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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2022
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông và các vị đại biểu
Thưa toàn thể Đại hội!
Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí
Đình Vũ (Công ty) và Quy chế hoạt động của BKS. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và
quyền hạn của BKS theo quy định, BKS xin báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra
giám sát trong năm 2021 cùng một số đề xuất, kiến nghị cũng như kế hoạch hoạt động
năm 2022 của BKS như sau:
I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2021
1. Tình hình nhân sự BKS
BKS của Công ty năm 2021 gồm các thành viên. Cụ thể:
 Ông Trần Duy Nguy n - Trưởng ban (ki m nhiệm)
 Ông Nguyễn Thành Trung - Thành viên (ki m nhiệm)
 Ông Nguyễn Bảo Thắng - Thành vi n (ki m nhiệm)
2. Các nội dung công việc đã triển khai thực hiện
- Xem xét chi tiết nội dung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty. Xem xét và thẩm định BCTC hàng quý, 6 tháng
và năm tài chính để đánh giá sự khách quan, hợp lý, trung thực của các báo cáo này phù
hợp với các chuẩn mực, chế độ và chính sách tài chính kế toán hiện hành;
- Đối với HĐQT và Bộ máy điều hành: Giám sát tính hợp pháp, hợp lý trong quản
lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021
bao gồm: Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH
PWC Việt Nam theo Nghị quyết đã được thông qua để thực hiện kiểm toán các BCTC năm
2021 của công ty theo quy định; Thực hiện việc tính và trả thù lao cho HĐQT, Ban KS theo
mức đã được đại hội thông qua; thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch tài
chính năm 2021.
- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, chấp hành các quy chế nội bộ về công
tác rà soát kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiếm soát nội bộ,
kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty và giám sát việc chấp
hành pháp luật Nhà nước;
- Tham gia và có ý kiến về những nội dung các cuộc họp của HĐQT và giao ban
của Công ty;
- Giám sát, nắm bắt kịp thời tình hình quản lý công nợ và khả năng thu hồi/thanh
toán; nắm bắt tình hình doanh thu, chi phí để phân tích các yếu tố có ảnh hưởng đến hiệu
quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đưa ra những kiến nghị với Ban điều hành;
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- Phối hợp với HĐQT và Bộ máy điều hành trong quản lý vốn chủ sở hữu với mục
đích sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.
Kết quả tự đánh giá:
Với quyền hạn, nhiệm vụ và kế hoạch công tác đã đề ra, năm 2021 Ban KS đã hoàn
thành tốt nhiệm vụ của mình.
Ban Kiểm soát đã đưa ra các đánh giá cũng như kiến nghị cụ thể ghi trong các Báo
cáo được gửi tới Công ty cũng như báo cáo Tổng công ty theo quy định.
3. Kết quả công tác của các thành viên Ban kiểm soát.
Đánh giá chung: Trong năm, từng thành vi n trong BKS theo kế hoạch công tác
cũng như phân công, đồng thời làm việc trực tiếp tại đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ
được giao. Đã có những đánh giá và kiến nghị được n u tại các Báo cáo giám sát hàng
quý khi BKS thực hiện cuộc kiểm tra giám sát.
(Chi tiết hoạt động của các thành vi n của Ban kiểm soát trong năm 2021 được
trình bày tại Phụ lục 01 đính kèm)
4. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2021
Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 ph duyệt thù lao BKS như
sau:
-

Trưởng BKS không chuy n trách là 03 triệu VNĐ/người/tháng;
Đối với các thành vi n BKS không chuy n trách, mức thù lao là 02 triệu
VNĐ/người/tháng.

