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Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
-

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội;

-

Căn cứ Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát kính Báo cáo về kết quả năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 như sau:
I.

Cơ cấu nhân sự và phiên họp của Ban kiểm soát trong năm 2020:
Trong năm 2020, BKS có (03) thành viên và không có sự thay đổi về nhân sự.
Cơ cấu thành viên BKS:
STT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Võ Văn Thư

Trưởng Ban kiểm soát

2.

Nguyễn Thị Loan Anh

Kiểm soát viên

3.

Nguyễn Hải Phong

Kiểm soát viên

Ban kiểm soát đã thực hiện 05 cuộc họp để thẩm tra số liệu các Báo cáo tài chính
định kỳ của Công ty. Bên cạnh đó, Ban kiểm soát thường xuyên tham dự các cuộc
họp của Hội đồng quản trị để giám sát, đánh giá hoạt động quản trị, điều hành.
II.

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

1.

Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc:
Qua công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát
ghi nhận các kết quả sau:
-

Các hoạt động của Công Ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chế
độ quản lý của Nhà nước về kế toán, tài chính và thuế.

-

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp để triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ
phê duyệt; thông qua các nội dung hoạt động của công ty được tiến hành theo
đúng quy định của pháp luật.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện kịp thời, phù hợp với các quy định

-

của pháp luật các nội dung đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua trong việc điều
hành hoạt động kinh doanh.
III. Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2021:
Kiểm tra, giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám

-

đốc để đảm bảo tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh
doanh, báo cáo tài chính hằng năm;
Tập trung công tác quản trị rủi ro, lấy ngăn chặn và phòng ngừa làm mục tiêu

-

chính đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật và
Điều lệ Công ty.
Tăng cường giám sát công tác quản lý chi phí hoạt động và đầu tư vốn. Đẩy

-

mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau kiểm tra, đảm bảo các cuộc
kiểm tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; Chú trọng công tác kiểm tra,
giám sát thực địa tại các công trình;
-

Tập trung kiểm tra báo cáo tài chính Hưng Thịnh Incons và Công ty thành viên;

-

Kiểm tra tính hiệu quả và an toàn trong việc sử dụng vốn của các khoản mục
đầu tư, tính khả thi của các công trình; Giám sát hoạt động nghiệm thu, quyết
toán …;

Trên đây là Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2020,
kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua./.
Nơi nhận:
-

Toàn bộ cổ đông Công Ty;

-

Lưu BKS.
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