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CÔNG TY CỔ PH井N S頴A QUỐC TẾ 
Ś : …./BC-IDP 

C浦NG HÒA XÃ H 浦I CH 曳 NGHĨAăVIỆT NAM 
Đ瓜c lập – Tự do – H衣nh phúc 

 
 

B́O ĆO  
Ho衣t đ瓜ng Ban kỉ m só t nĕmă2020 v̀  đ̣nhăhứng ḱ ho衣ch Ban kỉ m só t nĕmă2021 

 
 
Kính g穎i:  Đ萎I H 浦IăĐỒNG CỔ ĐÔNGă 

 CÔNG TY CỔ PH井N S頴A QUỐC TẾ 
 
 

Ban kỉ m só t Công ty C̉  ph̀ n S̃ a Qú c t́  trân tṛ ng b́ o ć o Đại ḥi đ̀ng c̉  đông v̀ ḱt qủ  hoạt 
đ̣ng c̉ a Ban kỉ m só t năm 2020 v̀  định hứng hoạt đ̣ng Ban kỉ m só t năm 2021. 

1. Thẩm định báo cáo tài chính đ̃ được kỉm toán 

B́o ćo t̀i chính năm 2020 được kỉm toán bởi Công ty Trách nhịm H̃u hạn Ernst & Young Vị t 
Nam. Xét trên các khía cạnh tṛ ng ý u, b́o ćo t̀i chính đ̃ ph̉n ánh trung thực và hợp lý tình hình tài 
chính c̉ a Công ty, phù hợp v́ i các Chuẩn mực ḱ  toán, ch́ đ̣ ḱ tón v̀ ćc quy định pháp lý có liên 
quan đ́n vịc lập và trình bày báo cáo tài chính 

2. Đ́nh gí ćc r̉i ro tṛ ng ý u  

V́i vịc tuân th̉  cḥ t ch̃  ć c quy định luật ph́ p c̃ ng như ćc khuý n nghị c̉ a đơn vị kỉm tó n, hoạt 
đ̣ng t̀ i chính c̉ a công ty cho đ́n giai đoạn hị n tại không tì m t̀ ng b́ t k̀ r̉i ro tṛng ý u ǹ o. 

3. V̀ hoạt đ̣ng c̉ a Ban Kỉ m soát 

Do ć  sự t̀ nhị m ć c th̀ nh viên Ban Kỉm soát, nên t̀ th́ng 08/2020 ban kỉm só t đ̃ thay đ̉i tòn 
ḅ th̀nh viên ḿ i và danh sách thành viên hịn nay như sau: 

STT Thành viên BKS Chứcăv映 
Ng̀yăbắtăđ亥uăl̀ăth̀nhă

viên BKS 

1 Ông Nguỹn Văn Khoa  Trưởng ban  05/08/2020 

2 B̀ Tôn Minh Phương  Kỉm soát viên  24/08/2020 

3 Ông Trương Ng̣c Hòi Phương  Kỉm sót viên  24/08/2020  

1. Các hoạt đ̣ng c̉ a Ban Kỉ m sót trong năm 2020: 

• Các hoạt đ̣ng kỉ m tra, giám sát: 

- Tham dự các cục ḥ p c̉ a Ḥ i đ̀ng qủ n trị. Thực hị n vịc giám sát, kỉm tra công tác trỉn 
khai và thực thi c̉ a Ḥ i đ̀ng qủ n trị, Ban đìu hành theo nghị quý t c̉ a Đại ḥi đ̀ng c̉  đông 
năm 2020, Quy ch́  qủ n trị Công ty, Đìu ḷ Công ty. 

- Kỉm tra B́o ćo t̀i chính đ̉ đ́nh gí tính trung thực và hợp lý c̉ a các ś lịu tài chính, phù 
hợp v́ i các chuẩn mực, ch́  đ̣ ḱ tón v̀  ćc quy định hị n hành c̉a Vịt Nam. 
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- Thực hị n hoạt đ̣ng kỉ m toán ṇ i ḅ định k̀  v̀ đ̣t xút đ́i v́i các phòng ban chức năng c̉a 
Công ty đ̉ c̉ i thịn kh̉  năng hoạt đ̣ng kinh doanh và kỉm soát r̉ i ro. 

