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TỔNG CÔNG TY  

HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP 

Số:            /BC-ĐHĐCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022 

 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA VIMC, GIÁM SÁT  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021 

 

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

 Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 
 

 Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

 Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 

về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; 

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP; 

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hàng hải Việt 

Nam - CTCP; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt 

Nam - CTCP; 

Căn cứ Nghị quyết số 164/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP; 

 Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của 

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 

hãng Kiểm toán AASC, 

Ban Kiểm soát (“BKS”) Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP 

(“VIMC”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ giám 

sát hoạt động sản xuất kinh doanh của VIMC, của Hội đồng quản trị và Tổng giám 

đốc VIMC như sau: 

PHẦN I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT 

I. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị 

DỰ THẢO 
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- Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công 02 kỳ họp Đại hội 

đồng cổ đông (01 đại hội thường niên ngày 22/4/2021 và 01 đại hội bất thường 

ngày 20/9/2021). 

 - HĐQT đã tổ chức 18 cuộc họp trực tiếp và nhiều đợt lấy ý kiến bằng văn 

bản, thành phần tham dự đầy đủ. Tại các cuộc họp HĐQT trực tiếp cũng như trao 

đổi qua thư điện tử, các thành viên đã góp ý kiến xây dựng hoặc phản biện có trách 

nhiệm về các vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của HĐQT. Các cuộc họp tập 

trung vào các nội dung chủ yếu: Kế hoạch, chiến lược SXKD, mô hình tổ chức, cơ 

chế chính sách, đầu tư dự án, … Kết quả đã ban hành 200 Nghị quyết và 109 Quyết 

định. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù 

hợp với Điều lệ VIMC và quy định của pháp luật. 

- Việc thực hiện công bố thông tin được HĐQT chỉ đạo thực hiện tuân thủ 

các quy định của Nhà nước.  

- Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được quy định tại Điều lệ của VIMC, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế 

hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật hiện hành; luôn chủ động, nỗ 

lực thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm 

bảo tốt lợi ích của Tổng công ty và của cổ đông. 

II. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc 

 - Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và 

chỉ tiêu tại ĐHĐCĐ, Hội đồng quả trị đã thông qua; trong quá trình điều hành luôn 

thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị 

trường, tìm kiếm việc làm, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Tổng công ty.   

 - Tổng giám đốc và Ban điều hành chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của 

pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh 

của Tổng công ty; Thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ, chỉ đạo tại Nghị quyết 

của HĐQT; Tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị 

doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát. 

 - Việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản của VIMC tuân thủ đúng các quy 

định của pháp luật và quy định của VIMC.  

- Đảm bảo các chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, 

thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.  

- Trong năm 2021, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã theo sát diễn biến thị 

trường, nắm bắt được cơ hội tăng trưởng mạnh của thị trường vận tải biển có những 

chỉ đạo kịp thời về phương án khai thác cũng như đàm phán hợp đồng để nâng giá 

cước vận tải và giá cho thuê tàu tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh. 
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Tổng giám đốc và Ban điều hành cũng thực hiện tốt công tác phòng chống 

dịch bệnh covid-19, đã chủ động trong công tác tái cấu trúc mô hình, đổi mới, sắp 

xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Tổng công ty tại Cơ quan Tổng công ty và tại một 

số doanh nghiệp. 

III. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2021, giám sát 

thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 

1. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2021 

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều 

hành về tình hình kinh doanh của VIMC.  

Năm 2021, mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid 19, giá 

nguyên nhiên vật liệu tăng và sự đứt gẫy của chuỗi cung ứng tại một số khu vực 

trên thế giới. Sự vào cuộc quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành vừa tập 

trung phòng chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh đã đem lại kết 

quả tích cực. Nhờ giá cước vận tải biển tăng mạnh, khối vận tải biển sau nhiều năm 

thua lỗ kéo dài đã có lợi nhuận. Hoạt động của các cảng biển vẫn duy trì hiệu quả. 

Lợi nhuận khối dịch vụ hàng hải năm 2021 còn hạn chế do ảnh hưởng nghiêm 

trọng của việc giãn cách xã hội diện rộng và thời gian dài.  

Kết quả đạt được như sau: (theo BCTC năm 2021 đã được kiểm toán) 

- Số liệu Công ty mẹ: 

Doanh thu: 1.825 tỷ đồng, vượt 33% so với kế hoạch được giao (KH 1.368 

tỷ đồng). 

