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BAO CÁO CUA BAN KIEM TOAN NQI BQ 
TA! I&I HO! BONG cO BONG THIYUNG NIEN NAM 2021 

Thirc hin nhim v1t theo quy djnh tai Lust doanh nghip; Diu I cüa Tang 
cOng ty c phân bão hiêm Petrolimex, Quy chê to chirc vá hoat dOng cüa Ban Kiêm 
toán ni bô và các quy djnh hin hành, Ban Kiêm toán ni b báo cáo Dai  hi dong 
Co dOng nhung ni dung chInh nhu sau: 

I. HOAT BQNG CUA BAN KIEM TOAN NQI BQ TRONG NAM 2020 

Tr närn 2017, PJICO thirc hin chuyn di mO hmnh quán 1 theo dim b Diu 
134 ccia Lut Doanh nghip so 68/2014/QH13. HDQT TCTy dâ ban hành "Quy chê 
to chxc và hoat dng cüa Ban KTNB" vào tháng 10 nàm 2017 nhäm dam bão toàn 
b chcrc nang nhim vi cCia Ban kiêm soát vn tiêp tic &rçvc thiic hiên tai  Quy chê 
nay theo dung quy dnh ci1a pháp 1ut, diêu lé và quy djnh cüa Tong cOng ty. 
Ban kiêm Loan ni b cO 07 nguäi trong do gôm 01 Phii trách Ban và 06 can b dâ 
thrc hin nhng cong vic nhu sau: 
- Xây drng kê hoch/chuong trInh kiêm tra, kiêm soát theo phê duyt ca I-IDQT. 
Triên khai thirc hin dung chüc trách, nhiêm vii theo quy djnh cUa pháp 1ut, diêu 1, 
quy ché va quy djnh cüa Tng cong ty. 
- Trtrc tiêp và phOi hcip vôi cac bO phân chic näng ciia Tong cong ty, kiêrn tra. 
giám sat vic tuân thu cac quy djnh cüa Pháp 1ut, Diu I, các nghj quyêt cüa 
DHDCD, ngh quyêt HDQT vã cac quy djnh quãn E ni bO cUa Tong Cong ty; Kiêrn 
tra, kiêm soát, ngän ngra, giám sat phát hin sai sot, hn ché trong các hoat dng cüa 
Tong cong ty. 
- Thâm djnh báo cáo kt qua kinh doanh, báo cáo tài chinh và các báo cáo dnh 
kS' khác. Phân tIch dánh giá tInh hInh tài chinh, hiu qua hoat dng, khâ nang báo 
toán, phát triên vOn và nhtthg rCti ro trong yu. 
- Dê xuât các bin pháp khAc phiic nhthig sai sot trong kiêrn toán. Kiên nghi xcr 
I nhcng vi pham; giám sat. dánh giá vâ theo dOi hoat dng khAc phic nhng ton tai 
d phát hin. 
- Tham dr các phiên hop HDQT, Ban diêu hành Co lien quan den cong tác KTNB 
dê tham gia gOp kiên ye djnh huOng diêu hành kinh doanh, quán 1 tài chinh và 
hoàn thin các quy chê quãn 1. 
- Thung xuyên trao d6i, ph6i hp vâi Ban TGD và cac phOng ban lien quan 
trong vic theo dOi, to chüc kiêm soát boat dng cüa lông cong ty vâ kjp thi thông 
báo vâi Ban diêu hành nhUng rCji ro lam âith hix&ng den lqi Ich cüa cO dông và kiên 
nghj nhüng giái pháp xr 1. 
- Djnh kS'  thc hin va gcri báo cáo theo qu' dnh tai  Quy chê cüa Ban kiêm toán 
ni b tOi Hi dông quãn trl,  Tong giám dOc diêu hành vâi kiên nghj cii the. Các kiên 
ngh cüa Ban kiêm toán ni b d dtrcic HDQT và Ban diêu hành xem xét, nghiên 
cCru, th.rc hiên. 
- Thrc hin các báo cáo theo yêu câu cCia CO dông Ian. 
- TrInh Dai  hçi dOng cô dOng và HDQT hra chpn Cong ty TNHH Deloitte thrc 
hn kiêm toán báo cáo tài chmnh 2020 cüa TCTy. 
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- Các thành viên cUa Ban kim toán nOi  bi thirc hin nhim vi1 mOt each trung 
thi,rc, can trQng và không can tth tài hoat dng san xuât kinh doanh cUa Tong cong ty. 

