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TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2017 

 
BÁO CÁO  

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016 VÀ  

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT 

 

Kính thưa quý Cổ đông! 

Căn cứ: 

-! Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 

26 tháng 11 năm 2014; 

-! Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 

29 tháng 06 năm 2006; 

-! Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, liên quan 

đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát; 

-! Quy chế làm việc của Ban kiểm soát. 

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SAIGONTEL) xin được phép 

báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát và có các nhận 

định, đánh giá và những kiến nghị về hoạt động của SAIGONTEL trong phạm vi công việc của 

Ban kiểm soát trong năm tài chính 2016 vừa qua. 

I.' CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2016 

Trong năm 2016, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã 

thực hiện các công việc như sau: 

1.! Kiểm soát việc sửa đổi, ban hành các qui chế, qui định quản lý nội bộ: Ban Kiểm soát đã 

thực hiện kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám 

đốc Công ty ban hành các qui chế, qui định quản lý nội bộ, tham gia đóng góp ý kiến và 

thực hiện kiểm soát ngay trong giai đoạn dự thảo, sửa đổi các qui chế, quy định. 

2.! Thực hiện kiểm tra, giám sát tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định 

của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty; trình tự ban hành các văn bản của Công 

ty, đảm bảo phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

3.! Giám sát việc lập báo cáo tài chính đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài 

chính được đưa ra. 

4.! Kiểm tra, thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016. 

Xem xét báo cáo soát xét, báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành. 



 
 
   
 

2   
 

SAIGON'TELECOMMUNICATION'&'TECHNOLOGIES'CORP.!
A!MEMBER!OF!SAIGON!INVEST!GROUP!

TRỤ'SỞ'CHÍNH!Lô!46,!Công!Viên!PM!Quang!Trung,!Q.!12,!TP.HCM!
HEADQUARTER!Lot!46,!Quang!Trung!Software!City,!Dist.!12,!HCMC!

TEL:!(84.8)!3715!9909!
FAX:'(84.8)!54371074! www.saigontel.com'

5.! Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 

niên, đảm bảo tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ Công ty. 

II.' BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT CHO NĂM TÀI CHÍNH 2016. 

-! Hội đồng Quản trị đã gửi báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành, báo cáo về tình 

hình kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 về Ban Kiểm soát theo đúng 

qui định của Điều lệ Công ty. 

-! Ngay khi nhận được các Báo cáo, Ban Kiểm soát đã triển khai thẩm định các nội dung, 

các chỉ tiêu trong các báo cáo, kiểm tra hồ sơ tài sản, tiền vốn, hồ sơ công nợ phải thu, 

phải trả, tình hình thực hiện các hợp đồng kinh doanh và các hồ sơ liên quan khác. Xem 

xét báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, kết hợp với kết quả kiểm 

tra, giám sát trong năm 2016, Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông kết 

quả như sau: 

1.' Thẩm định công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016. 

Ban Kiểm soát nhất trí với các chỉ tiêu kinh doanh trong Báo cáo của Hội đồng quản trị, 

qua đó nhận thấy: 

-! Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người quản lý khác đã 

thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của Luật Doanh nghiệp, 

Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2016, đảm bảo lợi ích 

hợp pháp của Công ty và các cổ đông. 

-! Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường xuyên để xây dựng chương trình hoạt động phù 

hợp trong từng giai đoạn nhất định và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh 

doanh của Công ty. 

-! Hội đồng Quản trị đã ban hành các qui chế, qui định và quyết định về công tác quản lý 

nội bộ đúng qui định và Điều lệ Công ty; sửa đổi và bổ sung kịp thời một số văn bản quản 

lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành. 

-! Các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đều có sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng 

Quản trị, các Nghị quyết đều có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng qui định pháp luật 

và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức triển khai nghiêm túc. 

2.' Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016. 

a.' Văn phòng Công ty 

-! Tổng doanh thu  :   113.300.957.652 VNĐ 

-! Lợi nhuận trước thuế  :   (60.339.058.134)   VNĐ  
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Trong năm 2016, Công ty vẫn khai thác tòa nhà Saigon ICT Tower tại Công viên Phần 

mềm Quang Trung (TP.HCM) với công suất sử dụng mặt bằng đạt 95%. Có thể thấy hoạt 

động của Ban quản lý toà nhà ICT trong các năm vừa qua rất hiệu quả khi qua mỗi năm 

đều tăng được diện tích cho thuê. 

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông ở các khu công nghiệp như VSIP 

(Bình Dương) Quế Võ, Đại Đồng Hoàn Sơn (Bắc Ninh), Quang Châu (Bắc Giang) vẫn 

đang tiến triển tốt đẹp mặc dù có sự cạnh tranh gay gắt với các nhà cung cấp lớn như 

VNPT, Viettel,...  

