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THÔNG TIN KHÁI QUÁT 

Tên công ty: CÔNG TY C  PH N SÁCH VÀ THI T B  TR NG HỌC TP.HCM 

Tên giao dịch: BOOK AND EDUCATIONAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY OF HO CHI MINH 

Tên viết tắt: STB JSC 

Gi y CNĐKDN số: 0301325347 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM c p lần đầu ngày 04 tháng 07 năm 2006 và thay 

đổi lần thứ 12 ngày 18 tháng 10 năm 2017 

Vốn điều lệ: 56.655.300.000 đ ng (Năm mươi sáu tỷ sáu trăm năm mươi lăm triệu ba trăm ngan đồng) 

Vốn đầu tư c a ch  sở hữu: 109.154.631.434 đ ng (Một trăm lẻ chín tỷ, một trăm năm mươi bốn triệu, sáu trăm ba mươi 
mốt nghìn,  bốn trăm ba mươi bốn đồng) 

Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, Quận 5, Tp.HCM 

Số điện thoại: (08) 38554645 

Số fax: (08) 38564307 

Website: http://www.stb.com.vn 

Email: ctstbhcm@hcm.vnn.vn 

Mã cổ phiếu: STC 

Logo 
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N 

Ngày 12/03/1993, Công ty 

Sách và Thiết bị trường học 

TP.HCM được chuyển 

thành doanh nghiệp Nhà 

nước thuộc UBND TP.HCM 

(Sở Giáo d c và Đào tạo), 

hạch toán kinh tế độc lập, 

có tư cách pháp nhân theo 

Quyết định số 92/QĐ-UB 

c a UBND TP.HCM và được 

c p số đăng ký kinh doanh 

102459 do Trọng tài Kinh 

tế c p ngày 20/03/1993. 

Công ty Sách và Thiết bị 

trường học TP.HCM được 

thành lập theo Quyết 

định số 290/QĐ-UB ngày 

28/12/1984 c a UBND 

TP.HCM, từ sự hợp nh t 

c a Phòng Phát hành – 

Thư viện và Trung tâm 

Thiết bị trường học thuộc 

Sở Giáo d c TP.HCM. 

Năm 2001, thực hiện ch  

trương c a UBND TP.HCM 

về việc sắp xếp lại các 

doanh nghiệp nhà nước 

theo Quyết định số 

4949/QĐ-UB ngày 

09/8/2001, Xí nghiệp Học 

c  và Xí nghiệp In chuyên 

dùng đã sáp nhập vào 

Công ty Sách và Thiết bị 

trường học TP.HCM, tổng 

hợp chức năng c a 3 đơn 

vị trước sáp nhập thành 

một. 

Thực hiện Quyết định số 

131/2005/QĐ-TTg ngày 02/06/2005 

c a Th  tướng Chính ph  về việc 

phê duyệt điều chỉnh phương án sắp 

xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước 

thuộc UBND TP.HCM. 

Sau khi UBND TP.HCM ra Quyết định 

số 4564/QĐ-UBND ngày 31/08/2005 

về phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ 

phần hóa c a Công ty Sách và Thiết 

bị trường học TP.HCM, đến ngày 

23/12/2005 thì UBND TP.HCM ra 

Quyết định số 6500/QĐ-UBND về 

phê duyệt phương án và chuyển 

Công ty Sách và Thiết bị trường học 

thành phố thuộc Sở Giáo d c và Đào 

tạo thành Công ty Cổ phần Sách và 

Thiết bị trường học TP.HCM. 

1984 1993 2001 2005 
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Ngày 04/07/2006, Công ty 

được Sở Kế hoạch và Đầu tư 

TP.HCM c p Gi y Chứng nhận 

đăng ký kinh doanh công ty cổ 

phần số 4103004971. Trước 

đó, ngày 14/04/2006, UBND 

TP.HCM ra Quyết định số 1747 

về việc chuyển Công ty Sách 

và Thiết bị trường học TP.HCM 

về Nhà xu t b n Giáo d c (Bộ 

Giáo d c và Đào tạo) để hoạt 

động theo mô hình Công ty 

mẹ - Công ty con. Sau đó Bộ 

Giáo d c và Đào tạo ra Quyết 

định số 4336/QĐ-BGDĐT tiếp 

nhận Công ty Sách và Thiết bị 

trường học TP.HCM về trực 

thuộc Nhà xu t b n Giáo d c.  

Công ty thực hiện thay 

đổi gi y đăng ký kinh 

doanh lần 12, thay đổi 

người đại diện pháp 

luật từ hai ông Trần 

Văn Hưng và Từ Trung 

Đan sang ông Từ Trung 

Đan. 

Công ty thực hiện 

thay đổi gi y kinh 

doanh lần 2 để bổ 

sung vốn điều lệ 

từ 28.800.000.000 

đồng thành 

56.655.300.000 

đồng. 

2006 2008 2015 2017 

Công ty thực hiện thay 

đổi gi y đăng ký kinh 

doanh lần 7, thay đổi 

người đại diện pháp 

luật từ ông Ngô Trần 

Vinh sang ông Trần Văn 

Hưng. 
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THÀNH TÍCH Đ T Đ C TRONG QUÁ TRÌNH 

HO T Đ NG 

Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM đã đạt được một số thành tích. 

  Năm 1983: Huân chương lao động hạng Ba do Nhà 

Nước trao tặng. 

 Năm 1988: Huân chương lao động hạng Nhì do Nhà 

Nước trao tặng. 

 Năm 1996: Huân chương lao động hạng Nh t do Nhà 

Nước trao tặng. 

 Năm 1993 đ n nay: Công ty luôn được xếp loại 

doanh nghiệp loại 1. 

 Năm 2000: Công ty được bình chọn “Hàng Việt Nam 

ch t lượng cao” do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức. 

 Năm 2006: Nhận cờ đơn vị xu t sắc do NXB Giáo D c 

trao tặng, theo quyết định số: 148/QĐ-TCNS ngày 

10/02/2007. 

  Năm 2007: 

o Nhận cờ đơn vị xu t sắc do NXB Giáo D c trao tặng, theo quyết định số: 63/QĐ TCNS ngày 

19/01/2008. 

o Bằng khen c a Bộ Giáo d c và Đào tạo tặng đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuât sắc năm 

2007”, theo quyết định số 1240/QĐ-BGD-ĐT ngày 21/3/2008. 

 Năm 2008: 

o Công ty đạt gi i thưởng – cúp vàng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” – năm 2008, do: Hiệp hội 

chứng khoán Việt Nam, Trung tâm Thông tin Tín d ng – Ngân hàng Nhà Nước việt Nam, Tạp chí 

Chứng khoán Việt Nam - y Ban Chứng Khoán Nhà Nước, công ty Chứng khoán Thương mại và 

Công nghiệp VN, công ty cổ phần văn hóa thông tin Thăng Long cùng phối hợp tổ chức bầu chọn. 

o Nhận cờ đơn vị xu t sắc do NXB Giáo D c trao tặng, theo quyết định số: 63/QĐ TCNS ngày 

12/01/2009. 

o Bằng khen c a Bộ Giáo D c tặng đơn vị đạt thành tích xu t sắc trong công tác “Phát hành sách 

giáo d c năm 2008”, quyết định số 2170/QĐ-BGD-ĐT ngay 03/3/2009. 

 Năm 2009: 

o Tháng 6/2009, Công ty CP Sách và TBTH TP.HCM được c p “Gi y chứng nhận hệ thống qu n lý 

ch t lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 / ISO 9001: 2008.  

o Công ty đã nhận bằng khen c a y Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh số 3149/QĐUB, ngày 

26/6/2009. Cũng trong tháng 6/2009, chi nhánh xí nghiệp In c a Công ty đã tách ra thành công ty 

TNHH một thành viên in Chuyên Dùng, 100% vốn là c a công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường 

học TP.HCM và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. 

o Tháng 10/2009: Công ty đạt gi i thưởng – danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu trên Sở Giao Dịch 

Chứng Khoán Hà Nội năm 2009”, do: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội và Báo Đầu Tư Chứng 

Khoán cùng phối hợp tổ chức bầu chọn. 
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 Năm 2010: 

o Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam công nhận và khen thưởng công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học 

TP.HCM đạt danh hiệu tập thể lao động xu t sắc năm 2009, theo quyết định số 67/QĐ-TCNS ngày 

22/01/2010. 

o Nhận bằng khen c a Bộ Giáo D c và Đào Tạo tặng công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí 

Minh đã đạt thành tích xu t sắc trong việc thực hiện nhiệm v  năm 2009, quyết định số 1592/QĐ-BGDĐT 

ngày 27/4/2010. 

o Tháng 6/2010, nhận bằng khen c a UBND TP.HCM về đạt thành tích tốt trong tham gia “Ngày hội Giáo D c 

phát triển TP. Hồ Chí Minh năm 2010”. 

o Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam công nhận và khen thưởng công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học 

TP.HCM hoàn thành tốt kết qu  thi đua 9 tháng đầu năm 2010 khu vực phía Nam theo quyết định số 

868/QĐ-TCNS ngày 19/10/2010. 

o Th  tướng Chính ph  tặng thưởng bằng khen cho tập thể công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM, 

Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam, Bộ Giáo D c va Đào Tạo, đã có nhiều thanh tích trong công tác, góp phần 

vào sự nghiệp xây dựng Ch  nghĩa xã hội và b o vệ Tổ quốc, quyết định số 2096/QĐ-TTg ngày 18/11/2010. 

 
o Tháng 6/2010, nhận bằng khen c a UBND TP.HCM về 

đạt thành tích tốt trong tham gia “Ngày hội Giáo D c 

phát triển TP. Hồ Chí Minh năm 2010”. 

o Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam công nhận và khen 

thưởng công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM 

hoàn thành tốt kết qu  thi đua 9 tháng đầu năm 2010 

khu vực phía Nam theo quyết định số 868/QĐ-TCNS ngày 

19/10/2010. 

o Th  tướng Chính ph  tặng thưởng bằng khen cho tập thể 

công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM, Nhà 

xu t b n Giáo D c Việt Nam, Bộ Giáo D c và Đào Tạo, 

đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng Ch  nghĩa xã hội và b o vệ Tổ quốc, 

quyết định số 2096/QĐ-TTg ngày 18/11/2010. 
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 Năm 2011: 

o Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam tặng cúp “Đơn vị xuât sắc c a NXB 

