
Báo cáo BKS tại Đại hội 2021 Trang 1 
 

CÔNG TY CP XÂY LẮP TT.HUẾ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        BAN KIỂM SOÁT                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      
 Số:        /BC-XL.BKS        Huế, ngày    tháng    năm 2021                             
            
 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2020 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 

- 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 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS), thành viên 
BKS quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;  

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS năm 2020; 

BKS báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của BKS và kết quả kiểm tra 
giám sát năm 2020 như sau: 

I. Tổng kết hoạt động của BKS trong năm 2020 
1. Hoạt động của BKS trong năm 2020 
a. Thành viên và cơ cấu của BKS 

- Bà Nguyễn Thị Kim Phụng  – Trưởng ban; 

- Ông Nguyễn Châu Trân  – Thành viên; 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình  – Thành viên; 

- Ông Trần Hữu Vinh  – Thành viên; 

- Ông Lương Xuân Quý  - Thành viên được bầu bổ sung vào ngày 
24/6/2020 thay bà Đỗ Thị Thanh Thảo được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2020 chấp nhận đơn từ nhiệm cùng ngày. Tuy nhiên, đến ngày 16/10/2020, ông Qúy 
đã có đơn từ nhiệm thành viên BKS. 

b. Nội dung các cuộc họp BKS năm 2020 

Trong năm 2020, BKS triệu tập họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản theo 
quy định để thảo luận các vấn đề sau: 

- Điều chỉnh lại công việc cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ của BKS;  

- Triển khai kế hoạch làm việc của BKS trong năm 2020. 

-  Soát xét Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất hàng quý và năm 
2020 của Công ty; 

-  Thảo lua ̣n các ván đề kiểm tra, kiểm soát tại Văn phòng Công ty và các đơn vị 
trực thuo ̣c; 

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng 
quản trị trong năm; 

- Thảo lua ̣ n và thống nhất trình báo cáo BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2021. 
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c. Nội dung các hoạt động của BKS năm 2020 

Trong năm 2020, BKS đã tiến hành thực hiện các nội dung công việc thêo chức 
năng và nhiệm vụ của BKS được quy định tại Điều lệ Công ty. Cụ thể các hoạt động đã 
thực hiện của BKS trong năm 2020 như sau: 

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị; 

- Đại diện BKS tham gia họp giao ban định kỳ của Công ty; 

- Đại diện BKS tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của các 
Công ty con, Công ty liên kết; 

- Kiểm tra sổ sách, ghi chép, lưu trữ chứng từ kế toán và tài liệu liên quan đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại văn phòng công ty và các đơn vị trực 
thuo ̣c. 

- Đánh giá kết quả hoạt động, tình hình quản trị, tình hình tài chính của Công ty 
mẹ và các công ty con, công ty liên kết. 

- 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 2020.  

- Phối hợp với 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 thêo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 
Công ty. 

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty 
2.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2020 

 BKS thống nhất Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 đã được Công 
ty PwC kiểm toán với kết luận chấp nhận toàn phần. 

a. Báo cáo tài chính hợp nhất  

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

 

STT Chỉ tiêu 
Thực 
hiện 
2019 

Kế hoạch 
2020 

Thực 
hiện 
2020 

So sánh 
TH 2020/ 
TH 2019 

So sánh  
TH 2020/ 
KH 2020 

1 Doanh thu thực hiện 470,17 650,00 456,01 96,99% 70,16% 

2 Lợi nhuận trước 
thuế 

81,47  79,18 97,19%  

3 Lợi nhuận sau thuế 71,65 60,00 72,26 100,85% 120,43% 

 Trong đó:      

 Lợi nhuận sau thuế  
của CĐ Công ty mẹ 

66,74  67,56   
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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 tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm  2020: 

        - Kết quả kinh doanh hợp nhất: Trong năm 2020, doanh thu của 3/7 công ty 
con (nhóm các công ty sản xuất gạch) và doanh thu của riêng Công ty mẹ không đạt kế 
hoạch nên doanh thu thuần hợp nhất đạt 456,01 tỷ đồng, chỉ đạt 70,16% so với kế 
hoạch và giảm 3,11% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 72,26 tỷ 
đồng, tương ứng tăng 20,43% so với kế hoạch và tăng 0,85% so với năm 2019. Lợi 
nhuận hợp nhất chủ yếu đến từ lĩnh vực cho thuê bất động sản, các đơn vị hoạt động 
trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN và đặc biệt là lãi 
trong các công ty liên kết (chiếm tỷ trọng 40,08% trong lợi nhuận thuần từ hoạt động 
kinh doanh, đạt 30,78 tỷ đồng, giảm 2,36 tỷ đồng và tương ứng giảm 7,12% so với 
năm trước).  