Lợi nhuận trước thuế: 230 tỷ đồng, vượt xa so với kế hoạch được giao (KH 

0,98 tỷ đồng). 

- Số liệu Hợp nhất: 

Doanh thu: 14.300 tỷ đồng 

Lợi nhuận trước thuế: 3.640 tỷ đồng 

Tuy nhiên, đối với hoạt động thoái vốn và đầu tư, một số nội dung Tổng công 

ty chưa đạt được theo kế hoạch. 

2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ 

2.1 Việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn 
của VIMC: 

HĐQT/Nhóm Người đại diện phần vốn nhà nước tại VIMC đã chỉ đạo xây 

dựng và trình Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Báo cáo số 1590/BC-

HHVN ngày 23/7/2021 và Báo cáo số 15/BC-NĐD ngày 25/01/2022 về Chiến lược 

phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 05 năm giai đoạn 2021-2025, 
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tầm nhìn đến năm 2030 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP để xem xét, 

phê duyệt. 

2.2 Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 cho VIMC: 

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn 

vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho VIMC. 

2.3 Việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT và 
Ban Kiểm soát VIMC sau khi có ý kiến của Bộ Lao động thương binh và xã hội và 

các cấp có thẩm quyền: 

Sau khi có ý kiến của các cơ quan chức năng, Hội đồng quản trị đã ban hành 

Nghị quyết số 377/NQ-HHVN ngày 29/10/2021 về quỹ tiền lương thực hiện năm 

2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. 

2.4 Nội dung về lập Báo cáo tài chính Hợp nhất VIMC giai đoạn công ty cổ 
phần năm 2020 (kỳ kế toán 18/8/2020 đến 31/12/2020): 

Tại Công văn số 4930/BTC-TCDN ngày 14/5/2021của Bộ Tài chính gửi Uỷ 

ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc tham gia ý kiến về BCTC và 

phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-

CTCP có nêu: “VIMC thay đổi tư cách pháp nhân, chính thức chuyển  thành công 
ty cổ phần từ ngày 18/8/2020 nên kỳ kế toán đầu tiên của VIMC là từ ngày 
18/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Do vậy, VIMC có trách nhiệm lập Báo cáo tài 

chính (mẹ và hợp nhất) để trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông 
qua BCTC năm 2020 cho giai đoạn VIMC là công ty cổ phần”. 

Tuy nhiên, vì điều kiện lập BCTC hợp nhất năm 2020 là khó khả thi do các 

công ty con thuộc danh sách hợp nhất BCTC của VIMC lại không thuộc đối tượng 

phải lập BCTC cho kỳ kế toán 18/8/2020 đến 31/12/2020. Tổng công ty Hàng hải 

Việt Nam đã có Công văn số 1339/HHVN-TCKT ngày 28/6/2021 báo cáo gửi Ủy 

ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc lập BCTC hợp nhất kỳ kế toán 

từ 18/8/2020 đến 31/12/2020, theo đó VIMC đề nghị giữ nguyên như Báo cáo tài 

chính hợp nhất năm 2020 (kỳ kế toán từ 01/7/2020 đến 31/12/2020) đã được kiểm 

toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC phát hành ngày 19/3/2021. 

2.5 Việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư vốn năm 2021 với số tiền là 7,5 
triệu USD (tương đương khoảng 173 tỷ đồng) để tăng vốn góp của VIMC tại Công 

ty TNHH Cảng quốc tế SP - PSA:  

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 340/NQ-HHVN ngày 20/9/2021 

về phê duyệt góp vốn bổ sung vào cảng SP-PSA; Ngày 15/11/2021, Hội đồng quản 

trị ban hành Quyết định số 382/QĐ-HHVN về góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH 

Cảng quốc tế SP - PSA. 
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IV. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính 

1. Nhận xét về Báo cáo tài chính 

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của VIMC năm 

2021 và thống nhất xác nhận kết quả như sau: 

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công 

ty THHH hãng Kiểm toán AASC, là đơn vị nằm trong danh sách các công ty kiểm 

toán được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 

- Đối với Báo cáo tài chính riêng năm 2021: 

 Tại ngày 31/12/2021, Tổng công ty đang trích lập dự phòng tổn thất các 

khoản đầu tư dài hạn 172,533 tỷ đồng trong đó, Ban Kiểm soát đánh giá có 4 khoản 

dự phòng đầu tư tại:  (1) Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam; (2) Công 

ty CP Hàng hải Đông Đô; (3) Công ty CP Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc 

tế; (4) Công ty CP Vận tải biển và thương mại Phương đông với tổng giá trị trích 

lập là 59,074 tỷ đồng chưa đủ điều kiện trích lập dự phòng theo Thông tư số 

48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc trích lập và 

xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ 

phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại 

doanh nghiệp. 

