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     CTY CP SẢN XUẤT VÀ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   XNK LÂM SẢN SÀI GÒN                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              
        BAN KIỂM SOÁT                                             

  TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng  06  năm 2022 

 

 

BÁO CÁO  CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 

Kính trình : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

Công ty Cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc  hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu 

Lâm Sản Sài Gòn; 

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021 đã được 

kiểm toán; 

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

2021 như sau:  

I. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

1. Nhân sự của Ban kiểm soát: 

 Nhân sự của Ban kiểm soát  nhiệm kỳ 2021-2026 được cổ đông bầu và thông qua tại kỳ 

đại hội đồng cổ đông  ngày   26/04/2021 gồm 03 thành viên: 

- Bà Lê Thị Hồng Nhơn     :  Trưởng ban  (Bổ nhiệm tháng 04/2021) 

- Bà Phạm Thị Hồng Nhung    :  Uỷ viên     (Bổ nhiệm tháng 04/2021) 

- Ông Nguyễn Tuấn Vinh         :  Uỷ viên   (Bổ nhiệm tháng 04/2021) 

 Ngày 27/04/2022 Ông Nguyễn Tuấn Vinh  có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS . 

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021: 

   - Các thành viên BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo nhiệm vụ được phân công. 

- Giám sát việc triển khai thực hiện và kết quả của Nghị quyết Đại hội cổ đông. 

- Xem xét tính pháp lý,trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản 

trị, Ban điều hành trong năm 2021. 

- Kiểm tra báo cáo tài chính quý, 06 tháng và cả năm 2021;  

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), họp giao ban của Ban điều 

hành về các công việc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động SXKD của công ty cho phù hợp 

với các quy định pháp luật hiện hành; 

- Ban kiểm soát đã  đi kiểm tra tính hợp lý, hợp  pháp trong quản lý điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh kiểm tra sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính năm 2021. 

-Làm việc cùng với kiểm toán độc lập trước và trong quá trình phát hành báo cáo tài 

chính đã được kiểm toán. 

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban kiểm soát để soát xét, thảo 

luận, đánh giá hoạt động của Công ty; 
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- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của BKS. 

 

II. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông năm 2021 tại công ty: 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh: 

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 
Thực 

hiện 

Tỷ lệ 

TH/KH 

1 Doanh thu 

Trong đó: 

+ Doanh thu XN CBLS XK Mỹ Nguyên 

+ Doanh thu XN CBGXK Long Bình Tân  

+ Doanh thu Phòng kinh doanh  

+ Doanh thu bộ phận KD kho bãi 

+ Doanh thu bộ phận cho thuê văn phòng 

Tr.đ 

 

Tr.đ 

Tr.đ 

Tr.đ 

Tr.đ 

Tr.đ 

280,000 

 

118,000 

2,600 

150,000 

8,200 

3,600 

271,023 

 

122,613 

3,031 

134,867 

8,077 

2,727 

97% 

 

104% 

117% 

90% 

99% 

76% 

   2 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 4,800 5,263 110% 

   3 Chia cổ tức % 8% 8% 100% 

 

- Tình hình sản xuất tại Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Mỹ Nguyên năm 2021 

do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid 19, giá nguyên liệu và chi phí tăng cao (phí vận 

chuyển, thuê container cao, lương công nhân, đơn hàng giá thấp nhận để duy trì bộ máy sản 

xuất và giữ chân người lao động nên hiệu quả không cao...); doanh thu Xí nghiệp là 122 tỷ 

đồng đạt 104% so với kế hoạch năm 2021, lợi nhuận là 3,1 tỷ đồng đạt 74% kế hoạch năm, 

tăng 355% so với năm 2020.  

 - Kinh doanh gỗ nguyên liệu: 06 tháng đầu năm, kinh doanh gỗ tiến triển tốt, tình hình 

khan hiếm gỗ nguyên liệu làm giá gỗ tăng cao, tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu cao đạt hơn 

7%. Nhưng đến đầu quý III/2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đặc biệt là khu vực 

thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai thực hiện theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính Phủ về việc giãn cách toàn xã hội, kéo theo hàng loạt khó khăn cho các doanh nghiệp, 

buộc các nhà máy sản xuất  phải tạm dừng hoạt động nên kinh doanh gỗ nguyên liệu bị giảm, 

doanh thu của phòng kinh doanh là 135 tỷ đồng đạt 90% so với kế hoạch, giảm 7% so với 

năm 2020.Lợi nhuận là 10 tỷ đồng đạt 471% so với kế hoạch, tăng 51% so với năm 2020. 

 - Mảng kinh doanh cho thuê kho, mặt bằng bị ảnh hưởng do tiền thuê đất ngày càng 

tăng cao. Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nhiều đơn vị kinh doanh không hiệu 

quả, trả lại mặt bằng nên hoạt động cho thuê văn phòng của công ty ngày càng khó khăn 

doanh thu 2,7 tỷ đồng đạt 76% so kế hoạch, giảm 16% so với năm 2020. 

