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CTY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM  HÓC MÔN 

 

BAN KIỂM SOÁT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

          Tp.Hồ Chí Minh, ngày    tháng 03 năm 2019 

 

BÁO CÁO HO T ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  

 NĂM 2018 
 

            

Kính gửi :  Đ I HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

         

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đã được Luật Doanh nghiệp ban hành 

số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

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

phẩm Hóc Môn đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; 

Căn cứ báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018 đã được 

kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) và 

kết quả các kỳ kiểm tra, giám sát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt 

động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.  

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả các hoạt động 

trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:  

I. HO T ĐỘNG TRONG NĂM CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

Trong năm 2018 với sự hỗ trợ và tạo điều kiện của HĐQT và Ban giám đốc 

Công ty , Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình với những nội dung 

sau:  

1. Hoạt động giám sát: 

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 

của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc trong công tác quản lý thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 

2018. 

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban 

giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các 

định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ 

trương của Đại hội cổ đông.  

- Ban Kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT. Trong các cuộc 

họp, Ban Kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, 

công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty.  
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Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát luôn nhận được 

sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán 

bộ quản lý trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội 

đồng cổ đông giao;  

Đối với cổ đông Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ 

đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc. 

2. Một số hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát:  

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy 

định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện 

công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo 

tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; 

kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,… của Công ty; kiểm soát chi phí, 

doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo 

cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội dồng cổ đông thường 

niên. 

Ban Kiểm soát đã thực hiện 06 phiên công tác kiểm toán nội bộ và họp năm 

2018 như sau: 

STT Ngày tháng Nội dung / Địa điểm Ghi chú 

01 
09 giờ 00 

Ngày 24/01/2018 
 Kiểm tra Báo cáo tài chính quý 4/2017. 03 người tham dự 

02 
09 giờ 00 

Ngày 27/04/2018 

-Tham dự Đại hội đồng thường niên năm 

2018. 

- Họp triển khai công tác kiểm soát 2018 

03 người tham dự 

 

03 người tham dự 

 

03 
09 giờ 00 

Ngày 04/05/2018 
Kiểm tra Báo cáo tài chính quý 1/2018. 03 người tham dự 

04 
09 giờ 00 

Ngày 16/07/2018 
Kiểm tra Báo cáo tài chính quý 2/2018. 03 người tham dự 

05 
09 giờ 00 

Ngày 18/02/2018 
Kiểm tra Báo cáo tài chính quý 3&4/2018. 03 người tham dự  

06 
16 giờ 00 

Ngày 18/02/2018 

Họp Ban Kiểm soát về việc đánh giá quá 

trình hoạt động Ban Kiểm soát năm 2018. 
03 người tham dự 

 3. Thù lao và các chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018: 

STT H  và t n  Ch c vụ Thù lao  đồng  

01 Lê Văn T o Trưởng Ban 12.000.000 

02 Trần Thanh Phúc Thành viên 12.000.000 

03 Liêu Minh Hiền Thành viên 12.000.000 

 Cộng  36.000.000 
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Ban Kiểm soát nhận thù lao trong năm 2018 đúng với mức thù lao đã được 

Hội đồng quản trị thông qua. Ngoài ra, trong năm Ban Kiểm soát và các thành viên 

không sử dụng chi phí nào để hoạt động. 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÌNH HÌNH HO T ĐỘNG KINH DOANH 

CỦA CÔNG TY : 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018: 

a. Hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn:  

Trong năm 2018 đang trong quá trình thi công các hạng mục công trình, dây 

chuyền giết mổ thủ công ,dây chuyền giết mổ công nghiệp, hoàn tất các thủ tục pháp 

lý để được UBND Thành phố và các Sở cấp giấy phép hoạt động thủ công. 

* Về công tác tài chính, Trong năm tổng doanh thu  là 8,185 t  đồng đạt 

64,49% so với kế hoạch  trong đó doanh thu tài chính 323 triệu đồng  đạt 215,43  

so với kế hoạch  .Tổng chi phí 12,775 t  đồng đạt 84,41  so kế hoạch.Lợi nhuận 

sau thuế lỗ 4,590 t  đồng  

b.  Báo cáo tài chính năm 2018 và công tác kế toán: 

Việc tính toán ghi chép các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế 

độ, nguyên tắc, sử dụng, luân chuyển, lưu trữ bảo quản, bảo đảm tính hợp pháp, hợp 

lệ của chứng từ. 