 Bên cạnh đó, Kiểm toán viên cũng lưu ý: 

+ “Tại thuyết minh số 4b: Tổng công ty đang theo dõi khoản đầu tư vào Công 
ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tại chỉ tiêu "Đầu tư vào Công ty con" (mã số 251) của 
Bảng Cân đối kế toán riêng với giá trị là 415,46 tỷ đồng. Đây là giá trị mà Tổng công 

ty đã chuyển trả cho Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành ("Nhà đầu 
tư") theo các quy định của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu cổ phần.  

Ngoài ra, Tổng công ty và Nhà đầu tư vẫn đang trong quá trình trao đổi, xem xét 

về giá trị lợi ích hợp pháp của Nhà đầu tư trong giai đoạn tham gia đầu tư vào Công ty 
cổ phần Cảng Quy Nhơn. Vì vậy, Tổng công ty chưa ghi nhận bất kỳ nghiệp vụ kinh tế 
nào liên quan đến giá trị này vào Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty”. 

+ “Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán, Tổng công ty đã hoàn thành 
việc quyết toán thuế, các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước và đã điều chỉnh hồi 
tố vào Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 18/8/2020 đến 31/12/2020 (chi tiết xem 

tại Thuyết minh số 42). Đối với các nội dung còn lại, Tổng công ty đã hoàn thành 
hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, do vậy số liệu trên Báo cáo tài chính 
riêng kèm theo có thể thay đổi sau khi có phê duyệt của các cấp có thẩm quyền”. 

Hiện nay, Tổng công ty đã hoàn thành việc lập hồ sơ quyết toán các nội dung còn 

lại và đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ “Các kỳ kế toán trước đây, chi phí sửa chữa tàu lên đà được phân bổ theo 

thời hạn đăng kiểm. Trong năm 2021, dựa trên các đánh giá tình hình thực tế, Ban 
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Tổng giám đốc Tổng công ty đã quyết định phân bổ toàn bộ phần chi phí còn lại của 

các khoản chi phí trả trước như tiền thuê đất, chi phí sửa chữa tàu lên đà, các chi 
phí sửa chữa, cải tạo lớn vào kết quả kinh doanh trong năm. Sự thay đổi chính sách 
phân bổ này làm cho chi phí trả trước được phân bổ vào kết quả kinh doanh trong 

năm nhiều hơn so với phương pháp đường thẳng tổng số tiền 31.610.667.819 VND”. 

Ban Kiểm soát xin lưu ý các cổ đông những nội dung trên khi đọc Báo cáo 

tài chính riêng của VIMC năm 2021. Tuy nhiên, xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo 

cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của 

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP cho kỳ kế toán từ 01/01/2021 đến ngày 

31/12/2021. 

- Đối với Báo cáo tài chính Hợp nhất: 

Kiểm toán viên đã đưa ý kiến kiểm toán ngoại trừ về việc ghi nhận Tài sản 

cố định và vướng mắc trong công tác cổ phần hóa tại Công ty CP Cảng Hải Phòng, 

thư xác nhận công nợ và ghi nhận kết quả xử lý nợ tại Công ty TNHH một thành 

viên Vận tải Biển Đông. 

Kiểm toán viên lưu ý một số nội dung về: giá trị chuyển giao cổ phần tại 

Cảng Quy Nhơn; lưu ý về quyết toán vốn nhà nước của VIMC tại thời điểm chuyển 

đổi thành công ty cổ phần, các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước (chi tiết xem 

tại Thuyết minh số 48). Tổng công ty đã hoàn thành việc lập hồ sơ quyết toán các 

nội dung còn lại và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, do vậy số liệu trên Báo cáo 

tài chính hợp nhất kèm theo có thể thay đổi sau khi có phê duyệt của các cấp có 

thẩm quyền” và một số lưu ý khác. 

Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ: “ ngoại trừ ảnh hưởng 
của các vấn đề được mô tả tại đoạn “Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo 
tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu 

tình hình tài chính của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP tại ngày 31 tháng 
12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền 
tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ 

kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập 
và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”. 

