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S: O /BC-BKS Ha N5i, ngày jthang 6nàm 2020 

BAO CÁO 
KET QUA HOAT BONG NAM 2019 

vA KE bACH HOAT BQNG NAM 2020 CUA BAN KIEM SOAT 
TONG CONG TY LAP MAY VIT NAM - CTCP 

KInh gui: Dai hi clông c (lông thu*ng niên näm 2020 
Tng cong ty Lap may Vit Nam - CTCP 

Thirc hien chic näng, nhim vi cüa Ban kim soát (BKS) theo quy djnh ti 
Diu lé t chtrc va hoat dng cüa Tng cong ly Lp may Vit Nam - CTCP, Quy ché 
t chirc va hott dng cüa BKS va các quy djnh pháp luat có lien quan, BKS kInh 
trInh Dai hi dng c dông xem xét thông qua Báo cáo kt qua hot dng näm 2019 
và k hotch hot dng n.m 2020 cUa BKS vâi các ni dung chInE nhu sau: 

I. Tong kh hott dng ella BKS nàm 2019 

Trong näm 2019, BKS dã t churc 05 phiên h9p, cii th nhu sau: 

Phiên hyp S thành viên Ni dung chInh 
tham gia 

Phiên 1 3/3 • Thão 1utn và thông qua Báo cáo cüa BKS v 
14/01/2019 Dánh giá cong tác quán 1, diêu hành cüa HOi 

dng quail trj (HEDQT), Tng giám dc Tng 
cOng ty Lp may Vit Nam - CTCP 6 tháng cu6i 

näm 2018. 

• Các cong vic dä thirc hin trong 6 tháng cui 
näm 2018 cüaBKS 

• K hoch cOng tác näm 2019 cUa BKS 

Phiên2 3/3 • Thão 1un và thông qua Báo cáo cüa BKS ye 

05/06/20 19 thtm djnh Báo cáo tài chinh, dánh giá tInE hinh 
hoat dng SXKD, tInh hinh tài chInh näm 2018 
dlla Tang cong ty Lp may Vit Nam - CTCP 

Thão 1un và thông qua Báo cáo hoat dng näm 
2018 và k hoach hoat dng nãm 2019 cüa BKS d 



Phiên h9p S thành viên Ni dung chInh 
tham gia 

trInh Di hi c dông thuàng niên Tng cong ty 
Lap may Vit Nam - CTCP näm 2019 thông qua 

Thão 1utn và thông qua T trInh v vic 1ira ch9n 
dcm vj kim toán báo cáo tái chmnh näm 2019 d 
trInh Dui hi C6 dông thung then T6ng cOng ty 

Lap may Vit Nam - CTCP näm 2019 thông qua. 

Phiên 3 3/3 • Thâo 1un và thông qua Báo cáo cüa BKS v 

25/07/20 19 Dánh giá cong tác quãn 1, diu hành cUa HDQT, 
T6ng giám d6c T6ng cong ty Lap may Vit Nam 

— CTCP 6 tháng du näm 2019 

• Các cong vic d thirc hin trong 6 thang dAu 

nAm 2019 cüaBKS. 

• K hoch cOng tác 6 thang cu6i näm 2019 cüa 

BKS. 

Phiên 4 3/3 • Tháo 1un và thông qua Báo cáo cüa BKS ye 

07/10/20 19	 thm djnh Báo cáo tài chInh, dánh giá tInh hinh 
hott dng SXKD, tinh hInh tài chInh 6 tháng du 
näm 2019 cUa T6ng cong ty Lp may Vit Nam - 
CTCP. 

Phiên 5 3/3 • Sor kt cac cong vic dä thirc hin trong 6 thang 

30/12/20 19 cu6i näm 2019 cUa BKS. 

