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Thái Nguyên, ngày 30 tháng 06 năm 2021 

 
BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT  

NHIỆM KỲ 2016-2021 
  

Kính thưa các vị đại biểu; Hội đồng quản trị công ty 

Kính thưa các cổ đông về dự Đại hội! 

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi bổ xung một số 

điều của Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ vào điều lệ, nội quy, quy chế làm việc của Công ty đã được Đại 

hội đồng cổ đông xây dựng, sửa đổi và biểu quyết; 

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016-2021 

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ. 

 Ngay từ đầu nhiệm kỳ năm 2016, Ban kiểm soát Công ty bám sát vào Nghị 

quyết, biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông triển khai công việc, bầu trưởng ban 

kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban kiểm soát. Xây dựng kế 

hoạch công tác trong tháng, trong quý, trong năm, trong nhiệm kỳ. Tuân thủ đúng 

Pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.  

Với chức năng, quyền và nhiệm vụ được giao, Ban kiểm soát công ty xin 

báo cáo, trình Đại hội kết quả công tác của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 

gồm các nội dung sau: 

A- Kết quả kiểm soát: 

I- Giám sát công tác quản lý điều hành Công ty 

 Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc, hoạt động theo 

Luật doanh nghiệp, trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị kịp thời triển khai các Nghị 

quyết của Đảng đến người lao động, thực hiện đúng các văn bản, pháp luật Nhà 

nước liên quan đến ngành nghề kinh doanh, điều lệ Công ty, Nghị quyết của các 

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty. 
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 Hội đồng quản trị đặc biệt chú trọng đến việc thực hiện nhiệm vụ SXKD  

đạt hiệu quả cao theo Nghị quyết của các kỳ Đại hội, từ đó ra nghị quyết trúng và 

đúng Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

Thực hiện đúng quy chế về quản trị điều hành doanh nghiệp được Hội đồng quản 

trị ban hành ngày 01/12/2005. 

 Thực hiện tốt mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm 

soát đúng quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty. Trong  nhiệm kỳ các 

cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều được mời và tham dự đầy đủ 

với tinh thần cởi mở, dân chủ, thẳng thắn. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 

được cụ thể hóa cho từng năm, từng thời điểm đảm bảo phát triển bền vững.  

Định hướng đầu tư đúng, xây dựng đa dạng các loại hình dịch vụ, phát triển có 

trọng tâm, có tầm nhìn. Đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch, kết quả kinh 

doanh đạt hiệu quả đúng nghị quyết của các kỳ đại hội, thu hút được thêm lao 

động. 

Trong nhiệm kỳ do dịch bệnh Covid toàn cầu kéo dài trong 2 năm 2020-2021 đã 

ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế chung của toàn thế giới. Đặc biệt ảnh hưởng lớn 

và khủng hoảng nhất là ngành du lịch.Tác động lớn trực tiếp đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của công ty. Do phải thực hiện các chỉ thị chống dịch của chính 

phủ về việc giãn cách xã hội. 

Xuất phát từ tình hình trên Hội đồng quản trị đã tìm mọi biện pháp vừa chống 

dich, vừa đảm bảo tối thiểu thu nhập cho người lao động. Ngoài ra có cơ chế kịp 

thời tạo điều kiện cho người lao động đi làm việc ở nhiều nơi, nhiều cơ sở để đảm 

bảo đời sống. Khi Chính phủ có Chỉ thị nới lỏng việc giãn cách xã hội cho phép 

các khu du lịch, điểm du lịch trở lại đón khách công ty đã thông báo kịp thời cho 

người lao động trở lại làm việc. Chính vì thế cổ đông và người lao động yên tâm 

chia sẻ cùng lãnh đạo công ty giải quyết những khó khăn trước mắt. Ổn định về 

hoạt động mọi mặt của công ty. 

