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- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2021.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cùa Ban Kiểm soát quy định tại Điều 
lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần DAP - VINACHEM đã được Đại hội đồng 
cổ đông thông qua ngày 22/4/2021.

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần DAP - 
VINACHEM đã được kiểm toán và các tài liệu có liên quan.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung kiểm tra, giám 
sát năm 2021 của Ban Kiểm soát như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 03 thành viên được Đại hội đồng cổ 
đông Công ty cổ phần DAP - VINACHEM thông qua ngày 26/06/2020, gồm:

1. Ông Hà Trung Kiên

2. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên

3. Bà Vương Thị Hải Yến

Ban Kiểm soát đã họp và bầu ông Hà Trung Kiên làm Trưởng Ban Kiểm soát 
và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban Kiểm soát.

- Năm 2021 Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty thông qua các báo cáo, hồ sơ, tài liệu, chứng từ,... và tham dự hầu 
hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty. Ban Kiểm soát đã trực tiếp góp ý kiến 
với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành về chủ trương, kế hoạch, hoạt động sản xuất 
kinh doanh, công bố thông tin theo quy định.

II. Ket quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. Chấp hành chế độ tài chỉnh kế toán: Công ty đã chấp hành chế độ tài chính 
kế toán như:



- Thiết lập chứng từ kế toán, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.

- Hàng quý, 6 tháng, năm cỏ báo cáo quyết toán tài chính kịp thời.

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 
Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

2. Tĩnh hình quản lý, sử dụng tài sản và bảo toàn vốn cùa Công ty.

- về quản lý tài sản: Công ty đã tiến hành kiểm kê tài sàn cố định, vật tư, 
thành phẩm, đối chiếu công nợ vào ngày 31/12/2021 theo quy định.

- về công nợ:

Số nợ phải thu của khách hàng như sau:

+ Nợ đầu năm: 172,219 tỷ đồng.

+ Nợ cuối năm: 68,688 tỷ đồng.

Phải thu cùa khách hàng cuối năm giảm 103,530 tỷ đồng và phài thu cuối năm 
này bằng 2,38% doanh thu (Phải thu cuối năm 2020 giảm 34,833tỷ đồng và bàng 

9,13% doanh thu).

Hàng năm, Công ty thực hiện đối chiếu công nợ vào thời điểm 30/6 và 31/12. 
Tuy nhiên một số công nợ chưa được đối chiếu đầy đù vào ngày 31/12, tỷ lệ đối chiếu 
công nợ phải thu đạt: 98,31% về giá trị và với các khoản khách hàng ứng trước tiền 
mua DAP đạt 95,90% về giá trị; tỷ lệ đối chiếu công nợ phải trả đạt: 92,30% về giá trị 
và với các khoản Công ty ứng trước tiền cho khách hàng đạt 81,23% về giá trị.

Trong năm Công ty không phát sinh thêm công nợ phải thu khó đòi, Công ty 
thu hồi được 92 triệu đồng, lũy kế thu hồi 371,5 triệu đồng/994,5 triệu đồng khoản nợ 

khó đòi của Công ty TNHH Hoa Phượng Đỏ (VINACROPS) đã trích lập dự phòng 
100% từ năm trước chuyển sang năm 2021.

Khoản phải thu khác khó đòi đã trích 100% từ năm 2020 chuyển sang gồm 
khoản trích theo kiến nghị Kiểm toán Nhà nước đối với ba đơn vị: Công ty CP XNK 
Quảng Bình (317,530.000 đồng), Công ty CP Xây dựng Ngô Quyền (170.452.293 
đồng), Công ty CP Khoan và Xây dựng Viwaseen 3 (32.634.656 đồng) với tổng số 
tiền trích của 3 đơn vị này là 520.616.949 đồng/520.616.949 đồng; và của Công ty 
TNHH MTV & Phát triển nguồn nhân lực VIGECAM trích dự phòng 100% số tiền là 
6.088.943 đồng/6.088.943 đồng.

Phát sinh thêm công nợ phải thu khó đòi với Công ty CP Phân bón và Hóa chất 
Cần Thơ trích lập là 14.973.629.716 đồng, lũy kế đã trích theo quy định là 
25.386.654.275 đồng/44.460.320.143 đồng; phát sinh khoản công nợ phải thu khó đòi 

với Công ty TNHH Vận tải Hà Cường trích 100% là 16.470.000 đồng/16.470.000 
đồng.



