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B¸o c¸o  
tæng kÕt c«ng t¸c nhiÖm kú 2013 - 2018 vµ 

 kÕ ho¹ch ho¹t ®éng nhiÖm kú 2018 - 2023 cña ban  kiÓm so¸t  

C«ng ty cæ phÇn Bao b× vµ in n«ng nghiÖp  
 

           KÝnh göi: §¹i héi ®ång cæ ®«ng C«ng ty Cæ phÇn Bao b× vµ in n«ng nghiÖp 

- C¨n cø LuËt doanh nghiÖp n¨m 2015; 

- C¨n cø chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Ban kiÓm so¸t quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t 

®éng cña C«ng ty CP Bao b× vµ in n«ng nghiÖp; 

- C¨n cø b¸o c¸o tµi chÝnh c¸c n¨m 2013 - 2017 ®· ®îc kiÓm to¸n;   

- C¨n cø kÕt qu¶ ho¹t ®éng kiÓm tra, gi̧ m s ţ cña Ban kiÓm so ţ nhiÖm kú 2013 - 2018, 

 Ban kiÓm so¸t C«ng ty b¸o c¸o §¹i héi ®ång cæ ®«ng kÕt qu¶ kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c 

ho¹t ®éng cña C«ng ty trong nhiÖm kú 2013 - 2018 nh sau: 

I. Ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t 

1. Nh©n sù. 

NhiÖm kú 2013 - 2018 gåm 03 thµnh viªn ®îc bÇu tõ ®Çu nhiÖm kú, kh«ngcã sù 

thay ®æi gåm c¸c «ng bµ: 

- Bµ: Ph¹m ThÞ Phóc           - Trëng Ban; 

- ¤ng: §Æng Minh Quèc    - ñy viªn; 

- ¤ng: NguyÔn Quang Léc - ñy viªn. 

2. Ho¹t ®éng cña Ban KiÓm so¸t. 

- Ban KiÓm so¸t ®· thay mÆt cæ ®«ng kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, 

qu¶n trÞ vµ ®iÒu hµnh cña C«ng ty. Thùc hiÖn kiÓm so¸t tríc, trong vµ sau khi kÕt 

thóc c¸c ho¹t ®éng nãi trªn. 

- Ban KiÓm so¸t ®· tiÕn hµnh häp thêng kú hµng quý vµ kÕt thóc n¨m tµi chÝnh ®Òu cã 

b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh göi H§QT. 

- Trong nhiÖm kú tõ n¨m 2013 ®Õn n¨m 2018, Ban KiÓm so¸t thêng xuyªn trao ®æi, 

gãp ý víi H§QT vµ Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vÒ nh÷ng ph¸t sinh trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh 

c«ng ty. Ban còng ®· thêng xuyªn tiÕp, tr¶ lêi cæ ®«ng vµ ngêi lao ®éng vÒ nh÷ng 

hái ®¸p, gi¶i thÝch nh÷ng th¾c m¾c vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch, quyÒn lîi cũng như tình 

hình SXKD của công ty . 

- Ban kiÓm so¸t ®· tham dù t¬ng ®èi ®Çy ®ñ c¸c cuéc häp thêng kú cña H§QT, 

thêng xuyªn ph¶n ¸nh, ®Ò xuÊt ý kiÕn nh»m ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña C«ng ty ®óng 

®iÒu lÖ, ®óng luËt, cïng hîp t¸c vµ ph¸t triÓn.Thường xuyên kiểm tra giám sát tình 

hình tài chính, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, tính 

trung thực trong công tác kế toán, giám sát, phòng ngừa rủi ro trong việc thực hiện 

các dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc... 



3. Thù lao của các thành viên BKS 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång 

TT Hä tªn N¨m 2013 N¨m 2014 N¨m 2015 N¨m 2016 N¨m 2017 

1 Ph¹m ThÞ Phóc 31.842.500 38.437.500 38.437.500 76.450.000 78.604.500 

2 §Æng Minh Quèc 21.228.333 25.625.000 25.625.000 50.966.667 52.403.000 

3 NguyÔn Quang Léc 21.228.333 25.625.000 25.625.000 50.966.667 52.403.000 

II. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tµi chÝnh cña C«ng ty sau kiÓm so¸t. 