1-  Giám sát công tác tuyển dụng lao động 

 Công ty thực hiện chế độ tuyển dụng lao động đúng trình tự, quy trình, 

hướng dẫn của Luật lao động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực sự vì 

việc bố trí người. 
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2- Giám sát công tác xây dựng cơ bản 

 - Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ tiếp tục 

xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hoàn thiện các hạng mục công trình mang tính bền 

vững : 

 + Sân đường nội bộ; 

 + Các công trình vui chơi cảm giác mạnh; 

 + Vườn hoa sinh vật cảnh. 

 Ngay từ đầu nhiệm kỳ theo kế hoạch của các năm các công trình đều được 

đưa vào sử dụng đón khách, phục vụ khách và đảm bảo bền đẹp, hiệu quả kinh tế 

đạt 100% so với kế hoạch, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông biểu quyết. 

Các thủ tục, quy trình xây dựng đúng Công ty quy định, mở sổ sách theo 

dõi xuất, nhập thực tế, tiết kiệm được vật tư nhân công lao động. Các buổi nhập 

xuất vật tư đều có sự chứng kiến giám sát của thành viên ban kiểm soát. 

3- Công tác quản lý lao động 

 Công ty có nội quy lao động, quy chế làm việc của Công ty, thoả ước lao 

động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy ứng xử giao tiếp văn hóa với khách 

hàng, quy chế làm việc của từng bộ phận phù hợp với đặc thù nghành nghề kinh 

doanh du lịch của Công ty; Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng; Quy chế 

chấm điểm bình công gắn liền với việc giám sát của Ban kiểm soát. 

Công ty quản lý lao động bằng các hình thức: 

 + Khoán gọn như: khoán các hạng mục xây dựng, sửa chữa các công trình 

 + Khoán doanh thu 

+ Khoán chi phí 

+ Khoán quỹ lương 

 + Khoán công việc 

 + Chấm công theo giờ. 

 - Cổ đông và người lao động phát huy được tinh thần làm chủ doanh 

nghiệp, tính chủ động, sáng tạo, năng suất, chất lượng lao động được nâng lên. 

 - Người lao động trong công ty chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của 

công ty, pháp luật của Nhà nước. 
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- Trong nhiệm kỳ đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh môi 

trường. 

II- Giám sát công tác tài chính  

Các điểm dịch vụ, bán phòng, bán vé tham quan và các dịch vụ khác trong 

Công ty đều chấp hành đúng các chế độ, báo cáo thống kê tài chính công khai 

theo quy định của Công ty. 

 Toàn bộ số liệu báo cáo tài chính của các năm trong nhiệm kỳ đều được 

Ban kiểm soát Công ty thẩm định.(Có biên bản thẩm định kèm theo). Và được 

báo cáo trước các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

III- Giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông 

 - Công ty thực hiện tốt điều 79 (Quyền của cổ đông), điều 80 (Nghĩa vụ của 

cổ đông) theo Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty. 

 - Cổ tức thực hiện đạt 100% theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

thường niên trong nhiệm kỳ. 

 - Trong nhiệm kỳ không có cổ đông khiếu nại gì về quyền lợi và nghĩa vụ 

của cổ đông, các cổ đông đều tuân thủ điều lệ, quy chế quản lý điều hành nội bộ 

Công ty. 

 - Chấp hành quyết định nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng 

quản trị. 

IV- Giám sát việc thực hiện chế độ người lao động 

 - Công ty sử dụng lao động đúng Bộ luật lao động hiện hành, nội quy lao 

động của Công ty. Các chế độ của người lao động như: Bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, Bảo hộ lao động, ngày nghỉ hàng năm Công ty đều thực hiện đầy đủ. 

 - Cán bộ công nhân viên và người lao động trong công ty được Công ty tạo 

điều kiện cho đi học tập chuyên môn nghiệp vụ du lịch, ngoại ngữ, và tạo điều 

kiện phát huy trí tuệ khả năng phát triển, theo nguyện vọng của cá nhân và yêu 

cầu công việc của Công ty. 

 - Trong nhiệm kỳ thời gian huy động làm thêm giờ hàng năm không vượt 

quá quy định của Điều 106 của Bộ Luật lao động. 