Giáo D c Việt Nam” và khen thưởng theo quyết định số 13/QĐ-TCNS 

ngày 12/01/2011 cho công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học 

TP.HCM đạt hiệu qu  kinh doanh xu t sắc trong hệ thống NXB Giáo 

D c Việt Nam năm 2010. 

o Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam công nhận, khen thưởng và tặng cờ 

thi đua danh hiệu “Tập thể lao động xuât sắc năm 2010” cho công ty 

CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM theo quyết định số 18/QĐ-

TCNS ngày 13/01/2011. 

o Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam khen thưởng lãnh đạo và CBCNV 

công ty CP Sách va Thiết Bị Trường Học TP.HCM có nhiều thành tích 

trong qu n lý và hoạt động SXKD, đóng góp vào thành tích chung c a 

NXB Giáo D c Việt Nam năm 2010, quyết định số 78/QĐ-TCNS ngày 

26/01/2011. 

o Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam khen thưởng tập thể cán bộ công 

nhân viên công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP.HCM trong 6 

tháng đầu năm 2011, đã hoàn thành tốt nhiệm v , đạt hiệu qu  kinh 

doanh cao, quyết định số 448/QĐ-TCNS ngày 14/7/2011. 

o Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam khen thưởng tập thể công nhân viên 

công ty CP Sách va Thiết Bị Trường Học TP.HCM đã hoàn thành tốt 

các nhiệm v  theo kết qu  thi đua 9 tháng đầu năm 2011 khu vực 

phía Nam, quyết định số 627/QĐ-TCNS ngày 10/10/2011. 

  Năm 2013: 

o Ngày 07/01/2013, Trung tâm Khoa Học Thẩm Định Tín Nhiệm Doanh Nghiệp – Liên Hiệp Các Hội Khoa 

Học Và Kỹ Thuật Việt Nam c p “Chứng Thư Thẩm Định Tín Nhiệm Doanh Nghiệp Năm 2012” số: CRC 

106/TNDN.2012/V.01 cho công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh. 

o Doanh nghiệp được quyền, đặc quyền trong việc sử d ng Chứng thư thẩm định này trong các hoạt 

động giao dịch, s n xu t kinh doanh, đ u thầu và các hoạt động khác phù hợp với quy định c a Trung 

tâm Khoa Học Thẩm Định Tín Nhiệm Doanh Nghiệp, pháp luật Nhà nước CHXHCN Việt Nam và thông lệ 

quốc tế. 

o Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam tặng cúp đơn vị xu t sắc c a NXBGDVN cho công ty CP Sách và Thiết 

Bị Trường Học TP.Hồ Chí Minh, đơn vị đạt hiệu qu  kinh doanh xu t sắc trong hệ thống NXBGDVN năm 

2012, quyết định số 86/QĐ-TCNS ngày 21/01/2013. 

o Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam khen thưởng lãnh đạo và CBCNV công ty CP Sách và Thiết Bị Trường 

Học TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều thành tích trong qu n lý và hoạt động s n xu t kinh doanh, đóng góp 

vào thành tích chung c a NXBGDVN năm 2012, quyết định số 183/QĐ-TCNS ngày 02/02/2013. 
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 Doanh nghiệp được quyền, đặc quyền trong việc sử d ng 

Chứng thư thẩm định này trong các hoạt động giao dịch, 

s n xu t kinh doanh, đ u thầu và các hoạt động khác phù 

hợp với quy định c a Trung tâm Khoa Học Thẩm Định Tín 

Nhiệm Doanh Nghiệp, pháp luật Nhà nước CHXHCN Việt 

Nam và thông lệ quốc tế. 

 Tháng 12 năm 2011, Trung tâm Thông Tin Tín D ng – Ngân 

hàng Nhà Nước Việt Nam đã xếp hạng tính d ng doanh 

nghiệp năm 2011 và bầu chọn công ty cổ phần Sách và 

Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh là doanh nghiệp trong 

“Top 1.000 doanh nghiệp năm 2011” là những DN có đóng 

góp lớn cho nền kinh tế, là những DN có kết qu  xếp hạng 

tính d ng cao, hoạt động kinh doanh hiệu qu , có uy tín 

trong quan hệ tín d ng với các ngân hàng. n phẩm được 

phát hành đến các ngân hàng, các hiệp hội ngành nghề, các 

doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

 

 Năm 2014: 

o Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam khen thưởng tập thể công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh, 

đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm v  triển khai tổ chức thành công Hội nghị Thiết bị Giáo d c năm 2014, quyết định 

số 14/QĐ-TCNS ngày 07/01/2014. 

o Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam khen thưởng tặng cúp đơn vị xu t sắc trong hệ thống Nhà xu t b n Giáo D c 

Việt Nam năm 2013 cho công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh, quyết định số 28/QĐ-TCNS ngày 

13/01/2014. 

o Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam khen thưởng và tặng Cờ thi đua cho công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP. 

Hồ Chí Minh đạt danh hiệu Tập thể lao động xu t sắc năm 2013, quyết định số 33/QĐ-TCNS ngày 13/01/2014. 

o Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam khen thưởng lãnh đạo và CBCNV công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ 

Chí Minh đã có nhiều thành tích trong qu n lý và hoạt động s n xu t kinh doanh, đóng góp vào thành tích chung 

c a Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam năm 2013, quyết định số 82/QĐ-TCNS ngày 20/01/2014. 

o Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam khen thưởng công ty CP Sách và Thiết Bị Trường Học TP. Hồ Chí Minh đã hoàn 

thành, nộp báo cáo tài chính c a đơn vị năm 2013 sớm và thực hiện tốt ch  trương huy động vốn c a Nhà xu t 

b n Giáo D c Việt Nam ph c v  công tác qu n lý, điều hành, quyết định số 220/QĐ-NXBGDVN ngày 23/01/2014. 

o Ngày 22/9/2014, Viện Doanh Nghiệp Việt Nam – Trung Tâm Đánh Giá Chỉ Số Tín Nhiệm Doanh Nghiệp c p Chứng 

nhận Chỉ số tín nhiệm “Trusted Quality Supplier – Nhà cung c p Ch t lượng 2014”, mã hồ sơ: 082/TQS/2014 cho 

công ty cổ phần sách và thiết bị trường học tp. Hồ chí minh. 

o Ngày 20/10/2014, Viện Nghiên Cứu Kinh Tế c p Chứng Nhận Đánh Giá Quốc Tế Độc Lập cho công ty cổ phần sách 

và thiết bị trường học tp. hồ chí minh là doanh nghiệp ch t lượng Qmix 100:2014, mã công nhận/ Global GTA 

business code: 0301325347. 
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 Năm 2016: 

o Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam khen thưởng danh hiệu " Tâp thể lao đông xu t sắc" năm 2015 theo quyết 

định số: 39/QĐ-TCNS ngay 18 tháng 01 năm 2016;  

o Nhà xu t b n Giáo D c Viêt Nam tặng " Cúp đặc biệt xu t sắc" do đạt hiêu qu  kinh doanh xu t sắc toàn diêṇ 

năm 2015;   

o Bộ Trưởng Bộ Giáo d c và Đào tạo tặng Bằng khen vì đã có thành tích xu t sắc trong công tác phát hành 

sách, thiết bị trường học năm 2015 theo Quyết định số 748/QĐ- BGDĐT ngày 11/3/2016. 

o Hiệp hội các nhà qu n tri ̣tài chính Việt Nam công nhân là DNNY đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam năm ̣2016. 

 Năm 2017: 

o Nha xu t b n Giáo D c Việt Nam khen thưởng danh hiêu " Tập thể lao đông xu t sắc" năm 2016 theo quyết 

định số: 31/QĐ-TCNS ngày 12 tháng 01 năm 2017; 

o Là môt trong ba đơn vi ̣được Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam tặng " Cúp đặc biệt xu t sắc" do đạt hiê  qu  

kinh doanh xuât sắc toàn diêṇ, dẫn đầu trong hê ̣thống Nhà Xu t B n Giáo D c Việt Nam năm 2016. 

 

 Năm 2015: 

o Ch  tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Ch  Nghia Viêṭ Nam tăṇg thưởng Huân chương Lao đông hạng nhì  cho Công ty 

cổ  phần  Sách  và  Thiết  bi ̣trường  hoc Thành  phố  Hồ  Chi Minh, Công ty trách nhiệm hữu  hạn môt thành 

viên Nhà  Xu t b n Giáo d c Viêṭ  Nam,  Bộ Giáo duc và Đào tạo theo Quyết điṇ h số 3434/QĐ-CTN ngày 25 

tháng 12 năm 2014 

o Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam khen thưởng danh hiệu Tâp thể Lao đông xu t sắc năm 2014 theo Quyết điṇ h 

số 78/QĐ-TCNS ngày 20/01/2015. 

o Nhà xu t b n Giáo D c Việt Nam khen thưởng và tăng Cúp đăc biêṭ xu t sắc cho đơn vị đat hiệu qu  kinh doanh 

xu t sắc toàn diên, môt trong ba đơn vi ̣dẫn đầu trong hê thống Nhà xu t b n Giáo duc Viêt Nam năm 2014 

theo Quyết đinh số 82/QĐ-TCNS ngày 20/01/2015. 

o Ngày 09/10/2015, Phòng Công nghiêp và Thương Mại Việt Nam – Trung tâm Văn Hóa Doanh Nhân c p Chứng 

nhận số 44/2015-DNMPTBV cho công ty cổ phần sách và thiết bị trường học tp. hồ chí minh đạt doanh nghiệp 

mạnh và phát triể n bề n vữ ng năm 2015”. 
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NGÀNH NGHỀ KINH DOANH 

 Phát hành và cung ứng thiết bị trường học, đồ dùng dạy học; 

 Mua bán sách giáo khoa. Mua bán t , bàn, ghế, s n phẩm làm bằng gỗ, đồ chơi trẻ em (trừ đồ chơi có hại cho 

giáo d c nhân cách, sức khỏe c a trẻ em hoặc nh hưởng tới an ninh trật tự và an toàn xã hội), d ng c  thể 

d c thể thao (trừ kinh doanh súng đạn thể thao, vũ khí thô sơ); 

 In sách giáo khoa học sinh và các loại n phẩm nhà trường. In nhãn hiệu, bao bì. 

