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Dự thảo 

 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

  

 

Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 

Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương, Ban kiểm soát Công ty cổ phần 

Bảo vệ thực vật 1 Trung ương đã thực hiện nhiệm vụ kiểm soát đối với hoạt động 

của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Ban kiểm soát trân 

trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 một số nội dung 

chủ yếu như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 

Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp. Trong 

6 tháng cuối năm, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh tại các tỉnh thành phía 

Nam, nhiều địa phương trên cả nước áp dụng biện pháp giãn cách xã hội nghiêm 

ngặt, kéo dài để phòng chống dịch bệnh nên công tác kiểm tra, giám sát trực tiếp 

tại các đơn vị trực thuộc Công ty bị hạn chế, chủ yếu thông qua hồ sơ, tài liệu. 

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật 1 Trung ương thực hiện công tác 

kiểm tra, giám sát trên một số nội dung chính như sau: 

- Giám sát việc thực thi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, bảo 

vệ quyền lợi của cổ đông Công ty. 

- Giám sát tình hình tài chính và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công 

ty.  

 - Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc theo Luật Doanh 

nghiệp và Điều lệ Công ty. 

 - Giám sát, đánh giá về tình hình đầu tư của Công ty, các dự án đã và đang 

triển khai theo nghị quyết của HĐQT. 

 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách bán hàng, giá cả, công 

tác quản lý bán hàng tại các đơn vị trong toàn Công ty thông qua hồ sơ, tài liệu và 

các cuộc kiểm tra, kiểm kê định kỳ. 

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty; báo cáo tài chính 

năm của Công ty do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán. 
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1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát 

STT 
Thành viên 

BKS 

Số buổi họp 

tham dự  

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

 1. 
Ông Lê Ngọc 

Diệp 
3/3 100% 100%    

2. 
Ông Trần Văn 

Biên 
1/1 100% 100%  

Kết thúc nhiệm 

kỳ ngày 

22/4/2021  

3. 
Bà Vũ Thị 

Thanh Huyền 
1/1 100% 100%  

Kết thúc nhiệm 

kỳ ngày 

22/4/2021  

4. 
Bà Nguyễn 

Thị Kim Xuân 
2/2 100% 100%  

Bổ nhiệm ngày 

22/4/2021 

5. 
Bà Nguyễn 

Thanh Trà 
2/2 100% 100%  

Bổ nhiệm ngày 

22/4/2021 

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã họp 03 lần để lập kế hoạch, xây dựng 

chương trình công tác, triển khai công tác kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động 

của Công ty và bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung cụ thể 

như sau: 

TT 
Phiên 

họp 

Thành phần 

tham dự 
Nội dung 

1. 01/3/2021 3/3 - Thẩm định, đánh giá và thống nhất báo cáo 

tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm 

toán bởi AASC. 

- Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020. 

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh và tình hình tài chính năm 2020 và 

phương hướng hoạt động năm 2021 của Công 

ty. 

- Đánh giá công tác kiểm tra giám sát tính 

tuân thủ các quy định của các thành viên 

HĐQT, Ban TGĐ và các vị trí quản lý khác 

trong Công ty 

- Thống nhất nội dung đưa vào báo cáo của 

Ban kiểm soát năm 2020; giao Trưởng ban 

kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 

2021 của Ban kiểm soát. 
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TT 
Phiên 

họp 

Thành phần 

tham dự 
Nội dung 

2. 27/4/2021 3/3 - Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-

2026 và phân công nhiệm vụ cho các thành 

viên. 

- Hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban kiểm 

soát và Ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

kiểm soát theo đúng quy định. 

- Lên kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát 

năm 2021. 

3. 11/9/2021 3/3 - Đánh giá kết quả kinh doanh và tình hình tài 

chính của Công ty trong 6 tháng đầu năm; kế 

hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm. 

- Xem xét, đánh giá các hoạt động đầu tư: 

Thuê đất KCN Bỉm Sơn, Thanh Hóa để xây 

dựng nhà máy sản xuất và đầu tư mua sắm 

máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh 

doanh của Công ty. 

- Thống nhất với chủ trương của Hội đồng 

quản trị về việc lập Ban đầu tư và quản lý dự 

án Nhà máy sản xuất tại KCN Bỉm Sơn, 

Thanh Hóa; thống nhất chủ trương thành lập 

Trung tâm Công nghệ sinh học Ngọc Hồi. 

- Lên kế hoạch kiểm soát công nợ quá hạn và 

đề phòng rủi ro tài chính năm 2021. 