TT ChØ tiªu  
Thùc hiÖn 
N¨m 2013 

Thc hiÖn 
N¨m 2014 

Thùc hiÖn 
N¨m 2015 

Thùc hiÖn 
N¨m 2016 

Thùc hiÖn 
N¨m 2017 

1 Doanh thu ( Tû ®ång) 562,7 628,5 762,9 882,7 978,1 

2 Lîi nhuËn tríc thuÕ (Tû ®ång) 56,5 59,3 75,6 89,1 90,9 

3 Chi trả cổ tức ( % ) 20 20 20 20 Dù kiÕn 20 

NhËn xÐt: 

- §¶m b¶o ®ñ viÖc lµm, ®¶m b¶o s¶n xuÊt, t¨ng trëng bÒn v÷ng hµng n¨m trong khi 
C«ng ty gÆp khã kh¨n vÒ thÞ trêng vµ sù biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶... 

- B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, ®¶m b¶o thu nhËp t¬ng ®èi cao cho ngêi lao ®éng. C¸c 
chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. 

- §Þnh híng ®Çu t ®óng nªn ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. 
- Nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n cña nhµ níc. Sæ 

s¸ch kÕ to¸n râ rµng, chi tiÕt. 
- C«ng t¸c tiÕp thÞ ®· ®îc quan t©m ®óng møc nªn thÞ trêng ngµy cµng më réng vµ ph¸t triÓn. 
- §¹t vµ vît kÕ ho¹ch vÒ lîi nhuËn vµ chi tr¶ cæ tøc cho cæ ®«ng. 
- Ph¸t hµnh cæ phiÕu thµnh c«ng, n©ng vèn ®iÒu lÖ từ 81 tỷ lªn 108 tû ®ång. 

III. T×nh h×nh thùc hiÖn §iÒu lÖ vµ NghÞ quyÕt ĐHCĐ của HĐQT, BGĐ 
1. Ban giám đốc công ty ®· ban hµnh c¸c v¨n b¶n néi quy, quy chÕ, tiÕn hµnh chÊn 

chØnh c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng, vËt t, kü thuËt, thùc hµnh tiÕt kiÖm hiÖu qu¶. 
HĐQT và Ban giám đốc đã đưa ra những quyết sách đúng đắn trong từng giai đoạn 
kể cả việc bố trí nhân sự quản lý, tuyển dụng lao động và tổ chức cơ cấu lại bộ máy 
theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, thay đổi phương pháp quản trị nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực... 

2. HĐQT, BGĐ ®· thùc hiÖn ®óng ®iÒu lÖ, ®· c©n nh¾c kü vµ ®· ®a ra c¸c gi¶i ph¸p kÞp thêi 
nªn ®· mang l¹i kÕt qu¶ ®¸ng kÓ trong viÖc ®Çu t trang bÞ m¸y mãc gãp phÇn n©ng cao vÞ 
thÕ doanh nghiÖp, nhờ vậy kết quả SXKD nhiệm kỳ 2013-2018 luôn tăng trưởng ổn định 
và bền vững, vượt chỉ tiêu kế hoạch 10%/ năm.Tốc độ tăng trưởng đạt kỳ vọng, tài chính 
minh bạch, không có nợ xấu,công nợ hiện tại vẫn đang trong tầm kiểm soát.   

3. Nhiệm kỳ 2013-2018 công ty đã đầu tư trang thiết bị máy móc, sửa chữa, cải tạo nhà 
xưởng, mua thêm 2,5ha đất tại khu công nghiệp Phố Nối A, xây mới nhà máy hết 
tổng chi phí khoảng 372,55 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay và vốn tự có. 

4. Đầu năm 2017 đã xảy ra sự cố hỏa hoạn do chập điện, mặc dù đã được công ty bảo 
hiểm giải quyết bồi thường 50 tỷ đồng, xong sự cố này cũng gây ra sự ảnh hưởng 
không nhỏ cho hoạt động sản xuất, làm chậm tiến độ phát triển và ảnh hưởng đến 
tình hình tài chính của doanh nghiệp.   

5. Trong nhiÖm kú 2013-2018 H§QT cïng víi ban gi¸m ®èc ®· n¾m b¾t ®îc nh÷ng 
biÕn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ trêng, cã nh÷ng gi¶i ph¸p kÞp thêi nªn ®· hoµn thµnh vµ 
hoµn thµnh vît møc c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt mµ §¹i héi cæ ®«ng ®Ò ra. 