- Đầu tư vào Công ty CP Thạch Cao Đình Vũ: Do Công ty CP Thạch cao Đình 
Vũ còn bị lỗ lũy kế 19,77 tỷ đồng mặc dù trong năm có lãi 4,84 tỳ đồng, Công ty trích 
lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính là 763.926.591 đồng theo quy định.

- về bảo toàn vốn:

Vốn điều lệ của Công ty là 1.461 tỷ đồng, năm 2021 Công ty có lợi nhuận phát 

sinh (số liệu sau kiểm toán) là 190,923 tỳ đồng. Lỗ lũy kế là 10,555 tỷ đồng, Công ty 
không bảo toàn được vốn.

3. Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh năm 2021.

Qua xem xét, thẩm tra Báo cáo kiểm toán, ý kiến nhận xét của kiểm toán viên 
và tài liệu có liên quan. Ban Kiểm soát thống nhất số liệu và ý kiến nhận xét của Công 
ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam về Báo cáo tài chính năm 2021. số liệu chi 

tiết do Hội đồng quản trị và Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

III. Kết quả giám sát đối vói Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành 

và các cán bộ quản lý khác.

1. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng quản trị.

- Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, biên bản cuộc họp, các Nghị 
quyết, Quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công 

ty.
- Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện giám sát, đôn đốc, chỉ đạo hoạt 

động của Ban điều hành và các cán bộ quàn lý khác để thực hiện tốt Nghị quyết đại 
hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT và quyết định quản lý khác: Kiểm tra giám sát 
hoạt động của Ban Tổng giám dốc về tỉnh hình thực hiện kế hoạch đầu tư, việc thực 
hiện bộ định mức kinh tế kỹ thuật, tinh hình SXKD hàng tháng, hàng quý, thu hồi 

công nợ,....

- Trong năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quy chế hoạt động 
cùa HĐQT; Quy chế chi tiêu nội bộ cùa Công ty CP DAP - Vinachem; Quy chế dân 
chù ở cơ sở, tại nơi làm việc của Công ty CP DAP - Vinachem; Quy chế về báo cáo và 
công bố thông tin của Công ty CP DAP - Vinachem; Quyết định phê duyệt kế hoạch 
sử dụng lao động năm 2021; Quyết định về việc phê duyệt định mức tiêu hao một số 
nguyên nhiên vật liệu, năng lượng chính năm 2021 cùa Công ty cổ phần DAP - 

Vinachem,... •

- Ban Kiểm soát nhất ưí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 
trong Báo cáo đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty năm 2021.



2. Kiểm soát nội dung hoạt động cùa Ban Tổng giám đốc.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cồ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản 
trị và mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra Ban Tổng giám đốc đã tập trung chỉ đạo và cùng 
Công ty khắc phục khó khăn: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xâm ngập mặn dẫn đến 
diện tích gieo trồng bị thu hẹp, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế 
giới và trong nước, phân bón giả tràn ngập thị trường, giá phân bón thị trường thế giới 
luôn biến động... Phát huy nội lực sẵn có, tận dụng thuận lợi để hoàn thành các mục 
tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Các chỉ tiêu cụ thể đã được nêu 
trong Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình hình mọi mặt của Công ty năm 

2021....

- Ban Tổng giám dốc đã thực hiện tốt chì đạo của HDQT về một số mục tiêu đã 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua: Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD, tuy 
nhiên năm 2021 vẫn còn phát sinh nợ xấu,...

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc về tình 

hình mọi mặt của Công ty năm 2021.
IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát vói HĐQT, Tổng 

Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Ban Kiểm soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản 
trị và Ban Kiểm soát tham gia hầu hết các cuộc họp cùa Hội đồng quản trị trong năm 
2021. Ban Kiểm soát đã trực tiếp góp ý kiến trong cuộc họp HĐQT và trao đổi thông qua 
các văn bản, báo cáo, Phiếu xin ý kiến của Hội đồng quản trị gửi Ban Kiểm soát,...

- Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp, ưao đổi, góp ý kiến với IIDQT, Ban 
điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với mục tiêu, 
kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, quy định của pháp luật và Điệu lệ 

Công ty.

- Các Nghị quyết cùa Hội đồng quản trị, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Báo 
cáo tài chính được gửi đầy đủ và kịp thời cho Ban Kiểm soát.

- Ý kiến cổ đông:

Trong năm 2021 Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng 
văn bản của cổ đông.

