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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRONG NĂM TÀI CHÍNH NĂM 2021
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 24/03/2022;
Thực thi trách nhiệm và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty, trong năm tài
chính 2021 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 2021, kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

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 đã được soát xét và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã kiểm toán
bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
Trong năm 2021, 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 2021 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.

Công ty cổ phần Viễn thông VTC
750 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: (+8428) 3833.1106 - Fax: (+8428) 3830.0253
Email: info@vtctelecom.com.vn
Website: www.vtctelecom.com.vn

1

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

B.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT

I.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

1.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
Năm 2021 là một năm với nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh Covid 19 gây
ra đã tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội.
Về tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 không đạt được chỉ tiêu
kế hoạch đề ra về doanh thu và lợi nhuận; các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sụt
giảm sâu so với năm 2020.
Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch
bệnh Covid 19 nhiều dự án bị gián đoạn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành
quyết định tập trung công tác duy trì và ổn định nhân sự công ty và chủ động đẩy
mạnh công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm ứng dụng mới để sẵn sàng
triển khai mở rộng thị trường trong giai đoạn chuyển đổi số.
Đvt: triệu đồng

Stt

Chỉ tiêu

So với
So với
Thực hiện Kế hoạch Thực hiện
thực hiện
kế hoạch
năm 2020 năm 2021 năm 2021
năm
năm 2021
2020

Công ty mẹ (VTC)
378.674

352.000

116.893

33%

31%

LNTT

13.043

15.714

5.406

34%

41%

LNST

11.620

13.531

4.965

37%

43%

50.082

50.000

23.944

48%

48%

1

Doanh thu

2
3

Công ty con STID

1

Doanh thu

2

LNTT

4.205

4.200

441

11%

10%

3

LNST

3.375

3.360

346

10%

10%

428.756

402.000

140.838

35%

33%

Hợp nhất toàn Công ty

1

Doanh thu hợp nhất

2

LNTT hợp nhất

13.648

15.114

1.046

7%

8%

3

LNST hợp nhất

11.395

12.192

510

4%

4%

4

LNST hợp nhất của
cổ đông công ty mẹ

10.045

10.747

372

3.5%

4%
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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 2021:
Năm 2021, doanh thu hợp nhất đạt 140.838 triệu đồng đạt 35% kế hoạch giảm
67% so với năm 2020. Sự sụt giảm doanh thu phần lớn do ảnh hưởng từ dịch
bệnh Covid 19.
Cả công ty mẹ và công ty con đều chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid
19 đến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2021, công ty mẹ và công ty con
đều giảm doanh thu và lợi nhuận. Trong đó, hoạt động kinh doanh của công ty
mẹ, doanh thu công ty mẹ đạt 116.893 triệu đồng đạt 33% kế hoạch, LNST đạt
4.965 triệu đồng đạt 37% kế hoạch. Công ty con doanh thu đạt 23.944 triệu đồng
đạt 48%, LNST đạt 346 triệu đồng đạt 10% kế hoạch.
Do doanh thu cả công ty mẹ và công ty con đều sụt giảm sâu, công ty đã tiết giảm
các khoản chi phí song các chi phí cố định khó có thể giảm sâu được do đó chỉ
tiêu lợi nhuận hợp nhất của công ty sụt giảm. LNST hợp nhất đạt 510 triệu đồng
đạt 4% kế hoạch và giảm 96% so với năm 2020, chỉ tiêu lợi LNST hợp nhất của
cổ đông công ty mẹ đạt 372 triệu đồng đạt 3.5% kế hoạch và giảm 96.5% so với
năm 2020.
Hiệu quả từ vốn đầu tư của CSH: Tỷ suất LNST/vốn đầu tư CSH của Công ty
năm 2021 là 1%.

2.