6. H§QT, Gi¸m ®èc ®· ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®óng 
ph¸p luËt, ®óng ®iÒu lÖ vµ NghÞ quyÕt ®¹i héi cæ ®«ng.Trong nhiệm kỳ này HĐQT đã 
nghị quyết thành lập chi nhánh công ty tại Hưng Yên năm 2015, ngày 01 tháng 01 
năm 2017 sáp nhập công ty TNHH bao bì và in NN về công ty CP bao bì và in NN. 
Cơ cấu lại bộ máy quản lý, bổ nhiệm mới và luân chuyển một số chức danh lãnh đạo 
cho phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty. 

7. VÒ viÖc tr¶ cæ tøc n¨m 2018 H§QT ®· dù kiÕn ®Ò xuÊt chi tr¶ cæ tøc lµ 20% . 

IV.  KiÕn nghÞ 
1. HĐQT tập trung khai th¸c tèi ®a c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã, cÇn cÈn träng, kü cµng 

trong viÖc ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Tiếp tục cải tiến 
phương pháp quản trị nhân lực, phát huy tinh thần chủ đông, sáng tạo, linh hoạt trong 
bộ máy điều hành, bộ phận nghiệp vụ và người lao động. 

2. HĐQT cÇn ph¸t huy h¬n n÷a n¨ng lùc s½n cã cña c«ng ty vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ con 
ngêi ®Ó n©ng cao h¬n n÷a th¬ng hiÖu cña c«ng ty. N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n 
cña tõng c¸n bé qu¶n lý ®Ó ph¸t huy n¨ng lùc, trÝ tuÖ vµ nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm cña 
tõng c¸ nh©n. Tæ chøc cho toµn thÓ ngêi lao ®«ng tËp trung häc tËp, rÌn luyÖn tay 
nghÒ n©ng cao ý thøc lµm chñ, tù gi¸c, thùc hµnh tiÕt kiÖm, cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng 
viÖc, kiện toàn lại các quy trình sản xuất, quy trình kỹ thuật, định mức tiêu hao vật tư, 
định mức lao động tiền lương, tiền công cho phù hợp với từng vị trí có như vậy mới 
phát huy hết được tinh thần sáng tạo, năng lực của người lao động. 

3. H§QT cÇn t¨ng cêng h¬n n÷a viÖc xóc tiÕn më réng thÞ trêng ®Ó phï hîp yªu cÇu 
thùc tÕ s¶n xuÊt và đầu tư hiÖn nay cña C«ng ty. 

4. Đầu tư và kiện toàn hệ thống trang thiết bị PCCC để đảm bảo an toàn cho người lao 
động, nhà xưởng, máy móc thiết bị, vật tư , kho tàng của Công ty. 

V. KÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t nhiÖm kú 2018 - 2023 

1. Gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban gi¸m ®èc C«ng ty. 
2. Gi¸m s¸t ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng t¸c nh©n sù cña C«ng ty. 
3. Gi¸m s¸t c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n. 
4. Gi¸m s¸t ho¹t ®éng ®Çu t, XDCB cña C«ng ty. 
5. LËp b¸o c¸o ho¹t ®éng hµng n¨m tr×nh §¹i héi cæ ®«ng thêng niªn th«ng qua. 
6. ThÈm ®Þnh b¸o c¸o tµi chÝnh tr×nh §¹i héi cæ ®«ng thêng niªn th«ng qua. 

Trên đây là các nội dung đánh giá kết quả các hoạt động sản xuất-kinh doanh, tình hình tài 
chính, của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc nhiệm kỳ 2013-2018 của Ban Kiểm soát. Qua 
®©y, Ban kiÓm so¸t ch©n thµnh c¶m ¬n sù phèi hîp cña Héi ®ång Qu¶n trÞ, Ban Gi¸m ®èc; 
c¸c Phßng ban trong C«ng ty vµ c¸c cæ ®«ng ®Ó Ban KiÓm so¸t hoµn thµnh nhiÖm vô./. 

                     TM.ban kiÓm so¸t 
                             Trëng ban 
 

      (đã ký) 
 
 

                            Ph¹m ThÞ Phóc 
 
 


