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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ Thành phố Huế, ngày 26 tháng 4 năm 2022 

Số: 01/BC-BKS  

BÁO CÁO  

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG  

NĂM TÀI CHÍNH 2021 

                          Kính thưa đại hội đồng cổ đông! 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Long Thọ; 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm 

soát quy định tại luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty; 

        - Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công 

ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC số 397/2022/BCKT-AAC ngày 23/3/2022; 

        - Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021. 

Ban kiểm soát báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên về các hoạt động của Ban 

kiểm soát và kết quả kiểm tra giám sát năm 2021 như sau: 

I/ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 

1/ Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

Ngày 14/7/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 

2021-2026 với ba thành viên trúng cử là: Bà Bùi Thị Bình, Bà Đoàn Thị Kiều Oanh, Ông 

Nguyễn Thanh Tân.  

Ngày 17/7/2021 Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới họp phiên đầu tiên để bầu trưởng ban 

kiểm soát và phân công nhiệm vụ giám sát hoạt động cho từng thành viên như sau: 

Bà Bùi Thị Bình được bầu làm trưởng Ban kiểm soát với số phiếu nhất trí là 100%. 

Các thành viên BKS được phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng mảng công việc hiện tại 

và hoạt động giám sát độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác 

trong công việc để hoàn thành chức năng nhiệm vụ của BKS trong nhiệm kỳ (có biên bản 

được gửi tới cho HĐQT và TGĐ Cty). 

2/ Nội dung các hoạt động của BKS năm 2021 

- BKS họp định kỳ 6 tháng một lần khi cần thiết sẽ họp đột xuất, cụ thể trong năm 

2021 BKS đã tiến hành họp 3 lần để đánh giá quá trình giám sát và chuẩn bị báo cáo 

trình đại hội đồng cổ đông 

- BKS đã xây dựng được quy chế hoạt động của thành viên BKS và BKS nhiệm kỳ 

2021-2026. 

- Tất cả các thành viên BKS đều tham gia các cuộc họp của HĐQT. 

- Tất cả các thành viên BKS đều tham gia duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 với 

Cty. 

- Các cuộc họp giao ban, duyệt lương của Cty đều có 2 thành viên BKS tham dự vì 

họ là những trưởng, phó phòng đang làm việc trực tiếp tại công ty. 

- Trưởng BKS không phải là người đang làm việc trực tiếp tại Cty nhưng với nhiệm 

vụ được giao là quản lý chung, kiểm tra, giám sát tình hình tài chính của Cty do vậy hàng 
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tháng, hàng quý đều trực tiếp làm việc với phòng kế toán để nắm bắt mọi hoạt động về 

tài chính của Cty và đã được phòng kế toán tạo điều kiện hổ trợ rất tích cực 

3/ Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Cty: 

- Năm 2021 cũng là năm bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới 2021-2026  

- HĐQT mới gồm 5 đồng chí đã họp và bầu đồng chí Nguyễn Đức Phương giữ 

chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty với 100% phiếu tán thành. 

- HĐQT cũng đã phân công rõ ràng nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng. 

- HĐQT cũng đã nhất trí bổ nhiệm lại đồng chí Phan Quý Dũng giữ chức vụ Phó 

Tổng giám đốc kỷ thuật và đồng chí Hoàng Anh giữ chúc vụ Kế toán trưởng Công ty kể 

từ 17/7/2021. 

- Cứ 3 tháng một lần HĐQT đã tổ chức họp Hội đồng để báo cáo và đánh giá tình 

hình SXKD trong 1 quý kết thúc và đề ra kế hoạch cho quý tới.  

- Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý ban điều hành đều họp giao ban, họp duyệt 

lương tháng, họp duyệt quyết toán quý đầy đủ để phân tích đánh giá giải quyết những 

vướng mắc và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị sản xuất và các phòng ban, có biên 

bản cụ thể rỏ ràng. 

- Cty đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 đủ và đúng thời hạn cho cổ đông 

theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

- Cty cũng đã thực hiện việc tăng quỹ đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh TT 

Huế đền bù cho việc di dời nhà máy theo đúng quyết toán năm 2020 là 47.898.065.500đ, 

số còn lại sẽ được tăng trong năm 2022.  

- Đầu quý 2/2021 Cty đã hoàn tất việc di dời nhà máy về cụm công nghiệp Thuỷ 

Phương và đã ổn định sản xuất liền không bị gián đoạn. Tổng số tiền di dời được nhà 

nước đền bù hổ trợ gần 70 tỷ đã được ngân sách chuyển đủ cho Cty. 

- Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn do dịch Covid hoành hành nhưng Cty đã vượt 

qua rất tốt. Mặc dù người lao động đã có khá nhiều người nhiễm nhưng không ảnh hưởng 

lắm đến SXKD. Cty đã rất quan tâm đến sức khoẻ của người lao động thường xuyên test 

nhanh để tầm soát tốt dịch bệnh.  