Về chi phí hoạt động của BKS năm 2021: Được áp dụng theo định mức của Công
ty (các quy định nội bộ) và quy định hiện hành.
(Chi tiết thù lao của các thành vi n của Ban kiểm soát trong năm 2021 được trình
bày tại Phụ lục 02 đính kèm)
II. KẾT QUẢ CỤ THỂ KIỂM TRA GIÁM SÁT
1. Báo cáo sự phối hợp giữa BKS – HĐQT và Ban Giám đốc công ty
Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm vừa qua diễn ra thuận lợi, BKS đã thực
hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình với sự phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện của
Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
BKS đã nhận được đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin về hoạt động sản xuất
kinh doanh của Công ty hoặc khi có y u cầu. BKS cũng được mời tham gia các cuộc họp
của HĐQT, Ban Giám đốc cũng như các cuộc họp giao ban của Công ty.
Quá trình thực hiện kiểm tra giám sát trực tiếp tại Công ty, BKS đã được tạo điều
kiện về chỗ làm việc, được cung cấp đầy đủ thông tin li n quan đến nội dung KTGS.
Công ty cũng tổ chức họp và cử cán bộ làm việc cùng BKS theo y u cầu.
2. Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc công ty và các cổ
đông
 Đối với HĐQT công ty:
- Thực hiện các cuộc họp định kỳ hàng quý, năm theo quy định và điều lệ của công
ty. Các cuộc họp được thực hiện dưới 2 hình thức đó là trực tiếp hoặc trực tuyến;
- Ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định … để chỉ đạo Ban Giám đốc điều
hành các hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể của công ty;
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- Việc ban hành các nghị quyết, quyết định đúng thẩm quyền, trình tự pháp lý theo
quy định.
 Đối với Ban Giám đốc công ty
- Triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, cũng như
các nghị quyết trong năm của HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc đã sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh
trong bối cảnh khu vực kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh nhiều cạnh tranh khốc liệt.
- Tổ chức tốt các cuộc họp giao ban thường kỳ hoặc đột xuất để chỉ đạo điều hành
các phòng ban, bộ phận trong hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết những vấn đề
phát sinh.- Nắm bắt và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác điều hành sản
xuất kinh doanh theo kế hoạch đã duyệt, các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
và của HĐQT.
 Đối với các cổ đông
Trong năm 2021, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông
về tình hình hoạt động của Công ty.
3. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021
BCTC của công ty được lập theo đúng các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt
Nam hiện hành.
- Công ty áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh
nghiệp trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo tài chính được lập theo nguy n tắc giá gốc, các chính sách kế toán như
nguy n tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền; ghi nhận hàng tồn kho, ghi
nhận và khấu hao TSCĐ, ghi nhận doanh thu, chi phí… được công ty áp dụng một cách
phù hợp nhất quán;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH
PWC Việt Nam. Tại báo cáo số HCM/11455 ý kiến của kiểm toán như sau:
“Báo cáo tài chính 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 sản
u t kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày,
phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.
Ban kiểm soát thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý và năm của
Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021. BKS nhất trí với báo cáo kiểm toán
của Công ty TNHH PWC Việt Nam về tình hình tài chính của công ty ngày 31/12/2021.
Công ty thực hiện việc mở sổ, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính
phát sinh một cách thường xuy n li n tục, trung thực khách quan đúng bản chất kinh tế.
Hệ thống các báo cáo được thực hiện mau chóng kịp thời, đáp ứng y u cầu.
4. Báo cáo giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh
doanh và đã thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2021 của Công ty và thống nhất đánh
giá, kết quả cụ thể như sau:
Trong năm 2021, Công ty đã hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận trước
thuế. Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 239,58 tỷ đồng, đạt 96,76% kế hoạch năm
và bằng 79,14% so với năm 2020; Lợi nhuận trước thuế là 9,59 tỷ đồng, đạt 39,66% kế
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hoạch năm và bằng 29,7% so với năm 2020. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là
2,23%.
Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Tỷ lệ % TH so với

Năm
2020

KH năm
2021

TH năm
2020

400

400

400

100%

100%

247,60

239,58

302,74

96,76%

79,14%

Doanh thu hoạt động SXKD

247

238,08

301,53

96,39%

78,96%

Trong đó: Doanh thu thuần
hoạt động SXKD

247

221,04

302

89,49%

73,31%

Doanh thu tài chính và thu
nhập khác

0,6

1,51

1,21

250,91%

124,42%

Vốn điều lệ

2

Tổng doanh thu

2.2

Thực hiện
Năm
2021

1

2.1

KH
năm
2021

3

Lợi nhuận trước thuế

24,17

9,59

32,28

39,66%

29,70%

4

Lợi nhuận sau thuế

22,96

8,94

29,98

38,93%

29,82%

5

Tỷ suất lợi nhuận
thuế/Vốn điều lệ

5,74%

2,23%

7,50%

38,93%

29,82%



sau

ch số thanh toán:

Tại ngày 31/12/2021, chỉ số thanh toán nợ ngắn hạn và thanh toán nhanh lần lượt là
1,57 lần và 1,40 lần. Tuy các chỉ số này có giảm nhẹ so với kỳ trước (tại ngày
31/12/2020 chỉ số thanh toán nợ ngắn hạn và thanh toán nhanh lần lượt là 1,60 lần và
1,51 lần) nhưng khả năng thanh toán của Công ty vẫn được đảm bảo.


phân tích đánh giá các khoản phải thu khách hàng:

