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Biên hòa, ngày 08 tháng 2 năm 2023 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
Kết quả giám sát thực hiện kế hoạch Quí IV/2022 và năm 2022 

 

I – THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT 

• Ông :  Trần Tô Tử – Trưởng Ban Kiểm Soát 

• Ông :  Nguyễn Công Thuỷ – Thành viên BKS 

• Ông : Triệu Anh Vũ – Thành viên BKS 

 

II – NỘI DUNG KIỂM TRA – GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 

2.1 - Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Nghị 

Quyết của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) 

STT NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện của Ban Điều Hành Ý kiến 

của 

BKS 

Chưa 

làm 

Đang 

làm 
Đã làm 

1 
Nghị Quyết của HĐQT Quý 4-2021 và kế 

hoạch năm 2022     

2 

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh Quý I/2022 và kế hoạch 

sản xuất kinh doanh quý II/ 2022.   

Đã thực 

hiện 
 

3 

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh Quý II/2022 và kế hoạch 

sản xuất kinh doanh quý III /2022.   

Đã thực 

hiện 
 

4 

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh Quý III/2022 và kế hoạch 

sản xuất kinh doanh quý IV/ 2022.   

Đã thực 

hiện 
 

5 

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh Quý IV/2022 và kế hoạch 

sản xuất kinh doanh năm 2022.   

Đã thực 

hiện 
 

 

2.2 - Kết quả giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2022 và 

năm 2022 của Công ty Vingal. 
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a) Thống nhất với báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV/2022 

và cả năm 2022 của công ty Vingal. 

b) Những nội dung chưa thống nhất với Báo cáo của Ban Điều Hành: không có. 

c) Những nội dung chưa thống nhất với Báo cáo của Công ty kiểm toán AASC: Không có 

2.3 - Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Điều Hành theo luật pháp và điều 

lệ, quy chế của Công ty. 

1. HĐQT và Ban Điều Hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công 

tác quản lý cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban Điều Hành và 

các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định 

của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông, 

2. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, 

3. Các Biên bản họp, nghị quyết của HĐQT có đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp 

hoặc các thành viên được ủy quyền dự họp. 

4. Các Nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở Biên bản 

họp HĐQT hoặc Biên bản lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với 

thẩm quyền quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, 

5. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức 

năng quản trị của HĐQT đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều hành sản xuất kinh 

doanh của Ban Điều Hành. 

6. Các quyết định của Ban Điều Hành đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng thẩm 

quyền và kịp thời, các quyết định ngoài thẩm quyền của Ban Điều Hành đều được 

trình HĐQT và được HĐQT phê duyệt bằng nghị quyết, 

7. Các Hợp đồng kinh tế quan trọng của Công ty, kể cả những hợp đồng kinh tế được ký 

kết với các đối tượng có liên quan đến các cổ đông Vingal trong năm 2022 đều được 

HĐQT thông qua trên cơ sở hợp pháp, đảm bảo quyền lợi của Công ty và các cổ đông. 

8. Báo cáo tài chính năm 2022 tại công ty đã được kiểm toán và phản ánh hợp lý, trung 

thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022 cũng như kết quả kinh doanh trong 

năm tài chính 2022, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và không 

có bất kỳ sự ngoại trừ nào. 
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 III – NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ. 

Năm 2022 là một năm đặc biệt khó khăn và đầy biến động bất ngờ do xung đột quân sự 

(Nga và Ucraina) và suy thoái kinh tế sau đại dịch covid19 … Tuy nhiên với nhiều yếu 

tố gây bất lợi cho các doanh nghiệp, nhưng Ban điều điều hành và cán bộ nhân viên công 

ty Vingal đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022. 

Đặc biệt là nổ lực đẩy mạnh xuất khẩu: 

a) Tăng trưởng Doanh thu xuất khẩu so với năm trước 30%, trong khi thị trường nội địa 

chỉ tăng 03%, nhờ đó Doanh thu bình quân cả năm tăng 11%. 

b) Tăng tỷ trọng xuất khẩu so với năm trước từ 29% lên 34% tổng doanh thu. 

c) Về hiệu quả của xuất khẩu, chỉ tính riêng quý IV-2022 cho thấy: 

Chỉ tiêu Xuất khẩu Trong nước Tổng cộng 

Doanh thu thuần 24.896.304.307 56.400.356.832 81.296.661.139 

Giá vốn 20.995.127.875 46.864.774.841 67.859.902.716 

Lợi nhuận gộp 3.901.176.432 9.535.581.991 13.436.758.423 

LN gộp / DT 16% 17% 17% 

CP bán hàng, CP quản lý, Thuế… 2.144.472.379 6.926.453.192 9.070.925.571 

Tỷ trọng CPBH, CPQL, Thuế… 55% 73% 68% 

Tỷ trọng LN ròng trong LN gộp 45% 27% 32% 

Lợi nhuận ròng sau thuế 1.756.704.053 2.609.128.799 4.365.832.852 

LN ròng sau thuế / DT 7,06% 4,63% 5,37% 

KHUYẾN NGHỊ: 

1. Ban Điều hành cần tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu trong bối cảnh thị trường nội địa 

năm 2023 vẫn còn nhiều biến động, chưa thể sớm phục hồi.  

2. Đề nghị Cổ đông lớn (Tổng Công ty Thép VN) và Đại Hội Đồng Cổ Đông khen 

thưởng Ban Điều Hành xứng đáng với thành quả đã đạt được trong điều kiện đặc biệt 

khó khăn của năm 2022. 

 

 
TM. BAN KIỂM SOÁT  

     TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 Trần Tô Tử 




