- BKS đánh giá chung là cách điều hành, tinh thần làm việc của các thành viên 

HĐQT và ban giám đốc rõ ràng minh bạch trong các báo cáo và các quyết định điều 

hành.  

4/ Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021: 

STT NỘI DUNG ĐVT 
NĂM 2021 THỰC HIỆN 

NĂM 2020 

% TH 

2021/  TH 

2020 KH THỰC HIỆN %TH/KH 

1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8= 5/7 

I SL Sản xuất       

1 Xi măng Tấn 123.000 119.250 96,95% 115.674   103,09% 

 PCB 30 Tấn 57.500 55.162 95,93 63.895     86,33 

 PCB 40 Tấn 65.500 64.088 97,84 51.779   123,77 

2 Gạch 

Terrazzo 
Viên 3.000.000 3.158.000 105,27% 3.241.600 

      

97,42% 

 Gạch đen Viên 2.400.000 2.803.500 116,81 2.976.600      94,18 

 Gạch màu Viên 600.000 354.500 59,08 265.000    133,77 
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3 Ngói màu Viên 350.000 254.900 72,83% 354.900      71,82% 

4 Gạch Block 

(quy thẻ) 
Viên 18.000.000 18. 681.191 103,78% 16.294.575    114,65% 

II SL Tiêu thụ       

1 Xi măng 
Tấn 123.000 118.740 96,54% 115.547 

     

102,76% 

 PCB 30 Tấn 57.500 54.750 95,22 63.836      85,77 

 PCB 40 Tấn 65.500 63.990 97,69 51.711    123,74 

2 Gạch 

Terrazzo 
Viên 3.000.000 3.266.140 108,87% 3.033.717    107,66% 

 Gạch đen Viên 2.400.000 2.920.013   121,76   

 Gạch màu Viên 600.000 346.127     57,69   

3 Ngói màu Viên 350.000 234.124 66,89% 345.425      67,78% 

4 Gạch Block 

(quy thẻ) 
Viên 18.000.000 17.698.105     98,32% 17.049.403 

    

103,80% 

III Tổng Doanh 

thu từ 

SXKD 

Đồng 160.897.505.000 161.457.598.727 100,35% 157.619.241.914 
    

102,44% 

IV Tổng lợi 

nhuận trước 

thuế 

Đồng 5.986.351.344 12.966.424.122  62.556.924.262  

 Từ SXKD Đồng 5.986.351.344 5.410.752.810 90,38% 6.861.499.262 78,86%       

 Từ đền bù di 

dời nhà máy 
Đồng  7.555.671.312  55.695.425.000  

V Thuế TNDN 

phải nộp 
Đồng  1.796.083.736  8.802.566.590  

 Từ SXKD Đồng  738.289.752  1.005.206.590  

 Từ đền bù di 

dời nhà máy 
Đồng  1.057.793.984  7.797.359.500  

VI Tổng lợi 

nhuận sau 

thuế 

Đồng  11.170.340.386  53.754.357.672  

 Từ SXKD Đồng  4.672.463.058  5.856.292.672       79,79% 

 Từ đền bù di 

dời nhà máy 
Đồng  6.497.877.328  47.898.065.500  

Như vậy năm 2021 sản lượng tiêu thụ xi măng, ngói, gạch block không đạt kế 

hoạch đề ra ngoại trừ sản phẩm gạch lát terrazzo là vượt kế hoạch. Tổng doanh thu trong 

SXKD thực hiện vượt so với KH và vượt so với năm 2020 nhưng lợi nhuận lại bị giảm 

sút nguyên nhân chủ yếu là sản lượng không đạt, giá đầu vào tăng, SP xi măng thì định 

mức sử dụng NVL chưa hợp lý, định mức sử dụng điện tăng cao, chi phí bán hàng tăng 

1,536 tỷ so với kế hoạch, chi phí QLDN cũng tăng 731 triệu so với kế hoạch. 
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Tháng 7/2021 trước đại hội đồng cổ đông báo cáo của ban điều hành Công ty xin 

chỉ tiêu về lợi nhuận năm 2021 là sẽ cố gắng đạt ít nhất là 4,5 tỷ đã được đại hội thông 

qua nhưng Cty đã thực hiện được 5,4 tỷ. Ban kiểm soát đánh giá đó là sự phấn đấu nổ lực 

rất đáng ghi nhận. 

5/ Thẩm định Báo cáo tài chính:  

Trưởng Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm 

toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Kết 

quả kiểm toán đã được xác nhận theo báo cáo kiểm toán số 397/2022/BCKT-AAC ngày 

23/3/2022.  

Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành trong việc tổ chức 

kế toán, hạch toán kế toán; lập các báo cáo tài chính đầy đủ, đảm bảo tính trung thực, 

hợp lý. Số liệu trong báo cáo tài chính năm 2021 phản ánh trung thực tình hình tài chính 

của Công ty. 

Số liệu về tình hình tài chính đến 31/12/2021: 

TÀI SẢN Số đầu năm Số cuối năm 

               A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 71.407.523.747 59.410.743.141 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 11.005.575.757 7.911.084.000 

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 4.291.060.942  

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 24.541.878.619 18.864.630.379 

IV. Hàng tồn kho 31.018.591.321 32.437.270.466 

V. Tài sản ngắn hạn khác 550.417.108  

               B. TÀI SẢN DÀI HẠN 76.062.612.671 95.273.778.100 

I. Các khoản phải thu dài hạn 1.224.501.000 313.093.830 

II. Tài sản cố định 26.700.074.331 87.219.265.325 

III. Tài sản dở dang dài hạn 44.620.978.395 2.802.056.533 

IV. Đầu tư tài chính dài hạn 1.590.000.000 1.590.000.000 

V. Tài sản dài hạn khác 1.927.058.945 3.349.362.412 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN  147.470.136.418 154.486.762.945 

NGUỒN VỐN   

               C. NỢ PHẢI TRẢ 28.181.824.481 29.884.402.794 

I. Nợ ngắn hạn 28.181.824.481 29.884.402.794 

               D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 119.288.311.937 124.602.360.151 

I. Vốn chủ sở hữu 119.288.311.937 124.602.360.151 

1. Vốn góp của chủ sở hữu 9.540.000.000 9.540.000.000 

2. Quỹ đầu tư phát triển 55.993.954.265 103.892.019.765 

3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 53.754.357.672 11.170.340.386 

    - Từ hoạt động SXKD 5.856.292.172 4.672.463.058 
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    - Từ bồi thường, hỗ trợ di dời 47.898.065.500 6.497.877.328 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  147.470.136.418 154.486.762.945 

Qua báo cáo tài chính kế toán đã phản ảnh được sức khoẻ của Công ty đó là: 

Tình hình tài chính của Cty khá ổn, nguồn vốn cho SXKD khá đầy đủ, dù có lúc 

tạm thời phải vay ngân hàng là do chưa thu được nợ kịp thời. 

 Sự ổn định thể hiện: 

- Khoản phải trả người bán và nợ ngân hàng ngắn hạn tương đương khoản phải thu 

ngắn hạn của người mua hàng và khoản trả trước cho người bán.\ 

- Cty đã dự trữ được một lượng lớn NVL chủ yếu như đá vôi, Clinker, đá mạt, bao 

bì đảm bảo cho SXKD được chủ động. 

- Nguồn vốn chủ sở hữu dồi dào dặc biệt là quỹ đầu tư phát triển và đặc biệt là 

không có nợ dài hạn. 

- Nguồn quỹ thưởng tích luỹ cho người lao động cũng khá tốt.  

6/ Giám sát mảng thị trường tiêu thụ sản phẩm: 

- Năm 2021 việc chỉ đạo về công tác thị trường tương đối tốt, mặc dù sản phẩm xi 

măng tiêu thụ tại các đại lý có giảm sút nhưng bộ phận thị trường đã triển khai tiếp cận 

các huyện, ban dự án, các trạm bê tông trong tỉnh để đưa sản phẩm xi măng Long Thọ 

vào các công trình, cụ thể là lượng xi măng phục vụ cho các chương trình nông thôn mới 

tại các huyện thuộc tỉnh TT Huế tăng trưởng nhiều đạt 17.000 tấn tăng gần 7.000 tấn so 

với kế hoạch đề ra. Xi măng PCB40 cũng đã thâm nhập được vào một số công trình 

trong địa bàn tỉnh nhà như cảng cá Thuận An, các trạm trộn bê tông do vậy tiêu thụ đã 

tăng hơn 8.000 tấn so với năm 2020. 

- Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên các dự án trong tỉnh bị ảnh hưởng, hoạt 

động lưu thông phân phối cũng bị ảnh hưởng nhất là thị trường miền nam, tiêu thụ xi 

măng tại các đại lý cũng bị giảm sút nhiều do đó việc sản xuất và tiêu thụ bị ảnh hưởng 

lớn. Các sản phẩm đều không đạt kế hoạch sản xuất và cả tiêu thụ chỉ riêng gạch 

Terrazzo màu đen là vượt kế hoạch tiêu thụ. 

7/ Giám sát mảng quản lý máy móc thiết bị sản xuất, quản lý chất lượng sản 

phẩm, công tác điều hành sản xuất 3 đơn vị tại khu vực Thuỷ Phương BKS đánh 

giá như sau: 

- Việc bảo dưỡng, sữa chữa máy móc thiết bị theo kế hoạch thực hiện tốt. 