Ban Kiểm soát cũng thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo 

cáo tài chính Hợp nhất của Tổng công ty năm 2021.  

2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính  

Căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã được kiểm toán năm 

2021, Ban Kiểm soát lập bảng tổng hợp sau: 

Tình hình Tài sản Nguồn vốn của Tổng công ty trên bảng Cân đối kế toán tại 

ngày 31/12/2021:  
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Stt Chỉ tiêu 

 Công ty mẹ  Hợp nhất 

 Tại ngày 
31/12/2021 

 Tại ngày 
01/01/2021  

Tại ngày 
31/12/2021 

 Tại ngày 
01/01/2021  

A Tài sản 
  

13.886.195.918.729  
  

13.749.917.043.557  
  

26.253.392.289.413  
  

24.479.210.119.307  

I 
Tài sản ngắn 
hạn 

         
1.869.297.761.543  

         
1.429.978.925.070  

       
12.154.579.338.030  

         
9.983.974.426.815  

II Tài sản dài hạn 
       

12.016.898.157.186  
       

12.319.938.118.487  
       

14.098.812.951.383  
       

14.495.235.692.492  

B Nguồn vốn 
  

13.886.195.918.729  
  

13.749.917.043.557  
  

26.253.392.289.413  
  

24.479.210.119.307  

I Nợ phải trả 
    

2.767.195.214.033  
    

2.861.300.801.677  
  

14.810.192.919.480  
  

15.069.662.815.335  

1 Nợ ngắn hạn 
         

2.466.719.905.130  
         

2.564.805.596.747  
         

9.626.998.127.099  
         

9.432.586.866.323  

2 Nợ dài hạn 
            

300.475.308.903  
            

296.495.204.930  
         

5.183.194.792.381  
         

5.637.075.949.012  

II 
Vốn chủ sở 
hữu 

  
11.119.000.704.696  

  
10.888.616.241.880  

  
11.443.199.369.933  

    
9.409.547.303.972  

1 
Vốn góp của 
chủ sở hữu 

       
12.005.880.000.000  

       
12.005.880.000.000  

       
12.005.880.000.000  

       
12.005.880.000.000  

2 
Thặng dư vốn 
cổ phần 

    
              

10.945.029.557  
              

10.945.544.194  

3 
Vốn khác của 
chủ sở hữu 

    
              

89.940.729.693  
              

89.940.729.693  

4 
Chênh lệch 
đánh giá lại tài 
sản 

    
       

(3.695.871.331.806) 
       

(3.695.871.331.806) 

5 
Chênh lệch tỷ 
giá hối đoái 

    
              

16.830.416.168  
                 

(513.176.887) 

6 
Quỹ đầu tư 
phát triển 

    
         

1.045.000.690.481  
            

906.538.496.958  

7 
Quỹ khác 
thuộc vốn chủ 
sở hữu 

    
                

7.656.282.218  
                

7.656.894.868  

8 
Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân 
phối 

          
(886.879.295.304) 

       
(1.117.263.758.120) 

       
(1.872.916.305.719) 

       
(3.183.116.963.041) 

9 
Lợi ích cổ 
đông không 
kiểm soát 

    
         

3.835.733.859.341  
         

3.268.087.109.993  
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Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021: 

Chỉ tiêu Đơn vị Công ty mẹ Hợp nhất 

Các chỉ tiêu tài trợ vốn       

Vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn % 80,07 43,59 

Vốn chủ sở hữu trên tài sản dài hạn % 92,53 81,16 

Vốn chủ sở hữu trên tài sản cố định % 692,15 113,39 

Khả năng thanh toán       

Khả năng thanh toán nhanh  Lần 0,69 1,22 

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Lần 0,76 1,26 

Các chỉ tiêu tài chính trên cho thấy so với năm trước, kết quả hoạt động kinh 

doanh và tình hình tài chính của VIMC năm 2021 tăng trưởng và ổn định, dòng tiền 

và khả năng thanh toán được cải thiện tích cực, xu hướng phát triển tốt. 

