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PHV LUC  VIII 
BAO CÁO THVC  TRANG QUAN TR! VA C CAU TO CH15'C CUA DOANH 

NGHIP NAM 2020 
(Ban hành kern theo Nghj d/nh so' 81/2015/ND-GP 

ngày 18 tháng 9 närn 2015 cza ChInh phi) 

I. THIXC TRING QUAN TR VA CJ CAU TO CHC DOANH NGHIP 

1. ChU tjch cong ty 

Thành viên và cci cu ChU tjch cong ty và các can b chU ch&: Danh sách thành 
viên (thành viên dc 1p, thành viên diêu hành, thành viên chuyên trách, thành viên 
không chuyên trách, chirc danh tai  cong ty khác do doanh nghip näm giü); nhân than, 
trInh d chuyên môn, kinh nghim nghê nghip, các vj trI quãn 1 d näm giü, cOng vic 
quãn 1 duçc giao. 

BIU SO i 
THONG TIN E TINH HNH QUAN TRj VA C CAU TO CH15C DOANH NGHIP 

TT A Ho va ten 
Nàm 

• sinh 

Chirc danh 
Phân 
1oti 

thành 
viên 

Trinh 
d 

chuyên 
mon 

Kinh 
nghim 

nghê 
nghip 

Các v 
trI quail 

1 dA 
näm gifr 

Cong vic quail 1 
dtrçrc giao 

Chfrc 
danh tii 
doanh 
nghip 

Chfrc 
danh tai 
Cong 
khac 

(nlu co) 

Giám 
doe 

Lê Thanh 
Tam 

1976 

Giám 
dc thirc 

hiên 
nhiêm 
vu Chü 

tjch 
Cong ty 

khOng 
QT-KD 

Phó 
Giám 
dc 

- Dti din vn Chü 
sôhihi; 
- Dti din pháp 
nhân cong ty; 
- Diu hành hot 
dng Cong ty; 
- Trrc tiêp chi dao 
phOng KT-TC và 
phông KH-KD 

II. Phó GD 

Nguy n  
Van Nhic 

1966 
Phó 

Giám 
' 

doe 
khOng 

Cir nhân 
Kinh te 
thus, 
tiên té 

Kim 
soát Vfl 

PhçitráchPhông 
HC- QT và PhOng 

XSTC 

2. Lam Xuan 
Tien 

1962 
Phó 

Giám 
' doe 

lc1Ong 

Cir nhân 
Tâi 

chInh 
NH 

K toán 
truô'ng; 
Giám ' 
doe 

Phii trách Phông 
Trã thuôiig và 
VPDD tai TP. 

HCM 

III.K 
toan 

truô'ng 

Nguyen Thj 
BIch Thüy 

1973  K toán 
trrning không 

Crnhân 
QT-KD TruO'ng 

phông 
Phii tráeh Phông 

KT-TC 
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2. Kim soát viên 

Kim soát viên (chuyên trách): Phim Tan Lirc 

3. ThU lao và 1çi Ich ChU tjch cong ty, Kim soát viên, Giám dc, Phó giám déc, Kê 
toán tru&ng: Kern theo báo cáo xác djnh qu tién hro'ng, thu lao, tiên thuO'ng thrc hin 
nãm truâc và kê hoch näm 2020 cUa Nguñ quãn 1 Cong ty (theo Thong tu' sO 
27/2016/TT-BLDTBXHngày 01/9/2016 cia Bó Lao d5ng Thu'o'ng binh và Xã hç5i). 

4. Các chinh sách bão dam trách nhim cUa dOi  ngU quãn 1 

- Lit kê các nguyen the v dto dUc cUa doanh nghip (nu co). 

- Lit kê các chInh sách khác cUa doanh nghip d bão darn dto dUe và trách nhirn 
cUa di ngU quãn 1 (nêu co). 

5. V quãn l rUi ro 

D&i vii các khoãn mang tInh cht rUi ro, Cong ty du trIch 1p d? phông dy dU 
theo ché d quy djnh nhu d? phOng nç phâi thu khO dOi, dir phông rUi ro trã thuOng,... 

II. CAC QUYET D!NH  CUA C QUAN DAI DI1N CHU SY H1D1J NHA 
NUOC DO! vOi DOANH NGHIP 

BIEU sO 2 
CAC QUYET DNH CUA C QUAN BA! DIN CHU SY HU NHA NIYOC DO! 

vOi DOANH NGHI1P 
(Tom tt các quyê't dfnh  quan trQng, CO tác dng dIn hoqt dç5ng 

san xuát kinh doanh và dâu tu' cia doanh nghip) 

TT S van bàn Ngày Nii dung (neu torn tht ni dung chInh cUa van bàn) 

01  151/QD-UBND 22/01/2020 Quyt djnh v vic tang Bang khen 

02 2100/QD-UBND 24/4/2020 Quyt djnh v vic thay di Uy viên hi dng giám sat 
xô so tinh Trà Vinh 

