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Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát 
quy định tại Luật doanh nghiệp;  

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (sau đây 
gọi tắt là “Công ty” hoặc “HCC”);  

- Căn cứ Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế; 
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016; 

 
Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của Ban Kiểm soát và kết 

quả kiểm tra giám sát năm 2016 như sau: 
 

I. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 
 

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016 
 

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát 
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016, các thành viên đã được bầu tham gia BKS nhiệm kỳ 

2016-2020 gồm: 
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hường  – Trưởng ban; 
- Bà Nguyễn Thị Kim Phụng  – Thành viên thường trực 1; 
- Ông Nguyễn Châu Trân  – Thành viên thường trực 2; 
- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình  – Thành viên; 
- Ông Phan Văn Minh  – Thành viên. 
Tuy nhiên, ông Phan Văn Minh đã có đơn xin từ nhiệm kể từ 01/12/2016. Ngày 

08/12/2016, BKS đã tiến hành họp, thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Phan Văn Minh 
và đã công bố thông tin theo quy định. 

Như vậy, kể từ ngày 08/12/2016, BKS hoạt động với 4 thành viên. Với số lượng thành 
viên như vậy, BKS vẫn hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2016 và không cần bổ sung thêm thành 
viên mới. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều lệ Công ty, BKS báo cáo và xin ý kiến Đại hội xem xét 
có nên bầu bổ sung thành viên BKS mới thay cho ông Phan Văn Minh đã từ nhiệm. 

 
b. Nội dung các cuộc họp BKS năm 2016 
Trong năm 2016, Ban kiểm soát triệu tập họp bất thường và định kỳ theo đúng quy định, 

phân công cho các thành viên thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát, cụ thể:  
- Bầu trưởng Ban Kiểm Soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BKS. 
- Thống nhất Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2020. 
- Kiểm tra Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất hàng quý và năm 2016 của Công ty. 



- Tha o lua  n ca c va n đe  kie m tra, kie m soa t ta i Va n pho ng Co ng ty va  ca c đơn vi  trư c 
thuo  c. 

- Tha o lua  n va  tho ng nha t tr  nh ba o ca o BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2017. 
 

c. Nội dung các hoạt động của BKS năm 2016 
 

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện các nội dung công việc theo chức 
năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty. Cụ thể các hoạt động đã 
thực hiện của BKS trong năm 2016 như sau: 

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị; 
- TV Chuyên trách tham gia họp giao ban hàng tháng của Công ty; 
- Kie m tra so  lie  u chư ng tư  ta i va n pho ng co ng ty va  ca c đơn vi  trư c thuo  c. 
- Đánh giá kết quả hoạt động, tình hình quản trị và tình hình tài chính của Công ty mẹ và 

các công ty con, công ty liên kết. 
- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp 

luật, Điều lệ công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty năm 2016.  

- Phối hợp với Kiểm soát độc lập và kiểm soát nội bộ công ty thực hiện kiểm soát hiệu 
quả nhằm đảm bảo sự minh bạch, trung thực và đưa ra khuyến nghị giúp cho HĐQT, 
BĐH thực hiện công tác quản lý hiệu quả, hạn chế rủi ro, tuân thủ pháp luật và điều lệ 
công ty. 

- Thảo luận và thống nhất báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

 
2. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty 

 
2.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2016. 

 
a. Báo cáo tài chính hợp nhất  

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2015 
Kế hoạch 

2016 
Thực hiện 

2016 
% so với 

năm trước 
% so với 
kế hoạch 

1 Doanh số ký  hợp đồng 430,60 619,00 512,14 118,94% 82,74% 

2 Doanh thu thực hiện 401,99 550,00 402,80 100,20% 73,24% 

3 Lợi nhuận trước thuế 62,57 50,00 53,39 85,33% 106,78% 

4 Lợi nhuận sau thuế 54,17 43,00 47,62 87,89% 110,74 

 Trong đó:      