Công tác ký kết hợp đồng xây dựng, chi phí đầu tư vào các dự án được hạch 

toán theo đúng qui định và dự toán được phê duyệt. 

Nhìn chung số liệu trên báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên 

các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính đến thời điểm 31/12/2018 của công ty.  

Kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc 

cùng ngày, đồng thời phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 

hiện hành và các quy định của pháp luật có liên quan. 

Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu về Báo cáo tài chính và kết quả kinh 

doanh do Hội đồng quản trị và Giám đốc trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên 

năm 2018 sau khi được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán 01/03/2019 của Công ty 

TNHH Kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt  VIETVALUES . 

2. Nhận xét, đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, 

Ban Tổng giám đốc: 

a. Đối với Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, quản lý hoạt động của Công ty theo đúng quy định 

pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông đề ra 

cụ thể như sau: 

+ Chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đưa dây chuyền giết mổ 

công nghiệp và thủ công vào hoạt động song song , sau cho có hiệu quả. 

 + Chỉ đạo về việc xây dựng phương án kinh doanh trong đó xác định được đơn 

giá gia công giết mổ thủ công và công nghiệp. 



Báo cáo Ban Kiểm soat 2018 4 

+ Chỉ đạo hoàn chỉnh tài liệu phụ vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2019. 

b. Hoạt động quản lý điều hành của Ban giám đốc: 

- Các quy trình hoạt động của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng 

pháp luật; các chế độ, quyền lợi của CBCNV, NLĐ được thực hiện theo đúng Luật 

lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể:  

+ Thực hiện ký kết hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định của 

Bộ Luật lao động. 

+ Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV.  

+ Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động 

như đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ 

đúng quy định. 

c. Đánh giá kết quả các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018:  

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 

của HĐQT và Ban điều hành về các mặt: kinh doanh, công tác đầu tư phát triển, công 

tác tài chính và các mặt công tác khác của Công ty.  

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HO T ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TRONG NĂM 2018:  

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn qui định. Mỗi thành 

viên trong Ban Kiểm soát đều nỗ lực nghiên cứu và đi sâu sát vào hoạt động kinh 

doanh của Công ty để có những ý kiến đóng góp kịp thời trong công tác điều hành 

của HĐQT và Ban điều hành. 

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng 

giao cho nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn 

một cách có hiệu quả. nhờ có sự giúp đỡ tạo điều kiện của HĐQT, Ban Gíam đốc và 

tập thể CB.CNV Công ty. 

IV. KẾ HO CH CÔNG TÁC NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT: 

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo 

chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban 

Kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến : 

- Các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty.  

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2019.  

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của mình.  
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V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:  

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 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:  

- Dây chuyền giết mổ công nghiệp cũng như thủ công đã đi vào hoạt động, đề 

nghị Ban Giám Đốc xây dựng chính sách kinh doanh để thu hút được nhiều khách 

hàng góp phần tăng hiệu quả kinh doanh của nhà máy. 

 - Cần tập trung hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường vì đây là điều 

kiện cần và đủ cho nhà máy trong quá trình kinh doanh. 

- Chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn treo trên tài khoản chi phí xây 

dựng cơ bản dở dang cần hoàn thiện hồ sơ đề được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho công ty.  

- 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, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.  

- Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tòan hệ thống của đơn vị. 

đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất kinh doanh . 

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và kế hoạch công tác năm 

2019 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty 

Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn thông qua.  

Trân trọng kính chào. 

 
 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                      

-Trình ĐHĐ cổ đông 

-HĐQT Công ty 

-Lưu BKS Công ty 

TM. BAN KIỂM SOÁT  

Trưởng Ban Kiểm soát 

 

 

 

 

 

LÊ VĂN TÈO 
  

 