 S n xu t t , ban, ghế, s n phẩm bằng gỗ (không chế biến gỗ, rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập, gò, hàn, sơn, xi 

mạ điện; tái chế phế th i tại tr  sở) 

 S n xu t đồ chơi trẻ em;  

 S n xu t phim video; 

 Mua bán hóa ch t (trừ hóa ch t có tính độc hại mạnh); 

 Mua bán thiết bị nghe nhìn, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm vi tính; 

 Giáo d c tiểu học; giáo d c trung học cơ sở và trung học phổ thông; Đào tạo nghề; 

 Cho thuê văn phòng; 

 Giáo d c mầm non 
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ĐỊA BÀN KINH DOANH 

 

Địa bàn kinh doanh: Thanh phố Hồ Chí 

Minh, TP. Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Bình 

Thuận, An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai, 

Tiền Giang... 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ  

TRƯỜNG HỌC TP.HCM 
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MÔ HÌNH QU N TR , C  C U T  CH C 

 

PHÓ T NG GIÁM Đ C P. T  CH C HÀNH CHÍNH 

P. KINH DOANH P. THI T B  
NX THI T B  

GIÁO D C 
P. KHO V N 

Đ I H I Đ NG C  ĐÔNG 

 

BAN KI M SOÁT 

 

T NG GIÁM Đ C 

 

H I Đ NG QU N TR  
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P. K  TOÁN TÀI V  

CTCP GIÁO D C 
AN ĐÔNG 

Mô hình qu n tr  

STC được điều hành và qu n lý theo mô hình qu n trị bao gồm: 

- Đại hội đồng cổ đông; 

- Hội đồng qu n trị (05 người)  

- Ban điều hành công ty  

- Ban Kiểm Soát (03 người – Trưởng ban và TV BKS) 

Cơ c u tổ chức bộ máy hoạt động c a công ty hiện có 05 Phòng ban, 01 Xí nghiệp thiết bị giáo d c. 
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CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN K T 

 

STT Tên công ty V n góp (tỷ 
đ ng) % V n đi u lệ 

1 Công ty Cổ phần Giáo D c An Đông 5,230 52,77% 

 C NG 5,230 - 

 

 Công ty C  ph n Giáo d c An Đông 

 Địa chỉ: 780 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP.HCM.  

 Vốn điều lệ thực góp : 5,230 tỷ đồng 

 Tỷ lệ góp vốn c a STC: 52,77% 

 Lĩnh vực SXKD chính: Chuyên về giáo d c và gi ng dạy, đã thành lập trường THCS – THPT Quang Trung- 

Nguyễn Huệ 

 

Đ NH H NG PHÁT TRI N 

 
Các m c tiêu ch  y u c a Công ty 

Công ty cổ phần Sách va Thiết Bị Trường Học TP.HCM vẫn tiếp t c là đơn vị hậu cần cho ngành giáo d c, l y 

kinh doanh làm phương tiện và Công ty sẽ phát triển theo hướng đa ngành một cách vững chắc.  

 Chi n l c phát tri n trung và dài h n 

Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật ch t, tăng cường mua sắm mới máy móc, thiết bị mới để s n phẩm do Công ty s n 

xu t ra có ch t lượng tốt. Trong s n xu t: Tăng cường dần năng lực s n xu t các mặt hàng thiết bị và đồ dùng 

dạy học, đồ chơi nhà trẻ - mẫu giáo trong nhà và ngoài trời để đáp ứng nhu cầu c a thị trường. Đẩy mạnh kinh 

doanh các trang thiết bị nội th t trong nhà trường, đồ chơi mẫu giáo, hướng đến các s n phẩm kích thích phát 

triển tư duy c a trẻ, lồng ghép vừa học vừa chơi… Trong kinh doanh: Tăng cường khâu bán lẻ bằng cách phát 

triển hệ thống cửa hàng, trước mắt la tại thị trường TP. HCM và sẽ tiến dần mở rộng ra các nơi trên lãnh thổ Việt 

Nam, có thể do Công ty đứng ra kinh doanh hoặc có thể liên kết với các tỉnh bạn làm đại lý để phát hành s n 

phẩm c a Công ty. 

  Làm mới trang web c a công ty, tăng cường 

bán hàng qua mạng internet...… 

Đẩy mạnh tiêu th  hàng thiết bị tới trực tiếp 

người tiêu dùng là ph  huynh, học sinh…  

 Tận d ng và phát huy tối đa thế mạnh sẵn có 

từ nhiều năm qua c a đơn vị như: 

lượng khách hàng truyền thống, mối quan hệ 

tốt đẹp với các trường, phòng giáo d c... để 

tạo nên nét đặc thù riêng c a Công ty 
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CÁC M C TIÊU Đ I V I MÔI TR NG VÀ LAO Đ NG 

 

M c tiêu đ i v i môi tr ng 

Tuân th  luật B o vệ Môi trường và các yêu cầu khác 

liên quan đến các tác động môi trường c a Công ty.  

Tăng cường kiểm soát, qu n lý chặt chẽ các v n đề s n 

xu t, tiêu th  nhằm ngăn ngừa ô nhiễm, gi m thiểu tác 

động đáng kể đến môi trường bằng các biện pháp:  

 Tối ưu hóa việc sử d ng năng lượng và nước sinh 

hoạt nhằm tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên 

nhiên;  

 Nghiên cứu s n xu t các s n phẩm có ch t lượng, 

đồng thời s n xu t các chi tiết s n phẩm có thể 

dùng chung cho nhiều thí nghiệm để s n phẩm sử 

d ng bền và tiết kiệm chi phí cho xã hội, cho nhà 

trường và cho học sinh 

 Đề cao việc sử d ng các s n phẩm thân thiện, 

không gây ô nhiễm môi trường, khuyến khích 

toàn thể nhân viên tái sử d ng trong quá trình 

làm việc, s n xu t;  

 Nâng cao nhận thức cho toàn thể nhân viên 

thông qua đào tạo kiến thức về công tác b o vệ 

môi trường. Chính sách này được phổ biến rộng 

rãi đến toàn thể CBCNV Công ty để mọi người 

th u hiểu và đều có trách nhiệm b o vệ môi 

trường. 

 

M c tiêu đ i v i xã h i, c ng đ ng 

Cung ứng s n phẩm và dịch v  an toàn, ch t lượng cao, 

xây dựng uy tín cho STC, xây dựng niềm tin và tìm kiếm 

sự ch p thuận c a các bên liên quan và xã hội nói chung 

đối với các hoạt động kinh doanh c a STC nhằm đ m b o 

môi trường đầu tư lâu dài cho công ty.  

Ngày càng nâng cao ch t lượng cuộc sống cho cán bộ 

công nhân viên c a Công ty. Khuyến khích sự tình 

nguyện tham gia c a các bên hữu quan và cán bộ công 

nhân viên c a STC vào hoạt động tình nguyện và thúc 

đẩy tư duy hướng tới phát triển bền vững. 

Hành động thiết thực đối với v n đề cộng đồng và xã hội. 
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CÁC R I RO 

 
R i ro t c đ  tăng tr ởng kinh t  

Tốc độ phát triển c a nền kinh tế nh hưởng đến sự phát 

triển c a t t c  các ngành nói chung, trong đó có ngành 

xu t b n, phát hành sách và thiết bị giáo d c. Theo số 

liệu báo cáo c a Tổng c c Thống kê Việt Nam, GDP năm 

2017 tăng 6,81% so với năm 2016 vượt m c tiêu đề ra 

6.7%. Tăng trưởng kinh tế đồng đều, thị trường tài chính 

chuyển biến ổn định, hoạt động đầu tư, thương mại có 

xu hướng c i thiện. Ngoài ra, ngành giáo d c đang là 

một trong những ngành được ưu tiên và phát triển trong 

thời gian tới. Do Việt Nam là nước có tỷ lệ dân số trẻ cao, 

nhu cầu đối với giáo d c và đào tạo là r t lớn. Vì thế r i 

ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế không nh hưởng nhiều 

đến kết qu  kinh doanh c a STC. 

R i ro v  l m phát 

Chỉ số CPI bình quân năm 2017 tăng 3,53% so với bình 

quân năm 2016, kết qu  là giá c  hầu hết các mặt hàng 

đều có sự gia tăng so với cùng kỳ. Giá nguyên liệu đầu 

vào c a STC bao gồm gỗ, nhựa, tole và một số nguyên 

vật liệu khác cũng tăng theo, làm gia tăng chi phí nguyên 

liệu đầu vào, gây tác động không nhỏ đến kết qu  kinh 

doanh trong năm c a STC. Chính vì thế, STC cần ph i có 

những biện pháp và chính sách hợp lý nhằm qu n lý chi 

phí hiệu qu  để không nh hưởng nhiều đến hoạt động 

s n xu t kinh doanh. 

 

R i ro pháp lu t 

STC là doanh nghiệp kinh doanh về m ng giáo d c, vì thế 

các luật về giáo d c, đơn cử như: chính sách đổi mới giáo 

d c, thay SGK hay các Quy định về phát triển giáo d c khi 

thay đổi sẽ gây tác động trực tiếp đến Công ty. Năm 2017, 

cũng đã có nhiều thay đổi các luật, nghị định, thông tư 

nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế trong nước cũng 

như đáp ứng nhu cầu hội nhập với thế giới. Theo đó, Công 

ty cần cập nhật đầy đ  những thay đổi nhằm đ m b o hoạt 

động c a Công ty được vận hành đúng quy định c a pháp 

luật. Trong bối c nh hội nhập kinh tế toàn cầu, trong thời 

gian tới, hệ thống luật pháp Việt Nam sẽ còn nhiều thay đổi 

đòi hỏi Công ty luôn ph i cập nhật thường xuyên và có sự 

ch  động trong việc nghiên cứu quy định và áp d ng phù 

hợp với tình hình hoạt động Công ty. 

Ngoài ra, STC là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức 

công ty cổ phần, đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở GDCK 

Hà Nội nên hoạt động c a Công ty chịu tác động lớn từ các 

văn b n pháp luật như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

Khoán, Luật dân sự, Luật thuế... Thời gian gần đây, hệ 

thống pháp luật tại Việt Nam đang trong quá trình hoàn 

thiện, việc chưa thống nh t giữa các văn b n luật và thiếu 

sự hướng dẫn rõ ràng là những khó khăn lớn nh t trong 

việc vận d ng pháp luật vào hoạt động c a Công ty. 

