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CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ 

SOVILACO 

---oOo--- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----o0o----- 

Số : ……/BC-BKS TP.HCM, ngày …… tháng …… năm 2021 

 

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh 

nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Nhân lực Quốc tế SOVILACO. 

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 đã được 

kiểm toán của Công ty CP Nhân lực Quốc tế SOVILACO. 

Ban kiểm soát xin trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Ban kiểm 

soát, kết quả thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hoạt động quản trị và  Ban điều hành 

của Công ty trong năm tài chính 2020 như sau : 

A. Thành phần và hoạt động của Ban kiểm soát: 

1. Thành phần : Ban kiểm soát công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO gồm 3 

thành viên : 

 Ông Chu Vĩnh Phúc   Trưởng ban 

 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Thành viên  

 Ông Trần Duy Long  Thành viên  

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020: 

- Căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát Công ty CP Nhân lực Quốc tế 

SOVILACO; Hoạt động của Ban kiểm soát tiến hành một cách chủ động đúng theo 

quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2020 Ban kiểm soát tiến hành họp 

theo quy định và thực hiện một số công việc như sau : 

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT nhằm duy trì thường xuyên 

việc giám sát các hoạt động để có những thông tin chính xác về tình hình sản xuất 

kinh doanh của Công ty . 

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

năm 2020 đối với Hội Đồng Quản Trị và Ban điều hành. 

- Thực hiện kiểm soát định kỳ; kiểm tra các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh; xem 

xét các báo cáo tài chính định kỳ hàng Quý của Công ty và Trường Trung cấp nghề 

Nhân Lực Quốc tế. 

- Thực hiện việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định. 

3.  Phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc: 

 Trong năm 2020 mối quan hệ giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc 

đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, cổ 

đông tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các Quy chế nội bộ.   

 

DỰ THẢO 
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B. Một số thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020: 

1.  Tình hình tổ chức Công ty: Công ty thanh lý hợp đồng lao động, điều chuyển công 

tác cho một số nhân sự và tuyển mới nhân sự  như sau  

a. Điều động nhân sự : 

Stt Họ Tên Chức vụ cũ Chức vụ mới Ghi chú 

1 Lê Việt Dũng TP TCHC Trưởng Phòng Thị trường 2.  

2 Nguyễn Quốc Việt TP Tư vấn 1 PGĐ phụ trách CN Nhật bản  

3 Hà Thị Minh Tâm Thủ quỹ PGĐ TT Du lịch  

b. Cắt giảm lao động: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Trưởng Phòng và các 

nhân viên Phòng Thị Trường 3 vào ngày 23/11/2020 (Phòng được thành lập từ năm 

2005). Toàn bộ CBCNV của Phòng có chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Nhật được học 

trong nước và Nhật bản,có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác xuất khẩu lao động. 

c. Tuyển thêm lao động : 

Stt Họ tên Nhân sự Chức vụ Mức lương 

1 Hoàng Lệ Châu Đã nghỉ hưu TP Kế toán  

2 Nguyễn Thị Kim Ngọc Đã nghỉ hưu TP Quản lý lao 

động và PTTT 

 

3 Lưu cẩm Tú Năm 2018 đã 

xin nghỉ việc 

vào làm lại. 

Phó trưởng 

phòng Tư vấn 2 

 

4 Đoàn Hồng Điệp Nhân viên cũ 

đã nghỉ việc 

vào làm lại. 

Thủ quỹ  

5 Nguyễn Thị Hoài Thu Tuyển mới Thư ký TGĐ  

6 Nguyễn Kim Tuyến Tuyển mới Kế toán  

7 Nguyễn Hoàng Phương Thuỳ Năm 2018 đã 

xin nghỉ việc 

vào làm lại. 

Chuyên viên   

8 Nguyễn Huỳnh Kim Yến Tuyển mới Chuyên viên  

 

2. Tình hình thực hiện sự chỉ đạo :  

- Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Công ty đã làm thủ tục chuyển đổi về 

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) từ tháng 10/2020. 

C. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát : 

I. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 : 

- Báo cáo tài chính của Công ty CP Nhân lực Quốc tế SOVILACO được lập vào ngày 

28/01/2021 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020; Báo cáo Kết quả hoạt 

động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính niên độ 
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2020. Báo cáo tài chính 2020 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và 

Kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán. 