II. KET QUA CONG TAC GIAM SAT 

1. Thm dnh báo cáo tài chInh: 
- Vic ghi chép, kru trO chirng tr, h thông thông tin kê toán và 1p so sách ké 
toán di.rçic thrc hin theo quy djnh hin hành. Các chi tiêu cüa báo cáo tài chInh tai 
thai diem ngày 3 1/12/2020 phU hcip vài Quy djnh hin hank 
- Xét trên khIa canh  trong yêu, báo cáo tài chinh dã phán ánh trung thirc và hcip 
1 tinh hInhtài chInh cüa lông cong ty tai  ngày 31/12/2020. 
- Môt sO chi tiêu tài chInh co ban trong báo cáo tài chInh: 

STT Chi tiêu Dvt Nàm 2020 Nm 2019 

I Tong tãi san Tr.dng 6.118.518 5.842.839 

I Tài san ngân han Tr.dng 5.119.420 4.995.641 

2 Tài san dài han Tr.dng 999.098 847.197 

3 Li th thLrang rnai Tr.dong 

II Tong ngun vn Tr.dng 6.118.518 5.842.839 

I Nq phãi Ira Tr.dng 4.638.792 4.305.155 

2 Ngun vn ch sà hQu Tr.dng 1.479.726 1.537.683 

3 Lçi Ich c dông thiu s6 Tr.dng 

III Khä nng thanh toán 

I H s thanh toãn ngin han Ln I, 1 1 1,17 

2 He s thanh loan nhanh Ln 0,63 0,67 

IV Corcáungunvn 

Nq phãi trâ/Tng nguÔn v6n 75,82 73,68 

2 Ngun v6n chO sâ hthi/Tng ngun vn % 24,18 26,32 

V Khä nng sinh Iôi 

I Li nhun sau thu& Tr.dng 1 75461 162.607 

2 ROE (1$' suAt LNST/Vn CSH) % I I 86 10,57 

3 ROA (19 sut LNST/Tng tài san) % 2,87 2,78 

VI Li co bàn trên có phiu Dng 1.651 1.502 

Tlnh hInh thuc hin k hoich nãm: 
Tong doanh thu 4.145,8 t' dong dat  119,5% ké hoach näm, tang trixàng 13,1% 

cüng ks'. Trong do, doanh thu phi bâo hiêm gôc dat  3.508,6 t' dOng, hoàn thành 
120,9% kê hoach. 
- T6ng 1i nhun truOc thus là 2 16,9 t' dng, dat  120 % kê hoach và tang 8% so 
vOi närn 2019. 

Lgi nhun sau thuê dat  175,5 t dông tang 7,9% so vOi cüng kS'. 
T suât lqi nhun sau thuê nàm 2020 trên von chU sâ hu là 11,86%. 
Lãi cci bàn trên cO phiêu là 1.65 1 dông/CP (nàm 2019 là 1.502 d/CP). 
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- Dam bão t l c tcrc trã cho các c dông nãm 2020 là 12%, lông cong ty dã 
tam Crng 10%  tháng 12/2020. 
- Giá cô phiêu dong cCra ngày 30/12/2020 là 21.650d/CP (gia dóng cCra 
28/12/2019 là 16.199d/CP) tAng 33,6% so vOi du nAm 
- Các qu5 dir phong duçic trich 1p day dü; QuS'  dir phông nghip vi,i duçic trich 
1p bô sung 334,7 t dông. 