 Lợi ích của cổ đông Công 
ty mẹ 

50,77 40,00 46,40 91,39% 116,00% 

5 ROA 8,26%  6,93% 83,91%  

6 ROE 22,29%  16,87% 75,68%  

 
 



b. Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ 
Đơn vị tính: Tỷ đồng 

 
2.2 Đánh giá của BKS về tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ 

 
a. Về kết quả hoạt động SXKD hợp nhất 2016: 
Trong năm 2016, doanh thu thuần đạt 402,8 tỷ đồng chỉ đạt 73,24% so với kế hoạch và 

bằng 100,20% với năm 2015. Riêng công ty mẹ đạt doanh thu 234,76 tỷ đồng trong năm 2016, 
tăng 9,67% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều giảm so 
với năm 2015 với tỷ lệ giảm lần lượt là 14,67% và 12,11%. Tuy nhiên, so với kế hoạch thì chỉ tiêu 
lợi nhuận sau thuế tăng 19,05%. Trong đó lợi ích của cổ đông Công ty mẹ năm 2016 đạt mức 
46,4 tỷ, bằng 91,39% so với năm trước. 

 
b. Tình hình tài chính 
Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, khả năng sinh lợi và năng lực hoạt động luôn duy trì 

ở mức tốt và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. 
 
c. Về tình hình chi trả cổ tức  
Công ty đã chi trả cổ tức cho năm tài chính năm 2015 là 20% trong đó 10% tiền mặt và 

phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ 138,6 tỷ đồng lên 152,46 
tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

 
d. Về tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2016 
Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Trong năm 

2016 tổng thù lao cho HĐQT và BKS là 264 triệu đồng. 
 
2.3  Đánh giá kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty 

 
Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để 

ban hành 09 Nghị quyết và các Quyết định chỉ đạo kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công 
ty, tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng 
quản trị, Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều 
lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Chi tiết nội dung các Nghị Quyết và Quyết 
định của HĐQT trong năm như sau: 

 
 
 
 
 
 

STT Chỉ tiêu 
Thực hiện 

2015 
Kế hoạch 

 2016 
Thực hiện 

2016 
% so với 

năm trước 
% so với 
kế hoạch 

1 Doanh số ký  hợp đồng 228,10 450,00 330,07 144,70% 73,35% 

2 Doanh thu thực hiện 214,06 430,00 234,76 109,67% 54,60% 

3 Lợi nhuận trước thuế 37,42  32,87 87,84% - 

4 Lợi nhuận sau thuế 33,01 30,00 30,43 92,18% 101,43% 



Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01/NQ-XL-HĐQT  12/4/2016 Cử người đại diện phần vốn của Công ty CP Xây 
lắp TT.Huế tại các công ty con, công ty liên kết. 

2 02/NQ-XL-HĐQT  24/5/2016 - Thống nhất số liệu Báo cáo tài chính riêng và Báo 
cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty theo số 
liệu đã được kiểm toán. 

- Xem xét lại trách nhiệm của những người đại diện 
vốn. 

- Phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty. 
- Tái cơ cấu Công ty CP VLXD số 1.  
- Phê duyệt Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhận 

của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng 
KCN.  

- Kế hoạch định hướng 5 năm 2016-2020 của Công 
ty. 

3 03/NQ-XL-HĐQT  24/5/2016 Tái cấu trúc Công ty CP Khai thác Đá và Xây dựng 
Hương Bằng. 

4 04/NQ-XL-HĐQT  24/5/2016 Bán bớt phần vốn của HCC đầu tư tại Công ty CP 
Tư vấn Xây dựng số 1 TT.Huế. 

5 05/NQ-XL-HĐQT  09/6/2016 Thống nhất nội dung các Tờ trình để trình Đại hội 
đồng cổ đông năm 2016 thông qua. 

6 06/NQ-XL-HĐQT  15/6/2016 Thông qua triển khai thực hiện phương án phát 
hành cổ phiếu để trả cổ tức. 

7 07/NQ-XL-HĐQT  20/9/2016 - Xử lý trách nhiệm của Ban điều hành cũ tại Chân 
Mây và Hương Bằng. 