- Báo cáo tài chính năm 2020 được lập đầy đủ mẫu biểu quy định, phù hợp với chuẩn 

mực kế toán Việt Nam; Chế độ kế toán Doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên 

quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chính Công ty tại ngày 31/12/2020. 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 : 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2020 Công ty đã 

thực hiện và đạt kết quả sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu cơ bản sau : 

        Đơn vị tính : 1.000.000 đồng 

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 

2020 

Thực hiện 

năm 2020 

Tỷ lệ % 

II.Doanh thu thuần 

về bán hang và cung 

cấp dịch vụ 

Tr.đ 23.065,37 19.062,53 82,64% 

Giá vốn hang bán Tr.đ  11.576,08  

Lợi nhuận gộp Tr.đ  7.486,45  

Doanh thu HĐTC Tr.đ  675,71  

Chi phí tài chính Tr.đ    

Chi phí bán hàng Tr.đ  306,83  

Chi phí QLDN Tr.đ  7.629,58  

Lợi nhuận từ HĐKD Tr.đ  225,75  

Thu nhập khác Tr.đ  25,12  

Chi phí khác Tr.đ  0.28  

Lợi nhuận khác Tr.đ  24,84  

Tổng lợi nhuận 

trước thuế 

Tr.đ 2.865,37 250,59 8,74% 

Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 

Tr.đ 2.292,29 89,53 3,90% 

 

2. Tình hình tài sản và nguồn vốn: Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2020 của 

Công ty đã được soát xét, phản ánh qua các chỉ tiêu tài chính tổng hợp về tài sản và 

nguồn vốn như sau : 

Stt CHỈ TIÊU ĐVT Số cuối năm Số đầu năm 

1. Tổng tài sản VNĐ 74.071.444.826 76.838.043.695 

1.1 Tài sản ngắn hạn : trong đó 

- Tiền và tương đương tiền 

 27.334.435.428 

2.165.879.490 

28.983.709.692 

2.442.742.845 

 - Đầu tư tài chính ngắn hạn 

- Tài sản ngắn hạn khác 

- Phải thu ngắn hạn 

 11.600.000.000 

656.838.403 

12.911.717.535 

11.600.000.000 

572.457.931 

14.368.508.916 
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1.2 Tài sản dài hạn :  46.737.009.398 47.854.334.003 

 - các khoản phải thu dài hạn 

- Tài sản cố định 

- Tài sản dở dang 

- Tài sản dài hạn khác 

 1.510.000.000 

41.936.887.479 

249.141.889 

3.040.980.030 

1.510.000.000 

43.011.564.408 

249.141.889 

3.083.627.706 

2 Tổng nguồn vốn  74.071.444.826 76.838.043.695 

2.1 Nợ phải trả 

- Nợ ngắn hạn 

- Nợ dài hạn 

 39.407.693.267 

10.471.167.704 

28.936.525.563 

42.249.911.286 

11.246.511.052 

31.003.400.234 

2.2 Vốn chủ sở hữu : Trong đó 

- Vốn điều lệ 

- Quỹ đầu tư phát triển 

- Nguồn kinh phí và quỹ khác 

- Lợi nhuận chưa PP 

 34.663.751.559 

32.708.580.000 

273.839.013 

603.173.856 

1.078.158.690 

34.588.132.409 

32.708.580.000 

273.839.013 

603.173.856 

1.002.539.540 

3 Cơ cấu tài sản    

 - Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản 

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 

% 

% 

36,90% 

63,10% 

37,72% 

62,28% 

4 Cơ cấu nguồn vốn    

 - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 

- Vốn CSH/Tổng nguồn vốn 

% 

% 

53,20% 

46,80% 

54,98% 

45,02% 

5 Hệ số thanh toán    

 - Hệ số thanh toán tổng quát 

(Tổng tài sản/nợ phải trả) 

- Hệ số thanh toán hiện thời (TS 

ngắn hạn/nợ ngăn hạn) 

- Hệ số thanh toán nhanh 

((TSNH – HTK)/Nợ ngắn hạn) 

- Hệ số thanh toán tức thời (Tiền 

và tương đương tiền/nợ ngắn 

hạn) 

 187,96% 

 

261,04% 

 

261,04% 

 

131,46% 

181,86% 

 

257,71% 

 

257,,71% 

 

124,86% 

 Căn cứ vào tình hình tài sản và nguồn vốn Công ty đảm bảo khả năng thanh toán. 