03 2143/QD-UBND 05/5/2020 Quyt dj v vic xp hang cong ty HH MTV 
XSKTTràVinh 

04 2400/QD-UBND 06/12/2020 Quy& djnh v vic diu dng và b nhim Kim soát 
viên chuyên trách-ông Phrn Tn Lrc 

05 3366/QD-UBND 10/01/2020 Thay di Uy viên HOi  dng x s kin thit 

06 3891/QD-UBND 12/08/2020 Quyt djnh chU truo'ng du tu 

07 3909/QD-UBND 12/09/2020 Quyt djnh giao chi tiêu k hotch kinh th xà hi và dir 
toán ngân sách näm 2021 

08 3916/QD-UBND 12/11/2020 Quyt djnh v vic thay di ChU tjch và Phó ChU tjch 
Hi dng GSXS tinh TV 

!!!. Hot dng cüa Chü tch cong ty: 

1. Các cuc h9p cUa ChU tjch cOng ty: 

Hott dng cUa ChU tjch cOng ty và dánh giá hot dng cUa ChU tjch cOng ty (Các 
quyêt dnh, Ban Giám dOe trong k nhu các Quyët djnh, Nghj quyêt lien quan den hot 
dng san xuât kinh doanh, dâu tir, mua sam tài san,... Nêu sO van ban và tOrn tat nOi  dung 
van ban). 

2 



BIEU sO 3 
THÔNG KE CAC CUQC HQP CUA 

CHU T{CH CONG TY 
('Chi tMng kê các cu5c hQp quan trQng, có tác d5ng dIn hoqt dng 

san xuât kinh doanh và dâu ttc cza doanh nghip) 

TT Chü tjch cong ty Chtrc viii S bui hQp tham 
d 

SbuihQp 
không 

tham dir 

Ldo 
không 

tham diy 
T 1 

1 Ong Lê Thanh Tam Thirc hin 
nhiêm vu 
Chü tich 
cong ty 

- H9p hang tuân 

- Hçp hang tháng Không 100% 

2. Hott dng giám sat cüa ChU tjch cong ty di vâi Giám dc 

3. Các Quyt djnh cUa Chü tjch cong ty: 

BIEU sO 4 
THÔNG KE CAC QUYET DNH CUA CHU TECH CONG TY 

(Chi nêu torn tat các cu(3c hQp quan trQng, có tác dç5ng dIn hogt dç3ng san xuât kinh 
doanh và dáu ttc caa doanh nghip) 

TT  S van bàn Ngày Ni dung (neu torn tt ni dung chInh cüa van bàn) 

01 71/ QD- 
 XSKT 

20/01/2020 Phê duyt qu tin luo'ng thrc hin cüa NgrnM lao dng 
näm 2019. 

02 
151/ QD- 

XSKT 
20/3/2020 Phê duyt k hoch lao dng näm 2020. 

03 
155/ 

 XSKT 
23/3/2020 Phê duyt qu tin luong k hoch cUa Nguôi lao dng 

nàm 2020 

04 
242/QD- 

 XSKT 
03/6/2020 Ban hành Quy ch Cong tác thi dua, khen thuâng cüa 

cOng ty XSKT Trà vinh. 

05 
354'QD 
XSKT 

08/3/2020 
Quy& djnh phê duyt rà soát, b sung quy hotch ngui 
quãn 1 Cong ty TNHH MTV XSKT Trà Vinh giai 
doan 20 16-2020 

06 
506/QD- 

 XSKT 
02/11/2020 Quyt djnh ban hành quy djnh quãn l và sr ding con 

dâu 

07 
521/QD- 

 XSKT 
11/6/2020 Quyt djnh v vic thành 1p Van phông dti din thuc 

COng ty XSKT Trà Vinh 

08 
522/QD 
XSKT 

11/6/2020 

Quyt djrih v vic chm dirt hott dng Trtm dti din 
thuc COng ty TNHH MTV X s kin thi& Trà Vinh 

09 
53 1/QD- 

 XSKT 
11/11/2020 Quyt djnh v vic ban hành quy ch th chi'rc và hott 

dng cüa Van phông di din ti Tp. HCM 

10 
550,'QD- 

 XSKT 
18/11/2020 Quy& djnh ban hành quy djnh tiêu chI và thang dim 

thi dua 

569/QD- 
XSKT 

12/7/2020 Quyt djnh dánh giá, phân loii mi'rc d hoàn thành 
nhim viii ngrnM quãn 1 nàm 2020 
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TT SI van ban Ngày Ni dung (neu torn tht ni dung chinh cüa van ban) 

12 
620/QD- 
XSKT 

31/12/2020 
Quy& djnh v vic thanh 1 tài san c djnh 

III. HOAT DQNG CUA KIEM SOAT VIEN CUA DOANH NGHI1P 

1. Hott dng giám sat cüa Kim soát viên: Xây dçrng K hotch hot dng t1rng qu. 
Ngoài nhim vi thirc hin ké hoach cong tác cüa Kiêm soát viên näm 2020 theo kê 
hotch, thirc hin các nhim vi khác theo quy djnh ti Diêu 1 to chirc và hott dng cüa 
Cong ty, Quy chê hoit dng cüa Kiêm soát viên cth dugc UBND tinh phê duyt và theo 
yêu câu, quyêt djnh cüa UBND tinh. 