Can cir k ho.ch hoat dng näm 2019 duçc Dai  hi d6ng c6 dông thiing nien 
phê duyt, BKS dã thirc hin các cong vic djnh kSr nhu dánh giá cong tác quân trj, 
diu hành cüa HDQT, T6ng giám d6c, dánh giá tInh hmnh hot dng SXKD, tInh hmnh 

tài chinh, thrn djnh Báo cáo tài chmnh cüa T6ng cong ty, theo do dua ra mt s6 dé 
xut, kin nghj lien quan dn cong tác quãn trj d HDQT, T6ng giám d6c xem xét, 
tham kháo. 

BKS dâ tham gia the cuc h9p giao ban T6ng cOng ty, h9p BDQT ma rng, 
tham gia Doàn kim tra, dthih giá tInh hinh SXKD, tInh hinh tài chInh va chap hành 
pháp 1ut tai  cac cong ty con và mt s6 cong ty lien kt cüa T6ng cOng ty do BDQT 
chü trI, tham gia dóng gop kin trong qua trInh dir thão, ban hành mâi hoc süa d6i 
mt s6 quy ch& quy djith cüa T6ng cong ty. 

BKS lam vic trên Ca sâ tuán thu pháp 1ut, Diu 1, nghj quy& cUa Di hi 
d6ng c6 dOng, dao due ngh nghip; c6 gang thirc hin các quyn vã nghia vii dixçic 
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giao môt each c.n tr9ng, trung thrc, t& nht nhm bào dam t& da igi Ich hçp pháp 
cüa Tong cong ty. 

BKS dã thirc hin nguyen tc tp trung dan chü, moi vn d du duçic bàn thão 
cOng khai giUa các Kim soát viên truc khi biu quyt thông qua theo nguyen täc da 
s& Di vii các ni dung quan tr9ng, BKS tham kháo kin cüa HDQT, Tong giám 
déc truéfc khi quyt djnh. 

II. Thu lao, chi phi hot dng và các lçri Ich khác cüa BKS và tü'ng Kiêm 
soát viên näm 2019 

Trên Co sO thrc hin Nghj quyt ciia Di hi dng cô dOng thixàng niên nãm 
2019 v tin luang, thu lao k hoach nãm 2019 cüa BKS, BKS và tcrng Kiêm soát viên 
dã nhin duçc các khoán tin iLrang, thu lao và lçi Ich khac trong näm 2019 nhu sau: 

Dctn vj: triçu dong 

Ho a ten 

Tién 
hro'ng/Thü 

lao dtrçrc 
htrô'ng 

Tiên 
lu'o'ng/ 

Thu lao 
dä nhn 

Tin 
lu'o'ng/Thü 

lao con 
thrçrc nhân 

Tin thu'&ng tir 
Qu thtrô'ng 

Ngu'ô'i QLDN, 
KSV 11am 2018 

Nguyn Th Thu Trang 453,6 3 62,9 90,7 45,0 

LêThjThuH&ig 36,0 36,0 0 4,5 

Trn Thucrng Huyn 36,0 36,0 0 2,6 

Tng cong 525,6 434,9 90,7 52,1 

III. Kêt qua giám sat tInh hlnh hott dng SXKIJ và tInh hlnh tài chInh cüa 
Tong cong ty Lap may Vit nam — CTCP nãm 2019 

1. Kt qua san xuât kinh doanh 

Thj truô'ng cOng vic xây lip, ch to trong 11am 2019 tiêp tic diên biên không 
thun loi, canh tranh gay gât, môt s dir an lan ma Tong cong ty theo duôi b ch.m 
trin khai. Tuy khó khàn con nhiu song Tng cong ty cüng dà k them duc mt sO 
hcip dng thi cOng có giá trj nhix Hap dng 1p dt Dir an nhà may nhia din Nghi 
Son 2 (1.770 t dOng), nhà may bc hóa du Long San (1.200 tr dng), du?mg ông 
dn khI Nam Con San 2 (628 t dng), nhà may nhit din Van Phong 1 (1.000 t 
dng). 

