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TỔNG CÔNG TY 

CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ 

Số:         /BC-KCKL-BKS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

        Vũng Tàu, ngày      tháng     năm 2021. 
 

BÁO CÁO  

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 
 

Kính gửi:     Đại hội đồng cổ đông Công ty. 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp 

máy Dầu khí đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/6/2018; 

Ban kiểm soát PVC-MS báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021 kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2020 của PVC-MS và kế hoạch hoạt 

động của Ban kiểm soát năm 2021 như sau: 

PHẦN I:  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 

1. Về tổ chức: Ban kiểm soát có 03 thành viên: 

- Bà Nguyễn Thị Thùy Trang     : Trưởng BKS; 

- Ông Hoàng Văn Hải   : Thành viên; 

- Ông Phạm Chu Tứ    : Thành viên.  

2. Hoạt động của Ban kiểm soát: 

- Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty và  

Luật doanh nghiệp, luôn đảm bảo tính trung thực, khách quan. 

- Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 và 

các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT PVC-MS ban hành. 

- Kiểm tra, giám sát công tác lập các Báo cáo kiểm kê, Báo cáo tài chính quý, năm 

2020. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020. 

- Tháng 2/2020 kiểm tra việc quản lý và sử dụng căn nhà số 28 Nguyễn Hữu Cảnh, 

P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu. 

- Đối với gói thầu A2 dự án Long Sơn có giá trị thực hiện khoảng 2.465 tỷ đồng. 

Đây là dự án trọng điểm của công ty nên Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra từ đầu 

tháng 09/2020, tuy nhiên Ban lãnh đạo công ty chưa cung cấp tài liệu, vì vậy tiếp tục đến 

tháng 03/2021 Ban kiểm soát kiểm tra lần 2 chốt số liệu tại thời điểm 31/12/2020. 

- Tháng 12/2020 kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và cơ cấu 

tổ chức bộ máy của Chi nhánh - Xí nghiệp Dịch vụ Cảng; 

- Thường xuyên phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc trong việc xây dựng, chỉnh sửa 

các Quy chế/ Quy định của Công ty nhằm làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều 

hành sản xuất kinh doanh của Công ty.  

- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Tổng công ty PVC. 

- Tham gia thường xuyên đầy đủ các cuộc họp giao ban Công ty. 

Dự thảo 
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3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát: 

- Năm 2020 BKS đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ, đồng thời thường xuyên trao đổi, 

thảo luận, thông qua các nhiệm vụ được giao. Các thành viên BKS đã tích cực triển khai 

và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Ban kiểm soát đã thực hiện nhiều hoạt động thường xuyên và đột xuất khác như 

cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT, đóng góp nhiều ý kiến về quản trị điều 

hành Công ty. 

- Thống kê các cuộc họp của Ban kiểm soát: 
 

Stt Thành viên BKS 

 

Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không 

còn là TV 

BKS 

Số buổi 

họp BKS 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham  

dự họp 

Lý do 

không  

Tham 

dự họp 

1. Nguyễn Thị Thùy Trang 
Trưởng 

BKS 

TV BKS từ 

30/6/2020 
4/4 100%  

2. Hoàng Văn Hải 
Thành 

viên BKS 

TV BKS từ 

30/6/2020 
4/4 100%  

3. Phạm Chu Tứ 
Thành 

viên BKS 

TV BKS từ 

30/6/2020 
4/4 100%  

4. Tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các TV BKS trong năm 2020: 

Ban kiểm soát đã hoàn thành kế hoạch hoạt động năm 2020 đã được ĐHCĐ thông 

qua, các thành viên BKS chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. 

