
 2010 

Báo cáo trình Đại hội Cổ đông năm 2010 

của Ban Kiểm soát Công ty CP Nhựa Thiếu 

niên Tiền Phong – Số 2 An Đà, Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 



 

 
CÔNG TY CP NHỰA 

THI ẾU  NIÊN TIỀN PHONG 
Số 2, An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng 

 

 CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do –Hạnh Phúc 

--------***------- 

 
BÁO CÁO CỦA BAN KI ỂM SOÁT NĂM 2010 

(Trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010) 
 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 

11 năm 2005; 
 

- Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 về việc ban hành Quy 
chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán; 

 

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa thiếu niên Tiền Phong;  
 

Ban Kiểm soát Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong kính trình Đại Hội đồng cổ đông của 

Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Báo cáo của Ban Kiểm soát với các nội dung sau: 

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2010  

- BKS đã tham gia dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ 
của HĐQT, BGĐ phát hành ra trong quá trình quản trị Công ty để thực hiện nhiệm vụ giám 
sát việc xây dựng các định hướng và chủ trương công tác điều hành Công ty. Trong các 
cuộc họp Ban kiểm soát đã đề xuất các ý kiến quan trọng nhằm xây dựng công ty; 
 

- Đề xuất các ý kiến về quản trị công ty: về vấn đề tài chính, thuế, quản trị nhân sự, đầu tư, 
phát triển ứng dụng công nhệ thông tin; 

 
- Giám sát và đề nghị HĐQT, BGĐ công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách 

kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty; 
 
- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới HĐQT, BGĐ để sửa đổi các 

quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật; 
 

- Soát xét thường xuyên tình hình tài chính của công ty, soát xét theo chuyên đề về công tác 
đầu tư, xây dựng, công tác đấu thầu của công ty; 

 
- Trong năm 2010, Ban Kiểm soát đã trực tiếp nghiên cứu các văn bản pháp luật qua các thời 

kỳ và làm việc với Tổng cục thuế. Sau khi có văn bản số 2380/TCT-PC ngày 05/07/2010 
của Tổng cục Thuế đã yêu cầu hoàn trả lại cho công ty số tiền thuế TNDN là 39.240 triệu 
đồng do Cục thuế Hải Phòng xử lý chưa phù hợp trong hai năm 2007 và 2008. Hiện nay, 
cục thuế Hải Phòng đã hoàn trả lại tiền thuế cho Công ty; 

 
- Nhằm nâng cao năng lực quản lý công ty BKS đã trực tiếp phụ trách triển khai hệ thống 

thông tin của công ty bao gồm: hệ thống email, hệ thống mạng LAN và một số ứng dụng 
công nghệ thông tin nhằm tạo ra công cụ quản lý hiện đại phục vụ cho quá trình quản trị 
công ty; Ban Kiểm soát cũng đã trực tiếp thực hiện việc xây dựng lại website nhằm nâng 
cao vị thế hình ảnh của công ty và tạo ra sự kết nối tốt hơn giữa công ty với các cổ đông và 
khách hàng. 

 
 



 

 
- Kết hợp với HĐQT tham gia trực tiếp vào việc xây dựng hệ thống quản lý và giám sát hoạt 

động của Công ty Liên doanh Nhựa Tiền Phong – SMP do Công ty góp 51% vốn điều lệ;  
 

- Ban Kiểm soát thường xuyên họp và trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình quản trị 
công ty và đưa ra các ý kiến đóng góp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty. 
 

