hình thực hiện phát 
hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP năm 2017). Tình hình 
mua sắm đầu tư tài sản, máy móc thiết bị; tình hình thực hiện dự án Xưởng bê tông Thạnh 
Phước về tiến độ, chi phí đầu tư, các hạng mục đã hoàn thành; kiểm tra tình hình thực hiện 
giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có). 

- Ngày 20/12/2017, Ban Kiểm soát tổ chức họp kiểm tra tại Văn phòng Công ty về 
tình hình thực hiện báo cáo tài chính trong kỳ; tình hình theo dõi công nợ phải thu, sử dụng 
các quỹ trong kỳ. Kiểm tra Báo cáo tình hình hoạt động SXKD trong kỳ; tình hình thực hiện 
các hợp đồng mua bán, cung ứng vật tư, nguyên liệu phân cấp theo quy định của Công ty. 
Tình hình mua sắm đầu tư tài sản, máy móc thiết bị năm 2017; tình hình thực hiện công tác 
quyết toán, định mức theo quy định; tình hình thực hiện dự án Xưởng bê tông Thạnh Phước 
về tiến độ, chi phí đầu tư, hạng mục hoàn thành; kiểm tra tình hình thực hiện giải quyết các 
đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có). 

 Qua kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát có  ý kiến như sau: 

+ Ghi nhận theo kết luận kiểm tra thuế số 7933/KL-CT, ngày 16/5/2017 của Cục thuế 
tỉnh Bình Dương ban hành gồm các loại thuế về số liệu kê khai và số liệu kiểm tra giống 
nhau. Đoàn kiểm tra thuế không có yêu cầu và kiến nghị gì thêm. 

+ Các khoản tạm ứng đảm bảo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, không xảy ra 
tình trạng chiếm dụng vốn công ty dùng cho mục đích cá nhân, việc đối chiếu được thực hiện 
hàng quý. 

+ Công ty độc lập cao về mặt tài chính, trang trải các khoản đầu tư vào tài sản bằng 
nguồn vốn chủ sở hữu là chủ yếu. Tỷ lệ này ổn định qua các thời kỳ chứng tỏ việc quản trị 
hoạt động của công ty tính đến yếu tố an toàn cao, ít chiếm dụng nhà cung cấp. 

+ Qua đánh giá, khả năng thực hiện đạt khoảng 90% kế hoạch năm. Tuy nhiên công ty 
không có chủ trương điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh mà tăng cường giám sát hoạt 
động hướng đến đạt được 100% mục tiêu lợi nhuận trong năm tài chính 2017. Điều này cho 
thấy Công ty xác định được những thuận lợi, khó khăn của mình, không đầu tư khai thác dàn 
trải mà chú trọng đến hiệu quả hoạt động thực sự. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu và thực hiện 
chuyển đổi phân khúc thị trường, thay đổi cơ cấu khách hàng ở mảng xây lắp (từ chủ yếu là 
nhà nước sang tư nhân, tìm kiếm đối tác là các công ty bất động sản, các công ty xây dựng 
lớn…), tìm kiếm các nhà thầu phụ có năng lực và giá thành tốt để nâng cao năng lực cạnh 
tranh đã được công ty xác định trong phương hướng kinh doanh cần được thực hiện rốt ráo. 

+ Doanh thu mảng cống bê tông đang đóng góp tốt vào hoạt động sản xuất kinh doanh 
nên những khó khăn được nêu ra ở xưởng bê tông Long Nguyên cần được khắc phục nhanh 
để ổn định tình hình sản xuất, nắm bắt cơ hội kinh doanh đang thuận lợi. 

4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc (TGĐ) và các người điều 
hành khác: 
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Trong năm qua, Ban Kiểm soát không có nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, không thấy 
điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 
đốc và lãnh đạo quản lý điều hành tại các cơ sở tực thuộc của Công ty, tất cả đều tuân thủ 
Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật có liên quan; triển khai và thực hiện 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Nghị quyết Hội đồng quản trị và 
công bố thông tin đúng theo quy định. 

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGĐ và các 
cổ đông: 

- Trong năm, Ban Kiểm soát đã nhận được các văn bản như Nghị quyết, Quyết định, 
Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của các Tiểu ban thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty 
trong quá trình tổ chức thực hiện. Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của 
Hội đồng quản trị công ty được tổ chức hàng quý và đột xuất. Các vấn đề trọng yếu của 
Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và 
Ban Tổng Giám đốc công ty. 

- Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận 
chuyên môn của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt 
động của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát. 

           

   
Nơi nhận:                                                                 
- ĐHĐCĐ thường niên 2018; 
- Thành viên HĐQT; 
- Ban Tổng Giám đốc; 
- Thành viên BKS; 
- Thư ký HĐQT Cty;                                                                      
- Lưu BKS.           
 
 
 
 
 
       

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 
 
  

 
 