- Lên kế hoạch kiểm soát công tác kiểm kê 

cuối năm tại một số đơn vị. 

2. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 

Việc chi trả lương và thù lao cho Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các quy định 

hiện hành; các thành viên Ban kiểm soát đã nhận lương và thù lao, cụ thể như 

sau: 

+ Trưởng Ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty: Nhận thù lao 

năm 2020 là: 13.364.000 đồng/năm. Ngoài ra hưởng lương và các chế độ khác 

theo quy định của Công ty. 

+ Ông Trần Văn Biên và Bà Vũ Thị Thanh Huyền thành viên Ban kiểm 

soát nhiệm kỳ 2016-2021 nhận thù lao năm 2020 là: 8.224.000 đồng/người/năm. 

- Được thanh toán đầy đủ các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí hợp lý khi 

thực thi các hoạt động của Ban kiểm soát. 
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 II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH 

TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2021 

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021: 

Năm 2021 là một năm hết sức khó khăn đối với Công ty khi nhiều mặt hàng 

có doanh số cao, gồm: Bravo, Victory và Tango nằm trong danh mục thuốc bảo vệ 

thực vật không được phép sử dụng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19 kéo dài nên việc nhập khẩu nguyên vật liệu và công tác sản xuất, 

lưu thông hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn. Đứng trước những khó khăn đó, với 

tinh thần hành động quyết liệt khẩn trương HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã 

tích cực chủ động đưa ra nhiều biện pháp nhằm duy trì an toàn, ổn định hoạt động 

sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người lao động trong toàn Công ty và ủng hộ công tác 

phòng chống dịch bệnh tại nhiều địa phương trên cả nước.  

Kết quả năm 2021, tổng doanh thu đạt 301,73 tỷ đồng đạt 98,6% kế hoạch 

và lợi nhuận sau thuế đạt 8,55 tỷ đồng chỉ đạt 80,39% so với kế hoạch đề ra. Mặc 

dù không đạt kế hoạch kinh doanh đề ra, nhưng trong bối cảnh rất khó khăn như 

vậy Công ty vẫn đạt được kết quả rất tích cực đó là nhờ có các giải pháp toàn diện, 

đúng đắn, cùng tinh thần quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng của Ban lãnh đạo cũng 

như toàn thể người lao động trong Công ty. 

Các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau: 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

năm 2021 

Thực hiện 

năm 2021 

 Tỷ lệ % 

so với 

KH 

1. Tổng doanh thu Triệu đồng 306.000 301.730 98,60 

2. Tổng chi phí Triệu đồng 292.710 290.975 99,40 

3. Nộp ngân sách Triệu đồng 11.000 7.900 71,82 

4. 
Lợi nhuận sau thuế 

TNDN 
Triệu đồng 10.632 8.548 80,39 

5. Tỷ lệ cổ tức % 15 13,5 (dự kiến) 90 

6. 
Thu nhập bình quân 

người LĐ 
Tr.đ/tháng 10.338 9.074 87,77 

2. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm và sửa chữa TSCĐ 

năm 2021: 

STT 
Hạng mục đầu 

tư 
ĐVT 

Số 

lượng 

Số tiền đầu tư 

(đ) 

Thời 

điểm đầu 

tư 

Tiến độ 

thực hiện 

A Văn phòng Công ty 

1. Thuê đất KCN 

Bỉm Sơn, Thanh 

Hóa 

M2 16.895 17.739.750.000 T9/2021 
Đã thực 

hiện 
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STT 
Hạng mục đầu 

tư 
ĐVT 

Số 

lượng 

Số tiền đầu tư 

(đ) 

Thời 

điểm đầu 

tư 

Tiến độ 

thực hiện 

2. Sửa chữa cải tạo 

kho Ngọc Hồi 

Hạng 

mục 
01 651.452.867 T7/2021 

Đã thực 

hiện 

3. Xe ôtô Lexus 

GX460 
Cái 01 5.855.527.273 T3/2021 

Đã thực 

hiện 

4. Hệ thống lên men 

– Trung tâm Sinh 

học Ngọc Hồi 

Cái 01 186.000.000 T11/2021 
Đã thực 

hiện 

B Chi nhánh Phú Yên 

1. 
Xe ôtô Toyota 

Hilux Gun 
Cái 01 947.414.545 T4/2021 Đã thực 

hiện 

C Chi nhánh Tây Nguyên 

1. 
Xe ôtô Toyota 

Hilux 
Cái 01 687.314.629 T7/2021 

Đã thực 

hiện 

3. Tình hình tài chính của Công ty năm 2021: 

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và 

chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán và đưa ra ý 

kiến chấp nhận toàn bộ đối với Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Ban kiểm 

soát đã chủ động làm việc, thảo luận các nhận xét, thẩm tra các nội dung của báo 

cáo kiểm toán. Trên cơ sở đó Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến chấp nhận toàn bộ 

của kiểm toán. 