- Giao Tổng Giám đốc đề xuất các giải pháp tại 
Công ty Kinh doanh nhà. 

-Xử lý nợ phải thu khó đòi. 
- Tái cơ cấu HCC. 
- Mua lại KCN Phú Bài giai đoạn 4. 
- Đầu tư dự án khu nghĩa trang tâm linh. 
- Niêm yết cổ phiếu vào cuối năm. 

8 08/NQ-XL-HĐQT  14/12/2016 Yêu cầu Ban điều hành cần có các giải pháp quyết 
liệt để quản lý tốt vốn và tài sản tại các công ty mà 
HCC có đầu tư vốn. 

9 09/NQ-XL-HĐQT  19/12/2016 Thống nhất bổ nhiệm các chức danh quản lý công 
ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị đối với 
Giám đốc các khối và Kế toán trưởng Công ty. 

 
 Ban giám đốc đã mở rộng thị trường sang các tỉnh phía Nam và một số tỉnh phía Bắc, Công ty 

đã ký được một số hợp đồng xây lắp ngoài tỉnh cả ở thị trường phía Nam và thị trường phía 
Bắc với giá trị khoảng 105 tỷ đồng.  

 
 Kết quả kinh doanh đầu tư vốn năm 2016 khả quan hơn năm 2015. Tính đến thời điểm 

31/12/2016 tổng giá trị đầu tư vào 11 công ty con và công ty liên kết là 91,62 tỷ đồng, trong 
đó có 3 công ty lỗ trong năm là Hương Bằng, Kinh doanh nhà và Vật liệu số 1, các công ty còn 
lại đạt hiệu quả đặc biệt Công ty Frit và KCN Phú Bài là 2 đơn vị hoạt động có hiệu quả nhất . 
Giá trị hợp lý các khoản đầu tư là 81,62 tỷ đồng (Công ty đã trích lập dự phòng đầu tư tài 



chính 10 tỷ đồng). Năm 2016, Đại diện vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết đã tích cực 
hơn, sâu sát hơn và thông tin được phản ánh đầy đủ, kịp thời hơn. Các nghị quyết về chỉ đạo 
các hoạt động của đại diện vốn được thực hiện với tinh thần trách nhiệm, tuy nhiên vẫn chưa 
thu hồi được khoản bồi thường của các cá nhân chiếm dụng vốn tại các đơn vị theo kết quả đã 
xử lý. 

 
 Năm 2016, Công ty đã triển khai bán dự án nhà liền kề Tam Thai, tổng số căn đã bán là 15 

trên tổng số 29 căn được bán. Dự án mua lại KCN Phú Bài giai đoạn 4 và Dự án Khu nghĩa 
trang Tâm Linh đang tiếp tục nghiên cứu để thực hiện. 
 

 BCTC riêng và hợp nhất năm 2016 đã được trình bày đầy đủ, rõ ràng các thông tin về các sự 
kiện trong năm tài chính 2016 theo đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam. Các 
báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC) và 
không có ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin về Báo cáo 
tài chính hàng quý, năm theo quy định, tuy nhiên để thực hiện yêu cầu niêm yết trên sàn 
chứng khoán thì chất lượng báo cáo và thời gian báo cáo cần được chú trọng và cải thiện 
nhiều hơn nữa mới đáp ứng yêu cầu. 
 

 Công ty đã hoàn thành công tác tái cơ cấu vào cuối năm 2016.  Sau khi tái cơ cấu, Công ty hoạt 
động với hai khối xây lắp, một khối hạ tầng, một chi nhánh phía Nam, một khối kinh doanh 
Bất động sản, 5 phòng nghiệp vụ, 2 bộ phận chức năng và một sàn giao dịch Bất động sản.  