Trong näm vra qua, Tng cong ty tip tic tp trung thi cOng các cong trIuh lan, 
trpng dim cüa Tng cong ty nhu Dir an nhà may nhit din Song H.0 1, nhà may xi 
mäng Tan Thâng, nhã may phân bOn A/U ti Brunei, nhà may nhit din Vinh T 4 
ma rng, nhà may n1iit din BOT Nghi San 2..... 

Di vai nhung tn ti, virang m&c trong qua trinh thirc hin các Dr an nba may 
nhit din SOng H.0 1, Thai BInh 2, Long Phü 1, trong thO'i gian qua, Tong cOng ty 



rt c g.ng n6 irc ph& hap vâi chU du tix, tng th.0 và các ben lien quan nhim tim 
mi bin pháp d.y nhanh tin d, tháo gi, nhung dn nay vn chua th giái quyt dirt 
dim. 

M.c dü các khó khän, thách thüc nói tren tác dng r.t ion dn kt qua san xut 
kinh doanh Va tInh hInh tài chfnh cüa Tng cong ty, trong nàm 2019 cong ty mc 
Tng cong ty dà ca bàn hoán thành chi tiêu k hoach doanh thu, lçi nhun: 

- Doanh thu bàn hang và cung cAp djch vi dt 5.5 80 t' dng, dat  97% k hoch. 

- Lqi nhun truOc thug dat  76,5 t' ding, dt 102% k hoach. 

* V kit qua hoçzt a'3ng kinh doanh hip nht cáa Tcing cong ty: 

T.i ngày 31 tháng 12 nàm 2019, Tng Cong ty Co 5 cong ty con và 11 cong ty 
lien kt. 

Theo Báo cáo tài chInh hap nhAt âà kim toán näm 2019, doanh thu bàn hang 
và cung cAp dch vi hap nhAt cüa Tng cong ty là 7.041,8 t' dng, giãm 6.370 t' 
dng so vOinäm 2018. 

L thun tCr hoat dng kinh doanh hap nhAt là 174 tSr dng (nàm 2018 1 thuân 
là 152,8 t5' dng). 

Tng 1 k toàn tnrOc thu hpp nhAt nàm 2019. là 133,8 t5 dng. (näm 2018 1 
k toán truâc thu là 142,4 t5' dng). 

Kt qua hoat dng kinh doanh hap nhAt näm 2019 cüa toàn Tng cong ty bj l 
là do trén báo cáo kt qua boat dng kinh doanh hap nhAt cüa toàn Tng cOng ty phãi 
ghi nhn khoán chi phi trich 1p  di phông phài thu khO dOi iOn (530 t5 dng). M.t 
khác, mc dü ho.t dng san xuAt kinh doanh c1ta riêng Cong ty mc vk có lài, tuy 
nhiên mt s cong ty con, lien kt hoat dng chLra hiu qua, không hoàn thành clii 
tiêu k hoach  doanh thu, lçri nhun d ra dA ánh huOng dn kt qua hap nhAt cüa toàn 
Tng cong ty. 

2. TInh hInh tài chInh 

BKS thng nhAt vOi kin cüa kim toán viên v& Báo cáo tài chinh riêng, Báo 
cáo tài chinh hap nhAt cho nm tài chInh kt thüc ngày 3 1/12/2019 cüa Tng cong ty 
LAp may Vit Nam - CTCP, theo do báo cáo tài chfnh rieng, báo cáo tài chfuh hap 
nhAt duqc kim toán bOi Cong ty TN}{H Deloitte Vit Nam ye ccc bàn dã phân ánh 
trung thiic, hap 1Sr,  trên các khla cnh tr9ng yu tinh hinh tài chInh cüa Tong cong ty 
tai ngày 3 1/12/2019, cUng nhu k& qua hoat dng kinh doanh và tinh hInh hru chuyn 
tin t cho nàm tài chInh kt thüc clmg ngày, phü hap vOi chun mi,rc k toán, ch d 
k toán doanh nghiép Viêt Nam và các quy djnh pháp l có lien quan dn vic 1p Va 
trInh bay báo cáo tài chfnh. 