2. Báo cáo dánh giá v giao d!ch  giüa Tong cong ty vói cc thanh viên H1)QT 
và nguôi lien quan 

Giá trj giao djch rOng cCia các thành viên 1-IDQT vOi Thng cong ty nhu sau: 

SIT Thành viên HDQT 

Ca nhân VA fli.TY 

lien quan 
Doanh nghip lien quan 

So hrcmg 
(HP) 

Giá trl 
(triu 
dng) 

S krçing 
Giá trj 
(triu 
d6ng) 
568.533 
239.465 

118.177 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1dm Ngçc NArn 
DàoNamHAi 
Pham Thanh HAi 
Lee Jea Hoon 
NguynMnhLinh 
TrrcingDiuLinh 
Trjnh Thj Qu'nh Hucmg 

5 5,2 

17.684 
18.411 

712 

Các giao djch cCia doanh nghip lien quan den thành viên HDQT n&m trong hçp tác 
chiên krçic vA h trçl phát triên trong h sinh thai kinh doanh cUa Tong cong ty. 

3. Kt qua giám sat di vói Tng cong ty: 

3.1. Kt quA giám sAt di vói Hi dông quAn trj 

a. T chfrc hçp và ban hãnh Ngh quyt: 

- 1-1i dng quAn trl dA to chirc hoat dng theo dung quy djnh cüa Diu 1, Lut 
doanh nghip. Các cuOc  hQp cUa Hi dông quAn trj duçic duy trI dêu dn theo dung 
quy djnh. NArn 2020, Hi dông quAn trj dA barn sat djnh huâng ciia Nghj quyet Dai 
hOi dOng cO dông và tinh hinh thi.rc tê cüa Tng cong ty dê triên khai các Nghj quyêt 
thuc hin. 
- I-IDQT cIA t chrc hçp 05 phiên, ban hAnh 14 Nghj quyêt, 23 quyêt djnh dê quyet 
djnh cAc nOi  dung thuc chrc trách, nhim vii cüa HDQT trong cOng tác chi dao,  quAn 
l, giáin sat các hoat dng cUa lông cong ty. 

b. Kt quA thrc hin cAc nhim vu trQng tam: 

- HoAn thành cAc chi tiêu k hoach kinh doanh, k hoach tAi chInh tng hçip theo 
dinh h.râng cüa Dai  hi dOng cô dong và HOi  dOng quAn trj nAm 2020. 
- Duy tn nhjp diu tAng truâng, nâng cao tIch 1üy tài chInh cho nhung nAm tiêp 
theo. 
- Duy tn, cAi thin két qua xêp hang tin nhim quôc tê B+ duqc AM.Best nâng 
triên v9ng tr "in djnh" len "tIch crc". 
- TruyCn thông hInh Anh, quAng bá thucng hiu vA tiêp tc nâng cao giá trj vAn 
boa Doanh nghip cüa PJICO. 
- HoAn thành vic hoach djrth chiên hrgc phát triên Cong ngh thông tin cUa 
PJICO giai doan 20 19-2024 tam nhIn 2030. 



- Tip tiic du tu cong ngh Insurtech: trin khai các Crng dung gia tang tuong tác 
online vài khách hang, phát triên kênh ban hang sO, phát triên h thông ho trçi ra quyêt 
djnh, ho trçi diu hành. 
- Mt so han chê cüa Tng cong ty duqc Doàn Kim toán nhà ntràc, Kim toán 
ni b chi ra can duçic khAc phc va có bin pháp xir l dirt diem. 
Tang quan: HDQT dâ hoach djnh chiên krqc phü hçp, chi dao  t chcrc kinh doanh 
Co h th6ng, tang cuing an toàn tài chinh dam báo và gia tang li Ich cho khách hang, 
cô dông, nguii lao dông và tang dOng gOp ngân sách Nha nuâc. 