      - Kết quả kinh doanh riêng mẹ: Năm 2020, tổng doanh thu đạt 199,10 tỷ đồng, 
chỉ đạt 39,82% so với kế hoạch và giảm 15,73% so với năm 2019; Lợi nhuận sau thuế 
đạt 33,67 tỷ đồng, đạt 96,20% so với kế hoạch và giảm 8,61% so với năm trước. Lợi 
nhuận sau thuế đến từ hoạt động cho thuê bất động sản và đặc biệt là từ cổ tức các 
công ty đầu tư vốn (chiếm tỷ trọng 96,56% trong lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 
doanh, đạt 30,61 tỷ, giảm 2,86 tỷ và tương ứng giảm 8,54% so với năm trước). 

              - Tình hình tài chính: Tình hình tài chính ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu về 
vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các chỉ số tài chính về khả năng thanh toán 
˃1 đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn. Hệ số nợ trên tổng tài sản và nợ trên 
vốn chủ sở hữu giảm nhẹ so với năm 2019. Giá trị sổ sách của cổ phần (BV) năm 2020 
đạt 24.671đ/cp, giảm nhẹ so với năm 2019 do Công ty đã phát hành thêm 3.811.316 
cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng tổng số cổ phiếu phát hành từ 15.246.000 cổ 
phiếu lên 19.057.316 cổ phiếu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3.393đ, giảm 
801 đồng, tương ứng giảm 19,10% so với năm trước, chủ yếu do pha loãng cổ phiếu. 

b. Về tình hình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 

- Công ty đã phân phối lợi nhuận năm 2019 thêo Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ 
đông. 

- Công ty đã chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ là 
15%/mệnh giá, tương ứng 22,869 tỷ đồng. 

- Công ty đã phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ 
sở hữu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 25%, tương ứng 3.811.316 cổ phiếu, nâng vốn 
điều lệ từ 152,46 tỷ lên 190,57 tỷ đồng.  

STT Chỉ tiêu 
Thực 
hiện 
2019 

Kế  
hoạch 
2020 

Thực 
hiện 
2020 

So sánh 
TH 2020/ 
TH 2019 

So sánh  
TH 2020/ 
KH 2020 

1 Doanh số ký  hợp 
đồng xây lắp 

361,38  140,16   

2 Doanh thu thực hiện 236,26 500,00 199,10 84,27% 39,82% 

3 Lợi nhuận trước thuế 37,84  34,26 90,56%  

4 Lợi nhuận sau thuế 36,84 35,00 33,67 91,39% 96,20% 
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c. Về tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020 

- Kế hoạch tổng mức thù lao trong năm là 960 triệu đồng. Công ty đã chi thù lao 
cho từng thành viên HĐQT và BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Tổng thù lao thực chi là 
900 triệu đồng (trong đó chi cho HĐQT là 585 triệu đồng và BKS là 315 triệu đồng). 
Nguyên nhân là thù lao của HĐQT, BKS đã giảm 25% trong quý II để đồng hành cùng 
Công ty trong việc tiết kiệm chi phí do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid. Đồng thời, 
BKS hoạt động với 4 thành viên trong quý IV do ông Lương Xuân Quý có đơn xin từ 
nhiệm. 

- Đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị được hưởng hệ số kiêm nhiệm 
thêo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, tổng chi trong năm 2020 là 113,28 
triệu đồng. 

d. Về chọn đơn vị kiểm toán:  

Hội đồng quản trị đã chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) để kiểm toán Báo cáo 
tài chính năm 2020. 

e. Chào bán cổ phiếu tăng Vốn điều lệ 

Công ty chưa chào bán cổ phiếu cho các Cổ đông hiện hữu để tăng 30% vốn 
điều lệ nhằm tham gia đấu thầu thực hiện các dự án Khu dân cư Khu vực 1 Thủy 
Dương và Dự án Khu chung cư Đào Tấn.  

  3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc và 
người điều hành khác  

HĐQT có 5 thành viên, cơ cấu gồm 1 thành viên là người điều hành, 4 thành 
viên không điều hành Công ty và không có thành viên độc lập. Như vậy chưa đảm bảo 
cơ cấu thành viên HĐQT cần có 1 thành viên độc lập thêo quy định tại khoản 4, điều 
276, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. 

HĐQT chưa bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty thêo quy định tại Luật 
Doanh nghiệp và điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản 
để chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm, HĐQT đã ban hành 
các nghị quyết về triển khai và đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông; Thống nhất các định hướng, mục tiêu trong điều hành hoạt động 
sản xuất kinh doanh; Giao chỉ tiêu BSC toàn Công ty; Phát hành cổ phiếu thưởng cho 
cổ đông hiện hữu; Thông qua chủ trương mua hàng với các Công ty con, Công ty liên 
kết và người có liên quan thêo quy định; Chỉ đạo các vấn đề liên quan đến việc đầu tư 
vốn tại các đơn vị và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hầu hết các 
nghị quyết của HĐQT đã được triển khai thực hiện trong năm. BKS đánh giá hoạt 
động của HĐQT cơ bản tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quy 
chế quản trị doanh nghiệp. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các kế hoạch, 
mục tiêu và thêo sát mọi hoạt động Công ty với tinh thần trách nhiệm cao. 

Tổng giám đốc đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng trong việc 
thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Đồng thời điều hành 
hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày tuân thêo các quy định của pháp luật và quy 
định của Công ty.  

Một số kết quả trong các hoạt động kinh doanh chính như sau: 
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❖ Hoạt động xây lắp: doanh số ký hợp đồng trong năm đạt 140,61 tỷ đồng, chỉ 
đạt 25,57% so với kế hoạch và giảm 61,09% so với năm trước. Doanh thu đạt 182,06 
tỷ đồng, giảm 15,75% so với năm trước. Kết quả kinh doanh lỗ khoảng 8 tỷ đồng. 

Trong năm qua, 3 khối xây lắp đóng tại địa bàn tỉnh lãi rất thấp, tỷ lệ lãi gộp trên 
doanh thu dưới 7% và tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên doanh thu chỉ quanh mức 1%. 
Hiệu quả kinh doanh của các khối đạt thấp do tình hình khó khăn chung của thị 
trường xây dựng cả nước nói chung và tỉnh TT.Huế nói riêng trong những năm gần 
đây. Sự thay đổi phân khúc thị trường từ các dự án đầu tư công sang các dự án có vốn 
ngoài ngân sách đã làm cho chi phí vốn tăng khi tình trạng chiếm dụng vốn, chậm 
nghiệm thu, chậm thanh toán ngày càng trở nên phổ biến. Sự sụt giảm doanh thu 
trong năm cũng là nguyên nhân làm cho tỷ lệ chi phí quản lý gián tiếp trên doanh thu 
tăng mặc dù các đơn vị đã chủ động tiết kiệm chi phí khi tình hình dịch bệnh ngày 
càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường. 

Năm 2020 là một năm thật sự khó khăn của Chi nhánh miền Nam khi phân khúc 
thị trường của chi nhánh hầu hết là xây dựng bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng. 
Doanh số ký hợp đồng của năm nay chỉ đạt 27,94 tỷ, tương ứng với 22% so với năm 
trước. Doanh thu của chi nhánh đạt thấp, chỉ 36,77 tỷ đồng, giảm gần ½ so với năm 
2019. Lãi gộp đạt 0,62 tỷ, tương ứng tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu chưa tới 2% nhưng 
chi phí lãi vay và chi phí quản lý quá cao (4,28 tỷ) đã làm cho kết quả kinh doanh của 
chi nhánh lỗ 3,66 tỷ đồng. Sự khó khăn của chi nhánh còn đến từ việc quản lý yếu kém 
và điều hành chưa tuân thủ một số quy trình, quy định của Công ty. 