Ngoài ra, nhu duçic trmnh bay tai  mic 4 thuy& mirth Báo cáo tài chInh riêng và 
Báo cáo tài chInh hap nhAt cüa Tng cong ty, can cir van bàn s 584/KTNN-TH 
ngày 06/12/2019 cña Kim toán nhà nixOc v kt qua kim toán tai  Tng cong ty Lap 
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may Viêt Nam — CTCP và các cong ty con cho näm tài chInh kt thüc ngày 31 tháng 
12 nãm 2018, Ban Tng Giám dc Tng Cong ty dà diu chinh mt sO sO 1iu cüa 
báo cáo tài chInh riêng và báo cáo tài chmnh hçp nht cho 11am tài chInh kêt thüc ngày 
31 tháng 12 näm 2018 theo s 1iu cüa Kim toán Nhà nuác. 

Trong bM cánh khó kliän chung cüa thj truô'ng cOng vic ngành xây lap, ché tao 
nhiing tInh hInh tài chInh cüa Tng cong ty vk có ducc mt so diem tIch circ: 

- Vn chü sO' hu'u cüa Tng cong ty tip tiic du?c bào toàn và phát triên: vO'i kêt 

qua lqi nhuan sau thu nãm 2019 là 62,9 t dng, khOng có 1 lily k& VOn chü sO' 
hiru (ma s 410 trén Bang can di k toán) tai thO'i dim cuôi näm 2019 là 93 0,3 t 
dng, tang 2,4% so vO'i nàm 2018. 

- He s no' phái trâIvn chil sO' hru giãm tr 7,2 1n xung cOn 6,5 lan. Vay và 

nci thuê tài chinh ngn han + dài han cüa Tng cOng ty giám tCr 1.034,7 t dông tai 

thO'i dim d.0 näm xung cèn 8 83,9 tT dng tai  th&i dim cui näm. 

- Hoat d5ng thoái vn trong näm 2019 và vic duqc nhin khoán tin thanh toán 
thir hai tiii' HcTp dng chuyk nhuçvng c phn Cong ty c ph.n Nhit din Vilng Ang 
II k nãm 2011 mang 'a  s tin thu v 460 t dng, lãi chuyn nhucrng c phn 
244,4 t dng. Dng thO'i, giá tn du tu vào cac cOng ty con, lien kt và du tu khác 
giàm t1r 888,9 dng tai  thO'i dim d,u nãm xung cOn 617 t'3' dông (khong cOn vuat 

qua v6n diu 1 cüa Tong cOng ty). 

- Dn thO'i dim 3 1/12/2019, Tng cong ty dã trIch 1p dr phOng 1.13 8,1 t 
dng cho toàn bô 1.139,4 t dng no xu (bao gm các khoán ng phãi thu khách 
hang, phãi thu v cho vay, phái thu khác ngn han,  1mg tnrâc cho nhà cung cap dugc 
xác dinh là nç xu). Trong tnthng hap vic thu hi cOng n' cüa Tong cong ty có the 
dat ducic k& qua tt han và các khoãn ng xu khOng bj phát sinh them nüa thi Tong 
cOng ty së tránh duçic vic phái trich 1p dir phOng, có th ducic hoàn nhp dr phông 
và k& qua san xut kinh doanh së du9'c cài thin. 

Ben canh  nhilng dim tIch cçrc k trên, Tng cong ty dang phãi dOi mt vO'i 
nhiu khó khän, thách thlrc. 

- Quy mO doanh thu tip tçic giàm dáng k (doanh thu b hang và cung cap 
djch vi nãm 2019 là 5.580 t dng, chi bang 55% doanh thu näm 2018, 35% doanh 

thu nãm 2017). L9'i nhun gp v b hang và cung cp djch vi näm 2019 (208 t 

dng) khOng th bü dp duc chi phi quàn 1 doanh nghip (321 t dông, trong do có 
260 t là chi phi du phOng phãi thu kho dOi). Nêu khOng có khoán lãi chuyên nhugng 
c phn thI COng ty mc khó có th hoàn thành k hoach igi nhun dt ra. 

