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NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                 Số:…./…..     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2019 

 
BÁO CÁO 

 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018  

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019. 

 
Kính thưa quý vị đại biểu, 

Thưa các quý vị cổ đông của Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học TP. Hồ Chí Minh, 

Thưa toàn thể Đại hội, 

       Trước tiên, tôi xin thay mặt Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố 

Hồ Chí Minh trân trọng chào mừng các quý cổ đông đã về dự Đại hội đồng cổ đông năm 

2019 của Công ty và rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty 

được củng cố và phát triển. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội các nội dung như 

sau: 

 
I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

1. Tình hình nhân sự: 

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 

14/4/2018 bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, gồm có những thành viên sau: 

1- Ông Lê Huy – Chủ tịch HĐQT. 

2- Ông Từ Trung Đan – thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. 

3- Ông Trần Lê Quang – thành viên HĐQT. 

4- Bà Lê Thị Phương Hảo – thành viên HĐQT. 

5- Ông Phan Xuân Hiến – thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc. 

Trong đó, có 02 thành viên kiêm nhiệm và 03 thành viên không điều hành. 

 

2. Tình hình hoạt động: 

2.1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2018: 

 Trong năm 2018, HĐQT họp định kỳ và đột xuất để ban hành các quyết định cần 

thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các quyết định quan trọng đã được 

thông qua như sau: 
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ST

T 

Số Ngày Nội dung 

1 

 

 

 

 

01/NQHĐQT/2018 08/01/2018 Thông qua các vấn đề sau: 

- Đơn giá tiền lương năm 2017. 

- Kết quả kinh doanh BCTC hợp nhất. 

- Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ. 

- Tạm duyệt đơn giá tiền lương năm 2018. 

- Thực hiện thù lao HĐQT, BKS, Thư ký công ty 

năm 2017 và kế hoạch năm 2018. 

- Xử lý kiểm kê năm 2017 

- Chỉ tiêu kế hoạch 2017. 

2 02/NQHĐQT/2018 17/01/2018 - Thay đổi người CBTT từ Bà Phạm Nhật Quyên 

sang Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh. 

 

3 

 

03/NQHĐQT/2018 

 

20/3/2018 

- Thông qua kết quả kinh doanh ước thực hiện trong 

quý 1/2018. 

- Một số công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 

2018 

4 04/NQHĐQT/2018 03/4/2018 - Thông qua các văn bản, tài liệu, nội dung, công việc 

chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018. 

- Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm của 

Ông Đỗ Thành Lâm và sẽ trình Đại hội đồng cổ 

đông thường niên ngày 14/4/2018 về việc miễn 

nhiệm Ông Đỗ Thành Lâm. 

5 05/NQHĐQT/2018 19/6/2018 - Thông qua việc chọn Cty TNHH kiểm toán và Kế 

toán AAC làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018. 

6 06/NQHĐQT/2018 06/7/2018 - Thông qua kết quả kinh doanh ước thực hiện 06 

tháng đầu năm 2018 

7 07/NQHĐQT/2018 30/7/2018 - Thống nhất đề xuất bổ sung nhân sự Công ty: 

+ Bà Đỗ Thị Thanh Bình giữ chức vụ Phó Tổng 

Giám đốc 

+ Ông Mai Tấn Phát giữ chức vụ Trưởng phòng 

Thiết bị  

8 08/NQHĐQT/2018 31/8/2018 - Thông qua việc thanh lý 01 xe vận tải nhẹ hiệu KIA 
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và mua 01 xe tải có tải trọng 2.000kg với giá dự kiến 

700.000.000đ phục vụ vận chuyển hàng hóa Công ty. 

9 01/QĐ-HĐQT 19/9/2018 - Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thanh Bình giữ chức vụ Phó 

Tổng Giám đốc, thời gian giữ chức vụ theo nhiệm kỳ 

Đại hội cổ đông 2015 – 2020. 

10 09/NQHĐQT/2018 10/10/2018 - Thông qua kết quả SX-KD ước thực hiện 9 tháng 

đầu năm 2018: Doanh thu: 296,7 tỷ đồng và LNTT: 

15,74 tỷ đồng. 

- Thông qua một số nội dung khác. 

 

2.2 Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc: 

- Hội đồng quản trị tuân thủ và thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định hiện 

hành.  

- Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban 

Tổng Giám đốc, đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều 

lệ và quy chế quản trị trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT. 

- Hội đồng quản trị xem xét các báo cáo tài chính tháng, quý, năm và Tổng Giám 

đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. Hội đồng quản trị kịp thời hỗ trợ và chỉ đạo 

Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty. 

 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

THƯỜNG NIÊN NĂM 2018: 

1. Các công việc trọng tâm năm 2018: 

- Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 

2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đề ra. 

- Bảo toàn, phát triển và sử dụng nguồn vốn hiệu quả. 

- Tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức của công ty. Quan tâm việc bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên, cán bộ quản lý…đặc biệt là 

đội ngũ bán hàng. 