V . Hoạt động, tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát 

và từng thành viên Ban Kiểm soát:



ĐVT: Đồng

STT Họ và tên Chức vụ
Tiền lưong, 

thù lao
Ghi chú

1 Hà Trung Kiên Trưởng ban 360.000.000

2 Nguyễn Thị Xuân Quyên Thành viên 36.000.000

4 Vương Thị Hải Yến Thành viên 36.000.000

Cộng 432.000.000

V I. Kế hoạch thực hiện kiểm soát năm 2022.

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết 
của Hội đồng quản trị.

- Kiểm soát việc theo dõi thu hồi công nợ.

- Kiểm soát việc thực hiện nhập - xuất - tồn kho vật lư, nguyên nhiên vật liệu, 
kho thành phẩm.

- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về cơ chế bán hàng, giá bán sản phẩm.

- Kiểm soát báo cáo tài chính năm 2022.

V II. Nhận xét và kiến nghị của Ban Kiểm soát.

1. Nhận xét:

- Năm 2021 Công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức như Hội đồng quân 
trị, Ban diều hành đã phân tích trong báo cáo, tuy nhiên HĐQT và Ban Tổng giám đốc 
đã cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ đã đặt ra. Doanh thu, 
sản lượng sản xuất vượt mức kế hoạch tuy nhiên sản lượng tiêu thụ chưa đạt được như 
kế hoạch nhưng Công ty đã kiểm soát công nợ được tốt hơn, có phát sinh nợ xấu, công 
nợ phải thu khách hàng giảm đảm bào an toàn về tài chính, sử dụng vốn có hiệu quả.

- Lợi nhuận năm 2021 lãi 190,923 tỷ đồng nên Công ty đã thực hiện được và 
vượt 122,923 tỳ so với nghị quyết Đại hội đồng cổ năm 2021 thông qua là 68 tỳ đồng. 
Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty đã có nhiều 
nỗ lực, cố gắng quản trị tốt hơn dòng tiền, công nợ bán hàng, định mức tiêu hao 
nguyên, nhiên vật liệu, tiết kiệm chi phí,... để giảm giá thành tăng lợi nhuận cho Công 

ty.

- Khả năng thanh toán ngắn hạn: 2,31>1 lần, đàm bảo khả năng thanh toán các 
khoản nợ ngắn hạn đến hạn. Năm 2021, tuy cuối năm lượng hàng tồn kho trong giới 
hạn quy định nhưng cũng chiếm một tỷ lệ là 17,76% doanh thu tương đương với giá trị



511,172 tỷ đồng (Năm 2020 là 218,347 tỷ đồng chiếm 11,57% doanh thu) vì vậy Công 
ty cần phải cân đối, đẩy mạnh bán hàng để giảm thời gian tồn kho đảm bảo sử dụng có 

hiệu quả.

- Nợ phải ưả/vốn chủ sở hữu: 0,27 lần < 3 lần đang ở mức an toàn theo quy 

định.

2. Kiến nghị.

- Công ty tiếp tục duy trì đồng thời quan tâm nhiều hơn nữa cho công tác thị 
trường, có chính sách ưu đãi và khuyến khích nhà phân phối, đại lý để đẩy mạnh được 
khối lượng tiêu thụ. Đồng thời khuyến khích khách hàng thanh toán nợ không để thời 
gian nợ lâu làm ảnh hưởng vòng quay vốn của Công ty.

- Có giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm đặc biệt sàn phẩm DAP 64%. Cân 
đối hợp lý giữa tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu, tìm kiếm thêm khách 
hàng xuất khẩu trực tiếp, để chủ động và tăng sản lượng tiêu thụ. Quay vòng vốn 

nhanh và đảm bảo khả năng thanh toán các khoản công nợ.

- Tích cực, chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để Công ty có nguồn tài 
trợ vốn thích hợp giúp Công ty chù động và hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn 

định.

- Đề nghị Công ty sớm kiện toàn công tác nhân sự theo quy định hiện hành phù 
hợp với tình hình thực tế của Công ty để tiếp tục duy trì, ổn định hoạt động sản xuất 

kinh doanh.

- Đề nghị Công ty tiếp tục chinh sửa, bổ sung, hoàn thiện các Quy chế, Quy 

định của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, Ban Kiểm soát 
kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Quý vị đại biểu,

Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
-LưuVT, BKS.