Them vào do, vic duy tn và cãi thin các chi tieu t su,t lqi nhun gop,  t) suat 

sinh lO'i là mt thách thlrc lO'n do dan giá chào thu bj canh  tranh ngày càng gay gät, 
tin d mt s dir an Tng cong ty tham gia bj kéo dài lam phát sinh them chi phi. 

- DOng tin tix hoat  dQng kinh doanh tip tVc  bj thâm hiit 1&n (nàm 2019 là am 
962 t' dng, näm 2018 là am 834 t dng); phài thu ng.n hn khách hang t?i  thO'i 

dim cui nam là 3.83 8 t' dng, tang 1.028 t dng so vâi thO'i dim du näm, trong 



do, riêng khoãn phãi thu ngn hn cüa khách hang là Ban QLDA din lirc du khi 
SOng Hu 1 — PVN là 2.442 t dng, Ban diu hành dir an Nhit din Thai Binh 2 — 
PVC là 482 t)' dng (dã trIch dr phông 260 tr dng), Ban QLDA Din 1c dâu khI 

Long Phü là 68 t dng, Lilama SEA là 187 t dng, Cong ty CO ph.n xi mãng Song 
Thao là 103 tT dng (dã trIch dix phOng). Ben canh  do, con cO mt bat  cac khoán nçi 

d9ng vn chua th thu hi nhu phãi thu v cho vay ng&n hn (377 tT dng - dã trIch 
dr phOng 100%), phài thu lãi cho vay (207 t dng — dã trIch dr phOng 100%), phãi 
thu tin khc phuc sr c dir an nhà may nEit din Vüng Ang 1 (195 t dông), phãi 

thu tin quyn sir ding dAt tai  tôa nhà chung Cu 21 tng (49,5 t dông), 

Nu các khó khãn, vuàng mc tai  cac dr an ló'n ma Tng cong ty dang tham gia 
thi cOng vn tip tic không ducic xir 1 kjp thai và vic thu hi cong ng, kiêm soát 

thâm ht dOng ti&n không ducc cài thin thi Tng cong ty së phãi dôi m.t vi khó 
khãn ngày càng bàn trong vic dam bào dOng tin phiic vi hoat dng thi công, thanh 

toán ti&n lucing, thanh toán các khoãn chi phi, trã nç vay, 

- Theo s lieu trên báo cáo tài chInh dã dtxoc kim toán nãm 2019, 1/5 cOng ty 

con có hot dng kinh doanh l, 3/1 1 cOng ty lien k& có hoat dng kinh doanh l. 
Qua cOng tác giám sat tài chInh cüa Tng cong ty thi hAu ht các cOng ty có hiu qua 
hoat dng thAp, tinh hInh boat ding và tInh hInh tài chInh g.p nhiu khó khän, tiêm 
An nguy co mAt can di tài chInh. Diu nay ành hurng lan dn kt qua hoat dng cüa 
COng ty m, kt qua hoat dng kinh doanh hcrp nhAt cüa Tng cOng ty và ãnh huàng 
dn nãng 1irc tài chInh, näng lirc canh  tranb cüa toân Tng cong ty. 

IV. Kt qua giám sat di vi HDQT, Tong giám dôc 

Nhmn chung, HDQT, Tng giám dc dã thirc hin các quyn và nghia v duçic 
giao môt cách cAn tr9ng, hcip 1, vi 1ci Ich hçp pháp cüa Tong cong ty trén co' SCI tuân 
thU quy dnh pháp 1ut và Diu l Tong cOng ty. 

1. Kêt qua giám sat HBQT 

Trong näm 2019, HDQT dã t chiLrc 68 cuc h9p, ban banE 130 Nghj quyêt, 47 
Quyêt dinh lien quan dn các mt boat dông quàn trj doanh nghip. Các cuc hpp 
HDQT dugc t chiLrc theo dUng quy djnh pháp lut và Diu 1 Tng cOng ty, cac nghj 
quyêt, quyt djnh cUa HDQT du'c ban hành theo dUng thAm quyn, ni dung gAn 
vO'i thirc t tinh hinh boat dng cUa Tong cOng ty. 