 
2.4 Đánh giá sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban điều hành 

 
 Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc cung cấp thông tin, tạo điều kiện 

cho Ban kiểm soát tiếp cận với các thông tin một cách trung thực, khách quan trên cơ sở các 
tài liệu đã được kiểm tra hoặc thông qua hệ thống báo cáo tài chính của Công ty; 
 

 Thông báo mời họp Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo được gửi đến Ban kiểm soát 
đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng 
Quản trị, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được đưa ra và thông qua tại cuộc 
họp; 

 
 Ban kiểm soát thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và những kiến 

nghị cần thiết đến Hội đồng Quản trị, Ban điều hành theo quy định. Các báo cáo của Ban kiểm 
soát được gửi đến Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông. 

 
2.5  Các khuyến nghị của Ban Kiểm soát đối với HĐQT và Ban điều hành công ty 

năm 2016  
  HĐQT và Ban điều hành thực hiện tốt hơn nữa một số nội dung như sau: 

 
a. Về hoạt động sản xuất kinh doanh chính: 

 
 Hoạt động xây lắp đã có cải thiện hơn về doanh số ký hợp đồng và doanh thu so với năm 

2015. Tuy nhiên, Công ty cần có những chính sách phù hợp và định hướng cụ thể để khai thác 
thị phần công trình vốn ngoài ngân sách, mở rộng thị trường ra ngoài tỉnh nhằm tăng doanh 
thu và hiệu quả hoạt động; Các chi phí đầu vào cần được kiểm soát chặt chẽ và giảm chi phí 
quản lý gián tiếp ở các khối và văn phòng Công ty. 



 Thực hiện việc mua hàng tập trung, tìm kiếm nhà cung cấp chung về nguyên vật liệu chính, có 
giá trị lớn cho các khối để hưởng ưu đãi về giá mua và chiết khấu thương mại. 

 Thực hiện định biên lao động và khoán doanh thu, lợi nhuận sau thuế trên đầu người trong 
các lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm khuyến khích các đơn vị/khối tăng năng suất và 
hiệu quả lao động.   
 

b.  Về hoạt động đầu tư vào công ty con, công ty liên kết:  
 Cần có chính sách rõ ràng để khuyến khích được các đơn vị hoạt động hiệu quả và có biện 

pháp chế tài đối với các đơn vị không hiệu quả, đặc biệt đối với các đơn vị có dấu hiệu trục 
lợi, hoặc cố tình lợi dụng các sơ hở trong khâu quản lý để xảy ra tiêu cực làm thất thoát tài 
sản hoặc chiếm dụng vốn tại các đơn vị. Cần có biện pháp nghiêm minh để xử lý thậm chí nếu 
không hợp tác cần làm việc với cơ quan pháp luật để xử lý nhằm làm gương cho các đơn vị cá 
nhân khác, tránh tạo tiền lệ không tốt trong nhóm công ty như hiện nay. 

 Thông qua việc giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm kèm các chỉ tiêu KPIs rõ ràng, đặc biệt là chỉ 
tiêu Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE), Cổ tức hàng năm tối thiểu phải cao hơn 1.5 lần lãi vay 
ngân hàng. Nếu không đạt kỳ vọng đầu tư của Công ty và đơn vị không có biện pháp cải thiện 
tình hình kinh doanh thì cần tìm đối tác chiến lược hợp tác cùng phát triển hoặc chuyển 
nhượng (thoái vốn) để dành nguồn lực cho hoạt động chính của công ty. 

 Đối với các công ty cùng ngành nghề cần sáp nhập lại và có chính sách tinh lọc bộ máy nhằm 
gia tăng hiệu quả đầu tư, giảm chi phí đầu vào, gia tăng hiệu quả đầu ra nhờ hạn chế cạnh 
tranh nội bộ  không lành mạnh, không đáng có làm giảm hiệu quả đầu tư. 

 Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà TT.Huế thường xuyên vi phạm thời hạn lập Báo cáo tài 
chính, thiếu các chính sách để cải thiện tình hình kinh doanh, các đại diện vốn hoạt động 
không hiệu quả do thiếu sự hợp tác của Ban điều hành nên đề nghị HĐQT/Ban điều hành cân 
nhắc thoái vốn tại đơn vị này để hạn chế tổn thất về nhân lực và vật lực. 