-Doanh thu của toàn Công ty là 271tỷ  đạt 97%  kế hoạch năm, tăng 13% so với năm 

2020. 

-  Lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty năm 2021 là 5tỷ 263 đạt 110% so với kế 

hoạch, tăng 199% so với năm 2020.  

- Cổ tức là 8%, đạt 100% so với kế hoạch. 

2. Về Báo cáo tài chính năm 2021: 

- Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst &Young 

Việt Nam. 

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán độc lập và ý kiến của kiểm toán : 

báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài 

chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình 

lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, 
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Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và 

trình bày báo cáo tài chính. 

3.Về thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao cho HĐQT, BKS 

- Trong  năm 2021, Công ty đã thực hiện chia cổ tức và trích lập các quỹ từ nguồn lợi 

nhuận của năm 2020  theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên  năm 2021 ban hành 

ngày 26/4/ 2021. 

- Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  đúng theo nghị quyết của Đại 

hội cổ đông. 

4. Về hoạt động của HĐQT: 

- HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

- Trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh kéo dài, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ 

hằng quý có sự tham dự các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Hội đồng quản 

trị ban hành 10 nghị quyết trên cơ sở đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động của 

công ty, chủ động trong việc giám sát, quản lý hoạt động của Ban điều hành, kịp thời định 

hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong từng giai đoạn cụ thể và dài hạn. Cụ 

thể một số hoạt động chính như: 

-Yêu cầu Ban điều hành rà soát, hoàn thiện và xây dựng mới các quy chế, quy trình 

hoạt động nhằm tăng cường kiểm soát, quản lý rủi ro về mọi mặt hoạt động của công ty; 

        - Phê duyệt  quỹ lương , khung lương, thưởng trong hệ thống công ty; 

        - Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Xí nghiệp Mỹ Nguyên.Chỉ đạo Ban điều 

hành triển khai công tác đầu tư, mở rộng sản xuất tại Xí nghiệp Mỹ Nguyên; 

        - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC công ty; 

         - Thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án tại Quận 7; 

        - Kế hoạch tăng vốn điều lệ  để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công 

ty; 

5. Về hoạt động của Ban điều hành: 

- Tình hình kinh tế xã hội, dịch bệnh năm 2021 vẫn còn nhiều khó khăn, ban điều hành 

đã nổ lực hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận  năm 2021 do Đại hội cổ đông đề ra đề ra, 

riêng chỉ tiêu doanh thu đạt 97%. 

- Triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông, hội đồng 

quản trị. 

- Lao động công ty hiện là 323 người, tăng 13% so với năm 2020. Thu nhập của người 

lao động tăng lên  hằng năm, năm 2020: 8,248đ/tháng, năm 2021 : 10,087đ/tháng, (tăng 23% 

so với kế hoạch). 

- Công tác phòng chống dịch bệnh Covid:Công ty luôn đề cao và thực hiện xuyên suốt 

trong năm qua. Nhắc nhở người lao động không được chủ quan và chấp hành nghiêm túc các 

quy định. 

- Tổng hạn mức tín dụng và huy động vốn trong năm 2021 đã được cổ đông thông qua 

tại ĐHĐCĐ  là 75 tỷ đồng, công ty vay ngân hàng CPTM Ngoại thương- CN TP.HCM   với 

hạn mức là 54 tỷ đồng.  
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- Triển khai thực hiện chủ trương xây dựng mở rộng và đầu tư máy móc thiết bị sản 

xuất tại Xí nghiệp Mỹ Nguyên theo phương án đã được phê duyệt. 

- Công nợ phải thu đến ngày 31/12/2021 là: 17,372 tỷ đồng, công nợ  giảm 27% so với 

năm 2020, trong đó nợ quá hạn trên 03 năm (1,830 tỷ đồng), công ty đã thực hiện việc trích 

lập dự phòng đầy đủ theo quy định. Công ty đã khởi kiện đòi nợ, đã có bản án và yêu cầu thi 

hành án nhưng đến nay cơ quan thi hành án chưa thi hành được. 

  - Công ty đã mở sổ kế toán hạch toán và theo dõi hàng tồn kho theo từng mã riêng 

biệt. Hàng tồn kho tại Công ty được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. 

Hàng tồn kho đến  ngày 31/12/2021 số tiền:82,404 tỷ đồng, số lượng hàng tồn kho còn tồn 

nhiều tăng 13% so với số đầu năm 72,713 tỷ đồng. Trong bảng trích lập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho chủ yếu là các lô hàng được nhập trong quý IV/2021,Công ty  trích lập  là 

1,514 tỷ đồng , nhiều lô hàng tính đến ngày 31/12/2021 đã giảm giá sâu.  