BKS thường xuyên giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Qua kiểm tra, giám sát đã 

gửi tới HĐQT, Ban giám đốc Công ty về các vấn đề còn tồn tại hạn chế, các rủi ro tiềm 

ẩn. Ban kiểm soát tự đánh giá mức độ hoàn thành của các thành viên như sau:  

- Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Trưởng Ban kiểm soát, hoàn thành tốt nhiệm vụ;  

- Ông Hoàng Văn Hải            - Thành viên Ban kiểm soát, hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

- Ông Phạm Chu Tứ               - Thành viên Ban kiểm soát, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
  

PHẦN II: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2020 

I. Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020: 

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: (theo số liệu của BGĐ) 

Đvt: Tỷ đồng 

Stt 
Các chỉ tiêu 

kinh tế 

Thực 

hiện 

2019 

Năm 2020 
Tỷ lệ TH/KH 2020 

(%) Tỷ lệ tăng 

trưởng so 

với 2019 

(%) 

Kế 

hoạch 

KH xin 

điều 

chỉnh 

Thực 

hiện 

So với 

KH 

So với 

KH điều 

chỉnh 

1 Giá trị sản lượng 432,50 828,00 1.380,0 1.466,15 177,07% 106,24% 338,99% 

2 Doanh thu 439,56 680,00 1.005,0 1.138,76 167,46% 113,31% 259,07% 

3 Lợi nhuận TT (266,55) - 1,4 1,86 - 132,86% - 

4 Lợi nhuận sau thuế (268,59) - 1,4 3,39 - 242,14% - 

5 Nộp ngân sách NN 37,16 34,00 41,0 42,39 124,67% 103,39% 114,07% 

6 Cổ tức  0 0 0 0 - - - 

7 Thu nhập bình quân 9,7 9,5 - 13,9 146,32% - 143,29% 
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2. Công tác đầu tư: 

- Năm 2020, Công ty không thực hiện công tác đầu tư, mua sắm thiết bị.  

- Các khoản đầu tư tài chính: tại thời điểm 31/12/2020 số dư góp vốn vào các công 

ty như sau: (i) Công ty Cổ phần Sản xuất ống thép Dầu khí 50 triệu đồng và (ii) Công ty 

Cổ phần Khách sạn Lam Kinh: 5 tỷ đồng (đã trích lập dự phòng 100% là 5 tỷ đồng). 

Trong đó Công ty Cổ phần Khách sạn Lam Kinh hoạt động không hiệu quả, có khả năng 

mất hết vốn. 

3. Công tác tổ chức nhân sự, lao động, tiền lương, chế độ chính sách: 

- Trong năm 2020, Công ty đã tích cực thực hiện công tác rà soát nhân lực, định 

biên lại các phòng, ban đơn vị, tinh giảm lao động gián tiếp. Tổng số nhân viên tại thời 

điểm 31/12/2020 là 962 người (trong đó lao động trực tiếp là 759 người). 

- Tổng quỹ lương trích trong năm 145,4 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao 

động đạt 13,9 triệu đồng/người/tháng tăng so với kế hoạch là 9,5 triệu đồng/người/tháng.  

- Trong năm 2020 công ty đảm bảo việc làm cho người lao động, tiền lương trả đầy 

đủ kịp thời, các quyền lợi BHXH đảm bảo. 

4. Công tác xây dựng và thực hiện các quy định quản lý nội bộ Công ty: 

Công ty đang sử dụng quy chế, quy định, quy trình về quản lý nội bộ như sau: 

Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quy chế quản lý tài chính, Quy 

chế quản lý hợp đồng kinh tế, Quy chế chế tuyển dụng và đào tạo, Quy chế quản lý máy 

và thiết bị, Quy chế quản lý vật tư, công cụ dụng cụ, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công 

ty, Quy chế trả lương trả thưởng, ... Nhìn chung hệ thống quy chế, quy định quản lý nội 

bộ của Công ty ban hành đầy đủ, hoạt động của Công ty về cơ bản đã tuân thủ các quy 

định, quy chế đã ban hành.  