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021 như sau: 

+ Tình hình tài sản:                                                                                                            

 (ĐVT: triệu đồng) 

 

Chỉ tiêu 

 

31/12/2021 

 

31/12/2020 

Tăng giảm 

2021/2020 

(%) 

A. Tài sản ngắn hạn 190.088 155.198  

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 12.470 6.965 79,04 

II. Các khoản phải thu ngắn hạn 10.407 14.834 - 29,84 

III. Hàng tồn kho 160.012 129.505 23,56 

IV. Tài sản ngắn hạn khác 7.199 3.894 84.87 
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Chỉ tiêu 

 

31/12/2021 

 

31/12/2020 

Tăng giảm 

2021/2020 

(%) 

B. Tài sản dài hạn 57.548 34.938  

I. Tài sản cố định 37.110 32.614 13,79 

II. Tài sản dài hạn khác 20.438 2.324      779,43 

Tổng cộng tài sản 247.636 190.137 30,02 

 

Tính đến hết 31/12/2021, tổng tài sản của Công ty đạt hơn 247,6 tỷ đồng, 

tăng 57,5 tỷ đồng, tương đương mức tăng 30,02% so với đầu năm. Mức tăng này 

chủ yếu đến từ hàng tồn kho và tài sản dài hạn khác. Cuối năm 2021, lượng hàng 

tồn của Công ty là 160 tỷ đồng chiếm 84,45% tài sản ngắn hạn. Tài sản dài hạn 

tăng hơn 18 tỷ đồng, chủ yếu do trong năm Công ty thuê lô đất tại KCN Bỉm 

Sơn, Thanh Hóa (DT 16.895m2) thời hạn đến năm 2063 để đầu tư xây dựng nhà 

máy chế biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực 

vật. 

+ Tình hình nợ phải trả: 

(ĐVT: triệu đồng) 

Chỉ tiêu 31/12/2021 Tỷ trọng 31/12/2020 Tỷ trọng 
Tăng giảm 

2021/2020 (%) 

Nợ phải trả 143.807 100% 86.009 100% 67,20 

Nợ ngắn hạn 143.807 100% 86.009 100% 67,20 

Nợ dài hạn 0 - 0 - -  

Nợ ngắn hạn của Công ty cuối năm 2021 là hơn 143,8 tỷ đồng, tăng hơn 

57,7 tỷ đồng, tương đương mức tăng 67,20% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn tăng 

chủ yếu là Công ty đi vay ngắn hạn tại các ngân hàng TMCP nhằm bổ sung 

nguồn vốn lưu động đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất và trả cho các nhà 

cung ứng nguyên vật liệu chính. 

4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Các chỉ tiêu ĐVT 2020 2021 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

- Hệ số thanh toán ngắn hạn lần 1,80 1,32 

- Hệ số thanh toán nhanh lần 0,30 0,21 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

- Hệ số nợ/tổng tài sản % 45,24 58,07 
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Các chỉ tiêu ĐVT 2020 2021 

- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu % 82,60 138,5 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

- Vòng quay hàng tồn kho Vòng 1,39 1,43 

- Doanh thu thuần/tổng tài sản Vòng 1,74 1,21 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần % 3,34 2,85 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn CSH % 10,62 8,23 

- Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng TS % 5,82 3,45 

- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/doanh thu 

thuần 

% 
4,14 2,95 

 Nhận xét: 

- Công ty đảm bảo khả năng thanh toán trong ngắn hạn khi hệ số qua các 

năm đều lớn hơn 1, năm 2021 hệ số thanh toán ngắn hạn giảm xuống 1,32 lần, 

nguyên nhân do lượng hàng tồn kho tăng so với đầu kỳ và chiếm tỉ trọng lớn 

trong cơ cấu tài sản ngắn hạn (chiếm 84,18%) do Công ty chủ động nhập nguyên 

liệu chính dự trữ để bán đầu năm sau. 

- Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn: Hệ số nợ năm 2021 tăng mạnh so với năm 

2020, chủ yếu do Công ty chủ động nhập nguyên liệu chính về nhập kho dẫn đến 

các khoản vay ngắn hạn tăng mạnh. 

- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: chỉ tiêu về vòng quay hàng tồn kho tăng 

và hệ số doanh thu thuần/tổng tài sản giảm; nguyên nhân là do lượng hàng tồn 

kho tăng. 

- Về các chỉ tiêu hiệu quả: Doanh thu thuần năm 2021 giảm so với năm 

2020, lợi nhuận sau thuế giảm. Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2021 là: 1.628 

đồng/cổ phiếu. 

 III. Kết quả hoạt động giám sát của BKS đối với hoạt động của 

HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2021 

1. Hội đồng quản trị 

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện 07 cuộc họp, có biên 

bản họp sau khi kết thúc. Các thành viên HĐQT đã làm việc với tinh thần trách 

nhiệm cao nhất để đưa ra các nghị quyết, quyết định kịp thời để định hướng chỉ 

đạo công tác sản xuất kinh doanh theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 

hàng năm. Các nghị quyết, quyết định đảm bảo tuân thủ trình tự, thẩm quyền và 

phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 

- HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 

2021 diễn ra vào ngày 22/4/2021 và bầu ra HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 

2021-2026. 
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- Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo tổng kết của Hội đồng quản trị cũng 

như phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Nhìn chung trong năm 2021 với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh 

Covid-19 nhưng Hội đồng quản trị Công ty vẫn thực hiện tốt vai trò quản lý và 

giám sát toàn diện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đưa ra 

được định hướng đúng đắn, phù hợp và kịp thời với tình hình mới.  

2. Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý 

Hoạt động của Công ty năm 2021 đã được Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, 

điều hành và triển khai thực hiện trên cơ sở các Nghị quyết, quyết định của Đại 

hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và thực hiện nghiêm túc quyền hạn và nhiệm 

vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Theo đó: 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp theo đúng chức năng nhiệm 

vụ nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh quý, năm mà Nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông và HĐQT đã thông qua. 

- Triển khai thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức quản lý, nhân sự các 

phòng ban chuyên môn theo đúng chỉ đạo của HĐQT. 

- Chỉ đạo việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo 

tài chính đã kiểm toán, báo cáo thường niên và các báo cáo, công bố thông tin 

khác theo đúng quy định.  

- Chỉ đạo quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của Công ty, phối hợp với 

các tổ chức đoàn thể trong Công ty đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách cho 

người lao động. 

Ban Tổng giám đốc trong năm 2021 đã rất nỗ lực điều hành các hoạt động 

của Công ty một cách có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều 

lệ Công ty. Kết quả năm 2021, doanh thu đạt 299,4 tỷ đồng, giảm 9,05% so với 

năm 2020, lợi nhuận sau thuế đạt 8,55 tỷ đồng, giảm 22,74% so với năm 2020. 

Mặc dù không đạt kế hoạch kinh doanh đề ra, nhưng trong bối cảnh tình hình 

kinh tế, xã hội và thị trường rất khó khăn như vậy Công ty vẫn đạt được kết quả 

rất tích cực đó là nhờ có các giải pháp toàn diện, đúng đắn, cùng tinh thần quyết 

tâm, đoàn kết, đồng lòng của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể người lao động 

trong Công ty. 

3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng giám 

đốc trong năm 2021 

        - Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty thường 

xuyên trao đổi thông tin, cập nhật tình hình diễn biến hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong Công ty. 

       - Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự nên Ban kiểm 

soát cập nhật kịp thời các chủ trương, định hướng phát triển cũng như kế hoạch 

đầu tư của Công ty.  

       - Tham gia kiểm kê định kỳ 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hoặc đột 

xuất đối với các đơn vị trong toàn Công ty. 

       - HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với Ban 

kiểm soát trong việc kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị trực thuộc Công ty. Chỉ 
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đạo các đơn vị phối hợp làm việc với Ban kiểm soát và thực hiện nghiêm túc các 

đề nghị của Ban kiểm soát đối với đơn vị được kiểm tra. 

 - Trong năm 2021 Ban kiểm soát chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường nào 

làm ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông hay vi phạm quy định của nhà nước cũng 

như của Công ty liên quan đến việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, 

Ban TGĐ và thực thi nhiệm vụ của cán bộ quản lý.  

4. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. 