2. Các báo cáo cUa Ban kim soát hotc Kim soát viên: 

- Thm djnh báo cáo kim soát tinh hInh hott dng kinh doanh x s näm 2020. 
Vic thirc hin chê d tái chInh, phân phôi thu nhp, trIch 1p và sir diing các qu5 näm 
2020 cUa Cong ty theo dUng quy djnh. 

- Kim tra, giám sat hott dng kinh doanh x sé cUa Cong ty v vic chp hành các 
chInh sách, chê d cUa Nhà nuOc (th?c hin thrnmg xuyên trong näm), bao gôm: 

+ Xem xét tInh hqp 1 cUa các van ban quãn 1 ni b cUa Cong ty cia ban hành và 
vic triên khai th?c hin các Van bàn quy phtm pháp 1ut cUa Nhà nuó'c có lien quan den 
hot dng san xuât kinh doanh cUa COng ty trong näm 2020. 

+ Giám sat vic gUi các Báo cáo tài chinh và báo cáo thng kê cui qu dn UBND 
tinh và các co quan khác lien quan. 

+ Báo cáo UBND Tinh v tInh hInh tài chInh cUa COng ty và cOng tác quãn 1 diu 
hành cUa Giám dOc COng ty näm 2020. 

BIEU sO 5 
THÔNG KE CAC BAO CÁO CUA KIEM SOAT VIEN 

(Chi nêu torn tat các các báo cáo quan trQng, cO tác d5ng dê'n hoçit dç5ng san xuá't kinh 
doanh và dâu tw cáa doanh nghip) 

TT S van ban Ngày Ni dung (neu tOrn tt ni dung chInh cUa van ban) 

01 82/ BC- KSV 06/02/2020 Kim soát tInh hInh HDKD XSKT qul IV/2019. 

02 83/KH-KSV 06/02/2020 K hotch cong tác cUa Kim soát viên näm 2020. 

03 103/ BC- KSV 17/02/2020 Báo cáo tOrn tht Kim soát tl hl HDKD XSKT 
narn 2019. 

04 104/ BC- KSV 17/02/2020 Kim soát tInh hInh HDKD XSKT näm 2019. 

05 202/ BC- KSV 27/4/2020 
Báo cáo torn tht Kim soát tInh hInh HDKD XSKT Qul 
I nam 2020. 

06 203/ BC- KSV 27/4/2020 Kim soát tInh hInh HDKD XSKT Qul 1/2020 
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? " 

Phim Phil Quôc 

CONG TV 
TNHH 

MOT THANH VIEN 

XOSOKIENTHI 

TlNHTR NU 

Thanh Tarn 

TT  S van ban Ngày NIi dung (nêu tern tt ni dung chInh cüa van ban) 

07 321/ BC- KSV 22/7/2020 Kim soát tInh hInh HDKD XSKT Qul 11/2020 

08 470/ BC-KSV 23/10/2020 Kim soát tInh hInh HDKD XSKT Qul 111/2020. 

09 473/ KH-KSV 26/10/2020 K hotch kim soát thuà'ng xuyên theo chuyên d v 
thrc hin nhim viii các phông thuc Cong ty cUa Kiêm 
soát viên. 

IV. THÔNG TIN YE CAC BEN cO LIEN QUAN 

1. Danh sách các ben có lien quan cüa doanh nghip. 

2. Thông tin v giao djch vâi các ben có lien quan. 

BIEU sO 6 
THÔNG KE yE CAC GIAO D!CH  VOl CAC BEN LIEN QUAN 

(Chi nêu torn tt các giao dich quan trQng, CO tác t45ng dIn ho cit dç5ng san xuát kinh 
doanh và dáu tu' cia doanh nghip) 

TT Ben lien quan Ni dung giao djch Giá tn giao djch 

(1) (2) (3) (4) 

Giãi thich: 

(2): Ghi rO ten cUa ben th?c hin giao djch; 

(3): Ghi rO ni dung giao djch (Vi dxi: Hçp dng kinh t, Hyp dng cho vay, HQ'p 
dôngdivay...); 

(4): Ghi rO giá trj giao djch (Vi dxi: T dng, nghln USD...) 

Lap bang ,- 1TJCH CONG TY 
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