Tuy nhiên, một số gói thầu chưa tuân thủ Quy chế quản lý hợp đồng và Quy chế 

tổ chức và hoạt động của Ban điều hành Dự án Hóa dầu Long Sơn. Trong quá trình áp 

dụng thực tế giữa Quy chế quản lý hợp đồng và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban 

ĐHDA Hóa dầu Long Sơn đang có một số điểm chưa thống nhất và bất cập trong quy 

trình phê duyệt triển khai công việc, vì vậy để nâng cao vai trò quản lý giám sát của 

HĐQT cần phải điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp nhất quán. 

5. Công tác tài chính kế toán năm 2020: 

- Công tác quyết toán và thu hồi công nợ đã được công ty thực hiện quyết liệt, tình 

hình nợ xấu đã được giải quyết, nhưng số nợ phải thu khách hàng còn rất lớn 328,66 tỷ 

đồng, một số khoản phải thu lớn như công trình DKI Bộ quốc phòng là 116,73 tỷ đồng 

(ngày 25/02/2021 đã thu được 11,87 tỷ đồng), Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 là 44,34 

tỷ đồng.   

- Công ty thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước đầy đủ, trong năm 2020 công ty đã 

nộp 42,39 tỷ đồng. 

- Tình hình sử dụng vốn điều lệ: Tại thời điểm 31/12/2020 vốn điều lệ 600 tỷ đồng, 

vốn chủ sở hữu 341,02 tỷ đồng tăng 3,39 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2019 (vốn chủ 

sở hữu 337,64 tỷ đồng). Hiện Công ty vẫn đang âm vốn 258,98 tỷ đồng, vì vậy Công ty 

cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động SXKD, tìm kiếm thêm công việc/các hợp đồng lớn để 

khôi phục lại vốn chủ sở hữu theo đúng kế hoạch SXKD đã đề ra. 

II. Thẩm định Báo cáo tài chính 2020: 

Theo Báo cáo tài chính 2020 của Công ty và số liệu của kiểm toán độc lập, như 

sau: 
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- Tổng doanh thu:   1.138,76 tỷ đồng; 

- Tổng chi phí:    1.136,90 tỷ đồng; 

- Lợi nhuận trước thuế:          1,86 tỷ đồng; 

- Lợi nhuận sau thuế TNDN:         3,39 tỷ đồng. 

Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2020 như sau:   

(Đơn vị: tỷ đồng) 

TT Chỉ tiêu 

31/12/2020 

(tỷ đồng) 

 

31/12/2019 

(tỷ đồng) 

 

So sánh năm 2020 với 

2019 

Tăng/giảm 

(tỷ đồng) 

 

Tỷ lệ tăng 

trưởng (%) 

A TỔNG TÀI SẢN 1.318,60 1.178,60 140,00 12% 

I Tài sản ngắn hạn 692,69 494,89 197,80 40% 

1 Tiền và các khoản tương tương tiền 65,66 102,51 (36,84) (36%) 

2 Các khoản đ.tư tài chính ngắn hạn   - - 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 225,50 202,81 22,70 11% 

4 Hàng tồn kho 384,84 176,74 208,09 118% 

5 Tài sản ngắn hạn khác 16,69 12,83 3,85 30% 

II Tài sản dài hạn 625,91 683,71 (57,80) (8%) 

1 Các khoản phải thu dài hạn 0,005 19,31 (19,30) (100%) 

2 Tài sản cố định 494,71 563,70 (68,98) (12%) 

3 Bất động sản đầu tư 25,03 7,73 17,30 224% 

4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1,59 1,59 - 0% 

5 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  0,05 0,05 - 0% 

6 Tài sản dài hạn khác 104,52 91,33 13,19 14% 

B TỔNG NGUỒN VỐN 1.318,60 1.178,60 140,00 12% 

III Nợ phải trả 977,58 840,96 136,61 16% 

1 Nợ ngắn hạn 974,69 833,02 141,67 17% 

2 Nợ dài hạn 2,89 7,94 (5,05) (64%) 

IV Nguồn vốn  341,02 337,64 3,39 101% 

1 Vốn của Chủ sở hữu 341,02 337,64 3,39 1% 

* Trong đó: Vốn điều lệ 600,00 600,00 - 0% 

* Thặng dư vốn cổ phần 13,25 13,25 - 0% 

* Quỹ đầu tư phát triển  92,26 92,26 - 0% 

* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (364,49) (367,87) 3,39 1% 
 

Nhận xét, đánh giá:  

 Ban kiểm soát thống nhất về các số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã 

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt. 