• Xây dựng ḥ  th́ng quy trình, chính sách: 

- Ph́ i hợp v́ i các Phòng ban trong công ty xây dựng ḥ  th́ng kỉ m soát ṇi ḅ, quy ch́  chính 
sách cho hoạt đ̣ng qủ n lý v̀ đìu hành.  

2. Ḱt qủ  hoạt đ̣ng: 

• Công tác kỉm tra giám sát:  

- BGĐ đ̃ thực hị n đ̀y đ̉ trách nhịm qủ n lý c̉ a mình tuân th̉ đúng Đìu ḷ c̉ a Công ty, Nghị 
quý t c̉ a Đại ḥi đ̀ng c̉  đông v̀ ćc quy định khác c̉a pháp luật.  

- BGĐ đ̃ trỉn khai thực hị n theo đúng ćc nghị quý t c̉ a Đại ḥi đ̀ng c̉  đông thừng niên 
c̃ng như Đại ḥi đ̀ng c̉  đông b́t thừng năm 2020. 

- Qua hoạt đ̣ng kỉ m toán ṇ i ḅ, BKS nhận th́ y rằng ṃ c d̀  Công ty C̉  ph̀ n S̃ a Qú c t́  
(IDP) đ̃ ć ṃt năm qủn trị t́t v̀ các chỉ tiêu tài chính, tuy nhiên các quy trình kỉm soát, các 
quy ch́ , chính sách qủn lý ṇ i ḅ ṽn chưa đ̀y đ̉ d̃ n đ́n vịc vận hành công vịc và ph́ i hợp 
gĩa các phòng ban đôi khi c̀n lúng túng. Vị c qủ n lý chi phí c̃ng như gím śt, sử dụng các 
ngù n lực tài s̉ n cḥ t ch̃  v̀ đạt hị u qủ  kinh t́  d̃ n đ́n hị u sú t và hị u qủ  làm vị c c̉ a các 
phòng ban chức năng đạt mức cao .  

• Xây dựng ḥ  th́ng kỉ m soát: 

- BKS đ̃ v̀ đang ph́i hợp v́ i Ban gím đ́c xây dựng  quy ch́ hoạt đ̣ng c̉ a Ban kỉ m soát, 
Ḥi đ̀ng qủ n trị v̀ Ban đìu h̀nh, đ̀ng th̀ i ph́i hợp v́ i ćc Trưởng phòng ban soát xét lại, 
sửa đ̉i và xây dựng b̉  sung các chính sách và quy trình cho các hoạt đ̣ng chính, ćt lõi c̉a 
Công ty. 

3. Phương hứng hoạt đ̣ng năm 2021: 

• Giám sát vịc ch́ p h̀nh ćc quy định c̉ a Pháp luật, Đìu ḷ Công ty, tình hình thực hị n Nghị 
quý t c̉ a Đại ḥi đ̀ng c̉  đông; 

• Giám sát ḱt qủ  hoạt đ̣ng tài chính nhằm đ̉m b̉ o tính minh bạch v̀ đúng đắn c̉ a các ś lịu 
trên báo cáo tài chính;  

• Trỉn khai công tác kỉm tra, gím śt định k̀ , đ̣t xút t́t c̉  các phòng ban c̉a Công ty. 

• Típ tục hoàn thịn nguyên tắc hoạt đ̣ng c̉ a Ḥ i đ̀ng qủ n trị và Ban kỉ m sót v̀ đưa vào sử 
dụng; 

• Típ tục ph́ i hợp v́ i Ban Gím đ́c xây dựng, trỉ n khai và giám sát thực hị n các chính sách và 
quy trình áp dụng cho các phòng ban trong Công ty. 

• Ch̉  đ̣ng nghiên cứu, tham gia các khóa ḥc liên quan nhằm nâng cao nghịp vụ kỉm tra, giám 
sát cho các thành viên Ban kỉm soát. 

 
Nơi nhận: 

- Ćc c̉ đông; 
- Lưu VT, PC. 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021 
TM. BAN KI ̉M SÓT 

Trửng ban 
 
 

  
 
 

NGUYỄNăVĔNăKHOA 
 
 
