Với tinh thần tôn trọng pháp luật, các hoạt động c a Công 

ty luôn đ m b o tuân th  các quy định có liên quan và 

được đưa vào nghiên cứu pháp lý trước khi tiến hành thực 

tiễn. Ngoài ra, Công ty luôn cập nhập liên t c quá trình thay 

đổi các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực hoạt động và 

pháp luật điều chỉnh về tổ chức hoạt động c a công ty để 

có được sự điều chỉnh phù hợp góp phần nâng cao hiệu 

qu  hoạt động. Tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên 

cập nhật kiến thức pháp luật bằng cách cử nhân sự tham 

dự các buổi hội th o phổ biến các quy định mới c a cơ 

quan ngành và đơn vị tư v n doanh nghiệp. 
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R i ro đặc thù ngành 

Mặt hàng ch  yếu c a Công ty Cổ phần Sách và Thiết 

bị trường học Tp. Hồ Chí Minh là thiết bị giáo d c, SGK, 

sách tham kh o, tập vở, các dịch v  khác.… Những loại 

sách này hằng năm được bổ sung, cập nhật nội dung 

thường xuyên. Do đó, công tác sửa đổi, tái b n lại 

những s n phẩm trên cần được thực hiện liên t c. Là 

một Công ty  chuyên phát hành sách nên việc thay đổi 

liên t c sách giáo khoa cũng nh hưởng không nhỏ 

đến công tác in sách và hoạt động doanh thu c a STC.. 

Tại TPHCM có nhiều nhà in in SGK có năng lực lớn, có 

quan hệ truyền thống với NXBGD. Các đơn vị này sẵn 

sàng đ u thầu, do đó sự cạnh tranh khá gay gắt và tạo 

nhiều thách thức cho Công ty. 

Ngoài ra, Công ty ph i đối mặt với nhiều r i ro cao về 

tồn kho hàng hóa khi nền giáo d c Việt Nam có nhiều 

thay đổi, đang cập nhập những xu hướng mới để góp 

phần hoàn thiện hơn, các s n phẩm giáo d c liên t c 

được cập nhập và chỉnh sửa cho phù hợp. Điều này đã 

làm một số hàng tồn kho c a Công ty r t khó tiêu th . 

 

R i ro môi tr ng 

Hoạt động kinh doanh c a STC  là phát hành sách nên không 

gây nhiều tác động trực tiếp đến môi trường. Tuy nhiên, trong 

trường hợp nhu cầu phát hành sách c a Công ty tăng cao sẽ 

dẫn đến việc cần sử d ng một lượng lớn các nguyên liệu để in 

n, qua đó gián tiếp gây nh hưởng đến môi trường. Nhưng 

với ý thức muốn mang lại giá trị kinh tế cao cho cộng đồng 

cũng như mong muốn b o vệ được môi trường sống luôn 

xanh sạch đẹp, nên Công ty luôn cố gắng thực hiện tốt các 

quy định về môi trường. Bên cạnh đó, Công ty còn có sự tìm 

hiểu và ưu tiên áp d ng các chọn lựa thân thiện với tự nhiên; 

xử lý và phân loại rác th i và các yêu cầu tiết kiệm nguyên vật 

liệu, d ng c  văn phòng để gi m thiểu tác động đến môi 

trường. Bên cạnh đó, Công ty luôn cho kiểm tra định kỳ các 

thiết bị máy móc, đánh giá tác động c a hoạt động s n xu t 

đến môi trường. 

R i ro khác 

Các r i ro khác như chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, dịch 

bệnh,… là những r i ro b t kh  kháng, mặc dù r t hiếm khi 

x y ra, nhưng nếu x y ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài s n, con 

người và tình hình hoạt động chung c a Công ty. Đây là 

những r i ro không thể loại trừ nhưng có thể gi m thiểu. Vì 

vậy, Công ty thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời thông 

tin và đ m b o thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa 

cháy,… 
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 H i đ ng qu n tr  

 Ban ki m soát 

 Ban đi u hành công ty 

 Nh ng thay đ i trong HĐQT , BKS,  Ban đi u hành 

 Tình hình nhân s  và các chính sách đ i v i ng i 

lao đ ng 
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BAN ĐI U HÀNH CÔNG TY  

Thành viên Ban đi u hành Ch c V  

Ông Từ Trung Đan Tổng Giám đốc 

Ông Phan Xuân Hiến Phó Tổng Giám Đốc  

Bà Huỳnh Thi Bích Hạnh Kế toán trưởng 

 

Sơ yếu lý lịch của Ban điều hành: 

 

Cơ cấu Ban điều hành của công ty như sau: 

Ông Từ Trung Đan – T ng Giám đ c 

Năm sinh: 1975 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân  

Số cổ phần sở hữu và đại diện: 375,190 cổ phần – 6,62% VĐL 

Số cổ phần đại diện: 1.000 cổ phần - chiếm 0.02% VĐL  

Quá trình công tác: 

1997 – 2004 Nhân viên phòng Thiết Bị - Cty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM 

2004 – 2006 Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp Vụ - Cty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM 

2006 – 2008 Phó Trưởng phòng Bán Lẻ - Cty CP Sách và Thiết bị trường học TP.HCM 

2008 – 02/2014 Trưởng phòng Thiết Bị – Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP.HCM 

03/2014 – đến 10/11/2016 Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP.HCM 

11/11/2016 đến nay Tổng Giám đốc – Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP.HCM 
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  Ông Phan Vĕn Hi n –Phó T ng Giám đ c 

Năm sinh:  1961 

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành hóa lý 

Số cổ phần sở hữu và đại diện: 70 cổ phần – 0,0002% VĐL 

Quá trình công tác: 

04/1987 – 06/1990 Cán bộ Trung tâm Phân tích và Thí nghiệm. 

07/1990 – 09/1992 Nhân viên công ty Sách và Thiết Bị Trường học TP.HCM 

10/1992 – 03/1995 Phó Trưởng phòng Thiết Bị công ty Sách và Thiết Bị Trường học  TP. HCM 

04/1995 – 03/1997  Tu nghiệp tại trường đại học Á Châu – Nhật Bản 

04/1997 – 05/1997  Nhân viên Công ty Sách và Thiết bị trường học TP. HCM 

06/1997 – 06/2006  Trưởng phòng Thiết Bị công ty Sách và Thiết bị ̣Trường học TP. HCM 

07/2006 – 02/2008 Trưởng phòng Thiết Bị công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. HCM 

03/2008 – nay  Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sách và Thiết Bi ̣Trường Hoc̣  TP. HCM 

 

Bà Huỳnh Th  Bích H nh – K  toán tr ởng 

Năm sinh:1980 

Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh Tế – TP. HCM 

Số cổ phần sở hữu và đại diện: 3.390 cổ phần - 0,06% VĐL 

Quá trình công tác: 

08/2003 – 02/2008 
Nhân viên Phòng Kế toán tài vụ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường hoc̣  

TP.HCM 

03/2008 – 01/2015 
Phó trưởng Phòng Kế toán tài vụ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường Học 

TP. Hồ Chí Minh 

02/2015 – nay Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP.HCM 
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Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty như sau: 

Thành viên HĐQT Ch c V  

Ông Lê Huy Chủ tịch HĐQT 

Ông Đỗ Thành Lâm Thành viên HĐQT 

Ông Trần Lê Quang Thành viên HĐQT 

Bà Lê Thi Phương Hảo Thành viên HĐQT 

Ông Từ Trung Đan  Thành viên HĐQT 

 
Sơ yếu lý lịch của Hội đồng quản trị : 

 

Ông Lê Huy - Ch  t ch H i đ ng qu n tr  

Năm sinh: 1974 

Chức vụ tại tổ chức khác:  

 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam. 

 Thành viên HĐQT CTCP Mỹ Thuật và Truyền thông 

 Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Học Liệu 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Kỹ sư trắc địa 

Số cổ phần sở hữu và đại diện: Không 

Số cổ phần đại diện: 2.972.768 cổ phần -  52,54% VĐL 

Quá trình công tác: 

1995 – T8/2014 
Công tác tại CTCP Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục, chức vụ cao nhất từng đảm nhận: Phó 

Giám đốc 

T9/2014 – T5/2017 Công tác tại CTCP Mỹ thuật và truyền thông, chức vụ cao nhất từng đảm nhận: Giám đốc 

T6/2017 - nay 
Công tác tại CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam, chức vụ đang đảm nhận: 

Tổng Giám đốc 

 

H I Đ NG QU N TR  CÔNG TY  
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Ông Đ  Thành Lâm – Thành viên H i đ ng qu n tr  

Năm sinh: 1964 

Chức vụ tại tổ chức khác: Không có 

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính kế toán 

Số cổ phần sở hữu: 4.895 cổ phần 

Số cổ phần đại diện: 1.000 cổ phần – 0,02% VĐL 

Quá trình công tác: 
 

1987 – 1990 Công nhân viên Công ty Cao su Phước Hòa, Sông Bé và đi học tại TPHCM 

1991 – 06/2006 Cán bộ kế toán tại nhà xuất bản Giáo dục tại TPHCM 

7/2006 – 3/2010 
Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TPHCM kiêm Kế 

toán trưởng Nhà xuất bản Giáo dục tại TPHCM 

3/2010 – nay 
Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TPHCM kiêm Phó 

Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục tại TPHCM 

T6/2017 - nay 
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TPHCM kiêm Giám đốc 

Nhà xuất bản Giáo dục tại TPHCM 

 

Ông Trần Lê Quang – Thành viên H i đ ng qu n tr  

Năm sinh:  1974 

Chức vụ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng NXBGD tại TP. HCM 

Trình độ chuyên môn: Kế toán – Kiểm toán 

Số cổ phần đại diện: 1.000 cổ phần - 0,02% VĐL 

Quá trình công tác: 
 

2003 - 2008 Công tác tại CTCP SGD TP.HCM 

2008 - 2009 Công tác tại NXBGD tại TP.HCM 

2009 - 2011 Công tác tại CTCP Dịch vụ xuất bản Gia định 

2011 - nay Công tác tại NXBGD tại Tp.HCM, chức vụ đang đảm nhận: Kế toán trưởng 
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  Bà Lê Th  Ph ơng H o – Thành viên H i đ ng qu n tr  

