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BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011 

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông. 
 

PHẦN I: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2011 
 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 
  Năm 2011 là năm Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và dân dụng Dầu khí tiến 
hành sản xuất kinh doanh trên cơ sở rất nhiều khó khăn nhưng Công ty đã hoàn thành 
được một số mục tiêu đã đề ra. 

Ngoài các hoạt động thường xuyên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ 
tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng dầu khí, Ban 
kiểm soát Công ty PVC-IC đã tiến hành một số công việc chính như sau: 
1. Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ 

chuyên môn trong việc xây dựng các quy chế của Công ty nhằm làm cơ sở pháp lý 
cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

2. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, Ban kiểm soát Công ty đã lập kế hoạch kiểm 
tra giám sát tại Công ty, qua đợt kiểm tra Ban kiểm soát cũng mời cán bộ các Ban 
chuyên môn cùng tham dự, ngoài ra còn phân công thành viên tham gia phối hợp với 
đoàn kiểm tra của Tập đoàn, Tổng công ty PVC kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh 
doanh tại Công ty. 

3. Ban kiểm soát đã tiến hành phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy chế, chỉ thị, 
nghị quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PVC ban hành. Giám sát việc khắc 
phục các yêu cầu của các Đoàn kiểm tra. Hàng quý sau khi kiểm tra giám sát Ban 
kiểm soát đã gửi tới Hội đồng quản trị và các bộ phận yêu cầu cần chấn chỉnh trong 
công tác quản lý điều hành. 

4. Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch 
trong báo cáo, phân tích đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển 
vốn của Công ty. 

 5.    Hàng quý lập các báo cáo giám sát gửi Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 
theo đúng quy định. 
 
 II-KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT 
1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011:  

 
Đơn vị tính: 1.000 đồng 

STT CHỈ TIÊU Kế hoạch  Thực hiện  %  

I CÁC CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ - TÀI CHÍNH   
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1 Tổng giá trị SXKD 2.087.000.000 2.078.000.000 99% 
2 Tổng doanh thu 1.717.800.000 1.663.257.000 96% 
3 Lợi nhuận trước thuế 70.000.000 60.016.000 86% 
4 Lợi nhuận sau thuế 52.500.000 45.485.000 86% 

5 Tỷ lệ chia cổ tức 13% 13% 92% 

6 Nộp ngân sách 91.440.000 71.197.000 78% 

II ĐẦU TƯ 239.340.000 215.450.000 90% 
1 Đầu tư công trình DD 223.940.000 185.590.000 83% 
2 Đầu tư SXCN - - - 

3 XDCB và MSTBMM 15.400.000 14.890.000  

4 Đầu tư tài chính  14.970.000  

III LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP    
1 Lao động bình quân (Người) 870 913 100,5% 

2 Tổng quỹ lương  85.000.000 79.070.000 95% 

3 Thu nhập bình quân CBCNV 
 (1.000đ/người/tháng) 8.000 7.744 97% 

IV ĐÀO TẠO 730.000 840.000 115% 
V AN SINH XÃ HỘI 4.100.000 4.524.773 110% 

 
2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty đang được Công ty 

Deloitte kiểm toán 
♦Đánh giá chung: 

Năm 2011 trong công tác thi công xây lắp các công trình trọng điểm lớn của Nhà 
nước và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã giao cho Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt 
Nam trong đó có sự tham gia xây dựng của Công ty CPXD Công nghiệp và Dân dụng Dầu 
khí, các dự án do Công ty đảm nhận thi công đã đảm bảo hoàn thành tiến độ đề ra.  

