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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  

NHIỆM KỲ 2017 -2022 

Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của 

Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải “ MAC”; 

Ban kiểm soát (“BKS”) kính trình trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2022 

Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2017 -2022 như sau:  

I. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đã bầu BKS gồm 03 thành viên, chi tiết như 

sau: 

STT Họ và Tên Chức danh Ngày bổ nhiệm 

1 Lê Thị Hoàng Trinh Trưởng BKS 24/04/2017 thành viên 

BKS từ ngày 27/4/2021 

2 Trịnh Kỳ Sơn Thành viên BKS 24/04/2017 từ nhiệm ngày 

25/3/2019  

3 Trịnh Thị Minh Phương Thành viên BKS 24/04/2017 từ nhiệm ngày 

27/4/2021  

4 Vũ Thị Hậu Thành viên BKS 25/04/2019 từ nhiệm ngày 

21/12/2021 

4 Trần Việt Quân Trưởng ban KS  27/04/2021 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, BKS đã thực hiện các công việc sau: 

- Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“HĐQT”); 

- Kiểm tra các báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty. 

- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các 

nghĩa vụ theo quy định pháp luật của Công ty. 

Ngoài ra, đại diện BKS đã tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT Công ty.  

III. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY  

1. Hoạt động quản trị: 

Trong suốt nhiệm kỳ HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để đưa ra những 

quyết định quan trọng về quản trị Công ty. HĐQT đã tiến hành các cuộc họp và thông 

qua nhiều nội dung quan trọng: 

1) Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm;  

2) Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty; 

3) Thông qua việc bổ sung và miễn nhiệm thành viên HĐQT; 

4) Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty 
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5) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán và báo cáo tài chính hàng năm; 

6) Thông qua miễn nhiệm chức danh người phụ trách kế toán Công ty, miễn nhiệm kế 

toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty: 

7) Thông qua việc bổ sung Phó giám đốc phụ trách sản xuất, Phó giám đốc phụ trách 

kinh doanh; 

8) Thông qua số liệu báo cáo kết quả sản suất kinh doanh hàng năm  

9) Và nhiều quyết định quan trọng khác; 

2. Hoạt động kinh doanh: 

Trong nhiệm kỳ 2017 -2022, hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả như 

sau: 

Đơn vị tính : Triệu đồng 

CHỈ TIÊU NĂM 2017 NĂM 2018 NĂM 2019 NĂM 2020 NĂM 2021 

1. Tổng doanh thu 204.762 183.649 164.561 117.892 90.543 

2. Tổng chi phí 185.079 170.600 149.764 122.220 105.246 

3. Lợi nhuận trước thuế 19.683 13.049 14.797 (4.328) (14.703) 

Trong đó : - Lợi nhuận SXKD 13.090 13.887 9.623 (4.475) (9.730) 

 - Lợi nhuận tài chính 6.625 55 4.848 (270) (3.599) 

              -  Lợi nhuận khác (32) (892) 327 417 (1.374) 

4. Lợi nhuận sau thuế 16.079 10.736 12.046 (4.328) (14.703) 

5. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.115 733 716 (308) (971) 

6. Vốn điều lệ 144.193 151.397 151.397 151.397 151.397 

7. Vốn chủ sở hữu 178.159 188.040 191.442 154.788 139.750 

8. Cổ phiếu  14.419.289 15.139.745 15.139.745 15.139.745 15.139.745 

 

- Những năm đầu của nhiệm kỳ Công ty đã phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cơ bản mà Đại hội 

đồng Cổ đông thường niên đưa ra trong điều kiện có nhiều cạnh tranh về dịch vụ hàng hải, sự 

biến động về giá và sự chia sẻ thị phần. Năm 2020 khi đại dịch Covid  bùng phát mạnh Công 

ty bị ảnh hưởng lớn về thị trường và khách hàng 

- Năm 2021 dịch bệnh phát triển mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Công ty tại Hồ 

Chí Minh bị ảnh hưởng rất lớn, người lao động bị giãn cách xã hội, không có việc làm. Bên 

cạnh đó sau Đại hôi cổ đông thường niên năm 2021 Cổ đông lớn của Công ty là Công ty Cổ 

phần TRANSIMEX đã tham gia vào Ban giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh nên từ tháng 

5 đến tháng 12 năm 2021 đã có 2 lần thay đổi  giám đốc điều hành, kế toán trưởng ,  Phó giám 

đốc phụ trách kinh doanh và sản xuất  xin nghỉ việc. Cuối năm 2021 Ban giám đốc, cán bộ chủ 
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chốt và các công nhân có tay nghề của Chi nhánh Hồ Chí Minh đồng loạt xin nghỉ việc chuyển 

sang làm cho Công ty Cổ phần TRANSIMEX dẫn đến Công ty mất dịch vụ trước đây đã triển 

khai tại các bãi của TRANSIMEX nên kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 không đạt 

được kết quả theo kế hoạch đề ra. 

