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BÁO CÁO 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH 2019 - 2014

CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Điều lệ Tổ chức và

Hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà thông qua và

Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp

Sông Đà căn cứ vào:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà;

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

- Các quy chế, quy định và các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty;

Ban kiểm soát xin trình Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ

phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà về Kế hoạch hoạt động năm 2019 và Kế hoạch 2019 - 2914 của

Ban Kiểm soát Công ty như sau như sau:

Thực hiện đúng quyền hạn va trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh

nghiệp, Điều lệ Công ty, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản

trị, Ban giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, tính trung thực cẩn trọng trong quản lý và điều hành hoạt

động SXKD, thực hiện đầu tư, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty.

2. Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh,

thực hiện các dự án đầu tư, công tác quản lý về tổ chức, lao động, tiền lương, thưởng, các chế độ

khác liên quan Công ty và người lao động.

3. Xem xét Báo cáo của Công ty kiểm toán.

4. Kiểm tra định kỳ, quý và đột xuất có liên quan đến công tác tổ chức, thực hiện các quyết

định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc.

 



5. Thu nhận các thông tin, trao đổi, giao tiếp với cổ đông và xử lý các vấn đề theo yêu cầu của

cổ đông.

6. Duy trì phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các

phòng ban chức năng Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

                                                                              

         

                                                                                             Đinh Thị Hạnh
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