HDQT dä lanE dao, eN dao  cOng tác quán trj, diu hãnh, thçrc bin các chuo'ng 
trInh, nhiêm vi ducic giao, n6 lirc dua TOng cOng ty vuçyt qua giai don khó klian cUa 
nAn kinh t nOi chung và lTnh vrc xay lAp nói riêng d tip tiic duy tn hoat dng san 
xuAt kinh doanh cUa Tng cOng ty. 

Nghj quyêt cUa Dai  hi dAng c dông thuang niên näm 2019 v phân phôi 1?i 
nhuán, chi trá cô tcrc nãm 2018 cho c dOng; ye tiên lucing, thU lao cUa HDQT, BKS; 
ye tiêp tVc  thixc hin D an tái cAu trUc TAng cOng ty; v lira ch9n cOng ty kim toan 
dc lip, ... dêu duçc HDQT nghiêm tUc trin khai thirc hin. 
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Trên ca s& k hoach san xut kinh doanh duçxc Di hi dông cô dông thông qua, 
HDQT dã có sx chi do thithng xuyen, sâu sat di vO'i Ban Tng giám diôc trên tat cã 
các mat  hoat dng tr vic tap trung ngun Fçrc thi cong các cong trinh, 1p  k hoch 
tài chInh va phuo'ng an vay vn dam bão ngun tài chmnh phiic vii san xuât kinh 
doanh, dn viêc kiên toàn cong tác t chirc, nhãn s11 dáp 11ng yêu cu thirc t cüa 
Tong cOng ty, 

HDQT dä quyt 1it trong vic chi do cong tác c phn hóa và tái câu true 
Tang cOng ty; kt qua thoái vn dt duçic dem li dOng tin giüp phAn nào giãm bat 
ap luc tài chInh, dam bão vn d thanh khoãn cüa lông cOng ty. Dôi vó'i các khoãn 
vn du tu t.i mt s cOng ty hot dng không hiu qua, tim .n nhiu rüi ro, HDQT 
vn dang tip ti1c t.p trung chi do, tIm hithng xr 1. 

HDQT dâ chi do rà soát, si:ra d&, b sung mt s quy ch, quy dinh  ni b phi 
hçrp vri quy dnh mai cüa pháp 1ut va tinh hInh thçrc th cüa TMg cOng ty: Quy ch 
giao khoán và quán 1 chi phI hot dng Ban dir an thuc Tong cong ty L.p may Vit 
Nam — CTCP, Quy dinh v H tMng thang lucmg, bang luang, ph'i cap luong va tiêu 
chun chirc danh cOng viêc, Quy ch trã lucmg cho ngithi lao dng, Quy ch t chtrc 
và hot dng cña Ban du an diên Nghi Son 2, Ban dçr an Co - Din Lilama, Ban di 
an duang ông dn klii Nam Con Scm 2. 

HDQT dã tip ttic dy mnh cong tác kiêm tra, giám sat, kiêm toán ni b tInh 
hIrih SXKD, tinh hinh tài chmnh và vic chAp hành các quy djnh cüa pháp 1ut ti các 
cong ty con, lien kt. Thông qua Ngui di din vn cüa Tong cong ty ti các cOng ty 
con, lien kt, FIDQT da thuang xuyên có nhung chi do sat sao, dua ra các dnh 
huang, khuyn nghj d gop phn xir l, kh.c phic nhüng ton ti trong cOng tác quân 
tn, diu hành hoat dông san xuAt kinh doanh cüa các cOng ty. Tuy nhiên, tinh hmnh 
hoat dông, tlnh hinh tài chInh cüa các cOng ty gap khó khän vn chua dirge cãi thin, 
nang suAt lao dông a mic thAp, cOng tác quán 1, quãn trj vn cOn nhiu hn ch va 
thiu sot, môt s cOng ty ho.t dông ngày càng di xung, kt qua kinh doanh thua lô 
dã ãnh hung dáng k dn hiu qua hot dng cüa Tng cong ty. 