- Tuân thủ quy chế, quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế hoạt động của công 

ty. 
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2. Kết quả kinh doanh năm 2018:  

 

                                                                                                                                                   

ĐVT: tỷ đồng 

STT CHỈ TIÊU 
Thực hiện 

năm 2017 

Kế hoạch 

năm 2018 

Thực hiện năm 2018 

Thực 

hiện 

% TH 2018 

/ 2017 

% TH 2018/ 

KH 2018 

1 Doanh thu 373,80 335 386,73 103,46 115,44 

2 Chi phí 357,83 319,2 367,67 102,75 115,18 

3 Lợi nhuận trước thuế 15,97 15,8 19,06 119,35 120,63 

4 Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) 13  13  13  100% 100.0% 

 

2. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018. 

Tiền lương, Tổng Giám đốc công ty năm 2018: 

2.1 Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký của Công ty năm 

2018 là 5% lợi nhuận sau thuế theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2018 đã thông qua. 

   2.2 Tiền lương Tổng Giám đốc công ty năm 2018 là bậc 1 theo thang bảng lương 

của công ty năm 2018. 

 

3. Chi cổ tức năm 2018: 

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng 

quản trị Công ty đề nghị cổ tức năm 2018 là 13%/mệnh giá cổ phiếu (tức 1.300 đồng/ cổ 

phiếu).  

 

4. Chọn công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, trụ sở tại Lô 78-80 Đường 30 

Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng để kiểm toán “Báo cáo tài chính năm 

2018” cho công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học TP. Hồ Chí Minh. 

5. Hội đồng quản trị được giao duyệt đơn giá tiền lương năm 2018 là: đơn giá tiền 

lương 2018 của công ty mẹ sẽ là: 2.400 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế thu nhập 

doanh nghiệp. 

 

6. Về việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, lập phương án khai thác hiệu quả các cơ sở vật 

chất hiện có của Công ty:  

- Cơ sở 104/5 Mai Thị Lựu, Quận 1 đang tiến hành chuyển sang thương mại dịch vụ. 

- Cơ sở 122 Phan Văn Trị, Bình Thạnh đang làm thủ tục gia hạn thời gian thuê. 
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III. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2019: 

1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình: 

Tình hình kinh tế Việt Nam khởi sắc từ năm 2018, sức mua tăng. Nhưng năm 2019 

cũng là năm dự đoán nhiều khó khăn, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với công ty, 

đòi hỏi công ty phải nổ lực vượt qua khó khăn và tận dụng tốt cơ hội để phát triển.  

2. Định hướng kế hoạch: 

1. Tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức của công ty. Quan tâm việc bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên, cán bộ quản lý… 

2. Tăng cường công tác làm thiết bị: làm mẫu, cải tiến sản phẩm thiết bị giáo dục… 

chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để triển khai công tác TBGD theo chương trình giáo dục 

phổ thông mới. 

3. Trang bị máy móc cho Xí nghiệp thiết bị giáo dục để cải tiến kỹ thuật, giảm hao phí, 

tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Đa dạng hóa sản phẩm công ty. 

4. Tăng cường công tác tiếp thị, làm thị trường để phát triển mảng kinh doanh thiết bị 

của công ty.  

5. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh của công ty và tại các đơn vị công ty 

đầu tư, góp vốn. 

6. Khai thác, sử dụng các mặt bằng của công ty hiệu quả, hợp lý. 

7. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiện toàn các quy chế, quy định của công ty cho phù hợp 

với quy định hiện hành. 

8. Chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2019: 

                                                                            Đơn vị tính : đồng. 

CHỈ TIÊU                NĂM 2019 

1. Doanh thu, thu nhập 356.000.000.000 

2. Lợi nhuận trước thuế 17.300.000.000 

3. Tỷ lệ chi trả cổ tức 13%/mệnh giá, tức 1.300 đồng/ cổ phiếu. 

 

9. Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019: 

       Tương tự năm 2018, khoán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký từ 3% 

đến 5% lợi nhuận sau thuế theo tạm tính, tùy theo mức độ hiệu quả đạt được. Đây là 

khoản tạm tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý hợp lệ trong năm của Công ty và sau đó 

xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng. 
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10. Chọn kiểm toán năm 2019: 

Đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào trình độ, năng lực của đội ngũ 

kiểm toán viên chuyên nghiệp của các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán 

các công ty niêm yết do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận; chủ động lựa chọn 

đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. 

 

11. Duyệt đơn giá tiền lương năm 2019: 

Đề xuất ủy quyền HĐQT công ty duyệt đơn giá tiền lương của công ty mẹ năm 

2019: đảm bảo tốc độ tăng tiền lương không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế, 

đảm bảo các chỉ tiêu về lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức và không thấp hơn đơn giá tiền 

lương của năm 2018. 

 

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm, kính trình Đại hội 

đồng cổ đông xem xét và thông qua.  

 

Trân trọng kính trình! 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Lê Huy 

                    