- Quy trình nghiệm thu chấp hành đúng theo quy định. 

- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm đã tuân thủ tốt ở cả đơn vị sản xuất và 

phòng Quản lý chất lượng. 

- Về công tác điều hành sản xuất tại 3 đơn vị XN XM, XN Gạch, XN Cơ điện: nói 

chung đã có sự phối hợp làm việc, công tác chuẩn bị vật tư nguyên liệu và quản lý nói 

chung đạt yêu cầu. Riêng mảng quản lý kỹ thuật tại XN XM chưa mạnh. Công tác kế 

hoạch và tổ chức lao động tại XN Cơ điện chưa phát huy tốt. Tại XN Gạch công tác 

thống kê hoạt động thiết bị chưa toàn diện. 

II/ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ: 
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Nhằm đạt được các chỉ tiêu kế hoạch của HĐQT đề ra trong năm 2022, Ban kiểm 

soát xin có một số kiến nghị sau: 

1/ Về công tác quản lý tài chính: 

- Nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng tồn đọng khá lớn đề nghị phải xây dựng lại 

tỷ lệ cho nợ. 

- Một số công nợ tồn đọng rất lâu đã lập dự phòng trên 10 năm tổng số tiền= 

253.504.013 đề nghị xử lý tất toán. 

- Khoản đầu tư tài chính tại Cty cổ phần Trường Sơn TT Huế công ty Long Thọ đã 

trích lập dự phòng đủ 3.381.300.000đ, 11 năm nay không cổ tức đề nghị HĐQT-TGĐ 

làm việc cụ thể để có biện pháp xử lý. 

- Còn một số công nợ phải thu tồn động lâu đề nghị có biên bản đối chiếu, hướng 

thu hồi xử lý. 

2/ Về công tác thu mua vật tư, phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm: 

- Chủ động nguồn nguyên vật liệu đầu vào đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý, đặc 

biệt tích cực tìm kiếm nguyên liệu thay thế cho đá phụ gia trong sản xuất xi măng. 

- Công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm cần chú trọng triển khai nhiều hơn nữa. 

Tích cực triển khai thường xuyên công tác chăm sóc khách hàng, phát triển thị trường, 

nâng cao chất lượng sản phẩm và thương hiệu Công ty trên thương trường. 

- Có chính sách về công nợ phù hợp để vừa tạo điều kiện cho khách hàng vừa đảm 

bảo nguồn vốn Công ty không bị chiếm dụng. 

3/ Về công tác kỹ thuật sản xuất: 

- Tiếp tục cải tiến trong sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành, nâng 

cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới 

phù hợp với định hướng chiến lược phát triển, nguồn lực của Công ty. 

- Vấn đề nghiệm thu vật tư phụ tùng thiết bị cần chú ý:  

 + Giấy yêu cầu vật tư cần ghi rõ đặc tính kỹ thuật mong muốn.  

 + Người tham gia nghiệm thu phải có trách nhiệm về nội dung ký nghiệm thu.  

 + Những vật tư có bảo hành hay cần có giấy bảo hành các đơn vị cần thu thập để 

bảo vệ quyền lợi Công ty [nội dung này hay bị xem nhẹ].  

 + Nên chọn nhà cung ứng có uy tín để thu mua.  

- Về công tác bảo trì thiết bị và một số đề xuất khác tại các đơn vị sản xuất: 

 + Cần thực hiện công tác bảo trì theo lịch mà đơn vị đã xây dựng và được phê 

duyệt. 

 + Lập bản nội dung thực hiện trong một lần bảo trì phải có quy định cụ thể về công 

việc, mức vật tư sử dụng, thợ chủ trì bám sát với tài liệu hướng dẫn sử dụng. 

 + Thời gian thực hiện bảo trì cần phân bổ phù hợp với năng lực của xí nghiệp cơ 

điện. 

 + Các đơn vị cần báo cáo vật tư phụ tùng bị hư hỏng trong thời gian bảo hành kịp 

thời theo trình tự: Biên bản, bằng chứng hư hỏng, phòng vật tư phòng kỹ thuật xác định 

và phòng vật tư yêu cầu người cung ứng bảo hành. 
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 + Cần lắp ráp ngay các vật tư có bảo hành để được hưởng chính sách hổ trợ của 

nhà cung ứng. Tức là cân nhắc mua và thay thế gần nhau nhất. 

Trên đây là báo cáo của BKS năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông. Xin cám ơn 

Đại hội đã lắng nghe. Kính chúc Đại hội thành công, tốt đẹp 

Xin trân trọng cám ơn./. 

 

 
T/M BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

Bùi Thị Bình 

  