II.Ý kiến đánh giá về hoạt động Quản trị, điều hành Công ty năm 2020 :   

1. Hoạt động của HĐQT : 

- Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ Luật 

Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông và các quy định khác của Pháp luật.  

- Hội đồng Quản trị tiến hành họp định kỳ theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

HĐQT và tổ chức họp bất thường . Các phiên họp và Nghị Quyết của HĐQT ban hành 

đều thực hiện đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của 
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HĐQT thể hiện sự định hướng phát triển và phù hợp với tình hình thực tế quản lý và 

điều hành của Công ty . 

- Các Nghị quyết của HĐQTđều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông năm 2020 và được ban hành kịp thời. 

- Năm 2020 HĐQT ban hành các Nghị Quyết và các thông báo sau : 

a. Các Nghị quyết của HĐQT : 

 
 

Stt Số NQ Ngày Nội dung 
Thực 

hiện  

Thực 

hiện 

chưa 

hoàn 

thành 

Khô

ng 

thực 

hiện 

1 Nghị Quyết  37 22/04/2020 

1. Yêu cầu đơn vị tư vấn 

thoái vốn tạm ngưng việc 

ra chứng thư 

X 

  

   
2. Giao Ban điều hành thực 

hiện 
 

  

   

- Hoàn chỉnh bàn giao số 

liệu, chứng từ, tài liệu cuả 

CN Nhật bản 

 X  

   

- Hoàn thiện điều chỉnh xây 

dựng lại thang, bảng lương, 

Quy chế lương theo quy 

định mới 

 X  

   
- Công tác bàn giao doanh 

nghiệp 
X 

 
 

   
- Xây dựng kế hoạch sử dụng 

lao động 
 X  

   
3. Giao Ban điều hành hoàn 

chỉnh KH SXKD 2020 
 

  

   

- Điều chỉnh kế hoạch cụ thể, 

chi tiết theo mẫu của vụ 

KHTC 

 X  

   

- Xây dựng chỉ tiêu chi tiết 

cho từng quý các nhiệm vụ 

thực hiện và giải pháp thực 

hiện 

 X  

   

- Chuẩn bị số liệu, báo cáo tài 

chính, KH tài chính 5 năm 

cho nhiệm kỳ II của 

ĐHĐCĐ 

X   
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4. Giao Tổng giám đốc phân 

công soạn thảo, sửa đổi 

Điều lệ hoạt động của 

Công ty 

 X  

   

5. Giao TGĐ giải quyết 

những vấn đề thường nhật 

đang tồn đọng trong thời 

gian qua đã được HĐQT 

giám sát và kết luận tại 

cuộc họp HĐQT ngày 

21/04/2020 

 X  

   

6. Thực hiện chấn chỉnh nề 

nếp, lề lối làm việc , tuân 

thủ đúng quy định, quy 

chế, Điều lệ Công ty. 

X   

2 Nghị Quyết  38 13/05/2020 

1. Thông qua thời gian và địa 

điểm tổ chức ĐHĐCĐ 

thường niên 2020 

X 

  

   

2. Thông qua ngày đăng ký 

cuối cùng để thực hiện 

quyền tham dự ĐHĐCĐ 

X 

  

3 Nghị quyết 39 28/06/2020 
1 Thông qua chương trình 

Nghị sự ĐHĐCĐ 2020 
X 

  

   

3. Giao thư ký phối hợp với 

Phòng kế toán – Tài vụ rà 

soát, điều chỉnh các chỉ 

tiêu kinh doanh năm 2020 

X 

  

4 Nghị Quyết 41 28/08/2020 

1. Thông qua Thời gian và 

địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 

bất thường 

 X 

 

   

2. Thông qua ngày đăng ký 

cuối cùng để thực hiện 

quyền tham dự ĐHĐCĐ 

X  

 

5 Nghị quyết 42 23/10/2020 

1. Thông qua việc bầu chức 

danh Chủ tịch HĐQT đối 

với Ông Huỳnh Ngọc 

Thông 

X  

 

   

2. Thay đổi người đại diện 

pháp luật là Bà Phạm Thị 

Hồng Vân 

X  

 

 

 



7 

 

b. Các văn bản của HĐQT: 

- Công văn số 03/SVLC-HĐQT ngày 18/03/2020 về việc đồng ý tiếp nhận và bổ nhiệm 

Trưởng phòng Kế toán tài vụ đối với bà Hoàng Lệ Châu. 

