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CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN SÀIGÒN 
 

      BAN KIỂM SOÁT                                             

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 06  năm 2019 

 

   

BÁO CÁO  CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2019 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc  hội nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

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

Lâm Sản Sài Gòn, 

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

năm 2018 như sau:  

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018: 

1. Tình hình nhân sự: 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016-2021) được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ngày 

10/07/2018 bầu lại, gồm 03 thành viên: 

- Bà Lê Thị Hồng Nhơn, 

- Bà Nguyễn Thị Hoài, 

- Ông Lê Đình Bảo. 

Ban kiểm soát đã bầu bà Lê Thị Hồng Nhơn làm Trưởng ban kiểm soát. 

2. Hoạt động của Ban kiểm soát: 

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của công ty; 

- Tham gia và góp ý tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), họp giao ban 

hằng tháng 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; 

-Tham gia, chứng kiến kiểm kê kho hàng gỗ Phòng kinh doanh, kiểm kê tại Xí 

nghiệp Long Bình Tân; 

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018; 

- Giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban điều hành. 

II. Đánh giá của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành: 

1. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 

Trong năm 2018, bên cạnh những thuận lợi như tình hình sản xuất đơn hàng ngoài 

trời của Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu Mỹ Nguyên khá tốt, đơn hàng trái vụ 

được duy trì; khối kinh doanh gỗ nguyên liệu ổn định, tỷ giá không biến động nhiều... 

Công ty còn nhiều khó khăn như Xí nghiệp Chế biến Gỗ Long Bình Tân ngừng hoạt động 

sản xuất nên ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu, kim ngạch xuất khẩu của khối sản xuất; 

chi phí thuế đất tăng... nhưng với sự nổ lực của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân 

viên công ty dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Công ty đã đạt được các chỉ tiêu về 

doanh thu, lợi nhuận trước thuế, thu nhập, cổ tức… do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 

thông qua, đồng thời mọi hoạt động đều tuân thủ luật pháp. Việc triển khai thực hiện Nghị 
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Quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ đảm bảo đúng 

định hướng. Cụ thể các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 công ty đạt được như sau: 

 

   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 

269,000 

 

100,000 

63,500 

100,000 

6,500 

3,500 

267,540 

 

106,571 

21,027 

126,804 

6,936 

3,429 

99% 

 

106% 

33% 

127% 

107% 

98% 

   2 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 5,000 5,009 100% 

   3 Nộp ngân sách Tr.đ  21,304  

   4 Chi cổ tức (dự kiến)  10% 10% 100% 

 

2. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông và hoạt động của HĐQT: 

 Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức họp định kỳ hằng quý có sự tham dự 

các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. Trên cơ sở đánh giá kết quả SXKD, hoạt động 

của công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát, quản lý hoạt động của Ban điều hành, 

kịp thời định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như có quyết sách cụ thể, linh 

hoạt, phù hợp với hoạt động của công ty trong từng giai đoạn trung hạn, dài hạn. Cụ thể: 

-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; 

- Bổ sung nhân sự Ban điều hành; phê duyệt kế hoạch nhân sự tại VP công ty; 

- Thống nhất chủ trương đầu tư, mở rộng sản xuất tại Xí nghiệp Mỹ Nguyên; 

- Định hướng giải quyết những tồn tại sau khi ngừng sản xuất tại Xí nghiệp Long 

Bình Tân; 

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

- Thông qua việc lực chọn công ty kiểm toán BCTC công ty… 

Các hoạt động của HĐQT trong năm qua tuân thủ pháp luật và Điều lệ của Công ty. 

Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có 

liên quan đến hoạt động của HĐQT Công ty. 

3. Hoạt động của Ban điều hành Công ty: 

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 do ĐHĐCĐ đề ra. 

- Các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đã được Ban điều hành triển khai 

thực hiện. 

- Công ty có tiến hành họp giao ban hằng tháng 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, do Tổng giám đốc chủ trì. Cuộc họp đã đánh giá tình hình 

hoạt động SXKD trong kỳ và triển khai những công việc trong thời gian tiếp theo.  

- Quan tâm, chăm lo đời sống của CB, CNVLĐ một cách thiết thực như nâng cao 

thu nhập, tạo điều kiện thuận lợi để CBCNV làm việc. 

Theo đánh giá của Ban kiểm soát, Ban điều hành, Phòng/ban và các đơn vị trực 

thuộc đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, riêng Xí nghiệp Long Bình Tân đã ngừng sản 

xuất, thua lỗ nên không hoàn thành nhiệm vụ. 
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4. Về công tác tài chính kế toán: 

- Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm 

toán AASC. 

- Công ty đã lập báo cáo tài chính tuân thủ đúng chế độ và chuẩn mực kế toán Việt 

Nam. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán độc lập và ý kiến của kiểm toán là 

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 thời điểm 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và 

tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. 

III. Kết luận và Kiến nghị: 

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

Điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng 

với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích cho công ty, nhà đầu tư và người lao 

động.  

Ban kiểm soát có một số kiến nghị  như sau: 

- Xây dựng, bổ sung các quy chế quản lý, quy chế tài chính và các quy trình nghiệp 

vụ trong 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. 

  - Xí nghiệp Chế biến Gỗ XK Long Bình Tân đã ngừng hoạt động gần một năm, đề 

nghị HĐQT và Ban điều hành sớm xử lý dứt điểm hàng hóa, nguyên liệu, thành phẩm và 

bán thành phẩm tồn kho, càng để lâu tổn thất càng lớn. 

- Thực hiện quyết liệt về chủ trương mở rộng nhà máy Mỹ Nguyên để tăng hiệu quả 

hoạt động cho Công ty. 

- Trong buổi làm việc với công ty kiểm toán độc lập trước khi ra báo cáo chính thức, 

đề nghị Ban điều hành mời Ban kiểm soát tham dự. 

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trong quá trình kiểm soát hoạt động SXKD 

của Công ty năm 2018. Xin ý kiến đóng góp của các Qúy cổ đông, các đại biểu tham dự.  

  Xin kính chúc các Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông  sức khoẻ, hạnh phúc và thành 

đạt. 

  Chúc Đại hội thành công! 

  Trân trọng cảm ơn. 

              TM. BAN KIỂM SOÁT  

                      Trưởng ban        

    

 

 

                   Lê Thị Hồng Nhơn 


