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CÔNG TY CỔ PHẦN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG                Độc lập- Tự Do- Hạnh phúc 

    BÌNH DƯƠNG      

          Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2022 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 

(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022) 

 

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 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định 

trong Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương và quy chế hoạt 

động của Ban kiểm soát; 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ Phần Xây dựng và Giao 

thông Bình Dương BCE (“Công ty”) đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán 

và Tư vấn A&C; 

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty 

về tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau: 

1. Hoạt động của Ban kiểm soát 

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 3 thành viên. Trong kỳ, Ban 

kiểm soát đã thay mặt cổ đông thực hiện công tác kiểm tra giám sát bao gồm các nội 

dung theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao tại Điều lệ công ty, quy chế hoạt 

động, cụ thể như sau:  

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy định 

nội bộ của Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, của người 

lao động và của cổ đông Công ty trong quá trình triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và 

của Hội đồng quản trị; 

- Thường xuyên trao đổi đưa ra các đề xuất theo chức năng khi tham gia các 

cuộc họp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đảm bảo các hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Công ty phù hợp với quyền lợi của cổ đông. 

- Xem xét báo cáo thường niên, báo cáo tài chính quý, năm của Công ty, báo 

cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, các tài liệu họp ĐHĐCĐ. 

- Giám sát việc thành lập và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ. 

- Trao đổi với Hội đồng quản trị trong việc đưa ra đề xuất lựa chọn đơn vị 

kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ 01/01/2021 đến 31/12/2021. 

Các thành viên Ban kiểm soát đã chủ động trong công việc hoàn thành công 

tác kiểm tra, giám sát được giao theo quy định tại điều lệ Công ty và quy định pháp 

luật đối với niên độ tài chính kết thúc vào 31/12/2021.  

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp lấy ý kiến các thành 

viên thông qua các nội dung văn bản với nội dung chi tiết như sau: 
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- Thông qua báo cáo đánh giá báo cáo tài chính năm 2019 trình Đại hội đồng 

cổ đông thường niên;  

- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên năm 2021. 

- Thẩm định Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 và đánh giá kết quả hoạt 

động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 của công ty. 

Thù lao của Ban kiểm soát năm 2020 của Ban kiểm soát được chi trả trong 

năm 2021 là 97.130.000 đồng, trong đó: 

- Trưởng ban: 36.630.000 đồng 

- Thành viên: 30.250.000 đồng/người 

Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: không phát sinh. 

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 5 thành viên đã đưa ra các giải pháp đúng 

đắn, kịp thời để duy trì ổn định hoạt động SXKD của Công ty và hoàn thành các 

nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ vào ngân sách Nhà nước, luôn đảm bảo tốt 

lợi ích của Công ty và cổ đông.  

Hội đồng quản trị đã theo dõi và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong triển khai 

kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ đã 

được thông qua và các nghị quyết Hội đồng quản trị. 

 Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất để triển khai kịp thời 

công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Qua đó, ban 

hành các nghị quyết, quyết định đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty, 

tập trung vào các nội dung sau: 

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện năm 2020, kế 

hoạch kinh doanh 2021; thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 

năm 2021, chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt; 

- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất ống nhựa HDPE; 

Thành lập công ty con: Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Nhựa Bình 

Dương. Do ảnh hưởng của dịch Covid và các hạn chế trong vận chuyển hàng hóa 

nên kế hoạch sản xuất thương mại của dây chuyền sản xuất ống nhựa được điều 

chỉnh sang quý 2/2022; 

- Thông qua các chủ trương nhằm triển khai việc chào bán 5.000.000 cổ 

phần để tăng vốn điều lệ, bao gồm: thành lập Hội đồng đấu giá cổ phiếu tại Sở giao 

dịch Chứng khoán TPHCM, phân phối số cổ phần chưa bán hết, thông qua kết quả 

chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ; 

- Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban 

kiểm toán nội bộ, điều chỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý, điều chỉnh lương cho 

Ban điều hành và cán bộ công nhân viên nhằm củng cố và phát triển bộ máy nhân sự, 

tạo động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Công ty; 

- Thông qua kế hoạch kinh doanh ước thực hiện năm 2021 và kế hoạch kinh 

doanh năm 2022. 
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3. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

Năm 2021, Ban Tổng giám đốc đã triển khai nhiệm vụ theo đúng Nghị quyết 

ĐHĐCĐ và kế hoạch kinh doanh năm 2021. 