- Công văn số 120/CV-SVLC thông báo về việc kết luận cuộc họp ngày 26/05/2020 

- Công văn số 04/SVLC-HĐQT ngày 08/07/2020 đồng ý bổ nhiệm Trưởng Phòng 

Quản lý và Phát triển thị trường đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngọc. 

- Công văn số 187/SVLC-HĐQT ngày 22/07/2020 thông báo kết quả lấy ý kiến ngày 

12/05/2020 về săp xếp tổ chức bộ máy, bố trí điều động nhân sự. 

- Công văn số 05/CV-SVLC-HĐQT ngày 19/08/2020 về việc báo cáo CSH về việc tổ 

chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2 . 

- Công văn số 07/SVLC-HĐQT ngày 21/09/2020 về việc giải quyết một số vấn đề 

pháp lý và công tác tài chính của Trường TCN Nhân lực Quốc tế. 

Do Công ty chưa có người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều 18 Nghị 

định 71/2017/CP-NĐ; Trưởng phòng TCHC điều chuyển sang Phòng thị trường nên : 

 Căn cứ khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty quy định nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) 

năm; điểm b khoản 3 Điều 114 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định quyền 

của cổ đông đối với nhiệm kỳ của HĐQT vượt quá sáu (06) tháng, đến nay nhiệm kỳ 

HĐQT đã quá 08 tháng HĐQT mới tổ chức ĐHĐCĐ để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 

II.  

- Do Công ty đang tiến hành thay đổi chủ sở hữu từ Bộ Lao động Thương binh Xã hội 

sang Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). 

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có 

hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021; Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban 

hành ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty. 

- Do Công ty chưa có người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều 18 Nghị 

định 71/2017/CP-NĐ; Trưởng phòng TCHC điều chuyển sang Phòng thị trường  

- Do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid kéo dài. 

 HĐQT đã báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Tổng Công ty Đầu tư và 

Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). 

 Ban kiểm soát cũng đã báo cáo nhiều lần với HĐQT và HĐQT cũng nhiều lần ra 

Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên do các vấn đề trên HĐQT ban 

hành Nghị quyết hoãn họp Đại hội đồng cổ đông. 

 Do phát sinh tranh luận về thẩm quyền của HĐQT và TGĐ về công tác tổ chức và cán 

bộ nên còn chậm trễ trong việc tái bổ nhiệm cán bộ (Bà Nguyễn Thị Hoài Thu – Phó 

Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Xuân Thuỷ - Hiệu Trưởng Trường) và thẩm quyền ban 

hành văn bản, quyết định mở lại hoạt động Chi nhánh Nhật bản (TGĐ ký không đăng 

ký hoạt động được tại Sở KH-ĐT) làm ảnh hưởng hoạt động chung của Công ty, Nhà 

trường. 
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2. Ban Điều hành: Căn cứ vào các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao, Ban điều hành không hoàn 

thành nhiệm vụ theo Nghị Quyết của cổ đông và HĐQT. 

2.1 Pháp lý Công ty: 

- Từ năm 2016 đến nay Công ty chưa cập nhập đổi giấy phép Xuất khẩu lao động theo 

quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

(Công ty đã và đang nỗ lực trình các cấp lãnh đạo có phương hướng giải quyết).  

- Đến ngày 25/12/2020 Công ty mới cập nhập đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp (thay đổi Tổng giám đốc Nghị Quyết ngày 19/12/2019, Chủ tịch 

HĐQT Nghị Quyết 23/10/2020). 

- Nhiệm kỳ 2015 – 2020 Công ty không có chức danh kế toán trưởng theo Điều 20 

Nghị định 174/2016/NĐ-CP. 

2.2 Thực hiện Nghị Quyết của HĐQT : 

-  Một số Nghị Quyết của HĐQT có thực hiện nhưng chưa hoàn thành. 

2.3 Thị trường : Thị trường chủ yếu của Công ty trong năm 2020 chủ yếu là thị trường 

Nhật bản (39LĐ)  và Hàn Quốc (21LĐ) 

- Căn cứ khoản 1 Điều 9 Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng giám đốc trước khi thực 

hiện hợp đồng XKLĐ, khai tác thị trường…phải báo cáo, trình phương án tài chính 

cho HĐQT phê duyệt. Tuy nhiên Tổng giám đốc chưa từng trình HĐQT phê duyệt . 