3.2. Kêt qua giám sat dôi vói Tong Giám d6c ditu hãnh và các can b quãn I' 
klthc: 

Hoat dong cüa Ban Diu hành v ca ban dA tuân thu Diu 1, Nghj quyt 
DHDCD va I-IDQT TCTy; Chü dong trin khai dng b các giâi pháp v cci ch kinh 
doanh, thl tris?mg, nhân s,r, tài chInh, cong ngh thông tin, quáng cáo, khuyn mai, 
phân tan rüi ro. .d tic hin các chü tri.rcYng Ian, các chucing trinh cUa DHDCD, 
I-LDQT; Cp nht cac qui trInh quãn I d chuyên nghip hOa các nghip vi.i. 

Kt qua dat  duc: 
- Hoàn thành k hoach HDQT giao; 
- Phát trin th truâng qua mang hrài cCia Petrolimex, kênh Bancassuarance. 
Online Sale; Telesale; các t6 ch(rc tài chinh 
- Trin khai kjp thii các chuong trInh cüa Hi d6ng quán trj; 
- Chit hrang khai thác, djch vu &rçic tang len; 
- Phát trin các phAn mm h tra mô rng kénh khai thác, h trçi các nghip vi 
Tái bão him; 
- Nq phâi thu duçic kim soát trong ngung hçip I theo quy djnh hin hành cUa 
Bô Tài chinh; 
- Nhiing tn tai, han ch duçc neu ra bôi các doán kim tra: Kiêm toán nhà nirâc, 
Kim toán ni bO...  dA trng buàc dtxcic khc phic. 

3.3. Báo cáo dánh giá sr phi hçrp giüa Thãnh viên HDQT d(c lop, Tong (,iárn 
doe diu hành và c dong: 

Hi d6ng quãn trj, Ban diu hành, Thành viên HDQT dc 1p dã thuc hin dung 
chrc nãng, nhim vv cüa minh dA duoc quy djnh theo Lut doanh nghip, Di&u l và 
các quy ch quán trj ni b cüa Tcty. Cüng nhau phM hcip trong viêc hoach djnh, 
quãn trj, diu hanh, kim soát Tng cong ty. Các yêu cu cUa c dông dixçic Tng 
cOng ty thrc hin day dü theo quy djnh cüa Pháp lut hin hanh. T6ng cOng ty dang 
th.rc hin "Quy ch ph6i hçip kim tra, kim toán, kim soát" d tang cuvng vic phM 
hçip, nâng cao hiu qua kim soát va tit kim nguSn lc. 
Thành vien HDQT dc 1p thrc hin nhim vi mt each trung thuc, can trong vI miic 
tiêu phát triên chung cUa TOng cOng ty và không can trâ hoat dng cüa HDQT, Ban 
diêu hành. 

Ill. QUAN TRI RUI RO 

1. Drnh huOng chung: 

Bang cách quán l' hiu qua rcii ro hiu qua dira trên nn tang tn thrc, cO k' lut, 
PJICO luôn dam báo nguOn lirc san sang dé dáp crng yêu câu bOi thuang cüa khách 
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hang, bão toàn vn gop cho cô dông và thijc hin nghia vi dôi vôi nhUng nguèi lien 
quan. 

2. Quy trmnh 

PJICO nhn din các rCti ro xãy ra trong các tin trmnh kinh doanh nhu phát 
trin san phm, khai thác, tãi bão hiêm, dâu tir, giám djnh, bôi thu?xng. . . và chi tiêt 
den trng nghip vit dê tiên hánh do hthng rüi ro, xác 1p khâu vj, giãi pháp giám thiêu 
và giám sat thirc hin. 

3. Mo hlnh quãn trl rüi ro 

PJICO dang áp dtng mô hInh Ba tuyn phang v và lien t1c hoàn thin: 

Tuyn thu nht bao gm hoat dng kim soát ni b duoc thit 1p trong các 
Quy tAc nghip vv,  Quy che,quy trInh kinh doanh (ISO), kê hoach kinh doanh, h 
thông djnh mic... cüa dan vj, PhOng, Ban. Nhiêu quy tãc duçic so hóa ngay trong các 
Business Rules cüa các 1mg ding hoc dixqc các thiêt bj giám sat. Drçic quân 1 cac 
cap soát xét, xác nhn thurng xuyên. 

