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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN TASCO 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 11/6/2020 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành;  

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tasco; 

- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Tasco đã được 

kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; 

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021. 

 

Ban Kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ 

phần Tasco (“Công ty”) các nội dung như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2021 

1. Nhân sự của BKS: 

BKS gồm có 03 thành viên: Trưởng Ban phụ trách chung và 02 Kiểm soát viên thực 

hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban. 

2. Hoạt động của BKS: 

Trong năm 2021 BKS đã tổ chức họp 02 lần để phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát 

cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát 

các hoạt động của Công ty. 

BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, 

Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, cụ thể: 

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội 

đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGĐ), đảm bảo tuân thủ các quy định 

của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

- Giám sát HĐQT, Ban Điều hành trong việc triển khai các nội dung Nghị quyết 

ĐHĐCĐ năm 2021 của Công ty, gồm:  

▪ Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, BKS đã 

phối hợp cùng Ban Điều hành đánh giá và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán 

CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021, đây là công ty 

kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết. 

▪ Đã dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty: bổ sung quy định tổ chức ĐHĐCĐ theo hình 

thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định pháp 

luật và bối cảnh tình hình dịch bệnh covid phức tạp. HĐQT, Ban Điều hành đã ban hành 

hướng dẫn tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế của 

Công ty. 
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- Đại diện BKS đã tham dự, được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan các cuộc họp 

của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban TGĐ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn. 

- Thẩm tra BCTC năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm 

toán CPA Việt Nam nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu về tình hình tài 

chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 

chế độ kế toán.  

- BKS phối hợp với Phòng Quản lý Chất lượng&Rủi ro triển khai các nội dung kiểm 

toán nội bộ, đánh giá chất lượng nội bộ và quản lý rủi ro; định kỳ kiểm tra, đánh giá tình 

hình thực hiện các kiến nghị; đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ 

của Công ty. 

3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT: 

- Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc định 

hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty. 

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết theo đúng quy định 

của Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. HĐQT đã ban 

hành 54 Nghị quyết theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và 

Công ty.  

- Một số thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia hoạt động điều hành cùng Ban TGĐ, 

kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, từ đó thực hiện tốt hơn chức năng quản 

trị và định hướng cho hoạt động của Công ty, cố gắng hoàn thành các mục tiêu được giao. 

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban TGĐ: 

- Ban TGĐ đã triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT 

theo đúng chức năng và thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.  

- Trong năm 2021, Ban TGĐ đã nỗ lực trong việc giải quyết các khó khăn và vấn đề 

phức tạp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, chủ động, tích cực trong công tác tìm kiếm, 

đánh giá, đề xuất với HĐQT các cơ hội đầu tư phù hợp chiến lược của Công ty. 

- Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh, Ban TGĐ luôn chú trọng 

hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành Công ty dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch, 

chuyên nghiệp, tối ưu chí phí đầu tư để cạnh tranh với đối thủ và đáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao của hệ thống pháp lý về đầu tư. 

5. Kết quả thẩm định BCTC năm 2021: 

- BCTC năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA 

Việt Nam Theo ý kiến của Kiểm toán viên, BCTC hợp nhất năm 2021 của Công ty đã phản 

ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại 

ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ 

trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế 

độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc 

lập và trình bày BCTC hợp nhất.  

- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất theo BCTC đã được kiểm toán như sau: 

ĐVT: triệu đồng 
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TT Các chỉ tiêu 

Năm 2021 

Kế hoạch Thực hiện 
Tỉ lệ đạt kế 

hoạch (%) 

1 Tổng doanh thu 900,000 873,628 97% 

2 Lợi nhuận sau thuế (100.000) 44,153 144% 

3 Cổ tức (%) 0% 0%  

 

Như vậy, năm 2021, các chỉ tiêu Tổng Doanh thu xấp xỉ kế hoạch, Lợi nhuận hợp 

nhất của Công ty vượt kế hoạch đề ra, kết thúc giai đoạn lỗ và ghi nhận kết quả lãi 44,15 tỷ 

đồng. Các nhóm công ty đều có sự hồi phục đáng kể sau dịch bệnh, ngoài ra, chủ trương 

thoái vốn tại các khoản đầu tư hiệu quả cũng mang lại lợi nhuận đáng kể. 

6. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGĐ: 

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGĐ đảm bảo nguyên tắc tuân thủ 

quy định của pháp luật, quy định nội bộ và vì lợi ích chung của Công ty. Năm 2021, BKS 

phối hợp tốt với HĐQT, Ban TGĐ và các Khối/Phòng/Ban trong Công ty, cụ thể: 

- Đại diện BKS được mời tham dự và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT, 

và các cuộc họp quan trọng của Ban TGĐ. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan 

đến công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm và quyền 

hạn. 

- BKS được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty 

khi có yêu cầu.  

Bên cạnh đó, để chia sẻ khó khăn với Công ty trong bối cảnh đại dịch covid, các thành 

viên BKS đã nhất trí không nhận thù lao để Ban điều hành và HĐQT dồn mọi nguồn lực 

sẵn có tập trung tái cấu trúc Công ty. 

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022: 

BKS sẽ duy trì công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, điều hành 

của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty tập trung vào các nội dung chính như sau: 

- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công 

ty, các quy chế/quy định, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công 

ty. 

- Thẩm định BCTC giữa niên độ và BCTC năm. Duy trì trao đổi thường xuyên với 

Kiểm toán độc lập để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán BCTC. 

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để giám sát, đánh giá tình hình thực hiện 

các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, các phương án/biện pháp xử lý các rủi ro chính của 

Công ty. 

- Giám sát việc thực hiện công tác quản lý rủi ro, tập trung kiểm soát, phát hiện, cảnh 

báo các yếu tố rủi ro trọng yếu, để Công ty kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa.  

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành. 
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Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 

BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua. 

Trân trọng kính báo. 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

(đã ký) 

 

 

 

 

Trần Minh Trang 

 