HDQT dà chi d.o vic phi hop lam vic vói Kiêm toán Nba nuâc theo Quyêt 
djnh so 2268/QD-KTNN ngày 28/11/20 18 v thirc hin kim toán Báo cáo tài chInh, 
các hoat dng lien quan dn quán l, sir ding vn, tài san nhà nithc näm 2018 ti 
Tng cOng ty; chi dao vic trin khai thrc hin các kt lun, kin nghj cüa Kim toán 
Nba nuOc. 

2. Kt qua giám sat Tng giám dc va các ngirà'i diêu hành doanh nghip khác 

Tng giám dc dä nghiêm tüc trin khai thrc hin các Ngh quyêt, Quyt dj.nh 
cüa HDQT, thuO'ng xuyên báo cáo và xin kin chi do di vai nhCtng van d thuc 
thAm quyn c11a UDQT. 

Trong bôi cánh thi. trumg cOng vic nhiu thách thüc và cnh tranh gay gAt, 
nhiu yu t ngoi cãnh khOng luO'ng truâc ánh huang dn vic trin khai thyc hin 
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rnt s dii an Tng Cong ty dang tham gia thi cOng, Ban Tng giám dôc dã rat cO 
gng, n lu'c trong cOng tãc diu hành hoat dcng san xut kinh doanh cüa Tong cong 
ty. 

Ban Tng giám dc dä tp trung chi do cOng tác thi cong tai  các cong trinh 
dam bão yêu c.0 an toàn, chAt luçvng, tin d và dáp rng yêu cu cüa Tng thu/chü 
du tu. 

Tip titc kiên trI lam vic vfri cac ben lien quan d trng buâc tim bin pháp tháo 
gO' khó khãn, vrnng mAc tai  các cong trinh nhà may nhit din Song Hu 1, Thai 
BInh 2, Long Phü 1; c gAng thu xp, can di dông tin d dam bào dáp img nhu câu 
hot dng san xuAt kinh doanh và trã nç vay cüa Tng cOng ty. 

Tip tiic theo dui các dir an mâi, tich circ tip can, trao dOi vi các chii dAn tu', 
nhà thAn chInh tim nang trong và ngoài nuó'c d hcTp tác tim kiêm hcrp dông. Các 
hç'p dng ducic k mi trong nAm 2019 cho thAy sr c gAng, n 11rc rat ló'n ci:ia Ban 
Tong giám dc. 

Dual su chi dao cüa HDQT, trong nAm qua, Ban Tong giám d& dã quyt lit 
trong diu hành san xuAt kinh doanh, mang 1a  kt qua là Tong cOng ty co bàn hoàn 
thàrth k hoch doanh thu, lai nhu.n cüa Cong ty me, tin krang, thu nhp ciia nguai 
lao dng Cong ty m vk ducc dam bào. 

V. Kiên nghj cüa BKS dôi vói HDQT, Tong giám doe 

XuAt phát ttr thrc M ho.t dng và tinh hInh tài chInh cüa Tong cOng ty, trong 
bi cãnh nn kinh t trong nucfic va th giâi chju ãnh huang n.ng nê cia djch Covid-
19, BKS d xuAt, kik nghi vó'i HDQT, Ban Tng giám dOc TOng cOng ty mt sO ni 
dung sau: 

- HDQT, Ban Tng giám dc tip tçic chi dao t.p trung các nguôn 11rc can thiêt 
nhAm bão dam tin do, chAt lucrng thi cOng và cong tác an toàn trên các cOng trInh, 
dáp rng yêu cAn cüa tng thAu/chü dAn tu; tip tiic tim kim giãi pháp thüc dAy tin 
trInl-i xir l nhüng tAn tai, viirng mAc tai các cOng trinh dang thi cOng, giãm thiêu 
nhttng thit hi cO th xày ra di vOi TAng cong ty. 