 Công ty Cổ phần chế biến gỗ TT.Huế, tỷ lệ sở hữu hiện nay của HCC là 94,67%, tuy là không lỗ 
nhưng hiệu quả hoạt động rất thấp trong thời gian qua và thiếu chiến lược kinh doanh nên 
cần xem xét lại hiệu quả hoạt động của bộ máy điều hành hoặc tìm nhà đầu tư chiến lược để 
bán bớt phần vốn tại đơn vị này. 
 

c.  Về cơ chế hoạt động cho người đại diện vốn: 
 HĐQT cần có các biện pháp khuyến khích đại diện vốn phấn đấu hoàn thành tốt hơn trách 

nhiệm và nghĩa vụ của mình nhằm nâng cao hiệu quả, cũng như kịp thời dự báo được các rủi 
ro trong hoạt động tại các đơn vị đại diện vốn. Cần có chế tài đối với các đại diện vốn tại các 
doanh nghiệp có thất thoát tài sản hoặc hoạt động kém hiệu quả. 

 Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả làm việc của người đại diện phần vốn của Công ty tại 
các đơn vị nhận vốn đầu tư. 
 

d.  Về công tác cán bộ: 
Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ có đủ năng lực để sẵn sàng bổ nhiệm và tạo nguồn 

cho các vị trí chủ chốt. Đồng thời xây dựng cơ chế để khuyến khích những người có năng lực sẵn 
sàng đảm nhận các vị trí quản lý. 

 
e.  Tái cơ cấu: 

 Thành lập Hội đồng để xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể (nếu có) tại các xí nghiệp kinh doanh 
thua lỗ đã giải thể theo Quy chế của Công ty.  

 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động phù hợp với mô hình hoạt động mới. 
 Sắp xếp, bố trí lại mặt bằng văn phòng Công ty và các xí nghiệp đã giải thể để tiết kiệm chi phí 

và tăng diện tích cho thuê văn phòng. 



 
f.  Về các vấn đề khác: Đề nghị HĐQT thực hiện niêm yết cổ phiếu theo Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo các đại diện vốn làm việc với Ban điều hành tại các đơn vị hoàn 
thành các báo cáo theo thời gian quy định để phục vụ cho việc niêm yết cổ phiếu sau này. 

 
II. Kiến nghị và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 

 
Trong năm tài chính 2016, cơ bản BKS, HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, 

nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty, tuy nhiên HĐQT và Ban 
điều hành cần cố gắng hơn nữa xử lý các vấn đề còn tồn đọng theo khuyến nghị của Ban Kiểm 
soát đã nêu ở trên đặc biệt là công tác thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán cần phải 
thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết HĐQT và ĐHQT. Về Công tác kiểm soát vốn HĐQT cần 
có chính sách thưởng/phạt hợp lý đặc biệt có biện pháp mạnh đối với các đơn vị/cá nhân có dấu 
hiệu trục lợi, hoặc cố tình lợi dụng các sơ hở trong khâu quản lý để xảy ra tiêu cực làm thất thoát 
tài sản hoặc chiếm dụng vốn tại các đơn vị nhằm làm gương cho các đơn vị cá nhân khác, tránh 
tạo tiền lệ không tốt trong nhóm công ty như hiện nay. 
 

Để xây dựng và thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm tài chính 2017, Ban Kiểm soát đề 
ra phương hướng hoạt động trong năm 2017 như sau: 

 Tiếp tục duy trì tốt chức năng kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu, nội dung kinh tế kế 
hoạch mà nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch, công khai vì lợi ích 
của cổ đông và Công ty; 

 Tiếp tục tham gia vào công tác kiểm soát nội bộ nhằm thu thập thông tin, đưa ra kiến 
nghị với HĐQT và Ban điều hành về công tác kiểm soát chi phí và kiểm soát vốn tại các Công ty 
con, Công ty liên kết; 

 
Thay mặt Ban kiểm soát, xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội, sự hỗ trợ, giúp 

đỡ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã hỗ trợ cho Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ.   
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