Công ty đã thực hiện phân loại tuổi nợ, thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu
theo Quy định hiện hành. Cụ thể:
Tại thời điểm 31/12/2021, các khoản nợ phải thu ngắn hạn là 40,667 tỷ đồng trong đó,
nợ phải thu khách hàng là 22,078 tỷ đồng, nợ phải thu quá hạn là 7,987 tỷ đồng chiếm
36,18% nợ phải thu khách hàng, trong đó: nợ quá hạn dưới 6 tháng là 4,533 tỷ đồng; Nợ quá
hạn từ 2 năm - dưới 3 năm 0,068 tỷ đồng và nợ quá hạn tr n 3 năm là 3,384 tỷ đồng. Chi tiết
các khoản công nợ quá hạn của khách hàng như sau: Khoản nợ phải thu của PVEP li n quan
đến lô 102/106 quá hạn là 3,017 tỷ đồng, lô 103-107 quá hạn 436 tỷ đồng. Công ty đã trích
lập dự phòng nợ phải thu với khách hàng PVEP với giá trị là 3,432 tỷ đồng. Công ty Đình
Vũ đã phối hợp với Tổng công ty PTSC bám sát kế hoạch thanh toán công nợ tồn đọng
còn lại của PVEP theo bi n bản đã thống nhất giữa các b n để y u cầu PVEP thanh toán
lần cuối 15%.
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Đối với các khoản thu khác: Đến thời điểm 31/12/2021, phải thu khác là 10,587 tỷ
đồng, trong đó nợ quá hạn 3,642 tỷ đồng là công nợ phải thu PVC Duy n Hải, công ty đã
trích lập dự phòng 2,783 tỷ đồng.


kết quả giám sát khoản đầu tư tài chính:

Giá trị đầu tư vào PVC Duy n Hải là 28,125 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện trích lập dự
phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn là 13,418 tỷ đồng. Trong tình hình kết quả hoạt
động SXKD của PVC Duy n Hải dự báo chưa có lãi, Công ty tiếp tục tìm phương án triển
khai thực hiện thoái vốn tại PVC Duy n Hải để bảo toàn vốn.
Hiện tại, Công ty đang nộp thay tiền thu đất cho lô đất đã góp vốn vào PVC Duy n
Hải tại địa chỉ đường Đà Nẵng, P.Đông Hải I, HA, HP - Lô đất này đã góp vốn vào PVC
Duy n Hải. Trong tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty PVC Duy n Hải đang
gặp khó khăn và chưa thanh toán các khoản công nợ tồn đọng, nếu Công ty tiếp tục nộp thay
tiền thu đất tr n dẫn đến phát sinh nợ khó đòi và điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả
SXKD của Đơn vị. Các bên đã thống nhất nội dung xử lý các vấn đề tồn tại của hợp đồng
góp vốn và kiến nghị của KTNN.
 Công tác đầu tư XDCB, duy tu bảo dưỡng:
Công ty đã thực hiện tạm ứng đầu tư xây dựng cơ bản 15.696,04 tỷ đồng, đạt 13,43%
so với kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021.
Dự án đầu tư “Cẩu chân đế 45 tấn tầm với 37m”: Công ty đang triển khai thực hiện
hợp đồng với nhà cung cấp, tạm ứng theo hợp đồng đã ký tháng 6.2021, chi phí đầu tư đã
thực hiện là 350.747.726 đồng.
Do tình hình hoạt động SXKD của PTSC Đình Vũ bắt đầu từ tháng 8/2021 có nhiều
khó khăn, căn cứ vào tình hình thực tế, tính cấp thiết và tầm quan trọng của các dự án đầu tư,
các dự án chưa thực hiện, chuyển tiếp sang triển khai trong năm tiếp theo như sau: Dự án
đầu tư “Checking point xuất”; Dự án đầu tư xây dựng “Trạm biến áp 2000kVA”; Dự án đầu
tư mua sắm “02 xe đầu kéo Romooc”; Dự án đầu tư mua sắm “01 xe oto con 7 chỗ”.
Các công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng được thực hiện theo kế hoạch và thực tế sản
xuất kinh doanh. Phối hợp với các bộ phận li n quan để khảo sát, lập phương án duy tu bảo
dưỡng nâng cấp mặt bãi đảm bảo an toàn hàng hóa; thử nghiệm bù lún mặt đường ra vào
cảng; Hoàn thành công tác cải tạo 1/2 kho CFS để cung cấp cho khách hàng theo hướng y u
cầu cao về chất lượng dịch vụ.
Đối với các khoản phải trả: được công ty theo dõi, quản lý và trả nợ theo đúng quy
định. Các khoản nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ 64,46% tổng nợ phải trả (tăng 2,57% so với năm
2020), chủ yếu là: cổ tức, các khoản phải trả người bán ngắn hạn, phải trả người lao động,
thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, vay và nợ thu tài chính ngắn hạn... Các khoản nợ dài
hạn chiếm tỷ lệ 35,54% tổng nợ phải trả là các khoản vay và nợ Ngân hàng TMCP Công
thương Việt nam.
Kết quả giám sát, đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công
ty đại chúng nắm quyền kiểm soát tr n 50% trở l n vốn điều lệ với TV HĐQT, Giám
đốc, người điều hành khác của Doanh nghiệp và những người có li n quan của đối tượng
đó, giao dịch giữa công ty và công ty trong đó TV HĐQT, giám đốc, người điều hành
khác của DN là thành vi n sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian
03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Trong năm Công ty đã thực hiện hợp đồng
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hợp tác bốc xếp, giao nhận container số 01/2021/VGR-PTSC đã ký ngày 17/12/2020 với
Công ty Cổ phần Cảng Xanh Vip (Vip Green Port).
5. Báo cáo kết quả thực hiện công tác rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và
hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh
báo sớm của Công ty trong năm 2021.
Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát trong năm 2021, qua quá trình làm
việc trực tiếp tại đơn vị cũng như tr n cơ sở các báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính,… và
thực tế tại đơn vị Ban kiểm soát nhận thấy quá trình điều hành sản xuất kinh doanh tại
đơn vị bám sát thực trạng khu vực, thị trường và điều kiện năng lực của đơn vị để đạt
được các mục ti u đã đề ra. Các phòng ban chức năng trong công ty theo nhiệm vụ
chuy n môn của mình đã tham mưu đề xuất các ý kiến xây dựng cho Ban điều hành công
ty tại các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc đốt xuất… cùng chung mục ti u hoàn thành tốt
nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua nhưng thực tế công ty đã không
hoàn thành các chỉ ti u đã đề ra tại ĐHCĐ năm 2022.
Tuy nhi n hiện nay đơn vị chưa triển khai hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ
cũng như hệ thống quản trị rủi ro và cảnh báo sớm mặc dù theo chức năng nhiệm vụ các
phòng, các cá nhân lãnh đạo đã kiểm tra, giám sát, đề xuất trong giải quyết thường xuy n
công việc cũng như đối với các vấn đề còn tồn tại. Do vậy Ban kiểm soát kiến nghị Công
ty xem xét xây dựng và triển khai các hệ thống này để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong
quản trị điều hành công ty.
III. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ
Năm 2021, HĐQT và Bộ máy điều hành đã phối hợp chặt chẽ trong công việc, thực
hiện tốt vai trò quản lý và điều hành của mình, triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được
Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các hoạt động của HĐQT và Bộ máy điều hành đã thể
hiện sự nỗ lực và linh hoạt trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, phát huy được tinh thần,
trí tuệ người của người lao động.
Từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, BKS
kiến nghị một số nội dung sau:
- Tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ thực hiện tốt nhất công tác dịch vụ hậu cần dầu
khí, dịch vụ khai thác hàng container và các dịch vụ khác. Đặt chất lượng và an
toàn tài sản, con người l n hàng đầu;
- Không ngừng kiểm tra rà soát các hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với
thực tế sản xuất kinh doanh để giảm chi phí hạ giá thành sản xuất nâng cao năng
lực cạnh tranh;
- Thực hiện nghi m chỉnh chỉ thị tiết giảm chi phí, sử dụng tối ưu hóa các nguồn lực
tài sản và con người;
- Chú trọng công tác phát triển thị trường, tiếp cận với các hãng tàu ngoại, mở rộng
thị trường khai thác hàng container;
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ. Bám sát cam kết theo thỏa thuận đã ký, giải
quyết dứt điểm khoản công nợ của PVEP. Tăng cường đối chiếu công nợ với các
khách hàng có phát sinh giao dịch;
- Đối với khoản đầu tư tại PVC Duy n Hải thực hiện việc thoái vốn theo trình tự quy
định;
- Đề xuất kiến nghị kịp thời l n Tổng công ty để nhận được sự hỗ trợ và giải quyết
những khó khăn mà công ty gặp phải;
- Khen thưởng kịp thời những bộ phận, phòng ban và cá nhân đạt thành tích trong
thi đua lao động sản xuất.
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IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022
Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh
doanh, quản trị và điều hành công ty. BKS xác định lấy ngăn ngừa là mục ti u chính
trong hoạt động của mình, góp phần đảm bảo rằng các hoạt động của công ty tuân thủ
đúng quy định và pháp luật của nhà nước; có hiệu quả và đảm bảo lợi ích của cổ đông
cũng như quyền lợi của người lao động.
Kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS cụ thể như sau:
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và các
nghị quyết, quyết định, chỉ thị khác trong công tác điều hành và quản lý công ty đối
với HĐQT và Ban điều hành;
- Giám sát việc chấp hành điều lệ công ty, các quy định nội bộ cũng như pháp luật
của nhà nước;
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ,
kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty;
- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng, năm của công ty theo quy
định;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp tổng kết hàng quý, một số cuộc họp
giao ban của Công ty;
- Tiến hành các công tác kiểm tra giám sát hoạt động TCKT tại công ty và các công
tác khác khi cần thiết;
- Đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm
quyền kiểm soát tr n 50% trở l n vốn điều lệ với TV HĐQT, Giám đốc, người điều
hành khác của Doanh nghiệp và những người có li n quan của đối tượng đó, giao
dịch giữa công ty và công ty trong đó TV HĐQT, giám đốc, người điều hành khác
của DN là thành vi n sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian
03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
- Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm khác của BKS được Pháp luật, điều lệ
công ty và quy chế hoạt động của BKS đã quy định;
Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS
Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ, kính trình trước đại hội và xin được
thông qua.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như tr n;
- HĐQT Công ty;
- Website:www.ptscdinhvu.com.vn;
- Lưu VT, BKS-01

