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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

V/v: Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai 

 

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần 
Nhựa Đồng Nai (“Công ty”), quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc 
Hội đồng quản trị, cùng với các quy định hiện hành, Ban Kiểm toán nội bộ (trực thuộc HĐQT) 
báo cáo Đại hội đồng cổ đông những nội dung chính như sau: 

Năm 2021, thành viên Ban Kiểm toán nội bộ (“BKTNB”) Công ty Cổ phần Nhựa Đồng 
Nai như sau: 

STT Họ tên Chức vụ Ghi chú 

1 Ông Lê Văn Minh Trưởng Ban  

2 Ông Hồ Anh Dũng Thành viên  

3 Bà Nguyễn Hồng Oanh Thành viên  

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 

Trong năm tài chính 2021, BKTNB đã tích cực hoạt động với vai trò xem xét, giám sát 
hoạt động tài chính và hoạt động kiểm toán độc lập; phân tích các rủi ro tiềm tàng trong hoạt 
động kinh doanh và tài chính của Công ty để báo cáo lên Hội đồng Quản trị cùng xem xét, thảo 
luận trước khi thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền. 

Ban Kiểm toán nội bộ xin báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 như sau: 

1. Giám sát báo cáo tài chính 

BKTNB đã thực hiện giám sát hệ thống báo cáo tài chính của Công ty trước khi Ban 
Điều hành trình Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông hoặc công bố ra bên ngoài theo quy 
định pháp luật. Kết quả giám sát đồng tình với ý kiến đánh giá của Kiểm toán độc lập, cụ thể: 

- Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty được lập và công bố phù hợp với chuẩn 
mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam; 

- Trong năm không có bất kỳ sự thay đổi nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, 
chính sách thuế có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã 
công bố; 

- Không có ghi nhận bất thường nào đối với giao dịch bên liên quan. 

Kết quả tài chính chủ yếu như sau:   



Đơn vị tính: tỷ đồng 

STT Chỉ tiêu 12/31/2021 12/31/2020 Thay đổi 

1 Tổng tài sản  14.040 9.732 44% 

2 Vốn chủ sở hữu 3.916 2.755 42% 
3 Doanh thu thuần  6.237 3.289 90% 

4 Lợi nhuận trước thuế 43 33 30% 
5 Lợi nhuận sau thuế 23 27 -15% 

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của công ty đạt 14.040 tỷ tăng 44% so với cùng 
kỳ, vốn chủ sở hữu đạt 3.916 tỷ tăng 42% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ việc mua để sở hữu 
chi phối Công ty Cổ phần CMC trong kỳ, đóng góp lớn vào hệ sinh thái của Công ty. Mặc dù 
năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Covid, 

nhưng doanh thu thuần của công ty vẫn đạt 6.237 tỷ, tăng 90% so với năm 2020, lợi nhuận 
trước thuế đạt 43 tỷ, tăng 30% so với năm 2020 với sự tăng trưởng của hầu hết các ngành kinh 
doanh. 

2. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và hoạt động chung của Công ty 

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành cũng như tôn 
trọng các thỏa thuận, cam kết với các đối tác trong và ngoài nước; 

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết 
của HĐQT, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, quy định của nhà nước trong điều 
hành sản xuất kinh doanh. Ban điều hành đã kịp thời ban hành các kịch bản ứng 
phó với Covid, tuân thủ quy định của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19, giúp 
cho hoạt động SXKD của Công ty không bị gián đoạn. 

- Ngoài 02 cuộc họp của BKTNB thì trong năm BKTNB đã họp cùng HĐQT các kỳ, 
cùng HĐQT và Ban điều hành rà soát rủi ro hoạt động, rà soát kết quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh hàng kỳ.  

- Ban Điều hành cùng HĐQT đã đưa ra những giải pháp nhanh, hiệu quả, ứng phó 

với tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 
như: giá nguyên liệu tăng, vận chuyển khó khăn,… 

3. Giám sát hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, giám sát tuân thủ và 
phòng chống gian lận 
 

- Công ty đã ban hành các chính sách, biện pháp phòng chống sai sót, gian lận, 
nghiêm cấm các hành vi hối lộ hay các vi phạm quy chế, Điều lệ Công ty, đạo đức 

kinh doanh hoặc vi phạm pháp luật.  

- Hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ của Công ty được thiết lập và duy trì ở 

tất cả các khâu hoạt động với sự tham gia các phòng ban tại Công ty mẹ và các công 
ty con thông qua quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ hoạt động của từng phòng 
ban, cơ chế kiểm tra chéo, cơ chế giám sát, cơ chế báo cáo các cấp trong quá trình 
hoạt động. 

- Cán bộ và nhân viên Công ty có ý thức và có trách nhiệm đối với vấn đề kiểm soát 
nội bộ và quản lý rủi ro. 

- Công tác lưu trữ sổ sách, chứng từ và tài liệu của Công ty đúng quy chuẩn.  

4. Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập 



- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) và sau đó là Công ty TNHH Ernst & 
Young (Việt Nam) đã được bổ nhiệm là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm 

toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021. 

- Đối với việc thực hiện kế hoạch kiểm toán thực tế, Công ty TNHH Ernst & Young 

(Việt Nam) đã hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo độ tin cậy và trung thực của báo cáo 

tài chính mà Công ty đã cung cấp cho cổ đông và các bên có liên quan. 
 

5. Thù lao BKTNB năm 2021 

  Các thành viên BKTNB không làm việc chuyên trách tại Công ty đều không nhận thù 
lao dành cho thành viên BKTNB.  

 

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH 2022 

Trong năm tài chính 2022, BKTNB sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động đã thực hiện tốt 
trong năm 2021, trên cơ sở đó tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động cụ thể: 

- Rà soát các rủi ro tiềm tàng ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả kinh doanh của 
Công ty.  

- Đề xuất các giải pháp quản trị rủi ro, đặc biệt rủi ro kinh doanh tiềm tàng trong giai 
đoạn mới với những ảnh hưởng của Covid đến thị trường chung. 

- Rà soát Báo cáo tài chính trên cơ sở xem xét các vấn đề kế toán trọng yếu và tính 
đầy đủ - nhất quán của thông tin công bố. Đồng thời giám sát dịch vụ kiểm toán độc 
lập.  

- Rà soát Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trên cơ sở phù hợp với quy định 
pháp luật và Điều lệ Công ty mới sửa đổi. 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của năm 2022 
của BKTNB. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT; 

- Lưu BKTNB, tài liệu ĐHCĐTN 2022. 

TM. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

TRƯỞNG BAN 

 

(đã ký) 

 

LÊ VĂN MINH 

 

  


