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CÔNG TY  

CỔ PHẦN SPIRAL GALAXY 

 

Số: 03/2022/BC-BKS-SPI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng  06 năm 2022           

 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

                        Công ty Cổ phần Spiral Galaxy 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Spiral Galaxy; 

- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát. 

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Spiral Galaxy (SPI) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất 

kinh doanh của Ban kiểm soát SPI năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong 

năm 2022 như sau: 

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021 

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 

1. Công tác tổ chức: 

Năm 2021, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Spiral Galaxy gồm có 03 thành viên bao 

gồm: 01 Trưởng Ban kiểm soát và 02 Thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2021, Ban kiểm 

soát của Công ty có sự thay đổi nhân sự, cụ thể như sau: 

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua việc miễn nhiệm thành viên 

BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành 

viên BKS đã bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và bầu thành viên BKS mới. 

Danh sách thành viên BKS năm 2021 của SPI như sau: 

STT Họ và tên Chức vụ 

DỰ THẢO 
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1 Bà Vũ Thị Châm Trưởng BKS (bổ nhiệm ngày 25/08/2021) 

2 Bà Lê Thị Quế Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 25/08/2021) 

3 Ông Phạm Xuân Thắng Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 25/08/2021) 

4 Bà Hoàng Tú Uyên Trưởng BKS (bổ nhiệm ngày 18/05/2021 – miễn 

nhiệm ngày 25/08/2021) 

5 Bà Nguyễn Thị Mỹ Hà Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 18/05/2021 – 

miễn nhiệm ngày 25/08/2021) 

6 Bà Đặng Thị Huyền Thành viên BKS (bổ nhiệm ngày 18/05/2021 – 

miễn nhiệm ngày 25/08/2021) 

7 Bà Trần Trúc Uyên Trưởng BKS (miễn nhiệm ngày 18/05/2021) 

8 Bà Nguyễn Thị Ngân Thành viên BKS (miễn nhiệm ngày 18/05/2021) 

9 Bà Huỳnh Thị Thúy Thành viên BKS (miễn nhiệm ngày 18/05/2021) 

 

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021: 

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban 

kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế 

hoạch hoạt động năm 2021.  

- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt 

động đầu năm và đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát. 

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia 

các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của 

các Phòng chuyên môn.  

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy 

định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị 

quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc. 

- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế 

toán cung cấp. 
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- Phối hợp với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam 

giám sát việc thực hiện công tác soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 và 

kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.  

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty: 

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty 

trong năm 2021 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại 

hội đồng quản đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan. 

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp để quản lý các hoạt động của 

Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các 

quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định 

kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban 

Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định. 

Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban 

Tổng Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lơi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác 

quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều 

hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển 

khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải 

pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thường và mô hình quản trị của 

Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao 

hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy 

quản lý giúp tiết kiệm chi phí. 

4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do SPI nắm 

quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, 

Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan 

của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội 

đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên 

sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất 

trước thời điểm giao dịch:  

- Không có. 

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành: 

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban 

Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp 

các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời 

tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty. 
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- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong 

công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành 

Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản 

lý Nhà nước. 

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2021:  

- Trong năm 2021, thù lao và thu nhập của Ban Kiểm soát là: 83.233.333 đồng, cụ thể: 

+ Thù lao Trưởng BKS  : 5.000.000 đồng/người/tháng 

+ Thù lao thành viên BKS  : 3.000.000 đồng/người/tháng 

TT DANH SÁCH CHỨC DANH 

MỨC 

TIỀN/THÁNG 

THEO NQ 

ĐHĐCĐ 

 SỐ TIỀN THÙ LAO NĂM 2021  

GHI 

CHÚ TỔNG 

CỘNG 

THUẾ TNCN  

PHẢI NỘP 

THỰC 

LĨNH 

1 Hoàng Tú Uyên 

Trưởng 

BKS 

         

5,000,000  
              

16,833,333  

              

1,683,333  

         

15,150,000    

2 Nguyễn Thị Mỹ Hà TV BKS 

         

3,000,000  
              

10,100,000  

              

1,010,000  

           

9,090,000    

3 Đặng Thị Huyền TV BKS 

         

3,000,000  
              

10,100,000  

              

1,010,000  

           

9,090,000    

4 Vũ Thị Châm 

Trưởng 

BKS 

         

5,000,000  
              

21,000,000  

              

2,100,000  

         

18,900,000    

5 Lê Thị Quế TV BKS 

         

3,000,000  
              

12,600,000  

              

1,260,000  

         

11,340,000    

6 

Nguyễn Xuân 

Thắng TV BKS 

         

3,000,000  
              

12,600,000  

              

1,260,000  

         

11,340,000    

  Tổng   

 

83.233.333  8.323.333          74.910.000                  

- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí… của Ban kiểm soát trong năm được 

thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty. 

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:  

Đơn vị tính: đồng 

TT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện 

Tỷ lệ so với 

Kế hoạch 

(%) 

1 Tổng tài sản 300.000.000.000 174.586.585.561 58,20% 

1 Doanh thu  250.000.000.000 16.150.112.674 6,46% 

3 Lợi nhuận trước thuế 10.000.000.000 5.738.513.586 57,39% 

4 Cổ tức 0% 0% - 

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021) 
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2. Công tác tài chính kế toán: 

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. 

Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định. 

- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được 

kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam. 

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo 

tài chính sau khi kiểm toán.  

- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá 

việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương 

pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.  

- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ 

kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2021; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài 

liệu có liên quan khác.  

- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.  

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:  

Năm 2021 Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và 

các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh 

doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ 

kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo 

quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo 

kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.  

3. Công tác lao động và tiền lương: 

- Thu nhập bình quân NLĐ là 8.366.563 triệu đồng/người/tháng  

- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành 

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài 

chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.  

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính 

tại thời điểm 31/12/2021. 

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do 

Bộ Tài chính ban hành. 
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- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức đăng ký 

niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông 

tin trên thị trường chứng khoán. 

- Báo cáo tài chính năm 2021 của SPI đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại 

Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021, do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn 

Tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện. 

 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án 

phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty trình tại Đại hội. 

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh 

đạo Công ty: 

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện 

thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng 

ban của Công ty. 

 

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội 

bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của SPI. 

- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn 

bản hướng dẫn. 

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình 

quản lý nội bộ của SPI.  

- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng 

lao động, chi trả lương và thu nhập. 

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 

2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy 

định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.  

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng 

tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2022.  

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2022. 
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Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương 

hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2022.  

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

     - Như trên; 

     - HĐQT; BGĐ; BKS; 

     - Lưu VT. 

T.M BAN KIỂM SOÁT  

TRƯỞNG BAN 

(đã ký) 

 

 

 

VŨ THỊ CHÂM 

 

 


