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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

TRONG NĂM TÀI CHÍNH NĂM 2020 
 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC 
 

Căn cứ thực hiện báo cáo: 

- Điều lệ Công ty Cổ phần Viễn thông VTC liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Ban Kiểm Soát. 

- Căn cứ Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty 

cổ phần Viễn thông VTC đã được kiểm toán ngày 09/3/2021; 

 Thực thi trách nhiệm và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty, trong năm tài 

chính 2020 Ban Kiểm Soát đã thực hiện nhiệm vụ được giao và Báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông như sau: 

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 

I. Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài 

chính của Công ty, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 

đốc và cán bộ quản lý, phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc.  

II. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2020, kế hoạch lợi nhuận năm 2020. 

III. Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra tính tuân thủ các Quy chế, 

Điều lệ, tính hợp lý trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của 

HĐQT và Ban Điều hành. 

IV. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ 

chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 

tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được soát xét và kiểm toán 

bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt. 

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tổ chức kiểm tra đánh giá tính tuân thủ các 

quy định của pháp luật và quy chế nội bộ trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và 

quản trị tài chính kế toán trong năm 2020 tại Công ty với 2 kỳ 6 tháng đầu năm 

và 6 tháng cuối năm.  

Ban kiểm soát cũng đã tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị mở rộng để 

nắm tình hình hoạt động kinh doanh sản xuất kinh doanh và tham gia góp ý 

những vấn đề có liên quan.   
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B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT 

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 

Năm 2020 là một năm với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid, thiên 

tai bão lũ... gây ra đã tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. 

Về tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh, mặc dù kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2020 không đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra về doanh thu; tuy nhiên 

với đặc điểm tình hình thị trường trong năm, thì việc duy trì ổn định được doanh 

thu ổn định và đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch đề ra, năm 2020 có thể được coi 

là một năm thành công nhờ sự nỗ lực trong công tác điều hành hiệu quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Hội đồng quản trị cùng Ban Điều hành đã thực hiện đúng đầy đủ Nghị quyết của 

Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, mở rộng các hoạt 

động kinh doanh về thương mại và dịch vụ, khai phá thêm thị trường mới và đạt 

được kết quả kinh doanh như sau: 

                            Đvt: triệu đồng 

Stt Chỉ tiêu 
Thực hiện 

năm 2019 

Kế hoạch 

năm 2020 

Thực hiện 

năm 2020 

So với 

kế hoạch 

năm 2020  

So với  

thực hiện 

năm 2019 

Công ty mẹ (VTC) 

1 Doanh thu 598.026 450.000 378.674 84% 63% 

2 LNTT  13.661 14.500 13.043 90% 95% 

3 LNST  11.375 11.600 11.620 100% 102% 

Công ty con STID 

1 Doanh thu 55.448 50.000 50.082 100% 90% 

2 LNTT  4.960 3.500 4.205 120% 85% 

3 LNST  3.920 2.800 3.375 121% 86% 

Hợp nhất toàn Công ty 

1 Doanh thu hợp nhất  653.474 500.000 428.756 86% 66% 

2 LNTT hợp nhất  14.780 15.600 13.648 87% 92% 
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3 LNST hợp nhất  11.455 12.000 11.395 95% 99% 

4 
LNST hợp nhất của  

cổ đông công ty mẹ 
9.887 10.357 10.045 97% 102% 

Nhận xét tình hình hoạt động kinh doanh Công ty: 

- Đánh giá về hiệu quả kinh doanh và mức độ hoàn thành kế hoạch kinh 

doanh 2020:  

Năm 2020, doanh thu hợp nhất đạt 428.756 triệu đồng đạt 86% kế hoạch giảm 

34% so với năm 2019. Sự sụt giảm doanh thu phần lớn do ảnh hưởng từ dịch 

bệnh Covid 19. 

Về lợi nhuận, chỉ tiêu LNST hợp nhất đạt 11.395 triệu đồng đạt 95% kế hoạch và 

giảm 1% so với năm 2019, chỉ tiêu lợi LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ 

đạt 10.045 triệu đồng đạt 97% kế hoạch và tăng 2% so với năm 2019. Trong bối 

cảnh tình hình kinh tế xã hội khó khăn, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường dẫn 

đến sụt giảm về doanh thu nhưng Công ty vẫn duy trì được mức lợi nhuận theo 

kế hoạch. 

Trong đó, hoạt động kinh doanh của công ty mẹ, doanh thu công ty mẹ đạt 

378.674 triệu đồng đạt 84% kế hoạch, LNST đạt 11.620 triệu đồng đạt 100% kế 

hoạch. Công ty con doanh thu đạt 50.082 triệu đồng đạt 100%, LNST đạt 3.375 

triệu đồng đạt 121% kế hoạch. 

Trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội khó khăn, sự cạnh tranh khốc liệt của thị 

trường dẫn đến sụt giảm về doanh thu nhưng Công ty vẫn duy trì được mức lợi 

nhuận theo kế hoạch. 

Hiệu quả từ vốn đầu tư của CSH: Tỷ suất LNST/vốn đầu tư CSH của Công ty 

năm 2020 là 20%.  

2. Về tình hình tài chính năm 2020 

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC đã 

được Chủ tịch HĐQT ký phát hành ngày 10 tháng 03 năm 2021 và đã được Công 

ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tiến hành kiểm toán. Công ty kiểm 

toán đã phát hành Báo cáo kiểm toán số 2064/21/BCKT/AUD-VVALUES ngày 

10 tháng 03 năm 2021 với ý kiến kiểm toán là chấp nhận toàn phần. 

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán 

doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, 

thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm 

bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp. 

Trong năm 2020, chi phí tài chính của Công ty giảm 13% so với năm 2019, do 

hoạt động quy mô các hợp đồng lớn nên vẫn phải huy động thêm các nguồn vốn 
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vay để đảm bảo nguồn vốn thực thi các hợp đồng kinh tế, chi phí lãi vay 2020 là 

9,7 tỷ đồng. Dư nợ vay của công ty chủ yếu là vay ngắn hạn để thực hiện triển 

khai hợp đồng thương mại. Đến 31/12/2020 dư nợ vay ngắn hạn của Công ty là 

104 tỷ đồng trong đó 31,4 tỷ đồng là nợ vay cá nhân. Các khoản vay được công 

ty đảm bảo thanh toán và đáo hạn đúng kỳ.  

Tạm ứng của Công ty: Các khoản tạm ứng của công ty năm 2020 tăng so với năm 

2019, các khoản tạm ứng chủ yếu được CBNV Công ty ứng để triển khai thực 

hiện các hợp đồng, dự án đang dở dang của Công ty chưa quyết toán nên chưa 

kịp hoàn ứng trong kỳ. 

II. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng 

quản trị và Ban Tổng Giám đốc  

1. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT 

Theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020, ĐHĐCĐ đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 

với tỷ lệ chi trả 11% bằng tiền. Công ty đã thực hiện trích lập cổ tức năm 2019 là: 

4.982.057.300 đồng (tương ứng 11%) theo quy định. Trong năm 2020, Công ty 

cần tập trung nguồn lực tài chính để triển khai các hợp đồng đã ký nên chưa thực 

hiện chi trả cổ tức năm 2019, hiện Công ty đã thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ 

đông và thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 vào ngày 27/4/2021. 

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2020 của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020 về thù lao HĐQT/BKS năm 2019, Công ty đã thực 

hiện trích lập thù lao HĐQT/BKS năm 2019 là: 468.800.000 đồng và đã thực 

hiện chi trả vào ngày 12/10/2020. 

2. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành của Hội đồng 

quản trị và Ban Tổng Giám đốc 

Trong 2020, HĐQT đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 vào ngày 25/6/2020 và các phiên họp HĐQT lấy ý kiến 

thành viên HĐQT để xem xét tình hình hoạt động kinh doanh và ban hành các 

Nghị quyết, Quyết định dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên 

HĐQT. 

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và 

nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy 

định khác của pháp luật. 

3. Tình hình đầu tư vốn vào Công ty con và hiệu quả đầu tư 

Trong năm 2020, Công ty VTC không có đầu tư thêm vốn vào Công ty con. Số 

vốn Công ty VTC đã đầu tư vào Công ty con đến ngày 31/12/2020 như sau:  
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Công ty con 
Vốn 

Điều lệ 

Vốn đã 

góp 

Vốn góp 

trong 

năm 

2020 

Tổng 

cộng  

vốn đã 

góp 

Tỷ lệ 

%/VĐL 

Công ty cổ phần Đầu tư và  

Phát triển Công nghệ Thông minh 

32.000 

triệu 

đồng 

19.200 

triệu 

đồng 

- 

19.200 

triệu 

đồng 

60% 

 

Đánh giá hiệu quả việc đầu tư vốn vào Công ty con - Công ty STID: Tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con gặp nhiều khó khăn, thị trường 

kinh doanh thẻ cào đã bão hòa và dần bị thu hẹp, Công ty con vẫn đảm bảo duy 

trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch 

được giao. Cụ thể: Doanh thu đạt 50,1 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch, lợi 

nhuận sau thuế đạt 3,4 tỷ đồng đạt 121% so với kế hoạch.  