Năm sinh: 1975 

Chức vụ tại tổ chức khác: không 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

Số cổ phần sở hữu và đại diện: 1.000 cổ phần – 0,02% VĐL 

Quá trình công tác: 

 

10/2002 – 07/2003 Chuyên viên quản lý in – NXBGD tại Tp.HCM 

07/2003 – 02/2015 Phó Ban kiểm định chất lượng SPGD (KV phía Nam) – NXBGD VN 

02/2015 – nay Trưởng phòng TC – HCQT NXBGD tại TP.HCM 

 

Ông Từ Trung Đan – Thành viên H i đ ng qu n tr   

Năm sinh: 1975 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân  

Số cổ phần sở hữu và đại diện: 375,190 cổ phần – 6,62% VĐL 

Số cổ phần đại diện: 1.000 cổ phần – 0,02% 

Quá trình công tác: 

1997 – 2004 Nhân viên phòng Thiết Bị - Cty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM 

2004 – 2006 Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp Vụ - Cty Sách và Thiết bị trường học TP.HCM 

2006 – 2008 Phó Trưởng phòng Bán Lẻ - Cty CP Sách và Thiết bị trường học TP.HCM 

2008 – 02/2014 Trưởng phòng Thiết Bị – Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP.HCM 

03/2014 – đến 10/11/2016 Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP.HCM 

11/11/2016 đến nay Tổng Giám đốc – Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP.HCM 
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BAN KI M SOÁT 

Cơ cấu Ban kiểm soát của công ty như sau: 

Thành viên Ban ki m soát Ch c V  

Bà Lê Thị Phương Mai Trưởng Ban 

Bà Nguyễn Thị Nhớ Thành viên  

Ông Nguyễn Văn Hà Thành viên 

 

Sơ yếu lý lịch của Ban kiểm soát Công ty : 

 

Bà Lê Th  Ph ơng Mai – Tr ởng Ban ki m soát 

Năm sinh: 1975  

Chức vụ tại tổ chức khác: TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng CTCP đầu tư và PTGD Phương Nam 

Thành viên Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán- kiểm toán- Đại học Kinh tế 

Số cổ phần sở hữu và đại diện: 0 cp – 0% VĐL 

Quá trình công tác: 

02/1998 đến 4/2007 
Chuyên viên Phòng Tổ chức – Lao động Tiền lương, kế toán viên, Phó Trưởng 

Phòng Kế toán Tài vụ Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. 

Tháng 5/2007 đến nay Công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam. 
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Bà Nguyễn Th  Nh  – Thành viên Ban ki m soát 

Năm sinh: 1985 

Chức vụ tại tổ chức khác: không có 

Thành viên Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế 

Số cổ phần sở hữu và đại diện: 4,000 cổ phần -  0,07% VĐL 

Quá trình công tác: 

08/2008 đến nay 
Công tác tại công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. HCM, chức vụ đang 

đảm nhận: Phó trưởng phòng Kho vận 

 

Ông Nguyễn Vĕn Hà – Thành viên Ban ki m soát 

Năm sinh: 1979 

Chức vụ tại tổ chức khác: Giám đốc bộ phận đầu tư – CTCP Đầu tư Kim Cương 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

Số cổ phần sở hữu & đại diện: 0 cổ phần – 0% VĐL 

Quá trình công tác: 

2003 - 2005 Công tác tại CTCP BĐS P.P.C  

2006 - 2007 Công tác tại CTCP Đầu tư Kim Cương 

2007 - 2013 Công tác tại CTCP Chứng khoán Âu Việt 

2014 - nay Công tác tại CTCP  Đầu tư Kim Cương , chức vụ đang đảm nhận:  Giám đốc bộ phận 
đầu tư 
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Trong năm 2017, Công ty có sự thay đổi về nhân sự: 

Đại hội cổ đông bất thường ngày 06/10/2017 đã miễn nhiệm Ông Trần Văn Hưng - thành viên Hội 

đồng quản trị và bầu 02 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ2015 - 2020 là: Ông Lê Huy, Ông 

Từ Trung Đan.Hội đồng quàn trị phiên họp ngày 09/10/2017 đã thống nhất bầu chọn ông Lê Huy giữ 

chức vụ Chủ tịch Hội đồng quàn trị Công ty, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

 

NH NG THAY Đ I TRONG BAN ĐI U HÀNH, HĐQT, BKS 
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TÌNH HÌNH NHÂN S  VÀ CHÍNH SÁCH Đ I V I NG I LAO Đ NG 

Tính đến 31/12/2017 tổng số lao động:  

Trong đó: 

STT Tính chất phân lo i S  l ợng Tỷ trọng (%) 

A Theo trình đ  214 100,00% 

1 Trình độ đại học, trên đại học 38 17,76% 

2 Trình độ cao đẳng, trung cấp 31 14,49% 

3 Khác 145 67,76% 

B Đ a bàn công tác  278 100,00% 

1 Hồ Chí Minh 162 58,27% 

2 Bình Dương 116 41,73% 

 

17,76%

14,49%

67,76%

THEO TRÌNH Đ

Trình độ đại học, trên đại học
Trình độ cao đẳng, trung cấp
Khác

58.27%

41.73%

THEO Đ A BÀN LAO Đ NG

Địa bàn công tác Hồ Chí Minh Bình Dương
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Chính sách l ơng, th ởng 

Công ty thực hiện chính sách lương, thưởng trên cơ sở bảo 

đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ 

theo quy định của pháp luật Nhà nước. Bên cạnh đó, Công 

ty cũng tiến hành trả lương theo kết quả hoạt động kinh 

doanh nhằm tạo động lực, khuyến khích người lao động 

nâng cao hiệu suất làm việc. Các chính sách lương, thưởng 

của Công ty luôn hướng tới đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, xây 

dựng khoảng cách lương hợp lý nhằm phát huy năng lực 

đóng góp của từng cán bộ. Khuyến khích người lao động 

tăng năng suất và chất lượng sản phẩm bằng cách thưởng 

định kỳ thông qua hiệu suất công việc, thưởng đột xuất 

cho những cải tiến hoặc sáng kiến giúp nâng cao kết quả 

hoạt động kinh doanh. 

Công ty thực hiện chính sách lương, thưởng trên cơ sở bảo 

đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ 

theo quy định của Nhà nước. 

STC luôn đưa ra những chiến lược dài hạn, đảm bảo những 

lợi ích tốt nhất cho người lao động của Công ty để đảm bảo 

quá trình sản xuất kinh doanh của STC đạt được những kết 

quả tốt nhất, nhằm hướng đến những mục tiêu trở thành 

một trong những nhà sản xuất, phân phối cung cấp dịch vụ 

về giáo dục hàng đầu Việt Nam. 

 

Chính sách phúc lợi 

Bên cạnh chính sách lương cơ bản, Công ty còn có các chế 

độ chính sách phúc lợi phù hợp với Bộ Luật Lao động, Luật 

BHXH, các chế độ phúc lợi theo Thỏa ước lao động tập thể: 

tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y 

tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn 24/24, khám 

sức khỏe định kỳ hàng năm, trang bị đồng phục và đồ bảo 

hộ an toàn lao động v.v... Ngoài ra, Công ty còn có các 

hoạt động chăm lo đời sống của người lao động: thiết lập 

thời gian nghỉ ngơi phù hợp, cải thiện môi trường làm việc, 

tổ chức lắp đặt, bảo trì hệ thống xử lý nước uống cho công 

nhân và kiểm nghiệm nước định kỳ nhằm đảm bảo sức 

khỏe cho người lao động v.v... 

Hàng năm tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV. 

Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động và phòng 

chống độc hại cho người lao động. Mỗi năm đều tổ chức 

cho CBCNV đi nghỉ mát, nghỉ dưỡng để tái tạo sức lao 

động. Tham gia các hoạt động xã hội như giúp đỡ CBCNV 

có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, đóng 

góp vào quỹ xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh hoạt động của 

các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, thông qua các 

chương trình Hội thi, Hội thao, văn nghệ. 

Bên cạnh chính sách lương thưởng phù hợp Công ty còn có 

các khoản phụ cấp, trợ cấp khác tùy thuộc vào vị trí công 

tác, năng lực làm việc và đóng góp vào kết quả kinh 

doanh. Do đặc thù ngành nghề kinh doanh tác động lớn 

đến sức khỏe con người nên công tác chăm sóc sức khỏe 

người lao động rất được quan tâm. Cụ thể, các chế độ bảo 

hiểm như Bảohiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn 

cho người lao động đã được Công ty thực hiện tốt. Ngoài 

ra Công ty còn mua bảo hiểm thân thể 24/24 cho tất cả 

CBCNV. 

Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo, các nghiệp vụ và 

kỹ năng như: nghiệp vụ bán hàng, kỹ năng làm việc, khám 

phá năng lực bản thân, làm việc tập thể… cho người lao 

động. Xây dựng, điều chỉnh quy trình quản lý, điều hành 

hệ thống sản xuất kinh doanh và các quy trình làm việc 

nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc của cán bộ 

công nhân viên.  
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THU NHẬP BÌNH QUÂN C A NG I LAO Đ NG QUA CÁC NĔM (Đ NG/THÁNG/NG I) 

STT Nĕm 
M c l ơng bình quân  

(triệu đ ng/ tháng/ng i) 

1 2014 8,21 

2 2015 10,7 

3 2016 8,6 

4 2017 10,9 

 

Chính sách l ơng, th ởng cho CBCNV d  ki n nĕm 2018 

- Trong năm 2018, Công ty tiếp tục thu hút, tuyển dụng mới nguồn nhân lực chất lượng cao đầu quân về 

Công ty đáp ứng nhiệm vụ phát triển đa dạng hóa sản phẩm sản xuất, kinh doanh của Công ty. Tăng cường 

cử cán bộ - công nhân viên Công ty tham gia đào tạo bồi dưỡng các khoá ngắn hạn trong năm 2018, bao 

gồm các chương trình đào tạo bồi dưỡng về quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin 

học, v.v, trong đó chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên viên chuyên môn và cán bộ quản lý 

phát triển nguồn nhân lực. Khuyến khích, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho CBCNV học tập để nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.  