❖ Hoạt động kinh doanh bất động sản và dự án: 

   - Doanh thu cho thuê văn phòng đạt 17,04 tỷ đồng, giảm 6,73% so với năm 
trước. Dịch bệnh Covid đã ảnh hưởng rõ nét đến hoạt động này, một số đơn vị tạm 
ngừng hoạt động, kéo dài thời gian đóng cửa gây khó khăn trong việc thu phí dịch vụ 
hoặc Công ty phải giảm tiền cho thuê văn phòng. Trong năm, số khách mới đến thuê 
văn phòng chỉ 5 đơn vị tương ứng 914m2 nhưng số khách trả mặt bằng lên đến 16 
đơn vị tương ứng 2.256m2, làm cho diện tích chưa cho thuê lên đến 3.700m2, tăng 
48% so với cuối năm trước.  

              - Doanh thu của hoạt động kinh doanh nhà đất: không phát sinh doanh thu do 
không có dự án mới. Trong năm qua, Công ty tập trung nguồn lực để tháo gỡ vướng 
mắc, khó khăn của các dự án cũ như Dự án Khu chung cư Đào Tấn (Khu nhà ở Đào 

Tấn), Dự án Tam Thai giai đoạn 2 và Khu dân cư Khu vực 1, Thủy Dương, Hương Thủy. 

              - Dự án mua lại Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV: Công ty TNHH MTV Đầu 
tư và phát triển hạ tầng KCN đã xin được giấy phép băng đường, tiến hành lắp đặt hệ 
thống đường ống nước thải đấu nối từ KCN phú bài IV vào Nhà máy xử lý nước thải 
tập trung và đang tiến hành một số thủ tục khác để thực hiện dự án.   

❖ Hoạt động đầu tư vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết và đầu tư vốn khác: 

Dịch bệnh Covid, thời tiết xấu kéo dài đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của 
một số công ty con, công ty liên kết, nhất là nhóm các công ty sản xuất gạch và Công ty 
CP frit Huế. Cổ tức nhận được trong năm đạt 30,61 tỷ đồng, giảm 2,87 tỷ, tương ứng 
giảm 8,54% so với năm 2019. Trong năm, cổ tức từ các công ty sản xuất gạch tuynên 
giảm 0,33 tỷ đồng, Công ty CP Frit giảm 5,25 tỷ đồng, Công ty Đầu tư & Phát triển hạ 
tầng TT.Huế giảm 0,12 tỷ đồng và các công ty nhận đầu tư vốn còn lại tăng 2,82 tỷ 
đồng.  
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Kết quả hoạt động của các công ty con, công ty liên kết: thống nhất số liệu báo 
cáo tại các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã trình bày tại Đại 
hội. 

❖ Công bố thông tin:  

Hoạt động công bố thông tin kịp thời, tuân thủ thêo các quy định liên quan áp 
dụng cho công ty niêm yết. 

4. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc và Cổ đông 

✓ Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp 
thông tin, tạo điều kiện cho BKS 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. 

✓ BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các 
cuộc họp giao ban của Ban điều hành. Tại các cuộc họp, BKS đã thảo luận đối với các 
vấn đề về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình quản trị của Công ty 
trong phạm vi chức năng của BKS. 

✓ BKS thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của BKS và những kiến 
nghị cần thiết đến Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong phạm vi nhiệm vụ của 
mình.  

✓ Trong năm, BKS không nhận được bất cứ đơn thư khiếu nại hoặc yêu cầu 
kiểm tra các vấn đề tài chính cũng như công tác quản lý từ Cổ đông. 

5. Các kiến nghị của BKS đối với HĐQT và Ban điều hành năm 2020 

✓ Bổ sung thành viên HĐQT độc lập thêo quy định của Pháp luật. 

✓ Chủ tịch HĐQT Công ty hiện nay vẫn còn kiêm nhiệm chức danh Tổng 
giám đốc thêo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo quy 
định tại khoản 2 điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính 
Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán thì không được 
kiêm nhiệm. 