Ngoại trừ phần “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh”. Vì các chỉ tiêu, 

doanh thu, lợi nhuận được ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2020, thì dự án Long 

Sơn chiếm hơn 90%. Trong dự án này, có một số gói thầu có giá trị lớn không đảm bảo 

chỉ tiêu lợi nhuận, Dự toán tổng thể và Dự toán chi phí quản lý Ban dự án Long Sơn 

cũng chưa phê duyệt, các báo cáo quản trị đánh giá tính hiệu quả tổng thể Dự án Long 

Sơn đến thời điểm 31/12/2020 chưa hoàn thành. Tuy nhiên, tại Báo cáo tài chính năm 

2020 đã được kiểm toán, ghi nhận Dự án Long Sơn có tỷ lệ lợi nhuận gộp trên 4% dựa 

trên Dự toán giai đoạn 1 (Dự toán này chưa cập nhật đầy đủ chi phí). 
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III. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc: 

- Trong năm 2020, Ban giám đốc đã bám sát và triển khai đầy đủ các Nghị quyết/ 

Quyết định/ Chỉ thị của HĐQT và các chỉ đạo của Tổng công ty PVC theo đúng chức 

năng nhiệm vụ.  

- Ban giám đốc có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD, 

cố gắng khắc phục khó khăn, điều hành sát sao và đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 

2020.  

- Tuy nhiên công tác tìm kiếm việc làm mới vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, 

công tác khai thác và sử dụng các nguồn lực của bãi cảng chưa thực sự đạt hiệu quả. 

Công tác lập Báo cáo tài chính chưa phản ánh được thực trạng của công ty. 

IV. Đánh giá hoạt động của HĐQT: 

- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty hoạt động tích cực với tinh thần trách 

nhiệm cao. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành luôn bám sát Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.  

- HĐQT đã tích cực chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc để triển khai kịp thời 

đầy đủ các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành. Tuy nhiên, sau Đại 

hội đồng cổ đông năm 2020 HĐQT chưa có quyết định phân công nhiệm vụ cho các 

thành viên, chưa xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể của HĐQT để làm 

cơ sở điều hành và xử lý công việc.   

- Trong năm 2020 HĐQT đã ban hành 55 Quyết định và 22 Nghị quyết để chỉ đạo 

điều hành các mặt hoạt động của Công ty.  

- HĐQT chưa quyết liệt đôn đốc, hỗ trợ BGĐ trong công tác tiếp thị đấu thầu tìm 

kiếm việc làm, dịch vụ trên bãi cảng nhằm phát huy tối đa nguồn lực sẵn có của công ty. 

V. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị, 

Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan 

của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng 

quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập 

hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời 

điểm giao dịch:  

Trong năm 2020, Công ty không có bất kỳ giao dịch nào với các đối tượng trên. 

VI. Công tác phối hợp giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban giám đốc: 

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS chưa được HĐQT và BGĐ tạo điều kiện 

thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. 

VII. Đánh giá rủi ro tiềm ẩn: 

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Ban kiểm soát có một số nhận 

xét sau: 

- Sang năm 2021 Công ty chủ yếu vẫn thực hiện dự án Long Sơn, nếu không tiếp 

thị được thêm các dự án mới để gối đầu sẽ rất khó khăn về công ăn việc làm cho người 

lao động giai đoạn cuối dự án.  

- Rủi ro không thu hồi được khoản nợ 2,7 tỷ đồng bán 54 căn hộ chung cư số 02 

Nguyễn Hữu Cảnh, vì đã cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho người dân 

nhưng chưa thu hết tiền và khoản nợ 1,1 tỷ tiền điện nước, gửi xe và phí vận hành chung 

cư cũng chưa thu được (hiện cơ quan Pháp luật đã khởi tố vụ án và đang điều tra).  