Trong công tác tài chính, Công ty đã thực hiện được một số công việc chính sau:                                                                                                                     
- Thực hiện tốt công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011. Chuẩn bị tốt các báo cáo 
trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty. 
- Công ty đã hoàn thiện 28 Quy chế và 30 quy trình phục vụ cho các hoạt động của Công 
ty Cổ phần. 
- Tích cực tập trung tìm các nguồn vốn đảm bảo nhu cầu cần thiết cho hoạt động sản xuất 
kinh doanh và đầu tư của Công ty. 
- Tổ chức công tác kế toán được hoàn thiện, công tác báo cáo tương đối kịp thời, đặc biệt 
đã đảm bảo thời gian công bố thông tin đối với doanh nghiệp niêm yết. Thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước. 
4. Kết quả kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT 
và Ban GĐ: 
♦Công tác chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị: 
 Năm 2011 là năm đầu Công ty PVC-IC hoạt động theo mô hình công ty cổ phần .Căn 
cứ vào kết quả hoạt động sản xuất trong năm cho thấy: Hội đồng quản trị Công ty hết sức 
cố gắng trong việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Tập đoàn, của Tông 
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Công ty khắc phục kịp thời các tồn tại theo đúng nội dung Chỉ thị về việc chấn chỉnh 
HĐSXKD đồng thời HĐQT đã ban hành các Nghị quyết Chỉ thị, hướng dẫn và thực hiện 
trong nội bộ Công ty, Người đại diện phần vốn của PVC tại Công ty đã thực sự quan tâm 
chỉ đạo chặt chẽ và hết sức quyết liệt trong công tác điều hành. Định kỳ hàng quý Người 
đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty PVC-IC đều gửi báo cáo Tổng Công ty 
về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định. 
♦ Công tác điều hành của Ban Giám đốc: 
 Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, các chỉ thị, nghị quyết của Tổng Công ty 
và HĐQT Công ty, Giám đốc thực hiện phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban 
lãnh đạo rất cụ thể và phù hợp với năng lực chuyên môn của từng người. Thường xuyên 
điều chỉnh sự phân nhiệm cho phù hợp với tình hình thực tế. 
 
 III- KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 Sau một năm thực hiện công tác kiểm tra giám sát tại Công ty Cổ phần Xây dựng 
Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí. Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả sản xuất 
kinh doanh, báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 của Công ty 
đưa ra, kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua. 
- Công ty đã đề xuất lựa chọn Công ty Deloitte là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 
2012 theo quyết định của ĐHĐCĐ 2011. 
 Năm 2011 Công ty sẽ tiếp tục đổi mới sắp xếp doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng 
phát triển bền vững của Công ty, chú trọng nâng cao đời sống CBCNV, cải thiện điều kiện 
làm việc cho CBCNV ngày một tốt hơn. Năm 2011 toàn thể CBCNV Công ty PVC-IC sẽ 
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tổng Công ty và Tập đoàn Dầu khí giao.  
 

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012 
                 Năm 2012 Là năm thứ ba Công ty thực hiện công tác cổ phần hóa, nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh của đơn vị cụ thể:  
1) Chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh: 

        ĐVT: 1.000 đồng 
STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH GHI CHÚ 

I KINH TẾ TÀI CHÍNH   
1 Vốn điều lệ 300.000.000  
2 Tổng giá trị SXKD 2.200.000.000  
3 Doanh thu 1.750.000.000  
4 Lợi nhuận trước thuế 60.000.000  
5 Lợi nhuận sau thuế 45.000.000  
6 Tỷ lệ chia cổ tức  12%  
7 Nộp ngân sách 80.000.000  
II ĐẦU TƯ 96.000.000  
1 Đầu tư SXCN -  
2 Đầu tư công trình DD 84.000.000  
3 XDCB và MSTBMM 12.000.000  

III LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP  
1 Lao động bình quân (Người) 856  
2 Tổng quỹ lương  84.230.000  
3 Thu nhập bình quân  

(1.000Đồng/người/tháng) 8.200   

IV ĐÀO TẠO 900.000  
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STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH GHI CHÚ 
V AN SINH XÃ HỘI 6.000.000  

 
2) Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát:       
           Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2012. Công ty PVC-IC tiếp tục củng cố, 
hoàn thiện và ổn định bộ máy tổ chức. Ban kiểm soát làm tốt chức năng của mình với 
những phương hướng sau: 
- Ban kiểm soát Công ty tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm 
bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 
toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và công tác tài chính nói riêng 
theo quy định của luật doanh nghiệp; điều lệ tổ chức và hoạt động của PVC-IC trên tinh 
thần nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2012 để có biện pháp chấn chỉnh tổ chức điều hành và 
quản lý phù hợp với thực tiễn. 
- Kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chuyên môn hoàn thiện các quy 
chế, quy định cho phù hợp với nhiệm vụ của Công ty trong từng giai đoạn. 
- Thẩm định báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý 
của HĐQT, phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn và khả năng thanh toán nợ của Công 
ty, giám sát việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào 
doanh nghiệp khác. 
- Giám sát quá trình chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.  
 Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình họat động của Ban kiểm soát năm 2011 và 
phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2012. 
 
  Kính trình Đại hội. 
 
  Trân Trọng! 
 
Nơi nhận: 
- Như trên 
- Thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS 
- Lưu: BKS 

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 
 
 
 
                          Vũ Thị Yến Hà 

 