 

2.4 Đào tạo : Giáo dục nghề nghiệp (Mã ngành: 8532), Dạy ngoại ngữ và giáo dục định 

hướng đối với người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và theo nhu cầu xã 

hội (Mã ngành: 8559) 

- Do tình hình dịch covid các Công ty XKLĐ gặp nhiều khó khăn về việc tuyển lao 

động cho đối tác nên Nhà trường cũng bị ảnh hưởng trực tiếp trong việc đào tạo; Hoạt 

động của Nhà trường bị gián đoạn từ 15/10/2020 đến 13/01/2021 do quyết định của 

Hiệu trưởng hết hạn, Công ty chưa có quyết định mới. Tuy nhiên Nhà trường cũng có 

nhiều nỗ lực yêu cầu đối tác XKLĐ chuyển lao động về Nhà trường đào tạo và từng 

bước  chuyển hướng tăng nguồn thu từ liên kết đào tạo.    

- Công ty có Trường đào tạo tuy nhiên một số Phòng không đưa về Trường đào tạo mà 

đưa về các đơn vị khác hoặc đào tạo tại Công ty. Kết quả hoạt động của Nhà trường 

không hiệu quả cũng do một phần nguyên nhân này, làm ảnh hưởng chung đến hoạt 

động kinh doanh của Công ty. 

2.5 Hoạt động các Chi nhánh : Công ty có 02 chi nhánh tại Hà Nội và CN Nhật bản tại 

TP.HCM: 

-  Chi nhánh Nhật bản tại TP.HCM: Công ty vừa hoàn tất thủ tục đăng ký hoạt động Chi 

nhánh và cập nhập người đứng đầu Chi nhánh (tháng 3/2021). 

- Chi nhánh Hà Nội: căn cứ Nghị Quyết 30/HĐQT ngày 15/08/2019 về việc tạm ngưng 

02 Chi nhánh. Tuy nhiên qua xem xét cổng thông tin Quốc Gia Chi nhánh Hà Nội thể 

hiện tình trạng vẫn đang hoạt động, nhưng các báo cáo tài chính và tình hình hoạt 

động Chi nhánh Hà nội không được người đứng đầu Chi nhánh Hà nội báo cáo. 
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=> Công ty không nhận được các tờ khai thuế, báo cáo hoạt động … của 2 Chi nhánh. 

2.6  Các dự án của Công ty : Công ty có bốn dự án như sau : 

-  Đất 293.Điện Biên Phủ Phường 7, Quận 3 TP.HCM: 619 m2 (có tài sản trên đất làm 

văn phòng gồm một trệt, một lầu ) Công ty đã cho Công ty CP Kim loại màu Bắc Hà 

Thuê 48 năm với mục đích theo “Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất” (thuê làm 

Trung tâm đào tạo). Đến nay Công ty CP Kim loại màu Bắc Hà chưa triển khai thực 

hiện dự án, hiện trạng đất không sử dụng đúng mục đích (cho thuê làm nhà hàng). 

- Đất tại số 01 Phổ Quang phường 02 Quận Tân Bình TP.HCM diện tích đất 939,8m2 

diện tích xây dựng 5.176m2 (dự án được đưa vào sử dụng 2008 gồm 01 tầng hầm, 01 

tầng trệt, 01 tầng lửng và 08 tầng lầu) Công ty sử dụng tầng hầm, tầng lửng, tầng 1 

làm văn phòng, còn lại cho thuê. Năm 2020 Công ty cho thuê khoảng 80%. 

- Dự án tại số 06.Phan Đình Giót Phường 02 Quận Tân Bình TP.HCM diện tích đất 

1.110,5m2, diện tích xây dựng 2.279m2 (Dự án được đưa vào sử dụng năm 2002 gồm 

1 tầng hầm, tầng trệt, 01 tầng lửng và 05 tầng lầu) được sử dụng làm Trường Đào tạo 

lao động xuất khẩu và cho nhu cầu xã hội. 

- Dự án tại 100/9 Quang Trung Gò Vấp TP.HCM  1.721m2 đang bị 9 hộ gia đình thuộc 

diện chính sách lấn chiếm. Công ty đã lập phương án sử dụng đất theo quy định của 

Nghị định 167/2017/NĐ-CP, đã trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và 

đang làm việc với 9 hộ gia đình lấn chiếm để lên phương án đền bù giải toả . 