- HBQT, Ban TOng giám dôc tip ti,ic chi d.o tang cithng cong tác tip thi, dAu 
thâu, tim kiêm cOng viêc nhm duy tn, tang trithng doanh thu, dam bão cong an vic 
lam cho nguai lao dng trong cac näm tai. 

- HIDQT, Ban TAng giám dc tip tuc chi do 1p k hoch ngân sách, quan trj 
tot dOng tiên, tIm bin phap dAy nhaith cOng tác nghim thu, quy& toán, thu hôi vOn; 
thu hOi no tOn dong cOng trinh, no cho các cong ty vay va n khác; day m?nh  cOng 
tác thoái các khoãn von dâu tu khOng hiêu qua dAng thO'i tang cuO'ng hon nUa cOng 
tác giám sat dâu tu, giám sat tài chinh ti các don vj cO vAn gop cUa TAng cOng ty, 
giám sat dâu tir ti doanh nghip a nuâc ngoài (Lilama SEA). 

S 
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- HDQT, Ban Tng giám dc tip tic chi do cong tác thirc hành tiét kim, 
chng lang phi, tang cuà'ng hiu qua quãn 1 chi phi trên cong trung và ti van 
phOng Ttng cong ty. 

- HDQT, Ban Tng giém dc tip tuc chü tr9ng cong tác kin toàn nhthi. s1r, có 
phuong an tuyn diing, sp xp, sir dung lao dng phi'i hçp, có Co ch bi diiOng nhan tài. 

- }-IDQT, Ban Tng giám dc tip tuc clii dao thiic dy hoàn thành cong the 
quyt toán v6n Nba nrc, bàn giao sang c phn. 

VI. Ké hoich hott dng näm 2020 cüa Ban kiêm soát 

Can cr chLrc nãng, nhiêm vii cüa BKS duçc quy djnh tai  các van bàn pháp quy, 

Diu lé và các quy ch nôi bô cüa Tng Cong ty, BKS xác djnh tr9ng tam cOng tác 
nãm 2020 nhu sau: 

1. Tip tiic giám sat vic tuan thu các quy djnh cüa pháp 1ut, Diêu 1 cüa Tong 
cOng ty, tInh hop l, trung thrc, cn trpng trong cOng tác quãn l, diu hành cüa 
HDQT, Tong giám dôc Tng cong ty. 

2. Tip tic giám sat tinh hinh thxc hin các Nghj quyt, Quyêt djnh cüa Di hi 
dng c dOng, HDQT Tng cong ty. 

3. Dánh giá tinh hlnh hot dông san xut kinh doanh, tInE hinh tài chInh cüa 
lông cOng ty. 

4. Giám sat cong tác kim toán nôi b, quán trj rüi ro và tinh hmnh thrc hin Dê 
an tái c.0 trUc, k hoach thoái vn cüa Tng cOng ty. 

5. D xut Di hi dcng ci dông phê chu.n cong ty kim toán dc l.p thrc hin 
kim toán và soát xét các báo cáo tài chInh nãm 2020 cüa Tong cOng ty 

6. Co kin d xu.t, kin nghi kip thai tâi HDQT, Tong giám dOc Tng cong 
ty trên co sO' kt qua hot dng dánh giá, giám sat. 

Trên day là báo cáo kt qua hot dng nãm 2019 và k ho?.ch hot dng nãm 
2020 cüa BKS kInh truiih Dii hi dông cô dOng thông qua. 

Thay mt Ban Kim soát, kInh chiic qu vj c dông s1rc khOe, hanh  phüc và 

thành cOng. 

Trân tr9ng cam o'n! 

No'i nhân:  
- Nhutrên; 
- Hi dng quán trj; 
- Tong giám dôc; 
- Cã.cKSV; 
- LiruBKS,Vl. 

 

Ngu en Th! Thu Trang 

* 
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