Tuyn phông v thir hai, tuyn nay gm các BO phn chirc nAng kim soát 
va giám sat &rçYc Ban diêu hành thiêt 1p nhx Phong Kê toán, Phông Kiêm soát ni 
bO, Phông quãn tr nçi và rüi ro tài san... nhAm dam báo vic tuân thu và hiu qua cüa 
các quy trInh và hoat dng nhir: kiêm soát tài chInh, darn báo an ninh, quãn l' rüi 
ro, quân 1 chat krçrng . . . Các b phn nay có trách nhim quán 1 rCti ro chung cho 
toàn doanh nghip và tuân thü; duqc thiêt 1p dé cung cô, xay dung giám sat bâo v 
vông 1 và dam bão rang vông bão v 1 dã duçic thiêt kê phü hçip ye quy trinh, bin 
pháp kiêm soát vâ hoat dng dung nhi.r djnh hi.ràng. 

Các b phn trên Co th tharn gia vào vic scra di và xay dirng h thng quãn trj rcii 
ro, kiêrn soat ni b va tham gia vào h trçl hoat dOng  cüa vông bão v 1. 

Thirc hin kim tra va quãn l' rüi ro tác nghip hoat dng kinh doanh bâo him (dua 
ra cânh báo rüi ro, phOng chông triic Igi, phong chông gian 1n...). 

Xây drng các quy djnh thirc hin vic kim soát ni b nhu kim tra tInh tuân thU các 
quy trInh, huàng dan... 

Tang ci.rng cong tác kim tra, hu kim tra qua trinh kinh doanh nhix khai thác, giám 
djnh, bôi thuing . . . dua ra các kiên nghj dê khäc phtc nhUng ton t?i,  thiêu sot. 

Tuyn phong v thu ba ià Ban kim toán ni b. Thi,rc hin kim tra vâ kim 
toán dOc  1p dôi vài yang 1 vâ 2. Ban Kiem toán nOi  b dam bâo sr hiu qua cCia h 
thông quãn trj, quãn 1 rUi ro va kiêm soát nOi  b, bao gôm cá vic dánh giá rnt cách 
dc 1p cách thrc ma hai tuyên phông thU dâu tiên thirc hin mic tiêu quan l' rUi ro 
và kiêm soát. 

4. Các rüi ro trQng yu và phu'ong thirc quãn trj 

Rüi ro bão him: RUi ro gn lin vâi kinh doanhbâo hirn và xãy ra khi t l 
chi trã bôi thixâng cao han han 1 bôi thi.rng dr kiên. PJICO thrc hin Phuang 
thUc giám thiêu và lien tile hoàn thin các giái pháp: Nângcao chat lucmg djnh phi, 
xác 1p ngung rUi ro dira trên thông kê kinh nghim t 1 bôi thu?ng, và chi phi khai 
thác; Phân tan rUi ro qua hoat dng tai bão hiêm... 

Rüi ro th trlrông: Nguy cor giãm giá trj tài san du tu chU yu do bin dcng lãi 
suât dâu tu cUa tién gUi, hoc biên dng bat lçii cUa giá cO phiêu. Giá trj rUi ro nay 



dugc do kthng bang mOt  s mô hinh ph bin nhu thôi hxcng binh quân. Market 
VAR. . . va giãm thiêu thông qua vic da dang hóa danh muc dâu tu. 

Rüi ro tin diing: Do là khã näng không thanh toán hoc thanh toán không dting 
han các khoán nçx cho PJICO, nç cüa các dôi tác. PJICO dã xây dirng và lien t%lc xác 
1p các giâi hn nq den nhóm khách hang trên c sâ các b dánh giá tin nhim khách 
hang d giám thiêu rüi ro nay. 

