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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí tài khóa 2019 

Ngày 30 tháng 05 năm 2020 
 

Ban kiểm soát công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí đã xem xét báo cáo thường niên của Hội đồng 

quản trị Công ty, trên cơ sở kết quả kiểm toán thể hiện trên Báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH 

Kiểm toán DFK Việt Nam đã được Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội.  

Ý kiến của Ban kiểm soát như sau: 

Chúng tôi đồng ý với những nhận định và đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty 

về tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán và phương hướng phát triển của 

Công ty trong thời gian tới. 

Theo chúng tôi, năm 2019, Công ty có nhiều thay đổi do thực hiện việc tái cấu trúc, nâng cấp cơ sở vật 

chất và nguồn nhân lực, mở rộng quy mô hoạt động và đa dạng hóa sản phẩm của Công ty. Tuy nhiên 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 đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã được đề ra trong Đại hội cổ đông năm 

2019. Chúng tôi tin tưởng rằng trong năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và nước ta chịu tác động 

rất lớn của dịch bệnh Covid-19, Công ty vẫn sẽ tiếp tục duy trì thế mạnh của mình nhằm hoàn thành kế 

hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao phó trong Đại hội này. 

Nhân đây, chúng tôi xin kiến nghị Công ty cần tăng cường, đẩy mạnh công tác quản trị nội bộ trong 

năm 2020 để tăng thêm hiệu quả trong hoạt động. 

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

năm 2019, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, phân công các thành viên giám sát việc thực hiện các nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông, chủ trương của HĐQT cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua 

đó đã đề xuất kịp thời các kiến nghị với HĐQT về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện nghị quyết Đại 

hội đồng cổ đông cũng như thực hiện các chiến lược kinh doanh của Công ty. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị 

trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi, đề xuất các kiến nghị, giải pháp cần thiết, HĐQT và 

Ban Tổng giám đốc cũng đã 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.  
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