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN

Trần Duy Nguyên
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PHỤ LỤC 01
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS TRONG NĂM 2021
1.

ng Trần Duy Nguyên, Trưởng ban kiểm soát
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc công ty khi được mời tham

dự;
- Tham gia một số cuộc họp giao ban tại Công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh
doanh của đơn vị;
- Thực hiện đúng và đầy đủ quyền hạn trách nhiệm của TBKS trong triển khai công
việc;
- Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát tại Công ty, chỉ đạo điều hành các
thành vi n BKS hoàn thành các công việc đã được phân công;
- Chủ trì việc lập các báo cáo đánh giá và đưa ra các kiến nghị của BKS hàng quý
và theo cuộc kiểm tra giám sát như kế hoạch đã được thông qua và gửi đến HĐQT, Ban
Giám đốc công ty;
- Tuân thủ quy định cũng như chỉ đạo của cấp tr n khi thực hiện công việc được
giao.
2. ng Nguyễn Thành Trung, Thành viên BKS
- Thực hiện đúng, đầy đủ quy định nội bộ của đơn vị, quyền hạn và trách nhiệm
theo quy định của Điều lệ công ty, Tổng công ty và pháp luật của Nhà nước;
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và đưa ra các đánh giá khuyến nghị về những công
việc đã được Trưởng ban kiểm soát phân công.
Cụ thể:
Đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị định kỳ hàng quý (Xem xét tính hợp lý,
hợp pháp trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của công ty; Đối với Báo
cáo kiểm tra, giám sát quý, năm: Trực tiếp thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính).
Đánh giá nội dung công việc cụ thể khi tiến hành cuộc kiểm tra giám sát.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát.
3. Ông Nguyễn Bảo Thắng - Thành viên BKS
- Thực hiện đúng, đầy đủ quy định nội bộ của đơn vị, quyền hạn và trách nhiệm
theo quy định của Điều lệ công ty, Tổng công ty và pháp luật của Nhà nước;
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và đưa ra các đánh giá khuyến nghị về những công
việc đã được Trưởng ban kiểm soát phân công.
Cụ thể:
Đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị định kỳ hàng quý (Thực hiện công tác
kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp, các Nghị quyết, chỉ
thị của HĐQT, Ban Giám đốc trong điều hành công ty. Kiểm tra việc chấp hành các nội
quy, quy chế của đơn vị và của Tổng công ty. Kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính
sách đối với người lao động. Tham gia việc kiểm tra hồ sơ, chứng từ tài liệu li n quan
đến công tác TCKT.
Đánh giá nội dung công việc cụ thể khi tiến hành cuộc kiểm tra giám sát.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát.
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PHỤ LỤC 2
BÁO CÁO THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Stt

Họ và tên

1

Trần Duy Nguy n

2

Nguyễn Thành Trung

3

Nguyễn Bảo Thắng

Chức danh

Thành vi n Ban Kiểm
soát
Thành vi n Ban Kiểm
soát

Ngày kết
thúc

Số
tháng

01/01/2021

31/12/2021

12

0

01/01/2021

31/12/2021

12

0

14/05/2021

31/12/2021

7

15.142.857

Ngày bắt đầu

Trưởng Ban Kiểm soát

Tổng thu
nhập

TỔNG CỘNG

(VNĐ)

15.142.857
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