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty  

Về tình hình hoạt động: 

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo của HĐQT và BGĐ về tình hình quản trị công ty và các 

tổng kết về sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2010. Ban Kiểm soát đánh giá cao 

hoạt động điều hành công ty của HĐQT và BGĐ trong năm qua, đặc biệt là về những vấn đề 

sau: 

- HĐQT và BGĐ đã có những quyết định kịp thời, phản ứng nhanh để ổn định sản xuất, tăng 

trưởng về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận so với năm trước trong bối cảnh nền kinh tế có 

nhiều biến động bất thường; 

- HĐQT và Ban Giám đốc đã giải quyết tốt việc cân đối nguồn ngoại tệ để nhập khẩu 

nguyên vật liệu và máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất, chi phí mua ngoại tệ được đánh 

giá là thấp so với thị trường; 

- Có chính sách dự trữ nguyên vật liệu hợp lý để đáp ứng nhu cầu sản xuất và mua được 

nguyên vật liệu ở những thời điểm thích hợp về giá cả. 

- Cân đối tài chính tốt để giảm thiểu chi phí lãi vay và không để xảy ra tình trạng nguồn tiền 

nhàn rỗi. 

Về tình hình tài chính 

Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản 

ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm 

ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Vi ệt 

Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các 

quy định hiện hành đối với công ty niêm yết. 

Nhất trí với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young 

Việt Nam. Qua việc soát xét báo cáo tài chính năm, trao đổi với BGĐ và kiểm toán viên, 

Ban Kiểm soát cho rằng báo cáo tài chính năm của Công ty đã phản ánh một cách trung 

thực tình hình tài chính của công ty trong năm 2010 và tại thời điểm 31/12/2010. 

 



 

 

3. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, thành viên  BGĐ, và các cán bộ quản lý 

Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và thành viên 

BGĐ đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành công ty 

mang lại những kết quả đáng được ghi nhận. Ban kiểm soát không nhận thấy những dấu 

hiệu thể hiện những hành vi gian lận, vụ lợi trong Công ty. 

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BGĐ và cổ đông 

Trong năm 2010 Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc 

họp của BGĐ, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của HĐQT, BGĐ để 

đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật 

và đảm bảo lợi ích của Công ty. BKS cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong 

quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và BGĐ, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao 

đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại 

hội Cổ đông. 

Ban kiểm soát cũng đã có những tiếp xúc, trao đổi với cổ đông về tình hình tài chính và 

tình hình hoạt động của công ty, lĩnh hội những ý kiến đóng góp và giải thích những vấn đề 

mà cổ đông cần làm rõ về công ty. 

 

5. Các đề xuất và kiến nghị 

 

- Về chiến lược đầu tư: Trong các năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước và với thế 

mạnh của công ty, sản phẩm của Công ty luôn dẫn đầu trên thị trường và có sự tăng trưởng 

về sản lượng đáng kể hàng năm. Công ty thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu hàng bán. Vì 

vậy đề nghị Công ty có định hướng chiến lược về nghiên cứu đầu tư mở rộng sản xuất, xây 

dựng thêm nhà máy để đáp ứng nhu cầu của thị trường, triệt để giải quyết tình trạng thiếu 

hàng bán. Việc đầu tư cần cân nhắc các lợi thế về thị trường, đất đai, lao động, vận dụng 

những ưu đãi của Nhà nước để đảm bảo có lợi nhất cho Công ty. 

- Về quản trị nhân sự: Công ty cần xúc tiến nhanh việc xây dựng quy chế quản trị nhân sự 

cấp cao, xây dựng chính sách quản lý nhân sự theo mục tiêu, xây dựng kế hoạch hành động 

cho từng nhân sự và kiểm soát các mục tiêu thực hiện để nhằm nâng cao năng lực quản lý 

phục vụ cho sự phát triển của Công ty. 

- Về chiến lược sản phẩm: ngoài sản phẩm ống nhựa, Công ty cần có sự đầu tư nghiên cứu 

để phát triển thêm một đến hai sản phẩm nhựa chiến lược nữa nhằm đa dạng hóa sản phẩm 

của Công ty phục vụ cho mục tiêu phát triển (nhựa bao bì, nhựa nội thất hoặc nhựa xây 

dựng …) 

 



 

Trân trọng, 

 

 T/M BAN KI ỂM SOÁT 

 

 

Tr ần Ngọc Bảo 

Trưởng Ban kiểm soát 

Hải Phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2011 

 