2.7 Thẩm định BCTC 

a. Khả năng thanh toán : 

- Công ty đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. 

b. Các khoản phải thu :  

- Công ty quản lý các khoản phải thu theo quy định rõ ràng từng đối tượng. Ngoài các 

khoản phải thu bếp Hàn, tạm ứng lương của CBCNV không có xác nhận công nợ, các 

khoản khác Công ty đều có xác nhận .Năm 2020 Công ty không phát sinh các khoản 

phải thu khó đòi. Tuy nhiên phát sinh khoản phải thu đã quá hạn đối với Công ty CP 

Kim loại màu Bắc Hà với số tiền 4.984.530.000đ 

- Công ty chưa trích lập các khoản phải thu theo Thông tư 48/2019/TT-BTC cụ thể các 

khoản phải thu đối với Công ty AFA 3.424.350.702; Công ty Bếp Hàn Quốc 

1.239.374.594; Phải thu tiền lương 1.324.167.570đ. Tổng số tiền 5.987.892.866đ. 

Nếu trích lập dự phòng chi phí quản lý sẽ tăng lên tương ứng ảnh hưởng đến kết quả 

sản xuất kinh doanh của Công ty.  

- Chưa thực hiện đúng điểm c khoản 1 Điều 22 thông tư 200/2014/TT-BTC về nguyên 

tắc tạm ứng. Đặc biệt khoản tạm ứng mua vé máy bay cho 7 lao động về nước chưa 

đính kèm hoá đơn, chứng từ (Công ty đã hoàn tạm ứng từ nguồn đối tác chuyển về, 

tuy nhiên chứng từ ủy nhiệm chi không ghi nội dung chuyển trả tiền vé máy bay cho 

lao động về nước). 
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c. Tài sản :  

- Năm 2020 Công ty đầu tư xây dựng cơi nới hai công trình (trên sân thượng cho thuê 

làm dịch vụ Spa và Sân Công ty làm văn Phòng Du lịch). Tổng hai công trình là 

591.200.248đ (trong đó Công trình sân thượng 350.140.560đ, Văn phòng Du lịch 

241.059.688đ). 

Từ đầu năm BĐH đã có Kế hoạch xây dựng, sửa chửa, cải tạo, bảo dưỡng chung tòa 

nhà nhưng chưa trình HĐQT phê duyệt. Riêng hai công trình này không có báo cáo 

dự trù kinh phí trình HĐQT; Không có đơn vị, bộ phận trình báo cáo tổng kinh phí dự 

án và lập phương án khả thi, đánh giá hiệu quả của dự án…Tuy nhiên qua kiểm tra 

Công ty đầu tư cho Phòng dịch vụ Spa 3 máy lạnh và các công trình phụ phục vụ cho 

Spa được hạch toán vào chi phí. Làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty; Đánh giá 

sai lệch hiệu quả của công trình và phê duyệt cấp có thẩm quyền (căn cứ mục d khoản 

1 điều 9 Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, HĐQT phê duyệt chi mua sắm tài sản 

cố định trên 500 triệu). 

d. Nợ phải trả: Công ty quản lý nợ phải trả theo từng đối tượng. Tuy nhiên do lao động 

ở nước ngoài nên không có xác nhận công nợ theo quy định. 

e. Các khoản ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ của Công ty : 

- Các khoản chi phí của Công ty, Ban điều hành không xây dựng kế hoạch chi tiết; xây 

dựng định mức kinh tế kỹ thuật để trình HĐQT phê duyệt kế hoạch, định mức do đó 

không giám sát được chi phí hoạt động  .  

- Chi phí lương: Năm 2020 Ban điều hành không xây dựng định mức lao động, kế 

hoạch lương, thưởng trình HĐQT phê duyệt. Quỹ lương Công ty trích…. 

Chỉ tiêu Quỹ lương kế 

hoạch 

Quỹ lương 

thực hiện 

Ghi chú 

Doanh thu 23.065,37 19.062,53  

Lợi nhuận sau thuế 2.292,29 89,53  

Số LĐBQ  60,41 (Cty 38,41, Trường 22) 

NSLĐBQ  315,55  

Quỹ lương NLĐ  4.394,01 6,06/người/tháng 

Quỹ lương Quản lý  594,74 12,39/người/tháng 

+ Ngoài quỹ lương Công ty Chi phí lương khoán cho 08 lao động hạch toán trực tiếp 

vào chi phí quản lý với số tiền: 485.318.182đ. Trong đó chi phí thuê luật sư từ tháng 

5/2020 đến nay chưa đính kèm bảng kê chi tiết các sản phẩm do luật sư tư vấn với số 

tiền 72.000.000 đồng. 