- Công ty đang có tranh chấp trong một vụ kiện với Chi Cục Thuế Quận 7- huyện Nhà 

Bè để xem xét hủy bỏ các thông báo nộp tiền thuê đất tính từ năm 2014 đến nay, vụ tranh 

chấp này đang trong giai đoạn phúc thẩm và chưa có kết luận cuối cùng từ tòa án. Tại ngày 

31/12/2021 Công ty đã thực hiện trích trước các chi phí có thể phát sinh liên quan đến vụ 

kiện này trên báo cáo tài chính với số tiền 2,6 tỷ đồng. Đây là các chi phí dự phòng trích 

trước dựa trên giấy báo đóng tiền thuê đất năm 2021 của nhà nước. 

- Khâu phát triển dự án Công ty đang tập trung hoàn thiện các khâu pháp lý và xin cấp 

thông tin quy hoạch theo hướng dẫn của các Sở ban ngành. 

- Hiện tại Công ty đã ban hành được 10 Quy chế, 03 quy trình, còn thiếu nhiều quy chế, 

quy trình chưa được ban hành.Trong đó có các quy chế chưa được cập nhập theo hệ thống 

quản trị và quy định pháp luật hiện hành như Quy chế tài chính (ban hành từ năm 2011). 

-  Do tình hình dịch bệnh ban điều hành có tổ chức họp giao ban hằng tháng bằng hình 

thức họp online trong phạm vi toàn công ty, thành phần tham dự bao gồm Ban Tổng giám 

đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng/Phó phòng ban và Giám đốc các xí nghiệp trực thuộc, do 

Tổng giám đốc chủ trì. Cuộc họp đã đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 

kỳ và triển khai công tác trong thời gian tiếp theo. Có kiểm điểm công việc được giao và kết 

quả thực hiện của từng phòng ban. 

 

III. Kết luận và Kiến nghị: 

 Nhìn chung các hoạt động của công ty trong năm qua tuân thủ pháp luật, Điều lệ công 

ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có nhiều cố 

gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích tối đa cho công ty, cổ đông và người 

lao động; hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo toàn được vốn chủ sở 

hữu. Dự kiến trong năm 2022 và những năm tiếp theo công ty sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên nguồn nguyên liệu thô khan hiếm dẫn đến giá cả nguyên 

vật liệu đầu vào tăng cao, đặc biệt là hàng kim khí đã tăng liên tục trong thời gian qua,dẫn 

đến chi phí và giá bán sản phẩm tăng,cộng thêm giá Container tăng đột biến làm nhu cầu đặt 

hàng giảm mạnh trong thời gian tới . 

Ban kiểm soát có một số kiến nghị một số nội dung trong năm 2022 như sau: 
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- Hoạt động kinh doanh gỗ nguyên liệu: Phòng kinh doanh  bám sát thị trường để có 

thể ký kết các hợp đồng bán, giải phóng hàng tồn kho trong thời điểm hợp lý để đảm bảo 

hiệu quả trong công tác kinh doanh đối với các lô hàng đang tồn kho. 

- Tỷ lệ vốn/Tổng tài sản công ty đang ở mức thấp Công ty cần có phương án tăng vốn 

trình các chủ sở hữu phê duyệt, thông qua. 

- Công ty tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý các lô đất của Công ty trong thời gian chờ 

triển khai các dự án, mục tiêu là giữ đất để tiếp tục khai thác sử dụng. 

- Công ty cần  sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy trình ,quy định của Công ty tạo 

hành lang pháp lý đồng bộ, nhất quán trong hoạt động chung của Công ty. 

IV/ Phương hướng nhiệm vụ của BKS trong năm 2022: 

 Căn cứ chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

Công ty CP SX& XK Lâm sản  Vinafor SG, BKS xây dựng phương hướng nhiệm vụ công 

tác của trong năm 2022 như sau: 

          1.Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ của công ty trong việc 

quản trị, điều hành theo quy định tại Điều lệ của công ty thông qua các hoạt động: 

 - Tham dự các cuộc họp của HĐQT, ban điều hành tổ chức; 

           - Theo dõi và đánh giá tiến độ thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ của HĐQT và ban điều 

hành; 

 2. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm; 

            3. Kịp thời thông báo cho HĐQT về những vi phạm của người quản lý, điều hành, 

yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả 

theo quy định tại điều lệ công ty. 

 4. Làm việc với kiểm toán độc lập trước và trong quá trình thực hiện kiểm toán. 

 5. Tham gia chứng kiến kiểm kê; 

       6. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát  quy định 

tại Điều lệ của công ty, của pháp luật và theo yêu cầu của đại hội cổ đông; 

      Ban kiểm soát tin tưởng trong thời gian tới với sự chỉ đạo của HĐQT và ban điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng tiếp tục tăng trưởng về doanh 

thu,lợi nhuận, cổ tức và thu nhập của người lao động luôn tăng. 

     Ban kiểm soát sẽ cùng phối hợp với các đơn vị, bộ phận phòng ban kiểm tra giám sát 

thực hiện  hoạt động SXKD của Công ty. 

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông  thường niên 

công ty năm 2022 xem xét thông qua. 

 Xin trân trọng cảm ơn.         TM. BAN KIỂM SOÁT  

                      Trưởng ban         

   

 

 

 Lê Thị Hồng Nhơn          
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