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với 

tỷ lệ 16%. Tổng số tiền đã chi trả cổ tức năm 2020 là: 8.400.000.000 đồng. 

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi 

nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2021 thông qua. 

- Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng kiểm toán 

AASC theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để thực 

hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. 

- Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 

theo đúng mức đã được Đại hội cổ đông thông qua. 

5. Đánh giá giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên 

quan đến người nội bộ Công ty năm 2021 

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết chấp 

thuận giao dịch với các bên liên quan của Công ty. Qua tham dự các cuộc họp 

của Hội đồng quản trị và kiểm tra, rà soát các hợp đồng giao dịch với các bên có 

liên quan, Ban kiểm soát nhận thấy HĐQT đã thực hiện đúng phạm vi thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật; các hợp đồng, nội dung giao dịch tuân thủ 

quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình tài chính cũng như tình hình sản 

xuất kinh doanh của Công ty. Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên 

có liên quan của người nội bộ đã được liệt kê đầy đủ trong Báo cáo tình hình 

quản trị Công ty và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. 

6. Đánh giá các hoạt động khác  

- Công  ty đã thực hiện công bố thông  tin một cách đầy đủ, chính xác và 

kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ đông và cơ quan 

quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Tính đến ngày 31/12/2021, tình hình 

kê khai và nộp thuế vào ngân sách nhà nước của Công  ty tuân thủ đúng 

quy định.  

- Tình  hình lao động ổn định, tất cả người lao động trong Công ty đều 

được ký kết hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ các chế độ về bảo hiểm, tiền 

lương, tiền thưởng, chế độ nghỉ ngơi, thăm khám sức khỏe định kỳ, chế độ thăm 

quan nghỉ mát hàng năm. 

- Các tổ chức chính trị xã hội: Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên 

luôn được Công ty quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động 

theo đúng quy định của nhà nước và pháp luật. 
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IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 

NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT 

1. Đề xuất, kiến nghị 

Năm 2022 trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn và 

thách thức, khi các xung đột chính trị trên thế giới nổ ra, dịch bệnh vẫn đang diễn 

biến hết sức phức tạp, chuỗi cung ứng hàng hóa có nguy cơ tiếp tục bị đứt gãy 

dẫn đến giá các nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ ngành nông nghiệp tiếp tục 

bị đẩy lên cao. Để hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2022 thông qua, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng 

giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo một số nội dung sau: 

- Đánh giá lại hiệu quả sử dụng lao động cho từng vị trí, trường hợp cụ thể 

và đưa ra giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tăng cường công tác 

phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực là các cán bộ quản lý. 

- Nghiên cứu đổi mới chính sách tiền lương, chính sách tuyển dụng nhằm 

thu hút được lực lượng lao động có trình độ, kinh nghiệm. 

- Cần tập trung quản trị tốt hơn nữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; 

tăng cường các biện pháp quản lý để duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, 

tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh. 

- Tăng cường chỉ đạo các phòng ban liên quan để sớm đưa các sản phẩm 

mới Công ty đã hoàn thành đăng ký vào sản xuất kinh doanh, kết hợp với việc 

làm tốt công tác thị trường, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm mới của Công 

ty. Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đăng ký, phát triển các 

dòng sản phẩm mới an toàn và hiệu quả. 

- Quản lý tốt các chi phí liên quan đến mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, 

đặc biệt thẩm định kỹ các chi phí liên quan đến dự án xây dựng Nhà máy chế 

biến giống cây trồng và gia công, sang chai, đóng gói vật tư bảo vệ thực vật tại 

khu công nghiệp Bỉm Sơn, Thanh Hóa để tối ưu hóa nguồn lực huy động cho dự 

án. 

2. Phương hướng hoạt động năm 2022 

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, Ban kiểm soát Công ty dự kiến kế 

hoạch hoạt động năm 2022 như  sau: 

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng quy định của 

pháp luật, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. 

- Giám sát các hoạt động của Công ty trong triển khai thực hiện Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty. 

- Kiểm tra giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và 

đầu tư của Công ty trong năm 2022. 

- Tham gia với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhằm nâng cao hiệu 

quả công tác kiểm soát nội bộ và các quy trình quản lý trong Công ty. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. 
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Trên đây là những nội dung chủ yếu về hoạt động kiểm tra, kiểm soát năm 

2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và quyết nghị. 

Trân trọng kính trình./. 

 Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022 

 TM. BAN KIỂM SOÁT 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

  Lê Ngọc Diệp 

 