Đồng thời trong năm 2016, Công ty vẫn tiếp tục tham gia thầu và trúng các gói thầu cung 

cấp thiết bị viễn thông cho các đối tác lớn và truyền thống như Viettel, Mobifone và các 

Cơ quan ban ngành. Doanh thu từ các hoạt động này vẫn chiếm tỷ trọng tương đối trong 

tổng doanh thu của Công ty. 

Tuy nhiên, sở dĩ lợi nhuận trước thuế của Văn phòng Công ty trong năm 2016 bị âm là do 

bắt đầu từ năm 2016, Công ty đã chuyển các hợp đồng về cho các đơn vị thành viên, ở 

văn phòng chỉ giữ vai trỏ điều hành, quản lý và điều phối chung. Ở văn phòng Công ty 

tập trung toàn bộ các bộ phận hỗ trợ như tài chính kế toán, hành chính nhân sự, ban hợp 

tác đầu tư, trung tâm kỹ thuật,…. Vì vậy, chi phí quản lý và bán hàng tập trung hết về Văn 

phòng công ty dẫn đến lợi nhuận của Văn phòng bị âm 

b.' Chi nhánh Bắc Ninh  

-! Tổng doanh thu  :  362.715.419.528 VNĐ 

-! Lợi nhuận trước thuế  :  156.117.134.213 VNĐ. 

Trong năm 2016, hoạt động kinh doanh của Chi nhánh có sự tăng trưởng vượt bậc, tập 

trung cho hai hoạt động chủ yếu là thuê đất dài hạn và cho thuê NX-VP, hai hoạt động 

này chiếm 97,5% tổng doanh thu của Chi nhánh. Riêng Doanh thu cho thuê đất dài hạn là 

316 tỷ đồng vượt 4 lần so với kế hoạch đầu năm. Tuy hoạt động của mảng cho thuê văn 

phòng – nhà xưởng chưa đạt được kỳ vọng do quy mô nhà xưởng xây sẵn chưa đáp ứng 

được nhu cầu của các nhóm khách hàng lớn nhưng nhờ hoạt động cho thuê đất cũng như 

thu phí cơ sở hạ tầng và kinh doanh nước sạch cũng như các nỗ lực tiết kiệm chi phí và 

mở rộng quan hệ với các đối tác, trong năm 2016 chi nhánh đã gặt hái kết quả kinh doanh 

xuất sắc với những con số ấn tượng, đồng thời đánh dấu một năm kinh doanh thành công 

trên nhiều mặt. 

3.' Thẩm định báo cáo tài chính Công ty năm 2016. 
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Sau khi xem xét báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo kiểm toán do Công ty kiểm toán 

độc lập phát hành, Ban Kiểm soát có những nhận định như sau: 

-   Năm 2016, Công ty vẫn nhất quán áp dụng hình thức Kế toán Nhật ký chung, sử dụng 

phần mềm kế toán trên máy vi tính, đã cập nhật được các chuẩn mực, chế độ kế toán mới 

ban hành, thực hiện đúng các qui định của Luật Kế toán. Việc lập, luân chuyển, sử dụng 

và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ; việc lập, ghi 

chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời và đúng mẫu biểu qui định của 

chế độ kế toán hiện hành. 

-  Một số các chỉ tiêu tài chính chủ yếu trên BCTC của công ty năm 2016: 

+ Tổng tài sản đến 31/12/2016 : 1.960.864.789.193  đồng. 

+ Tổng Doanh thu    :  721.404.469.322  đồng. 

+ Lợi nhuận sau thuế   : 50.998.039.009  đồng. 

Theo đánh giá của Ban Kiểm soát thì Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty đã phản 

ánh trung thực, hợp lý các chỉ tiêu tài chính quan trọng của Công ty tại thời điểm 

31/12/2016 cũng như kết quả kinh doanh, các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 

kết thúc ngày 31/12/2016 phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Việt Nam hiện 

hành và các qui định pháp lý liên quan. 

III.' KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017. 

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua và được nêu trong Quy chế hoạt động, Ban Kiểm soát sẽ thay mặt các cổ đông để 

theo dõi, thẩm định các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. 

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát dự định sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, cụ 

thể: 

- Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, xem 

xét việc ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế. 

- Xem xét, theo dõi tiến độ đầu tư và xây dựng toà nhà ICT 2 và tình hình khai thác tại khu 

công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn cũng như việc chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 tại Khu 

công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn.  

- Theo dõi công tác tài chính, kế toán, công tác thống kê kế hoạch. 

-  Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát.   

Trên đây, Ban Kiểm soát vừa trình bày Báo cáo hoạt động và thẩm định kết quả kinh doanh năm 

2016 của Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn.  
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Ban Kiểm soát rất mong Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến để hoạt động của Ban 

Kiểm soát trong năm 2017 hiệu quả hơn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 BAN KIỂM SOÁT SAIGONTEL 

 

 

 

           