Về tình hình tài chính năm 2021
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Viễn thông VTC
được phát hành ngày 24 tháng 03 năm 2022 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 2132/22/BCKT/AUD-VVALUES ngày 24/3/2022 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 2021, chi phí tài chính của Công ty giảm 42% so với năm 2020, do
hoạt động quy mô các hợp đồng lớn nên vẫn phải huy động thêm các nguồn vốn
vay để đảm bảo nguồn vốn thực thi các hợp đồng kinh tế, tiến độ triển khai các
hợp đồng bị kéo dài do ảnh hưởng của dịch nên chi phí lãi vay 2021 là 5,7 tỷ
đồng. Dư nợ vay của công ty chủ yếu là vay ngắn hạn để thực hiện triển khai hợp
đồng thương mại. Đến 31/12/2021 dư nợ vay ngắn hạn của Công ty là 74,6 tỷ
đồng. Các khoản vay được công ty đảm bảo thanh toán và đáo hạn đúng kỳ.
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Tạm ứng của Công ty: Các khoản tạm ứng của công ty năm 2021 tăng so với năm
2020, 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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2021, ĐHĐCĐ đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020
với tỷ lệ chi trả 12% bằng tiền. Công ty đã thực hiện trích lập cổ tức năm 2020 là:
5.434.971.600 đồng (tương ứng 12%) theo quy định. Trong năm 2021, 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 2020, hiện Công ty đã thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ
đông và thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 vào ngày 27/4/2022.
Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2021 về thù lao HĐQT/BKS năm 2020, Công ty đã thực
hiện trích lập thù lao HĐQT/BKS năm 2020 là: 454.763.000 đồng và đã thực
hiện chi trả vào ngày 25/01/2022.

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 2021, HĐQT đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021 vào ngày 29/4/2021 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 2021, 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 31/12/2021 như sau:
Công ty con

Vốn
Điều lệ

Vốn đã
góp

Vốn góp
trong
năm
2021

Công ty cổ phần Đầu tư và
Phát triển Công nghệ Thông minh

32.000
triệu
đồng

19.200
triệu
đồng

-
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Tổng
cộng
vốn đã
góp
19.200
triệu
đồng

Tỷ lệ
%/VĐL

60%
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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, doanh thu lợi nhuận các năm
gần đây của công ty con bị sụt giảm. Công ty hiện đang nghiên cứu lựa chọn sản
phẩm sản xuất mới phù hợp để thay thế hoặc tìm kiếm phương án hợp tác để khai
thác tối ưu năng lực sản xuất hiện tại, trong năm 2021 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 2021, Công ty con đã thực hiện phân chia lợi nhuận của năm 2020,
kết quả trong năm 2021 Công ty mẹ ghi nhận được 4.800 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 ổn định trong năm 2021 đầy khó khăn do ảnh
hưởng của dịch bệnh Covid 19, tuy doanh thu và lợi nhuận có sự sụt giảm nhưng
với chiến lược tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, công ty đã
mở rộng được các sản phẩm mới, phù hợp với xu thế chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, Công ty đã tối ưu được các quy trình nội bộ đảm bảo hoạt động sản
xuất kinh doanh xuyên suốt, và phát triển ổn định được đội ngũ nhân sự công
nghệ thông tin để 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.
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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
2022, ưu tiên các hoạt động kinh doanh theo thế mạnh và có tỷ suất lợi nhuận tốt.
- Thực hiện nghiên cứu thị trường, đánh giá tính hiệu quả của các sản phẩm mới
để có phương án chiến lược kinh doanh phù hợp đưa sản phẩm ra thị trường
thành công tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Tiếp tục áp dụng các biện pháp quản trị điều hành xuyên suốt theo các chuẩn
mực quốc tế và Việt Nam. Hoàn thiện quy trình để nâng cao hiệu quả hợp lực
giữa các bộ phận trong việc triển khai đồng bộ các hợp đồng, dự án được tối ưu
và hiệu quả.
- Đổi mới phương thức tổ chức triển khai, nâng cao khả năng quản trị kế hoạch
của các trung tâm, bộ phận. 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 vì vậy Công ty cũng cần tiến
hành phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế các dự án trước khi triển khai ký kết
các hợp đồng, ưu tiên các hợp đồng có tiến độ triển khai ngắn, đảm bảo việc triển
khai thực hiện hợp đồng theo nguyên tắc nhanh, gọn, giải quyết dứt điểm để tiết
giảm chi phí tài chính và tăng hiệu quả kinh doanh.

3.

Về hiệu quả đầu tư tài chính vào công ty con
- 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,
tìm kiếm các phương án hợp tác sản xuất để khai thác tối ưu năng lực sản xuất
hiện tại của công ty, 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.
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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.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nghiệp vụ, tạo hành lang pháp lý
cho các hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật và nâng
cao tính chuyên nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quản trị
rủi ro và đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính.
- 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, xây dựng kế hoạch hoạch tài chính phù hợp, đảm
bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tài chính Công ty an
toàn, hiệu quả.
Trân trọng.
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT/BKS
- Lưu: VT.

Nguyễn Thiện Lợi
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