Trong các cuộc họp, Ban Tổng giám đốc luôn nghiêm túc lắng nghe ý kiến chỉ 

đạo và đề xuất tìm nguyên nhân cốt lõi các vấn đề tồn tại, đồng thời đưa ra giải pháp 

ứng phó phù hợp. 

Năm 2021, dưới tác động nghiêm trọng của đợt bùng phát lớn nhất từ trước 

đến nay của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, tình hình thị trường kinh doanh nói 

chung và ngành bất động sản nói riêng gặp nhiều khó khăn, nhất là khu vực vùng 

kinh tế trọng điểm phía Nam. Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực để giải quyết 

khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và mang đến lợi nhuận cho cổ đông. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã đạt được như sau: 

Đơn vị: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
TH năm 

2020 

Năm 2021 TH2021/ 

TH2020 

(%) 

TH2021/

KH2021 

(%)  
Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 

Doanh thu bán hàng 

& CCDV  422.703 450.270 111.237 26 25 

Lợi nhuận trước thuế  41.475 80.740 26.012 63 32 

Lợi nhuận sau thuế  33.069 64.592 22.135 67 34 

  

Dưới ảnh hưởng dịch bệnh và các quy định nghiêm ngặt về giãn cách xã hội 

trong nửa cuối năm 2021, nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh 

hưởng nặng nề. Các dự án xây dựng, các dự án phát triển bất động sản của công ty 

đều phải dừng thi công vì lệnh giãn cách và sự gián đoạn trong chuỗi sản xuất, cung 

ứng nguyên vật liệu và thiết bị. Hoạt động của mảng ngành mới của Công ty là sản 

xuất ống nhựa HDPE bị trì trệ, kéo dài thời gian triển khai sản xuất dự kiến đến 

tháng 6/2022. 

 Doanh thu bán hàng và CCDV năm 2021 của công ty là 111.237 triệu đồng, 

chỉ bằng 26% so với kết quả kinh doanh năm 2020 và bằng 25% chỉ tiêu kế hoạch do 

ĐHĐCĐ năm 2021 đã đề ra. So với cùng kỳ năm 2020, tỷ trọng doanh thu kinh 

doanh Bất động sản của công ty giảm mạnh xuống còn 8,5% doanh thu bán hàng và 

CCDV trong kỳ. Hoạt động xây dựng có sự tăng trưởng mạnh chủ yếu đến từ doanh 

thu xây dựng nhà cho dự án Ecolakes Mỹ Phước – SetiaBecamex và việc phân loại 

lại doanh thu từ xây dựng nhà ở thương mại dịch vụ công nhân Bình Phước. Đóng 

góp chủ yếu vào lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ là dự án nhà ở thương 

mại dịch vụ công nhân Bình Phước với tỷ lệ là 81%, tiếp đến là dự án nhà phố 

thương mại RichTown chiếm 13%.  

Tuy Doanh thu chỉ đạt 26% so với thực hiện năm 2020, và chi phí quản lý 

doanh nghiệp tăng nhẹ, nhưng việc sụt giảm mạnh trong giá vốn (tỷ lệ Giá vốn/ 

Doanh thu giảm xuống còn 67%), tiết giảm chi phí tài chính (giảm 34% so với năm 
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2020), và sự gia tăng trong doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác (chủ yếu từ 

hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình và thu lãi phạt chậm nộp dự án RichTown) 

đã giúp Công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế là 22.135 triệu đồng, tương đương 67% 

so với trong năm 2020 và 34% so với kế hoạch. 

Khoản phải thu của khách hàng là 478.760 triệu đồng, chiếm 59% tổng tài sản, 

giảm 31% so với cùng kỳ năm 2020. Nhìn chung, Công ty đã có những cải thiện 

trong quản trị khoản phải thu khách hàng. Trong năm Công ty cũng đã chào bán 

thành công 5.000.000 cổ phiếu phổ thông cho các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong 

và ngoài nước, và nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều chỉnh 

tăng vốn điều lệ lên 350.000 triệu đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sau 

khi trừ các chi phí liên quan là 50.157 triệu đồng. 

Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban kiểm soát chưa phát hiện điều gì 

bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức 

danh quản lý khác trong Công ty.  

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo quản trị của Công ty năm 2021 về các 

giao dịch liên quan đến Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên 

quan của thành viên đó tại mục VII.2, VII.3, VII.4. 

4. Kết quả giám sát hoạt động Kiểm toán nội bộ (KTNB) 

Ban kiểm toán nội bộ của Công ty được thành lập theo quyết định số 

03/2021/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2021. Trong năm 2021, Ban KTNB đã thực hiện 

theo Quy chế KTNB (ban hành theo quyết định số 05/2021/QĐ-HĐQT ngày 

31/03/2021) và Quy trình kiểm toán nội bộ (ban hành theo quyết định số 

08/2021/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2021) đúng quy định của pháp luật về tổ chức và 

hoạt động của Kiểm toán nội bộ. 

Ban KTNB đã thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban KTNB và kế hoạch 

kiểm toán nội bộ đã được HĐQT phê duyệt, cụ thể: 

- Đánh giá các về sự phù hợp, hiện hữu và hiệu quả của hệ thống kiểm soát 

nội bộ, quản lý rủi ro liên quan đến Phòng tổ chức, Sàn giao dịch Bất Động Sản 

trong năm 2021; 

- Đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm khắc phục các rủi ro phát hiện trong 

quy trình; 

- Gửi báo cáo theo quy định tại quy chế của Ban kiểm toán nội bộ điều hành 

và theo dõi hoạt động khắc phục những tồn tại đã phát hiện. 

Ban kiểm toán nội bộ bước đầu được thành lập và triển khai xây dựng các quy 

chế, biểu mẫu, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng. 

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 

Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán 

A&C. Đây là đơn vị được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021, báo cáo được 

chấp nhận toàn phần và có ý kiến phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh 

trọng yếu và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành. 
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Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 trình ĐHĐCĐ năm 2022 của Công ty. Các 

số liệu của Báo cáo tài chính năm 2021 đều đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp và được 

lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.  

Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công 

ty được lập trên cơ sở lựa chọn chính sách kế toán phù hợp, áp dụng các chính sách 

này một cách nhất quán, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và tuân 

thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về 

quản lý. 

6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, 

Ban Tổng giám đốc và các cổ đông 

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Thư ký công ty đã tạo 

mọi điều kiện và duy trì phối hợp nhằm cung cấp kịp thời các nội dung sát với tình 

hình thực tế để Ban kiểm soát hoàn thành trách nhiệm của mình. 

Ban Kiểm Soát không nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về 

các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ được giao. 

7. Kết luận và kiến nghị 

Năm 2021 là năm chịu nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

do áp dụng giãn cách toàn xã hội theo chỉ thị 16, nhưng Hội đồng quản trị và Ban 

Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực và cố gắng trong việc chỉ đạo điều hành, tiết giảm 

chi phí giúp Công ty đạt được mức lợi nhuận sau thuế là 22.135 triệu đồng, tương 

đương 67% kết quả lợi nhuận năm 2020.  

Cần tiếp tục củng cố cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa 

đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty kể cả công ty con mới thành lập. 

Nâng cao vai trò của Kiểm toán nội bộ trong việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện 

các quy chế đã ban hành và các quy trình đánh giá rủi ro, kiểm toán. 

Bước sang năm 2022, khi xã hội đang chuyển sang một trạng thái thích ứng an 

toàn khi sống chung với dịch bệnh. Nhiều hoạt động trở lại bình thường, do đó Công 

ty nên tận dụng thời gian này để phát triển kinh doanh nhằm bám sát và điều hành 

sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình diễn biến thị trường, trong đó chú trọng 

kiểm soát chặt chẽ chi phí, cải thiện chất lượng sản phẩm, đầu tư vào chiến lược xây 

dựng thương hiệu và chính sách bán hàng phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

 Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ xem xét 

và phê duyệt. 

          TM.BAN KIỂM SOÁT 

        TRƯỞNG BAN 

  

 

 

 

          Nguyễn Thị Thùy Dương 