- Công ty tiếp tục tái cấu trúc mô hình tổ chức sản xuất, tinh giản bộ máy gọn nhẹ tập trung 

khai thác dịch vụ thế mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ với khách hàng. Công tác quản lý 

luôn được quan tâm và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động. 

 

II. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản 

trị và Ban giám đốc 

- Hội đồng quản trị có sự nhất trí cao của các thành viên đã đưa ra những định hướng phát 

triển dựa trên tình hình thị trường, phát huy thế mạnh của Công ty thường xuyên bám  

sát vào các chỉ tiêu kinh tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua để xây dựng và đưa ra 

phương án đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp. Báo cáo HĐQT đã phản ánh 

đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như công tác chỉ đạo điều hành Công ty. 

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban Giám đốc về việc thực hiện các Nghị 

quyết, kế hoạch kinh doanh. Giám sát các hoạt động điều hành sản xuất và công tác 

quản lý. 

- Do có biến động lớn về nhân sự tại chi nhánh Hồ Chí Minh. HĐQT đã bổ nhiệm ngay 

giám đốc chi nhánh và các cán bộ chủ chốt trong Chi nhánh Hồ chí minh để ổn định 

nhân sự tiếp tục phát triển mở rộng sản xuất, đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng. 

- Ban giám đốc tiếp tục triển khai mô hình tổ chức quản lý sản xuất phù hợp. Giao quyền 

chủ động cho bộ phận nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được 

an toàn, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và định hướng của Nghị quyết đã được 

Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc tổ chức họp đúng kế hoạch, đúng thời gian, trong 

sinh hoạt đã kiểm điểm, đánh giá, và đề ra biện pháp để có quyết định lớn về sản xuất 

kinh doanh, tài chính, đầu tư. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên có nhiều 

kế hoạch vẫn chưa thực hiện được. 

III. Kiểm tra công tác tài chính 

- Công ty thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ chính sách, luật về tài chính, kế toán, các chuẩn 

mực kế toán, các luật có liên quan: Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế… 

cùng các văn bản hướng dẫn. 

- Mở và ghi chép đầy đủ các sổ sách kế toán theo đúng quy định của luật Kế toán, Luật 

Doanh nghiệp. 

- Lưu trữ, bảo quản , sắp xếp các chứng từ , sổ sách tài liệu về kế toán  theo quy định 
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- Báo cáo tài chính được kiểm toán theo đúng chuẩn mực kiểm toán, kế toán Vịêt nam đã đạt 

được mức độ tin cậy hợp lý trong báo cáo không còn có những sai sót trọng yếu và các vấn 

đề ngoại trừ. 

IV. Kết luận và kiến nghị 

Các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, các quy 

định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của HĐQT 

BKS có một số kiến nghị sau : 

-   Đề nghị Ban giám đốc xây dựng quy chế, quy định phù hợp với chế độ mới và tình hình sản 

xuất kinh doanh của Công ty, được quán triệt tới người lao động có liên quan. 

-   Có kế hoạch và biện pháp tích cực thu hồi công nợ tránh bị chiếm dụng vốn.   

-   Thanh lý các vật tư đã lâu không dùng đến để thu hồi vốn 

-   Dự trữ vật tư hợp lý tránh để tồn kho lâu gây ảnh hưởng đến vòng quay hàng tồn kho 

-   Tăng cường hơn nữa năng lực điều hành chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc. 

Nâng cao ý thức trách nhiệm của CBCNV trong việc thực hiện nhiệm vụ, lựa chọn, bố trí 

cán bộ có chất lượng, xây dựng doanh nghiệp có tính chuyên nghiệp cao và bồi dưỡng trình 

độ quản lý cho nguồn nhân lực trẻ để phục vụ cho sự phát triển của Công ty 

-   Đẩy mạnh công tác thị trường mở rộng khách hàng và chăm sóc tốt những khách hàng hiện 

hữu. 

-   Nâng cao công tác quản lý, đánh giá hiệu quả đầu tư và quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn 

và tài sản của Công ty; 

Trên đây là báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022  trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 

BKS xin chân thành cám ơn HĐQT, Ban điều hành và các Phòng ban trong Công ty đã tạo 

điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. 

Xin trân trọng cám ơn! 

TM BAN KIỂM SOÁT 

Trưởng ban 

 

( đã ký)    

 

                                                                                                          Trần Việt Quân 
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