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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY C.P BAO BÌ & IN NÔNG NGHIỆP 
NĂM 2018. 

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014; 
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp; 
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 35- Điều 36 

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp; 
- Căn cứ kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi 

Công ty AVA và kết quả kiểm tra, kiểm soát định kỳ của Ban kiểm soát, 
 

Hôm nay Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, 
giám sát  hoạt động của Công ty năm 2018 như sau: 

PHẦN I: Đánh giá kết quả SXKD và tình hình tài chính của Công ty sau kiểm soát. 

1. Kết quả: 
- Tổng doanh thu đạt: 1.164.934.970 đồng, tăng 19,07% so với năm 2017. 
- Lợi nhuận trước thuế: 95.922.910.098 đồng, tăng 5.5% so với năm 2017. 
- Chi trả cổ tức năm 2018 (Dự kiến): 20%. 

2. Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Tổng giám đốc: 
- Qua quá trình giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và Ban Tổng giám đốc 

năm 2018, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động 
quản trị và điều hành của Công ty. 

- Định hướng đầu tư của HĐQT đúng nên hiệu quả kinh tế cao. 
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ và 

trung thực. Các văn bản nghị quyết của HĐQT đều phù hợp với Luật doanh 
nghiệp và Điều lệ công ty. 

- Các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc đều là những người có 
năng lực, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, kịp thời áp dụng những 
tiến bộ khoa học của thế giới vào hoạt động SXKD của Công ty. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, có tâm huyết, vững công tác chuyên 
môn, ý thức kỷ luật cao đã góp phần quan trọng vào kết quả SXKD năm 
2018 của Công ty. 

- Đội ngũ Công nhân kỹ thuật; Nhân viên nghiệp vụ được đào tạo cơ bản, có kỹ năng 
làm việc, có ý thức đã và sẽ là nguồn lực rất tốt cho công ty những năm tiếp theo. 

- Máy móc, thiết bị của Công ty: Mới, hiện đại luôn được bổ sung kịp thời đã 
đáp ứng được các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. 

- Việc làm của người lao động luôn được đảm bảo, thu nhập tương đối cao. 
- Trong những năm qua, công ty luôn bảo toàn và phát triển được vốn, các 

Quy định về chế độ tài chính kế toán luôn được công ty tuân thủ. Sổ sách kế 
toán rõ ràng, chi tiết. 

- Công tác phát triển thị trường luôn được Công ty quan tâm đúng mức: Ngoài 
việc giữ được khách hàng truyền thống thì trong năm qua nhiều khách hàng 
mới, mặt hàng mới đã xuất hiện tại Công ty. 



- Danh tiếng và Uy tín của Công ty ngày càng cao trên thị trường. 

3. Đánh giá việc thực hiện Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: 
- Hàng năm công ty đều rà soát và điều chỉnh các văn bản nội bộ như: Nội 

quy, Quy chế cho phù hợp với mục tiêu, hoàn cảnh thực tế. Kịp thời chấn 
chỉnh công tác quản lý về định mức lao động, tiết kiệm vật tư, tăng cường 
công tác quản lý kỹ thuật, thực hành tiết kiệm... 

- Các quy định của Công ty được đảm bảo và tuân thủ theo đúng luật, các chế 
độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng luật Lao động. 

- Trong năm công ty có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động tại 
các đơn vị có uy tín như: Bệnh viện Đại học y với mức khám vượt xa các yêu 
cầu luật hiện hành.Tổ chức cho người lao động đi nghỉ dưỡng sức, học tập 
kinh nghiệm,nghỉ mát... thông qua các công ty du lịch trong và ngoài nước. 

- Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ với người lao động như đóng nộp 
BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm thân thể. Chi trả lương cho người lao 
động đầy đủ, đúng thời gian. Giải quyết kịp thời chế độ đối với người lao 
động nghỉ hưu, nghỉ ốm, tai nạn v.v... 

- Các tổ chức chính trị như: Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên được Công 
ty tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí để hoạt động. phù hợp với 
quy định của các tổ chức của Luật Doanh nghiệp và Quy chế của Công ty. 