- Ngoài các khoản chi cố định theo Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty còn chi các khoản 

sau ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty: 

+ Chưa trình HĐQT phê duyệt kế hoạch chi phí sửa chữa hạch toán vào chi phí (trong 

đó có chi phí cho đầu tư máy lạnh và công trình phụ phục vụ cho Phòng Spa) . 

+ Chi phí đi công tác tiếp các Nghiệp đoàn Nhật và đối tác Hàn Quốc quá nhiều.   
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+ Chi Công tác phí nước ngoài năm 2018: 35.864.200 đồng chi phí không thuộc chi phí 

SXKD niên độ năm 2020. 

+ Chi phí xin Visa, TLHĐ cho lao động Hàn Quốc trong đó Ban điều hành không có 

phương án trình HĐQT phê duyệt về việc thưởng lao động Hàn Quốc về nước đúng 

hạn theo hợp đồng lao động, mức thưởng 20 triệu/lao động. 

III Kiến nghị : 

Hội đồng quản trị : 

- Nâng cao vai trò giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều 

hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty theo Luật Doanh nghiệp qui định. 

- Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm; 

- Quan tâm kiện toàn tổ chức nhân sự toàn Công ty do Công ty không có kế toán 

trưởng, Trưởng phòng TCHC, Người quản trị Doanh nghiệp, sắp xếp tổ chức bộ máy 

nhân sự các Phòng (do nhiều Phòng chỉ có 2 nhân sự…nên không hiệu quả trong 

công tác). 

- Sau khi họp HĐQT nên ban hành Nghị quyết và các quyết định; hạn chế ban hành các 

văn bản kết luận chưa có giá trị pháp lý cao. 

Ban điều hành 

- Báo cáo CSH (SCIC) để xin chủ trương hoàn chỉnh pháp lý của Công ty, xúc tiến 

nhanh việc xin cấp lại Giấy phép XKLĐ theo đúng quy định pháp luật. 

- Căn cứ Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc Quy định 

việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, một lần nữa Ban kiểm soát đề nghị Ban Tổng 

giám đốc Công ty yêu cầu Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Hà nhanh chóng triển 

khai thực hiện dự án khu đất 293 Điện Biên Phủ Phường 7 Quận 3 TP.HCM và thanh 

toán các khoản công nợ; Ban điều hành Công ty lập phương án đền bù giải toả khu 

đất Quang trung, Quận Gò vấp để xây dựng cơ sở đào tạo. 

- Quản trị, lập kế hoạch chi phí cho phù hợp để thực hiện hoàn thành kế hoạch của cổ 

đông. 

- Đề nghị Ban điều hành chuyển đào tạo thực tập sinh về cho Trường TCN Nhân Lực 

Quốc tế, không đào tạo tại Công ty hoặc bên ngoài dưới mọi hình thức. 

- Cần xem lại chức năng, nhiệm vụ, vai trò và quyền hạn của từng tổ chức, bộ phận, đơn 

vị và cá nhân trong bộ máy tổ chức cán bộ Công ty được pháp luật quy định và trong 

Điều lệ và các Quy chế Công ty để thực hiện, tránh những phát sinh tranh luận về 

thẩm quyền của HĐQT và TGĐ mất thời gian sẽ làm ảnh hưởng hoạt động chung của 

Công ty và các đơn vị. 

- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế của Công ty, Tổng giám đốc trước khi ký kết và thực 

hiện các hợp đồng XKLĐ, khai tác thị trường…phải báo cáo, trình phương án tài 

chính cho HĐQT phê duyệt theo đúng qui định. 

- Hàng năm phải trình thông qua HĐQT phương án sử dụng lao động và kế hoạch, chi 

phí xây dựng cơ bản, sửa chữa, nâng cấp, duy tu, bảo trì,… để HĐQT phê duyệt.  
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IV. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021 : 

Để thực hiện tốt Công tác kiểm tra, giám sát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ và các 

Quy chế Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm như sau : 

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của và các Quy chế Công 

ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Hội Đồng Quản trị Công 

ty và của Ban Tổng Giám đốc Công ty. 

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh 

doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của 

Công ty. 

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng 

góp đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị, phối 

hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát. 

