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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
Kính thưa Quý cổ đông! 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) theo các quy định của pháp luật, theo 

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, BKS xin báo cáo 

Đại hội đồng cổ đông các nội dung chính sau: 

Ban kiểm soát công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã tiếp nhận và xem xét các báo 

cáo của Công ty bao gồm: 

- Báo cáo của Hội đồng quản trị. 

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc. 

- Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ kế toán 2021. 
  

Ý kiến của Ban kiểm soát như sau: 

 Chúng tôi đồng ý với những nhận định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình 

hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng phát triển của Công ty trong 

thời gian tới.  

 Chúng tôi đã xem xét và đồng ý về tính trung thực và hợp lý đối với Báo cáo tài chính hợp 

nhất niên độ kế toán 2021 do Ban Tổng giám đốc công ty lập được kiểm toán bởi công ty 

TNHH KPMG Việt Nam theo báo cáo kiểm toán số: 21-01-00311-22-2 ngày 20/03/2022 đã 

được đăng tải lên website của công ty. 

Năm 2021 công ty không đạt kế hoạch được HĐQT giao do một số nguyên nhân sau: 

- Trong năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ trên cả nước, đặc biệt là 

trong quý III cả nước phải áp dụng nghiêm các chỉ thị giãn cách xã hội cũng như các phương 

án vừa sản xuất vừa phòng chống dịch (phương án 3 tại chỗ). Bên cạnh đó, các biện pháp 

phỏng tỏa tại các cảng và nhiều quốc gia cũng khiến sức tiêu thụ sản phẩm tại các thị trường 

xuất khẩu giảm. Dịch bệnh vừa khiến chi phí sản phẩm tăng cao (phát sinh nhiều chi phí 

phòng chống dịch ngoài kế hoạch như: thuê khách sạn, đưa rước, ăn ở, thuốc men…), vừa 

khiến năng suất nhà máy sụt giảm (lực lượng lao động giảm còn khoảng 20%, thời gian người 

lao động tạo ra sản phẩm ít do phải thực hiện các yêu cầu chống dịch), điều này đã làm ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và 

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nói riêng.  

- Điều kiện khí hậu không thuận lợi: xâm nhập mặn, triều cường … diễn ra trên diện rộng tại 

vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, đây là vùng nguyên liệu chính của các nhà máy Minh Phú, 

mặt khác các vùng nuôi tôm của Minh Phú đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng… dẫn đến 

thiếu hụt nguyên liệu, để đáp ứng những hợp đồng đã ký buộc công ty phải mua tôm nguyên 

liệu với giá cao hơn kế hoạch dự phòng. Bên cạnh đó những chi phí đầu vào khác như: Vật 

tư, bao bì, nguyên phụ liệu, chi phí Logistic không ngừng tăng đột biến, từ đó hiệu quả kinh 

doanh không đạt như kỳ vọng. 

Trước những khó khăn trên, cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, sự điều hành 

năng động của Ban tổng Giám đốc và nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã duy trì tốt 

mối qua hệ khách hàng, chất lượng tôm ổn định, quản lý tốt kế hoạch sản xuất, xuất khẩu bám sát 

từng đơn hàng một, hạn chế mức thiệt hại thấp nhất.  
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  Tập đoàn thủy sản Minh Phú đã kiện toàn bộ máy nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp 

sau khi có sự tham gia cổ đông chiến lược là Mitsui, Mitsui cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm quý 

báo với chúng tôi, cùng nhau xây dựng quy trình, từng bước Kaizen trong toàn tập đoàn…để có kết 

quả đó trong năm 2021 Minh Phú đã chuẩn bị tốt các khẩu từ nguyên liệu, nhân sự, đồng thời tiến 

hành tự động hóa một số khâu, công đoạn trong sản xuất, thông qua ứng dụng hiệu quả hệ thống SAP  

kiểm soát tốt chi phí, cũng như ra quyết định trong kinh doanh nhanh chóng, kịp thời.   

Về công tác tài chính trong năm 2021 chúng tôi đã giảm được chi phí giá vốn và chi phí lãi 

so với năm 2020, nhưng chi phí bán hàng lại tăng cao mà chủ yếu là do phí logistic tăng đột biến. 

Về đầu tư công ty đã tham gia tăng vốn tại các công ty con hiện hữu như: Lộc An, Kiên Giang, 

Ninh Thuận…bên cạnh đó cũng thành lập mới một số dự án liên kết các viện, trường đại học cùng 

nghiên cứu trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến từng bước áp dụng công nghệ tự động hóa, AI trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh…  

 Chính vì vậy, chúng tôi tin tưởng rằng trong năm 2022 công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh 

của mình, và hoàn thành kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao phó trong đại hội này, 

Hiện nay tình hình dịch covid tại Việt Nam đang từng bước ổn định hoặc động sản xuất thích ứng 

cao, tình hình sản xuất kinh doanh quý 1 tại 2 công ty chế biến điều đạt kết quả tốt.  

 Về hoạt động của Ban kiểm soát và mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc: 

Trong năm 2021 Ban kiểm soát lập kế hoạch, phân công các thành viên thực hiện việc giám sát việc 

thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT cũng như hoạt động sản xuất kinh 

doanh, hoạt động đầu tư của Công ty điều tuân thủ theo điều lệ của công ty, quy định của pháp luật 

Việt Nam hiện hành. Trong năm chúng tôi tiếp tục tuyển dụng, đào tạo nhân sự, hoàn thiện quy trình 

kiểm soát tại các công ty con, mà trọng tâm là tại các công ty vùng nuôi. Trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban TGĐ và các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi 

cho Ban kiểm soát tham gia các kỳ họp quan trọng của Hội đồng quản trị. Bên cạnh đó, Ban kiểm 

soát cũng được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, cũng như tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các 

thành viên ban kiểm soát nhằm ngày càng hoàn thiện quy trình hoạt động, không ngừng tăng cường 

công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. 

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị Cổ 

đông, HĐQT, BĐH cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS chúng tôi 

triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các Quý vị Cổ 

đông tin tưởng giao phó. 

                                                                              TM. Ban kiểm soát                  

                                                                                             Trưởng Ban 

Trần Văn Khánh 

 