- Điều chỉnh hệ thống thang bậc lương theo chức danh phản ánh đúng công việc của người lao động, xác 

định được tiêu chí trả lương theo năng suất (lương khoán, lương kinh doanh...) dựa trên cơ sở hệ thống 

đánh giá thành tích khách quan, bám sát mức lương trên thị trường, bám sát nguyện vọng của nhân viên. 

- Điều chỉnh kết cấu tiền lương gắn với năng suất lao động, kết hợp hình thức trả lương theo chức danh công 

việc, trả lương theo năng suất và có tính đến các yếu tố thâm niên, bằng cấp... 

- Xây dựng Quỹ lương theo hướng khoán doanh thu, lợi nhuận gắn với lương trả cho người lao động, thí 

điểm khoán quỹ lương cho Khối kinh doanh và các chi nhánh; xây dựng Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 

thu hút nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.  
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K  ho ch phát tri n nhân s  trong t ơng lai 

- Tuyển dụng nhân sự đủ trình độ cho kế hoạch phát triển trong tương lai. 

-  Xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Phân công, phân nhiệm rõ ràng từng cấp quản lý 

và điều hành. Đồng thời, mỗi khu vực, mỗi tỉnh thành có đội ngũ bán hàng phụ trách theo 

từng khu vực địa lý để dễ quản lý và phát triển doanh số. 

- Nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh quy trình, quy chế tuyển chọn cán bộ nhằm thu hút được 

những người tài giỏi về làm việc, giảm các chi phí đào tạo, cũng như nâng cao hiệu quả công 

việc. 

- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp STC, tạo môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích và tạo 

điều kiện cho lao động sáng tạo; xây dựng niềm tin, lòng yêu nghề, say mê công việc.
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TÌNH HÌNH HO T 
Đ NG TRONG NĔM 
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 Tình hình ho t đ ng 

s n xu t kinh doanh 

 Tình hình đ u t  

 Tình hình tài chính 

 C  c u c  đông, 

thay đ i v n đ u t  

của chủ sở hữu 
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  TÌNH HÌNH HO T Đ NG KINH DOANH 

 

CH  TIÊU ĐVT NĔM 2016 NĔM 2017 2017/2016 

Doanh thu  Đồng 340.159.194.633 376.086.182.261 10,56% 

Trong đó:     

Hoạt động dạy học Đồng 21.780.142.114 24.559.821.000 12,76% 

Thiết bị giáo dục Đồng 158.606.338.916 175.048.531.626 10,37% 

In ấn, KD sách và dịch vụ 

khác 
Đồng 159.772.713.603 176.477.829.635 10,46% 

GVHB Đồng 261.783.977.662 286.416.093.932 9,41% 

Trong đó Đồng    

Hoạt động dạy học Đồng 14.512.416.804 16.267.066.959 12,09% 

Thiết bị giáo dục Đồng 109.021.160.683 114.605.817.995 5,12% 

In ấn, KD sách và dịch vụ 

khác 
Đồng 138.250.400.175 155.543.154.978 12,51% 

Chi phí bán hàng Đồng 28.272.585.878 34.093.835.581 20,59% 

Chi phí khác Đồng 141.485.117 426.070.579 201,14% 

Lợi nhuận sau thuế Đồng 13.088.716.835 14.313.342.533 9,36% 

EPS Đồng 1.541 1.815 17,78% 
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Năm 2017, Giá vốn hàng bán của Công ty tăng lên 9,41% 

so với năm trước. Tuy nhiên, các khoản giảm trừ doanh 

thu có sự sụt giảm so với năm trước, với mức độ giảm 

18,78%. Điều này đã dẫn đến lợi nhuận gộp của Công ty 

tăng nhẹ 16,43%. 

Chi phí bán hàng của Công ty tăng 5,821 tỷ đồng tương 

ứng 20,59% so với năm trước, nguyên nhân do Công ty 

thực hiện chính sách tăng lương cho nhân viên và tăng 

hoa hồng môi giới, phí phát hành cho các sản phẩm mà 

Công ty đang kinh doanh. 

Ngoài ra, khoản mục chi phí khác cũng tăng nhẹ, do Công 

ty thực hiện đập bỏ các TSCĐ không còn sử dụng. Mặc dù 

các khoản mục chi phí của Công ty trong năm đều tăng so 

với năm 2016, nhưng đây đều là những chính sách mà 

STC đã thực hiện nhằm làm tăng hiệu quả hoạt động, nên 

lợi nhuận sau thuế của STC vào cuối năm 2017 vẫn tăng 

và vượt cả kế hoạch đặt ra. 

 

Bi u đ : C  c u doanh thu 

Bi u đ : Lợi nhuận g p 

Qua biểu đồ về cơ cấu doanh thu cho thấy các hoạt động 

kinh doanh của Công ty đều tăng so với năm 2016, trong 

đó mảng kinh doanh in ấn, sách, dịch vụ và thiết bị giáo 

dục tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất, lần lượt đạt 46,92% 

và 46,54%. Đáng lưu ý, hoạt động kinh doanh in ấn, 

sách, dịch vụ và thiết bị giáo dục chiếm tỷ trọng cao nhất 

trong cơ cấu doanh thu nhưng trong cơ cấu lợi nhuận gộp 

chỉ chiếm 21,91%. Trong khi đó, hoạt động từ thiết bị 

giáo dục đóng góp lớn nhất vào cơ cấu lợi nhuận gộp với 

tỷ trọng 68,46% 
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TÌNH HÌNH HO T Đ NG Đ U T  

 

  Trong năm 2017,  Công ty đã có các khoản mục đầu tư như: 

 Đầu tư vào Công ty con, Công ty CP Giáo dục An Đông 

Tên công ty V n góp (tỷ đ ng) % V n đi u l  

Công ty Cổ phần Giáo Dục An Đông 5,230 52,77% 

C NG 5,230 - 

 

 Đầu tư vào đơn vị khác: Công ty CP DVXB Giáo Dục Gia Định. 
 

Ch  tiêu 
Tỷ l  v n, quy n 

biểu quy t 

S  l ợng c  

phi u 

Công ty CP DVXB Giáo Dục Gia Định. 4,77% 49.000 

C ng   490.000.000 

(* Giá trị đầu tư tính đến ngày 31/12/2107) 
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 Ngoài ra, trong năm Công ty đã có đầu tư vào việc thuê đất tại các nơi như: 

o Thuê 2.182,4 m2 đất tại 104/5 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; tiền thuê đất trả 

hàng năm; Thời gian thuê: 50 năm. 

o Thuê 20.606 m2 đất ở KCN Sóng Thần, Bình Dương với thời hạn thuê từ ngày 26/12/2006 đến 

31/12/2055. 

o Thuê 1.649 m2 đất tại 122 Phan Văn Trị, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh để xây dựng 

phân xưởng mộc – nay là Xí nghiệp đồ dùng dạy học và cửa hàng kinh doanh; tiền thuê đất trả hàng 

năm.  

o Thuê 2.875 m2 đất tại 223 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 5, TP. HCM để làm văn phòng, kho hàng 

và cửa hàng kinh doanh, thời gian thuê: 50 năm, tiền thuê đất trả hàng năm. 

o Thuế 1.423 m2  đất tại 780 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh để xây dựng 

phân xưởng cơ khí và sơn tĩnh điện (là xí nghiệp thiết bị trường học, nay đã chuyển về khu công nghiệp 

Sóng Thần, hiện tại diện tích đất này đang dược sử dụng làm cửa hàng kinh doanh). 
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 
                                                                                              Đơn vị tính: đồng 

Ch  tiêu Thực hi n 2016 Thực hi n 2017 2017/2016 (%) 

Tổng tài sản 144.602.682.119 148.384.575.337 102,62% 

Doanh thu thuần 335.713.173.843 372.474.806.188 110,95% 

Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh 14.423.146.250 15.733.985.585 109,09% 

Lợi nhuận khác 308.996.102 234.257.924 75,81% 

Lợi nhuận trước thuế 14.732.142.352 15.968.243.509 108,39% 

Lợi nhuận sau thuế 13.088.716.835 14.313.342.533 109,36% 

 

Các ch  tiêu tài chính chủ y u 

Các ch  tiêu ĐVT Nĕm 2016 Nĕm 2017 

Ch  tiêu v  kh  nĕng thanh toán  

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,38 2,39 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,39 1,36 

Ch  tiêu v  c  c u v n 

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 26,31% 26,44% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 35,71% 35,94% 

Ch  tiêu v  nĕng lực ho t đ ng 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 7,44 7,33 

Doanh thu thuần/Tổng tài sản Vòng 2,34 2,54 

Ch  tiêu v  kh  nĕng sinh l i 

Hệ số LN sau thuế/DTT % 3,90% 3,84% 

Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 12,39% 13,27% 

Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản % 9,13% 9,77% 

Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/DTT % 4,30% 4,22% 
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 Ch  tiêu v  kh  nĕng thanh toán  

Năm 2017, các hệ số khả năng thanh toán của Công ty không 

có sự biến động nhiều so với năm 2016: chỉ số thanh toán 

ngắn hạn tăng nhẹ từ 2,38 lần lên 2,39 lần và hệ số thanh 

toán nhanh giảm từ 1,39 lần xuống 1,36 lần. 

Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng nhẹ do tài sản ngắn hạn của 

Công ty tăng 3,50% tương ứng 3,17 tỷ đồng so với cùng kỳ, 

ngoài ra trong nợ ngắn hạn của công ty cũng tăng nhẹ nhưng 

thấp hơn mức độ tăng của tài sản ngắn hạn, tăng 3,11% 

tương ứng 1,2 tỷ đồng. Biến động làm tăng tài sản ngắn hạn 

đến từ 2 khoản mục chính: hàng tồn kho và các khoản phải 

thu ngắn hạn. Đến hết năm 2017, Công ty đã có khoản 1,62 

tỷ đồng giá trị hàng tồn kho chậm tiêu thụ và các nguyên vật 

liệu mua vào để sản xuất.  

Nợ ngắn hạn trong năm tăng chủ yếu là do khoản phải trả 

người bán ngắn hạn và phải trả cho người lao động tăng. 