 IV. Tình hình thực hiện các kiến nghị tại các kết luận thanh tra, kiểm 

tra, kiểm toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

 Đối với các kiến nghị từ giai đoạn trước CPH, VIMC đã thực hiện và chỉ đạo 

các công ty con, doanh nghiệp có vốn góp thực hiện nghiêm túc các Kết luận và 

kiến nghị của Kiểm toán nhà nước được nêu trong Thông báo số 257/TB-KTNN 

ngày 14/5/2019 về kiểm toán Quỹ HTSX và PTDN giai đoạn 2011-2017 và Kết 

luận thanh tra số 1134/KL-TTr của Bộ Tài chính ngày 06/12/2019. Các kiến nghị 

này đều đã được thực hiện trong giai đoạn Công ty TNHH một thành viên. 

Trong kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 tại VIMC không phát 

sinh các kiến nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 V. Đánh giá việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám 

đốc với Ban Kiểm soát   

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc 

và Ban Điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng 

quản trị và Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện 

nhiệm vụ. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan 

đến hoạt động của Tổng công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội 

đồng quản trị và các cuộc họp cần thiết khác.  
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- Hầu hết các ý kiến đóng góp kịp thời của Ban Kiểm soát đối với hoạt động 

của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành Tổng công ty đều được ghi 

nhận và được điều chỉnh ngay trong quá trình ra các nghị quyết, quyết định và triển 

khai thực hiện. 

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám 

đốc góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nói chung cũng như tăng 

cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro trong Tổng công ty. 

VI. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, TGĐ 

và người điều hành khác của VIMC 

Trong năm 2021, không phát sinh các giao dịch giữa VIMC, công ty con, 

công ty do VIMC nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với các thành viên 

HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của VIMC và những người có liên 

quan của đối tượng đó. 

Trong năm 2021, không phát sinh các giao dịch giữa VIMC với công ty 

trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh 

nghiệp là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 

năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. 

 PHẦN II.  ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2022 và nâng cao hiệu quả của Tổng 

công ty, Ban Kiểm soát xin có một số đề xuất, kiến nghị sau: 

 - Tại Báo cáo tài chính hợp nhất của VIMC tại ngày 31/12/2021 đã được 

kiểm toán, Kiểm toán viên đã nêu một số điểm ngoại trừ về việc ghi nhận Tài sản 

cố định và công tác cổ phần hóa tại Công ty CP Cảng Hải Phòng, thư xác nhận 

công nợ và công tác cổ phần hóa tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải Biển 

Đông; và một số nội dung ý kiến tại các vấn đề cần nhấn mạnh, đề nghị Hội đồng 

quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo người đại diện vốn tại các doanh nghiệp liên quan 

phối hợp với Hội đồng quản trị đơn vị để giải quyết nhanh nhất, làm lành mạnh tình 

hình tài chính và báo cáo tài chính đơn vị để thời gian tới Báo cáo tài chính hợp 

nhất của Tổng công ty không còn tình trạng bị ngoại trừ. 

 - Tổng công ty vẫn đang phải gánh vác nghĩa vụ bảo lãnh cho các đơn vị đầu 

tư mua/đóng mới tàu từ thời kỳ doanh nghiệp nhà nước, đề nghị Hội đồng quản trị 

tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để giảm nghĩa vụ bảo lãnh, giảm thiểu thiệt hại cho Tổng 

công ty. 

 - Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tiếp tục hỗ trợ và chỉ đạo quyết liệt công 

tác tái cơ cấu tại một số đơn vị thành viên còn thua lỗ đồng thời tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm của người đại diện phần vốn của Tổng 

công ty tại các đơn vị có vốn góp.  
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- Định hướng đầu tư phát triển và sắp xếp các doanh nghiệp thuộc Tổng công 

ty Hàng hải Việt Nam - CTCP tại Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công 

ty Hàng hải Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

751/QĐ-TTg ngày 20/6/2018 và tại Phương án sắp xếp các doanh nghiệp thuộc 

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2025 kèm theo Báo cáo 

số 15/HHVN-NĐD ngày 25/01/2022 của những Người đại diện phần vốn nhà nước 

tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam báo cáo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại 

doanh nghiệp có sự thay đổi. Kính đề nghị cổ đông lớn - Ủy ban Quản lý vốn Nhà 

nước tại doanh nghiệp xem xét có ý kiến để Hội đồng quản trị VIMC có cơ sở triển 

khai thực hiện được kịp thời. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 

2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. 

 Trân trọng./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT VIMC; 

- TGĐ VIMC; 

- Các thành viên BKS; 

- Lưu: VT, BKS, TKTH, TGTT.    

 

  

 

TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

                       Lương Đình Minh  
 

 

 
 