4. Kết luận: HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của Công ty trong năm 2018 là đúng pháp luật, đúng Điều lệ và Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

 
PHẦN II: Hoạt động của Ban Kiểm soát 

1. Ban Kiểm soát đã thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Được tham gia, đóng góp các ý 
kiến trong các cuộc họp của HĐQT về: Cơ cấu tổ chức bộ máy, quyết định 
đầu tư thiết bị, xây dựng nhà xưởng.... 

2. Hàng Quý Ban kiểm soát đều tiến hành họp và kết thúc năm tài chính có báo 
cáo kết quả thẩm định về tình hình tài chính gửi HĐQT. 

3. Trong năm 2018 Ban kiểm soát không phải nhận bất kỳ đơn thư tố cáo nào 
của cổ đông bằng văn bản mà chỉ tiếp nhận các cuộc gọi bằng điện thoại của 
một số cổ đông yêu cầu giải thích rõ những vấn đề phát sinh trong hoạt động 
SXKD của Công ty. Tuy nhiên trong các cuộc họp thường kỳ của Ban kiểm 
soát luôn đề cập đến những vướng mắc hoặc những vấn đề phát sinh ảnh 
hưởng đến quyền lợi của cổ đông và người lao động và trao đổi, góp ý với 
HĐQT, Tổng giám đốc để giải quyết những vướng mắc trong quá trình điều 
hành sản xuất. 

4. Tất cả các thành viên Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ 
của HĐQT, thường xuyên phản ánh trung thực các đề xuất, ý kiến đảm bảo hoạt 
động của Công ty đúng Điều lệ, đúng luật để cùng hợp tác và phát triển. 

 
PHẦN III. Những kiến nghị đối với HĐQT. 

1. Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, để người 
lao động có đầy đủ: Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ nhằm đáp ứng yêu cầu 
SXKD trong những năm tới. 



2. Tinh giản bộ máy sao cho gọn nhẹ hiệu quả. 
3. Đặc biệt coi trọng công tác Phòng cháy và Chữa cháy vì đặc thù sản xuất 

của Công ty. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nội quy PCCC. 
4. HĐQT cần tiếp tục tăng cường hơn nữa việc xúc tiến mở rộng thị trường, đa 

dạng hóa sản xuất nhằm phát huy hết công suất thiết bị hiện có đồng thời 
cũng để nâng cao trình độ, tay nghề đối với người lao động. 

5. HĐQT cần thường xuyên rà soát và bổ sung các Quy trình kỹ thuật, quy 
trình sản xuất,  tuyển dụng, đào tạo và đào tạo nâng cao đối với đội ngũ cán 
bộ quản lý, nhân viên nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật sẵn sàng đáp ứng 
nguồn nhân lực cho nhà máy tại Hưng Yên. Đồng thời tăng cường công tác 
kiểm tra việc thực hiện các quy trình kỹ thuật, tiết kiệm vật tư, kiểm soát 
chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất. Chủ động nhập vật tư, dự trữ 
hợp lý, tiết kiệm, tránh lãng phí, không để tồn đọng vốn nhưng luôn đáp ứng 
được yêu cầu sản xuất, kinh doanh của công ty. Cần chú trọng hơn nữa công 
tác thị trường, tiếp thị bán hàng tại APP Hưng Yên để phát huy hết công suất 
máy móc thiết bị. 

6. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa chính quyền và tổ chức các đoàn thể, duy trì 
sự đồng thuận cao thông qua việc thực hiện Thỏa ước LĐTT, chăm lo đời 
sống, vật chất để thực sự người lao động an tâm cống hiến cho công ty. 

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát 
năm 2018 tại Đại hội thường niên 2019. Ban Kiểm soát rất mong toàn thể 
Quý vị cổ đông với trí tuệ và trách nhiệm của mình đóng góp những ý kiến 
thiết thực cho Ban kiểm soát, cho Công ty nhằm đưa công ty phát triển bền 
vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động cũng như quyền lợi 
của cổ đông. 

Xin cám ơn HĐQT, bộ máy điều hành và tất cả người lao động trong công ty 
cùng toàn thể quý vị cổ đông đã hợp tác và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành 
nhiệm vụ. 

Kính chúc quý vị Sức khỏe - Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 
 

                                                                        TM.BAN KIỂM SOÁT 
                                                                                 Trưởng ban 
 

   (đã ký) 
 
                            
                                                                               Phạm Thị Phúc 
 