Rüi ro thanh khoàn: là rüi ro do dOng tin không dam bâo thanh toán nghTa vii 
nq. PJICO thrc hin giám sat giao djch tiên t hang ngày, hang qu dánh giá biên khà 
nang thanh toán, hcip tác vol các ngân hang .. . dê ho trçl, giâm rii ro cüa hoat dong 
nay. 

Quan tr rüi ro tác nghip: RUi ro các quy trInh kinh doanh duqc 1p chua phi 
hcrp, li ciia nhüng nguOi thrc hin hoc do li cüa h thông may móc. Hang nãm, 
PJICO thrc hin soát xét dánh giá lai,  bô sung các quy trinh nhi.r ISO, KPI, Business 
Rules... chua phü hçip; Xây drng he thông chông sôc, giâm lôi, dr phOng cho các h 
thông cong ngh thông tin dé giãm thiêu rüi ro nay. 

5. Biên khã näng thanh toán 

TInh dn tháng 31/12/2020, biên khá näng thanh toán cüa PGI là 120%/biên khá 
näng thanh toán tôi thiêu theo yêu câu cüa B Tài chInh. 

6. Quãn J rüi ro v thud và tuân thu 

PJICO xác 1p  chInh sách luôn tuân thu các quy djnh cüa Nhâ rnrOc: 

Duy tn mi quan h trung thrc và minh bach  vOl ca quan thu& 

Tuân thu quy djnh v cOng b thông tin và minh bach, 

- Nâng cao näng hrc thrc hành quân l thông qua các khóa dào tao,  tp humn 
thung xuyên ye thuê. 

7. Xp hang tin nhtEm: 

A.M. Best tái khang djnh nãng ltrc tài chInh (FSR) mrc B+ (T6t) va nàng Iirc 
tin di,tng dài han  cua to chirc phát hành (ICR) mcrc B+; nâng trin vçng tr on djnh 
len mirc: TIch ctrc. 

IV. Kim soát nôi b 

Hoat dOng  kinh doanh cüa PJICO duçc kim soát các miic tiêu chInh: c1 tin cy 
các báo cáo, tinh hiu qua hiu hrc cUa quán l, tinh tuân thu. Kiêm soát nOi bO duqc 
thiêt 1p tat cã các bô phn quãn l tr I-IDQT den tn các diem phát sinh nghip vii 
cüa các cong ty thành viên. Các thành phân kim soát g6m: 

1. Môi trub'ng kim soát 

Xây ding h th6ng Quy ch& Quy dlnh,  Quy trInh ISO, h th6ng KPIs 

Thành 1p Ban kim toán bô do thành viên HDQT dc lap phv trách. 

Ban hành chCrc nAng nhim vu và Quy ch hoat dng cüa Ban kim toán. 

Thit 1p h tMng cong ngh thông tin h trci. 

2. Dánh giá rüi ro 

Dánh giá các nguy co ben trong & ben ngoài de doa dn vic hoè.n thành các 
muc tiêu kinh doanh. 



Xác lap cac muc tiêu, k hoach kim soát phü hqp. 

Nhn din rüi ro, do krng tn suit và m(ic d rCii ro tuang üng. 

Dánh giá giãi pháp phông ngira. 

3. Hoat dông kim soát 

Thit 1p quy djnh, thU tuc, quy trinh, t chc trin khai k hoach kiêm soát dê 
giUp phát hin và ngän ngra các rUi ro. 

4. Thông tin và truyn thông 

Truyn dat  dUng thông tin ki&m soát dn dUng ngui vao dUng th?i dim d diu 
chinh và phông ngra. 

Thirc hin cong b nhUng rUi ro cho nhà du tu theo quy djnh. 

5. Giám sat 

Theo döi thithng xuyên, lien tijc kt qua vic khc phiic sau khi kim soát. 