✓ Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty thêo quy định tại khoản 7 điều 
278 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. 

✓ Các điểm trên đã được quy định mức xử phạt tại điều 15 của Nghị định 
156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt hành chính 
trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Sở Giao dịch chứng khoán TP 
Hồ Chí Minh đã có văn bản nhắc nhở về trường hợp Công ty thiếu thành viên HĐQT 
độc lập và Chủ tịch kiêm Tổng giám, đồng thời yêu cầu Công ty thực hiện theo quy 
định. 

✓ Các Công ty niêm yết phải thực hiện kiểm toán nội bộ vào tháng 4/2021 
thêo quy định tại điều 10 Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính 
phủ nên đề nghị Công ty chuẩn bị nhân sự để thực hiện. 

✓ Hoạt động xây lắp là hoạt động truyền thống, cốt lõi của Công ty khi doanh 
thu hàng năm chiếm gần 50% tổng doanh thu hợp nhất và hơn 90% tổng doanh thu 
riêng mẹ nhưng ngày càng khó khăn và không hiệu quả, thậm chí lỗ trong những năm 
gần đây. Mặc dù HĐQT đã chỉ đạo nhiều giải pháp tháo gỡ nhưng chưa đạt được kỳ 
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vọng đề ra. Trong bối cảnh thị trường chưa “sáng” và Công ty cũng chưa có biện pháp 
hữu hiệu để nâng cao hiệu quả hoạt động xây lắp nên đề nghị HĐQT xem xét có nên 
giữ tỷ lệ doanh thu xây lắp trên tổng doanh thu quá cao như những năm vừa qua. Đặc 
biệt là nên xêm xét lại cơ cấu tổ chức để cắt giảm bộ máy phục vụ cho hoạt động xây 
lắp, cần gắn thêm quyền lợi và nghĩa vụ của người phụ trách khối về kết quả kinh 
doanh cuối cùng của từng đơn vị. 

✓ Chi nhánh miền Nam được thành lập từ năm 2017, đạt được mục tiêu mở 
rộng thị trường vào phía Nam của HĐQT khi doanh số ký hợp đồng ngày càng tăng 
(không kể năm 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh). Mặc dù vậy, sự khác biệt giữa thị 
trường miền Nam so với thị trường xây dựng trong tỉnh và công tác quản lý, điều 
hành còn nhiều hạn chế đã làm cho hoạt động của chi nhánh kém hiệu quả. Do đó, 
HĐQT cần dành thêm nguồn lực để hỗ trợ chi nhánh tồn tại và phát triển. 

✓ Tình hình nghiên cứu và triển khai các dự án bất động sản của Công ty khá 
chậm so với kế hoạch đề ra, trong khi lĩnh vực kinh doanh Bất động sản được xác định 
là lĩnh vực trọng điểm của Công ty. Trong nhiệm kỳ năm năm vừa qua, Công ty chỉ bán 
được 29 căn nhà liền kề của giai đoạn 1 thuộc dự án Tam Thai, mua thành công dự án 
Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV và chỉ báo cáo nghiên cứu được một dự án, do 
đó bên cạnh việc tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án cũ, cần tìm kiếm thêm địa 
điểm thuận lợi để nghiên cứu dự án mới. 

II. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2021 

✓ 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; 

✓ Phối hợp với Bộ phận 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. 

✓ Phối hợp với Bộ phận kiểm soát nội bộ, Bộ phận Đảm bảo chất lượng và an 
toàn lao động để soát xét chi phí, đánh giá hiệu quả kinh tế của một số công trình 
hoàn thành. Trong trường hợp cần thiết có thể đề nghị sử dụng tư vấn độc lập là các 
công ty kiểm toán độc lập.  

Thay mặt BKS, xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của cổ đông, sự hỗ trợ, 
giúp đỡ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã hỗ trợ cho BKS hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trong năm.   

Trân trọng cám ơn. 

Huế, ngày …. Tháng 4 năm 2021 

                  T. Ban Kiểm Soát 

 

 

 

         Nguyễn Thị Kim Phụng 

 