Khoản phải trả cho người lao động trong năm nay cũng tăng 

khá cao tăng 6,751 tỷ tương ứng 204,08%, Công ty đã tăng 

lương cho người lao động để tạo động lực làm việc cho nhân 

viên, tăng năng suất hoạt động cho công việc. 
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 Ch  tiêu v  c  c u v n 

Nhìn chung, trong năm 2017 các chỉ số về cơ cấu vốn 

của Công ty tăng nhẹ so với năm 2016 nhưng không 

đáng kể. Cụ thể, hệ số nợ trên tổng tài sản là 26,44% 

và nợ trên vốn chủ sở hữu là 35,94%, nguyên nhân 

dẫn đến sự tăng nhẹ này là do nợ phải trả và tổng tài 

sản của Công ty tăng lên so với năm trước. Trong đó, 

nợ phải trả tăng là do bắt nguồn từ khoản nợ ngắn hạn 

của Công ty tăng 3,11% và đặc biệt trong năm nay 

Công ty không đi vay nợ dài hạn. Trong năm vốn chủ 

sở hữu của Công ty cũng tăng nhẹ nhưng không đáng 

kể, tăng 2,44%. 

Mặc dù, trong năm cơ cấu vốn của Công ty có sự thay 

đổi do tăng khoản nợ phải trả nhưng xét đến các chỉ số 

thanh toán vẫn đang giữ ổn định, có thể kết luận áp 

lực thanh toán trong ngắn hạn của Công ty không lớn. 
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 Ch  tiêu v  nĕng lực ho t đ ng 

Vòng quay hàng tồn kho đã giảm nhẹ từ 7,44 vòng 

xuống còn 7,33 vòng. Trong năm nay hàng tồn kho tăng 

7,22% so với năm trước và giá vốn hàng bán cũng có sự 

gia tăng với mức độ cao hơn giá trị hàng tồn kho (tăng 

9,41% đạt giá trị 24,63 tỷ đồng).  

Vòng quay tài sản lại tăng nhẹ từ 2,34 vòng lên 2,54 

vòng. Nguyên nhân do tổng tài sản của Công ty tăng với 

mức tăng thấp hơn doanh thu thuần là 2,62%. Doanh 

thu thuần tăng chủ yếu đến từ hoạt động bán sách và 

các sản phẩm in ấn, đồng thời các khoản giảm trừ doanh 

thu trong năm cũng giảm so với năm trước. 

Trong năm vòng quay hàng tồn kho giảm nhưng Vòng 

quay tài sản lại tăng do doanh thu bán hàng tăng 

10,95%, điều này cho thấy hoạt động bán hàng của 

Công ty đang diễn ra thuận lợi. 

 

 Ch  tiêu kh  nĕng sinh l i 

Trong năm nhóm các hệ số sinh lời hầu hết đều cải thiện 

so với năm trước: Hệ số ROE, ROA,ROS lần lượt đạt 

13,27%, 9,77% và 4,22%. Riêng hệ số lợi nhuận sau 

thuế trên doanh thu thuần giảm nhẹ từ 3,90% xuống 

3,84%. Nguyên nhân là do chi phí bán hàng, chi phí quản 

lý doanh nghiệp tăng, đồng thời trong năm Công ty muốn 

xây dựng thêm cở sở hoạt động nên đã bỏ thêm chi phí 

để phá dỡ những TSCĐ không còn sử dụng. Từ đó, mặc 

dù doanh thu tăng nhưng chi phí lớn đã làm cho LNST 

sụt giảm. Tuy nhiên, đây là hoạt động nằm trong kế 

hoạch nhằm tăng doanh thu cho Công ty trong tương lai.  
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- Số lượng cổ phiếu công ty đăng ký phát hành: 5.665.530 cổ phiếu 

- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VNĐ 

- Số cổ phiếu ưu đãi :  không  

- Số cổ phiếu phổ thông :  5.665.530 cổ phiếu 

- Cổ phiếu quỹ : không 

- Cổ phiếu đang lưu hành: 5.665.530 cổ phiếu  

- Sổ lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 5.665.530 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: không 

 

C  C U C  ĐÔNG 
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C  c u c  đông tính đ n ngày 31/12/2017 

THÔNG TIN TH NG KÊ V  C  ĐÔNG 

STT Lo i C  đông S  l ợng S  CP sở hữu Giá trị (VND) Tỷ l  (%) 

1 Nhà nước 1 2.976.768 2.976.768.000 52,54 

2 Cổ đông khác 560 2.678.532 2.678.532.000 47,46 

T ng c ng 561 5.665.530 56.655.300.000 100 

2.1 C  đông trong n c     

 Tổ chức 21 3.403.452 3.403.452.000 60,07 

 Cá nhân 524 1.544.798 1.544.798.000 27,27 

2.2 C  đông n c ngoài     

 Tổ chức 6 594.500 594.500.000 10,49 

 Cá nhân 10 122.780 122.780.000 2,17 

T ng c ng 561 5.665.530 56.655.300.000 100 

 

DANH SÁCH C  ĐÔNG L N 

STT Tên C  đông l n 
S  l ợng CP 

đang nắm giữ 

Tỷ l  

(%) 

1 Công ty TNHH MTV NXB Giáo Dục Việt Nam 2.976.768 52,54%. 

2 Công ty cổ phần Đầu Tư Kim Cương 377.500   6,66%. 

3 Từ Trung Đan 375.190 6,62%. 

T ng c ng 3.729.458 65,82% 
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TÌNH HÌNH HO T Đ NG TRONG NĔM 

 

 

Tình hình thay đ i v n đ u t  chủ sở hữu 

Không có 

Giao dịch c  phi u quỹ 

Không có 

Các chứng khoán khác 

Không có 
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 Đánh giá k t qu  ho t đ ng s n xu t kinh doanh 

 Tình hình tài chính 

 Nh ng c i ti n v  c  c u t  ch c, chính sách, qu n lý 

 K  ho ch phát tri n t ng lai 

 Gi i trình c a Ban giám đ c v  ý ki n ki m toán 



48 
 

BÁO CÁO BAN GIÁM Đ C 

 

  

BÁO CÁO 
BAN T NG 
GIÁM Đ C 
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  BÁO CÁO K T QU  HO T Đ NG KINH DOANH 

 

Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 
2016 

K  ho ch 
2017 

Thực hiện 
2017 

Tỷ lệ % 

TH/KH 
2017 

TH 2017/ 
TH 2016 

Tổng doanh thu Triệu đồng 336.828.524.044 283.000.000.000 373.798.875.978 132,08% 110,98% 

Vốn điều lệ Triệu đồng 56.655.300.000 56.655.300.000 56.655.300.000 100,00% 100,00% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 14.732.142.352 14.200.000.000 15.968.243.509 112,45% 108,39% 

LNTT/Tổng doanh thu % 4,37% 5,02% 4,27% 85,10% 97,67% 

LNTT/VĐL % 26,00% 25,06% 26,00% 103,74% 108,39% 

Tỷ lệ cổ tức % 13% 13% 13% - - 

 

Trong năm 2017 nền kinh tế nước ta tiếp tục diễn ra trong 

bối cảnh kinh tế thế giới đang phục hồi hơn so với năm 

trước, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2017 lên 3,6%, 

tăng 0,1 điểm phần trăm so với mức 3,5% đã dự báo và 

cao hơn hẳn mức tăng 3,2% của năm 2016, tăng trưởng 

thương mại toàn cầu có bước cải thiện so với năm trước. 

Tuy nhiên, ngành giáo dục của nước ta có nhiều thay đổi 

trong việc cải cách cũng như thay đổi sách giáo khoa. Do 

đó vấn đề này cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 

phát hành sách của Công ty. 

Tuy nhiên dưới sự đồng lòng của các cán bộ nhân viên 

cũng như các phương hướng đúng đắn của ban lãnh đạo 

Công ty, STC đã có một năm hoạt động thành công khi 

các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra. STC đang dần khẳng 

định thương hiệu mình trên thị trường khi số lượng khách 

hàng tin tưởng và tiếp tục ký kết hợp đồng đạt mức tăng 

trưởng thuận lợi. 

 

Tổng doanh thu trong năm 2017 đã tăng đến 32,08% so 

với kế hoạch và tăng 10,98% so với năm 2016. Lợi nhuận 

trước và sau thuế của Công ty cũng tăng nhẹ so với năm 

trước khi tăng 8,39% vượt 12,45% so với kế hoạch. 

 Công ty vẫn luôn duy trì cho người lao động, đồng thời 

thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 8,6 triệu 

đồng/người/tháng lên 10,9 triệu đồng/người/tháng. Cổ tức 

được công ty thực hiện chi trả cho cổ đông đúng theo 

nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã giao phó, mức cổ tức 

năm 2017 chi trả là 13%. 

 



50 
 

BÁO CÁO BAN GIÁM Đ C 

 

  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

 

Chỉ tiêu 2016 2017 % Tăng, gi m 

Tài sản ngắn hạn 90.643.122.460 93.813.943.182 3,50% 

Tài sản dài hạn 53.959.559.659 54.570.632.155 1,13% 

T ng tài s n 144.602.682.119 148.384.575.337 2,62% 

Nợ ngắn hạn  38.048.426.966 39.229.943.903 3,11% 

Nợ dài hạn - - - 

Vốn chủ sở hữu 106.554.255.153 109.154.631.434 2,44% 

T ng ngu n v n 144.602.682.119 148.384.575.337 2,62% 

 

63,22%

36,78%

T NG TÀI S N

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn

26,44
%

73,56
%

T NG NGU N V N

Nợ ngắn hạn Vốn chủ sở hữu

Trong năm 2017, tổng tài sản của Công ty đã tăng nhẹ 2,62% so với 

năm 2016 và đạt mức 148,384 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu dẫn 

đến sự giatăng này là do tài sản ngắn hạn trong năm đã tăng  3,50% 

so với năm trước, đạt mức 93,81 tỷ đồng. Nguyên nhân là do khoản 

phải thu khách hàng ngắn hạn tăng và giá trị hàng tồn kho trong 

năm cũng tăng nhẹ. Ngoài ra tài sản dài hạn tăng là đến từ việc trong 

năm Công ty đã tăng việc sửa chữa nhà xưởng, cơ sở vật chất của 

công ty. 