Công ty cũng chưa lựa chọn được sản phẩm sản xuất phù hợp để thay thế, trong 

năm 2020 Công ty đã thu hẹp quy mô sản xuất để tinh gọn bộ máy, phù hợp với 

nhu cầu thực tế tại xưởng sản xuất của Công ty. Các chỉ số tài chính của Công ty 

con tốt và nằm trong ngưỡng an toàn. 

Trong năm 2020, Công ty con STID đã thực hiện phân chia lợi nhuận của năm 

2019, kết quả trong năm 2020 Công ty mẹ ghi nhận được 3.600 triệu đồng lợi 

nhuận đầu tư vào công ty con. 

4. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc và cán bộ quản lý 

Trong năm qua Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ Hội đồng quản trị, 

Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý các đơn vị như cung cấp các Báo cáo tài 

chính định kỳ, các Quyết định của Hội đồng quản trị, các tài liệu cần thiết cho 

công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.  

Các cuộc họp HĐQT mở rộng có mời Ban kiểm soát tham dự để đóng góp ý kiến 

nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của 

cổ đông. 

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. Kết luận 

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, 

Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành 

đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động 

công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng 

cho doanh nghiệp niêm yết. 

Công ty đã duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định trong giai đoạn thị trường 

đầy khó khăn biến động, tuy doanh thu có sự sụt giảm nhưng với việc triển khai 

dự án hiệu quả đã tối ưu được lợi nhuận dự án.  
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Bên cạnh đó, Công ty đã tập trung công tác đầu tư nghiên cứu mở rộng sản phẩm, 

chủ động nghiên cứu, tìm tòi để triển khai nhiều giải pháp kinh doanh hiệu quả để 

làm nền tảng, định hướng phát triển kinh doanh cho những năm tới. 

II. Kiến nghị 

1. Tuân thủ Quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ 

Tiếp tục duy trì việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế của 

Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ. 

2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh 

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cần đánh giá lại hiệu quả từng mảng hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty, khả năng - tốc độ phát triển của thị trường, 

từ đó dựa trên định hướng, thế mạnh của Công ty để xác lập các ưu tiên theo 

từng mảng kinh doanh nhằm phát triển kinh doanh mang lại hiệu quả hơn 

trong năm 2021, ưu tiên các hoạt động kinh doanh theo thế mạnh & có tỷ suất 

lợi nhuận tốt. 

- Công ty cần tăng cường công tác kiểm soát và hoàn tất các thủ tục nghiệm 

thu, bàn giao từng hạn mục công trình đối với các hoạt động thi công, lắp đặt 

để làm cơ sở thanh lý hợp đồng, thu hồi vốn nhanh cho Công ty, tránh để tình 

trạng công trình thi công lắp đặt kéo dài, nhanh chóng hoàn tất thanh quyết 

toán dự án để tránh dư nợ tạm ứng kéo dài. 

- Do đặc thù kinh doanh của Công ty nên Công ty thường xuyên cần huy động 

thêm nguồn vốn vay để phục vụ cho các hoạt động, tuy nhiên để tiết giảm chi 

phí tài chính & tăng hiệu quả kinh doanh vì vậy Công ty cũng cần tiến hành 

phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế trước khi triển khai ký kết các hợp đồng, 

đảm bảo việc triển khai thực hiện hợp đồng theo nguyên tắc nhanh, gọn, giải 

quyết dứt điểm, tránh kéo dài làm phát sinh thêm chi phí tài chính. 

3. Về hiệu quả đầu tư tài chính vào công ty con/ công ty liên kết 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công 

nghệ Thông minh: Cần tích cực tìm kiếm đối tác, nghiên cứu mở rộng sản phẩm, 

tối ưu hóa sản phẩm thẻ, đồng thời mở rộng các dịch vụ để mở rộng thị trường, 

tìm kiếm khách hàng mới nâng cao doanh thu và lợi nhuận. Tiếp tục duy trì các 

chỉ số tài chính ổn định. 

4. Về công tác Tài Chính - Kế toán 

- Công ty tiếp tục duy trì công tác sổ sách kế toán để đảm bảo rằng sổ sách kế toán 

được ghi chép một cách đầy đủ, phù hợp và phản ánh hợp lý tình hình tài chính 

của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo tuân thủ các Chuẩn mực kế toán 

Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan cũng 

như các quy chế đã được ban hành trong quá trình thực hiện. 
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- Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát dòng tiền, nguồn hàng, tăng khả năng 

quay vòng vốn theo từng hợp đồng, dự án để tiết giảm chi phí và tăng hiệu quả 

hoạt động. 

-    Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính đảm bảo 

tài chính Công ty an toàn, hiệu quả. 

Trân trọng.         
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