V- Công tác đoàn thể, quần chúng  
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 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty tạo mọi điều kiện về kinh tế,  thời 

gian để tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phụ nữ và các tổ chức xã hội 

khác hoạt động theo hiến pháp và pháp luật, điều lệ của các tổ chức đó. 

VI- Công tác anh ninh trật tự 

 - Để đáp ứng yêu cầu đảm bảo công tác bảo vệ tài sản, bảo vệ an ninh trật 

tự phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty ổn định và phát triển. 

HĐQT, Ban giám đốc đặc biệt quan tâm trú trọng đến công tác bảo vệ an ninh trật 

tự, phổ biến kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo 

vệ an ninh quốc gia đến toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động làm việc 

trong Công ty. 

 - Các chỉ thị của Chính phủ, của ngành được lãnh đạo Công ty triển khai, 

cụ thể hoá, tổ chức thực hiện một cách nghiêm chỉnh. 

 - Công tác an ninh trật tự, bảo vệ nội bộ,  bảo vệ tài sản trong Công ty được 

trú trọng, công tác tổ chức phòng bảo vệ được kiện toàn. 

 - Công tác phòng chống cháy nổ, công tác cứu nạn cứu hộ được Chủ tịch 

HĐQT, tổng giám đốc công ty thường xuyên quan tâm và tạo mọi điều kiện để 

các thành viên trong đội PCCC – Cứu nạn cứu hộ tập huấn nghiệp vụ theo quy 

định của pháp luật. 

- Có quy chế phối hợp hoạt động cụm an ninh khu vực phía đông huyện 

Đại từ gồm 12 đơn vị thành viên. 

- Lực lượng bảo vệ Công ty được tuyển chọn có nghiệp vụ đúng theo quy 

định, Nghị định 06/CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ. Hàng năm cử cán bộ bảo 

vệ đi học nghiệp vụ  do Công an tỉnh mở. Có nội quy, quy chế phù hợp cho lực 

lượng bảo vệ công tác, chế độ thưởng, phạt nghiêm minh. Trong nhiệm kỳ công 

ty đã không xảy ra mất an ninh trật tự đặc biệt trong các dịp lễ tết... 

Căn cứ vào kết quả báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, báo 

cáo công tác của ban kiểm soát có thể khẳng định để đạt được kết qủa trên là có 

sự đồng thuận giữa cấp ủy, Hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát, các 

cổ đông, người lao động trong công ty cùng sự quân tâm kịp thời của Đảng ủy 

liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên của cán bộ công nhân viên liên đoàn lao 

động tỉnh Thái Nguyên. 
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B- Kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2021-2026 

 - Căn cứ Luật doanh nghiệp, hệ thống pháp luật Nhà nước, điều lệ Công ty, 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kết quả bầu Hội đồng quản trị- Ban kiểm 

soát.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội thông qua, biểu 

quyết ban kiểm soát kiện toàn nhân sự bầu trưởng ban và phân công nhiệm vụ 

cho từng thành viên. Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch công tác năm 2021 và các 

năm tiếp theo trong nhiệm kỳ. Bám sát vào kế hoạch sản xuất kinh doanh từng 

tháng, từng quý hàng năm phù hợp sát với thực tế, đảm bảo thực hiện tốt quyền 

và nhiệm vụ, tuân thủ đúng pháp luật, điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội 

đồng cổ đông. 

 - Xây dựng bổ xung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành 

viên trong ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ công tác một cách mẫn cán, các 

thành viên phải hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách trung thực, đảm bảo lợi 

ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông Công ty.  

  Trên đây là toàn bộ hoạt động công tác của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-

2021 Tôi thay mặt Ban kiểm soát trình bày trước Đại hội. Xin ý kiến của Đại hội 

tham gia thảo luận, phê duyệt biểu quyết. 

 Xin chân thành cảm ơn đại hội! 

 T.M BAN KIỂM SOÁT 

Trưởng ban 

 

 

 

 

Phan Thuyết Hỗ 
 

 