D.  Đánh giá nhiệm kỳ 5 năm của Ban kiểm soát 2015 - 201920: 

I. Về nhân sự Ban kiểm soát : Trong nhiệm kỳ có 02 sự thay đổi về nhân sự trong BKS 

như sau : 

- Tại ĐHĐCĐ ngày 21/08/2015 đã bầu BKS gồm 3 thành viên  

1. Ông Chu Vĩnh Phúc - Trưởng Ban kiểm soát 

2. Bà Phạm Thị Thắm - Thành viên Ban kiểm soát 

3. Ông Lê Hoàng Hiển - Thành viên Ban kiểm soát 

- Đến ngày 23/06/2018 , tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, do Ông Hiển xin rút, bà Thắm 

được kiện toàn giữ chức vụ Trưởng Phòng Tài vụ, Đại hội đã bầu thay thế cho thời 

gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2019  

1. Ông Chu Vĩnh Phúc – Trưởng Ban kiểm soát 

2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Thành viên Ban kiểm soát 

3. Ông Trần Duy Long – Thành viên Ban kiểm soát 

II.  Hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ : 

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình 

thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của hội Đồng Quản trị Công ty. 

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của 

Công ty. 

- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng 

góp đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt 

động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát. 

III. Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát : 

1. Về tình hình sản xuất kinh doanh : 
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Năm Doanh thu Lợi nhuận trước thuế 

 Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ (%) 

hoàn thành 

Kế hoạch Thực hiện Tỷ lệ (%) 

hoàn thành 

Q4/2015 10.000,00 12.002,62 120,03% 320,00 510,72 163,69% 

2016 44.920,00 37.979,56 84,55% 1.040,00 1.072,55 103,12% 

2017 27.830,00 35.209,55 126,51% 2.296,00 1.582,18 69,73% 

2018 22.605,00 26.570,58 117,54% 1.636,00 785,77 48,02% 

2019 26.640,00 21.402,23 80,33% 2.289,60 79,35 3,46% 

2. Báo cáo tình chi trả cổ tức : 

- Năm 2017 cổ tức chi trả bằng tiền với tỷ lệ 4% tính trên vốn điều lệ 32.708.580.000đ 

- Năm 2016 cổ tức chi trả bằng tiền với tỷ lệ 3% tính trên vốn điều lệ 32.708.580.000đ 

- Quý 4/2015 cổ tức chi trả bằng tiền với tỷ lệ 1% tính trên vốn điều lệ 32.708.580.000đ 

3. Về công tác quản trị và điều hành : 

-  Về nhân sự HĐQT : 

 * Tại ĐHĐCĐ ngày 02/10/2015 đã bầu HĐQT gồm 7 thành viên  

 1. Ông Nguyễn Thế Hiên - Chủ tịch HĐQT 

 2. Ông Vũ Minh Xuyên - Thành viên 

 3. Ông Vũ Hồng Oai - Thành viên 

 4. Ông Trịnh Duy Chấn – Thành viên 

 5. Bà Phạm Thị Hồng Vân – Thành viên 

 6. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu – Thành viên 

 7. Ông Lê Trung Nam – Thành viên 

 * Đến ngày 31/12/2020 HĐQT còn 4 thành viên : 

 1. Ông Huỳnh Ngọc Thông - Chủ tịch HĐQT 

 2. Bà Phạm Thị Hồng Vân – Thành viên 

 3. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu – Thành viên 

 4. Bà Hà Thị Thông – Thành viên 

- Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ Luật 

Doanh nghiện, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông và các quy định khác của Pháp luật.  

- Hội đồng Quản trị tiến hành họp định kỳ theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

HĐQT và tổ chức họp bất thường . Các phiên họp và Nghị Quyết của HĐQT ban hành 

đều thực hiện đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết của 

HĐQT thể hiện sự định hướng phát triển và phù hợp với tình hình thực tế quản lý và 

điều hành của Công ty . 

- Các Nghị quyết của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết của Đại hội 

đồng cổ đông và được ban hành kịp thời. 

 Trên đây là báo cáo nhiệm kỳ 2015-2019 của Ban kiểm soát Công ty, kính trình Đại 

hội đồng cổ đông. Thay mặt Ban kiểm soát tôi chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành, 
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các Phòng ban chức năng có liên quan cùng quý cổ đông luôn đồng hành, tạo điều kiện 

cho Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

 

        TM. BAN KIỂM SOÁT 

                                                                                  TRƯỞNG BAN 

Nơi nhận : 

- Như trên; 

- CT HĐQT; Ban TGĐ; 

- Lưu VT; 

                         Chu Vĩnh Phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