- Một số khoản công nợ quá hạn không có khả năng thu hồi 3,66 tỷ đồng của Ban 

quản lý dự án 5B-Cảng xuất NMLD Dung Quất; 200 triệu đồng của Công ty CP thi công 
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cơ giới và lắp máy Dầu khí (PVC-ME); 353 triệu đồng của Công ty CP Xây lắp Dầu khí 

Nghệ An; 137 triệu đồng của Công ty TNHH xây dựng Cường Hà; 195 triệu đồng của 

Công ty CP xây dựng dân dụng và công nghiệp Dầu khí (PVC-IC), khoản nợ tạm ứng cá 

nhân 663 triệu… 

- Công ty đang nợ nhà thầu phụ/nhà cung cấp là 408,33 tỷ đồng, trong đó có một số 

khoản nợ rất lâu dẫn đến rủi ro tranh chấp pháp lý kiện tụng. 

- Số dư vay ngân hàng là 121,81 tỷ đồng nên áp lực trả lãi vay cũng sẽ ảnh hưởng 

đến kết quả kinh doanh của đơn vị. 

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty âm (37,62) tỷ đồng, 

thể hiện Công ty đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ; khó 

khăn trong việc thu tiền bán hàng và cung cấp dịch vụ. Nếu tình trạng kéo dài sẽ tác 

động tiêu cực đến tình hình tài chính của Công ty, làm vốn ứ đọng, bị chiếm dụng vốn 

gia tăng, phải tăng vay ngân hàng, dẫn đến chi phí lãi vay tăng… 

- Đối với gói thầu A2- dự án Long Sơn, Ban kiểm soát đã làm việc với Ban Giám 

đốc và các Phòng/Ban chức năng của công ty, sau quá trình làm việc Ban kiểm soát rất 

quan ngại về tính hiệu quả của dự án, có khả năng gây mất vốn.   

VIII. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Công ty: 

- Đề nghị Ban Giám đốc cần tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện dự án Long 

Sơn, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng với chi phí thấp nhất, mục tiêu là bảo toàn vốn 

của Công ty.  

- Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo các phòng/ ban cần tập trung công tác thanh quyết 

toán các dự án/ hạng mục đã hoàn thành thi công với chủ đầu tư để thu hồi vốn cũng như 

công tác quyết toán nội bộ. 

- Tăng cường công tác quản lý chi phí, đơn giá khoán cho các Đội/ bộ phận thi 

công được tính như các đơn vị thầu phụ bên ngoài. Có chế tài đối với người nhận khoán 

nếu để xảy ra lỗ. 

- Tập trung thu hồi các khoản nợ để có vốn phục vụ SXKD và thanh toán các khoản 

vay ngân hàng để giảm lãi vay. 

- Thanh lý các tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư, công cụ dụng cụ hư hỏng/ không 

cần dùng đến để giảm chi phí khấu hao và chi phí quản lý. 

- Tiếp tục thực hiện công tác định biên nhân sự theo hướng tinh giảm lao động gián 

tiếp, tăng cường lao động trực tiếp có tay nghề cao. 

- Phòng Tài chính - Kế toán giám sát chặt chẽ chi phí của các dự án, đối chiếu 

thường xuyên giữa chi phí với sản lượng thực hiện, để không được mất cân đối.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Xí nghiệp Dịch vụ Cảng để tạo chủ động 

tiếp thị tìm kiếm việc làm phát huy tiềm năng Bãi cảng PVC-MS. 

- Hoàn thiện các quy định quản lý nội bộ phù hợp với yêu cầu quản lý mới, mục 

tiêu tiết giảm chi phí doanh nghiệp. 