V. MEN NGH! vA ICE HOJCH THI)C HIN NIIIM VIJ CUA BAN 
KIEM TOAN NQI BQ NAM 2021 

1. Kin ngh di voi Tong cong ty: 

- Tang vn chU sâ htu bAng nhcng phwing thirc phU hcrp d nâng cao nãng km 
tài chInh, dáp üng nhu câu tang tnthng, 

- DAy nhanh tin d trin thai các dr an cong ngh thông tin theo chin krqc dã 
hoch djnh. Dc bit là các dtr an phân mêm nâng cao nang hrc khai thác và phông 
chông trVc Igi bâo hiêm, 

- DAy math  cong tác dir báo v quy rno, t6c d tang tri.rông, rUi ro cUa tUng nhóm 
nghip vi cã ye doanh thu và hiu qua dê tir do dua ra giái pháp cit the, 

- Hoàn thin h thng quãn l danh miic dAu tu theo huâng dam bâo thanh toán 
dUng han  các yêu câu cUa khách hang, tôi uu hóa hiu qua dâu ti.x và giâm thiêu rUi 
ro thj trithng, 

- Tang cung cong tác quãn l chi phi, xi 1' các khoán ng xAu, nq khó dôi dâ 
phát sinh và han  chê vic phát sinh các khoàn ng xâu trong thai gian tâi, 

- Thrc hin khAc phiic các nti dung khuyn nghj cUa các doàn kim tra, kim 
tOán. 

2. K hoach thuc hiên nhiêm vu cüa Ban Kim tom ni b nàm 2021 

- Thng xuyen tham gia cUng HDQT, Ban diu hành kim soát quãn l vic 
hoàn thin h thông các quy djnh (quy chê, quy djnh, quy trInh quân l, djnh m(xc chi 
phi kinh doanh) ye quân trj ni bO Tong cOng ty; 

- Giám sat vic thrc hin quy djnh cUa Pháp lu.t, diu I Tng cong ty, nghj quy& 
DHDCD, nghj quyet HDQT và các quy ché, quy djnh, quy trInh quân l ni bc cUa 
Tong cOng ty; Các giài pháp ci;i the d tO chirc triên khai thi;rc hin kê hoach san xuât 
kinh doanh näm 2021 mt cách hiu qua ye: ca chê kinh doanh, quãn l chi phi, cOng 
ng, hóa dcm an chi, dâu tu, tái bão hiêm, to chrc lao dng tiên luong, tài chInh k 
toán, cOng ngh thông tin... nhãm tAng khâ nAng cnh tranh, nâng cao nAng suât lao 
dOng, hiu qua hoat dng, phân dâu hoàn thành tot cAc chi tiêu kê hoach tài chInh 
kinh doanh näm 2020 ducic DHDCD giao; 
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Trn I uynh Huong 

Thirc hin kim Loan theo k hoach duçic Chü tch HDQT phê duyt. 

- Kim soát chuyén d trén Co sâ thrc dja tai  mçt vài don v và tr báo cáo cüa 
các Phông ch(rc nang cüa lông Cong ty. 

- Tip tVc  phi hcip cht ch vài Ban diu hành cüng nhu các Phong/Ban d tAng 
ctrng trao dôi, huâng dan nghip vit; kim tra vã giám sat các hoat dng cüa Tong 
cong ty nhAm sam phát hin cac vi pham, thiêu sOt dê chân chinh kjp thai tuAn thu 
quy djnh. 

- Thirc hin cac báo cáo theo yêu cu cüa c dông lan. 

- Nang cao nAng 1rc cüa Ban qua vic dào tao  ni bO các thânh viên và irng ding 
cong ngh cho hoat dOng  cüa Ban. 

Thay mt Ban kim toán nOi bO, tôi xin kmnh chi'tc các Qu' c dông và Qu vl 
di biêu sirc khOe, hanh  phic va thãnh cOng.!. 

THANH VIEN HDQT DQC LAP 
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