IX. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với Tổng công ty PVC: 

- Giúp đỡ PVC-MS tháo gỡ các khó khăn về tài chính, như làm việc với các ngân 

hàng/tổ chức tín dụng cơ cấu lại các nguồn vay, hạn mức vay, bảo lãnh vay… 

- Đề nghị Tổng công ty hỗ trợ PVC-MS trong tiếp thị tìm kiếm việc làm, đặc biệt là 

các dự án trong ngành Dầu khí.  

- Đối với dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, trên cơ sở hợp đồng thầu phụ với 

PVC, thì công tác nghiệm thu thanh quyết toán dự án này còn chậm. Kính đề nghị Tổng 



7/8 

công ty PVC xem xét giải quyết nhanh gọn để PVC-MS thu hồi được vốn và chủ động 

nguồn tiền thi công các hạng mục tiếp theo.  

- Đối với khoản góp vốn vào Công ty CP Khách sạn Lam Kinh 5 tỷ đồng, đơn vị 

này đã lỗ nhiều năm. Do đó, kính đề nghị Tổng công ty hỗ trợ tìm kiếm đối tác để 

chuyển nhượng khoản vốn góp trên. 

- Kính đề nghị Tổng công ty giúp đỡ PVC-MS thu hồi công nợ 3,66 tỷ đồng của 

Ban quản lý dự án 5B-Cảng xuất NMLD Dung Quất, 200 triệu đồng của PVC-ME, 353 

triệu đồng của Công ty Cổ phần XLDK Nghệ An và 195 triệu đồng của PVC-IC. 

 

PHẦN III: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 

 

- Giám sát việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021 đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. 

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, 

nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty. Thẩm định báo cáo quản lý, 

điều hành của HĐQT và Ban giám đốc. 

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua. 

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và hội nghị chuyên 

đề của Công ty, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp. 

- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc hoàn thiện các quy chế, quy định  

của Công ty. 

- Lập báo cáo thường xuyên, báo cáo định kỳ theo quy định của Tổng công ty PVC. 

- Tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và các hội nghị chuyên 

ngành kiểm soát. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Ban 

kiểm soát. 

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021. 

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.  

Xin trân trọng cảm ơn.  

Nơi nhận:       

- Như trên; 

- BKS PVC; 

- HĐQT, BGĐ PVC-MS; 

- Lưu: VT, BKS. 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

Nguyễn Thị Thùy Trang 
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PHỤ LỤC 

Báo cáo chi trả tiền lương/ thù lao của Ban kiểm soát  

năm 2020 và kế hoạch 2021 

 
I. QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA BKS NĂM 2020: 

Tổng chi phí tiền lương, thù lao của BKS năm 2020:  666.000.000 đồng, cụ thể: 

Đvt: Đồng. 

Stt Họ và Tên Chức danh 
Kế hoạch 

năm 2020 

Chi phí năm 

2020 

1. Nguyễn Thị Thùy Trang Trưởng BKS 244.200.000 267.785.000 

2. Hoàng Văn Hải TV BKS chuyên trách  210.900.000 226.624.000 

3. Phạm Chu Tứ  TV BKS chuyên trách 210.900.000 210.085.000 

 Tổng  666.000.000 704.494.000 
 

II. KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA BKS NĂM 2021 

- Căn cứ số lượng Thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định và được đại hội 

đồng cổ đông thông qua; 

- Căn cứ Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty Cổ phần kết cấu kim loại và Lắp 

máy Dầu khí;  

- Căn cứ vào Quy chế trả lương trả thưởng của Công ty và các văn bản hướng dẫn 

hiện hành; 

- Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách trả lương theo Quy chế trả lương, trả  

thưởng của Công ty; 

Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2021:  757.575.000 đồng. 

Đvt: Đồng. 

Stt Họ và Tên Chức danh Kế hoạch 2021 

1. Nguyễn Thị Thùy Trang Trưởng BKS 300.625.000 

2. Hoàng Văn Hải TV BKS chuyên trách  228.475.000 

3. Phạm Chu Tứ  TV BKS chuyên trách 228.475.000 

 Cộng  757.575.000 

 