 

Qua biểu đồ cơ cấu nguồn vốn cho thấy nguồn vốn của Công 

ty năm 2017 tăng nhẹ so với năm trước, tăng 2,62%. Nợ ngắn 

hạn của Công ty tăng 3,11% là do trong năm các khoản mục 

phải trả người bán và phải trả người lao động tăng. Trong năm 

Công ty  không có các khoản nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu của 

Công ty tăng 2,62% nhưng không đáng kể. 
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  NH NG C I TI N V  C  C U T  CH C, 
 CHÍNH SÁCH, QU N LÝ 

 

 Tăng cường khai thác các đề tài sách tham khảo liên kết với các Sở Giáo dục và Đào tạo 

để làm phong phú đề tài của Công ty. 

 Tổ chức phát hành, quản lý sách được thực hiện tốt, đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu 

sử dụng SGK cho khu vực mà Công ty hoạt động. 

 Luôn rà soát nhân sự để cũng cố, ổn định sản xuất, sáp nhập 02 Xí nghipej Thiết Bị 

trường học và Xí nghiệp Đồ dùng dạy học thành Xí nghiệp Thiết bị Giáo dục. Đào tạo, bố 

trí nhân lực phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác. 

 Quan tâm đến việc đầu tư máy móc, thiết bị để giảm vật tư tiêu hao, công lao động sản 

phẩm làm ra đảm bảo chất lượng và giữ vững thương hiệu. 

 Lãnh đạo công ty chặc chẽ, nắm bắt kịp để kịp thời theo dõi tiến độ sản xuất kinh doanh 

kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót. 

 Tăng cường công tác quản trị, kiểm tra và giám sát trong lĩnh vực tài chính, kế toán để 

giảm thiểu rủi ro, cảnh báo sai phạm,.. đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh. Tích cực 

thu hồi công nợ, thu tiền bán hàng nhanh để giảm chi phí và kịp thời cung ứng vốn cho 

sản xuất kinh doanh. 

 Tích cực đôn đốc thu hồi nợ. Tiếp tục khắc phục và hoàn thiện dần mô hình bán hàng 

theo dạng mở và tăng cường bán lẻ, phục vụ khách hàng nhanh, gọn và hiệu quả hơn. 
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 K  HO CH PHÁT TRI NTRONG T NG LAI 

 

 Đánh giá chất lượng lao động để củng cố tổ chức tốt hơn, rà soát nhân sự; đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề cho người lao đôṇg để kịp thời đáp ứng yêu cầu 

mới; 

 Đầu tư, trang bi ̣máy móc cần thiết cho các đơn vi ̣sản xuất nhằm tiết kiệm và tăng năng suất; 

 Rà soát, cải tiến sản phẩm, tiếp tục nghiên cứu và làm mẫu thiết bi ̣giáo dục, tổ chức nắm bắt 

nhu cầu thi ̣trường, chuẩn bị tốt để đón đầu khi thay sách theo chương trình sách giáo khoa 

mới; 

 Chăm chút sản phẩm làm ra để chất lượng ngày càng tốt hơn, tiết kiệm vật tư, công lao động 

để cạnh tranh về chất lượng, giá thành…và phải bảo đảm chất lượng, giữ vững thương hiệu 

của công ty. 

 Đẩy mạnh phát triển thị trường bán lẻ. 

 Làm tốt công tác quảng cáo, tiếp thi ̣để giới thiệu sản phẩm công ty bằng nhiều hình thức 

 Thực hiện hỗ trợ khách hàng thông quabaor hành, bảo trì thiết bị giáo dục. Phối hợp với Sở 

Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện, 

nghiệp vụ quản lý phòng thí nghiệm, hướng dẫn sử dụng thiết bị giáo dục, làm tốt việc bảo 

hành, bảo trì máy móc thiết bị, gia công lắp đặt,.. 

 Liên kết, mở rộng mua bán với nhiều công ty và nhiều đối tượng. 

 Bảo quản, đóng gói sản phẩm tốt nhất, sắp xếp hàng hóa hợp lý, vận chuyển nhanh nhất, 

tránh hư hỏng, thất thoát. Tính vận trù sao cho hữu hiệu nhất. 

 Đẩy mạnh tiêu thụ hàng thiết bị tới trực tiếp người tiêu dùng là phụ huynh, học sinh,.. 

 Tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa rủi ro tài chính, 

 Tích cực tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngày công lao động, điện nước, điện thoại, 

văn phòng phẩm,.. 

 

Gi i trình c a Ban T ng Giám đ c đ i v i ý ki n ki m toán 

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho 

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM và có ý kiến chấp nhận toàn phần vì thế Ban 

Giám đốc không có giải trình thêm. 
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BÁO CÁO  

 H I Đ NG QU N TR  

 

  

 Đánh giá các mặt ho t đ ng c a công ty  

 Đánh giá ho t đ ng c a Ban T ng Giám đ c  

 K  ho ch và đ nh h ng c a H i đ ng qu n tr  
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ĐÁNH GIÁ C A H I Đ NG QU N TR  V  HO T 

Đ NG C A CÔNG TY 

 

Tuy nhiên, để hoàn thành tốt các m c tiêu mà Công ty đã 

đặt ra trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động và khó 

khăn trong những năm qua, Công ty đã đề ra nhiều giải 

pháp phối hợp trong tình hình thị trường có nhiều cạnh 

tranh và diễn biến khó lường như: không ngừng nghiên 

cứu, bám sát tình hình thị trường, ban hành các chính sách 

kinh doanh linh họat, kịp thời; tái cấu trúc đội ngũ nhân lực 

các phòng, ban chức năng, các chi nhánh để tăng tính hiệu 

quả và chuyên nghiệp…. Ngoài ra, người lao động trong 

Công ty đoàn kết, nhất trí cao, tinh thần làm việc với ý thức 

trách nhiệm nên công việc được giải quyết với chất lượng 

tốt.  

Các hoạt động kinh doanh chính c a Công ty trong năm 

vẫn được Ban Điều hành giám sát và chỉ đạo thực hiện 

đúng với nhiệm v  kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, với 

những khó khăn vẫn còn đó, quá trình hoạt động c a STC 

chắc chắn sẽ còn gặp nhiều trở ngại. Hội đồng quản trị 

cùng với Ban Điều hành Công ty sẽ tiếp t c có những biện 

pháp c  thể, chỉ đạo thực hiện nhằm đưa STC đối mặt và 

vượt qua những thách thức trong quá trình hoạt động.   

 

Năm 2017, STC vẫn hoàn thành vượt mức các 

chỉ tiêu đề ra. Doanh thu c a Công ty đạt 

373.799  triệu đồng, vượt mức kế hoạch 

32,08% và tăng 10,98% so với năm 2016. Lợi 

nhuận trước thuế đạt 15.968 triệu đồng, tương 

đương12,45% so với kế hoạch đề ra và tăng 

8,39% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai chỉ 

tiêu trên đều tăng và vượt mức kế hoạch đặt 

ra, đánh dấu một mốc quan trọng trong quá 

trình phát triển lâu dài c a Công ty. 
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  ĐÁNH GIÁ C A H I Đ NG QU N TR  V  HO T Đ NG 

C A BAN T NG GIÁM Đ C 

 

Việc giám sát hoạt động c a Hội đồng quản trị đối với Ban 

Tổng Giám đốc được thực hiện đúng với Điều lệ Công ty 

và các quy định hiện hành. Trong năm 2017, Hội đồng 

quản trị đã giám sát hoạt động c a Ban Tổng Giám đốc 

đối với những nội dung sau:  

 Trong quá trình điều hành, Tổng Giám đốc đã 

thực hiện các ch  trương, chiến lược kinh doanh 

do Hội đồng quản trị đã đề ra. 

 Khi gặp vướng mắc trong điều hành, Tổng 

Giám đốc xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp c a Hội 

đồng quản trị để kịp thời giải quyết công việc. 

 Quan hệ giữa chỉ đạo c a Hội đồng quản trị và 

điều hành trực tiếp c a Tổng Giám đốc hài hòa 

và ăn ý, giúp cho công việc trong công ty được 

giải quyết nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. 

 

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát hoạt động c a Ban 

điều hành; phối hợp với Ban Kiểm soát để giám sát việc 

thực hiện các quy định c a Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết 

ĐHĐCĐ, Quyết định c a Hội đồng quản trị; thẩm định và 

cho ý kiến pháp lý đối với các kế hoạch, đề xuất kinh 

doanh do Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị. 

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tiến hành 10 phiên 

họp, kịp thời giải quyết những nội dung thuộc quyền hạn 

và trách nhiệm c a Hội đồng quản trị. Các nghị quyết, 

quyết định c a Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên 

sự thống nhất, chấp thuận c a các thành viên Hội đồng 

quản trị. Hoạt động giám sát được các thành viên Hội 

đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định cùạ pháp 

luật và điều lệ Công ty. 

Theo đó, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt những 

nhiệm v  mà HĐQT và ĐHĐCĐ giao phó. Ngoài ra, Ban 

Tổng Giám đốc đã tích cực đóng góp, đưa ra nhiều nhận 

định hữu ích về triển vọng phát triển Công ty giúp Hội 

đồng quản trị có được cái nhìn đúng đắn về tình hình hoạt 

động hiện tại c a STC, từ đó xây dựng được các chiến 

lược phù hợp trong việc tái cơ cấu và thúc đẩy hoạt động 

kinh doanh trong thời gian tới.  

Công ty Cổ phần đã đối mặt với nhiều khó khăn trong 

năm 2017, tuy nhiên Hội đồng quản trị nhận thấy rằng 

Ban Tổng Giám đốc đã thực sự rất nỗ lực thực hiện nhiệm 

v  được giao phó. HĐQT đánh giá cao những cống hiến 

c a Ban Tổng Giám đốc, từng thành viên đã hoạt động 

đúng chức năng và nhiệm v  c a mình, cùng đồng hành 

chỉ đạo giám sát hoạt động c a toàn thể CBCNV mang lại 

kết quả kinh doanh hiệu quả nhất. 
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CÁC K  HO CH VÀ Đ NH H NG C A  
H I Đ NG QU N TR  

 

 Tiếp t c rà soát nhân sự: đào tạo, bồi dưỡng… để chuẩn bị đáp ứng với tình thế kinh doanh sắp tới, đây 

là nhiệm v  trọng tâm hàng đầu. 

  Tăng cường công tác nghiên cứu chế tạo, cải tiến sản phẩm thiết bị giáo d c…bám sát nội dung chương 

trình sách giáo khoa mới. 

 Trang bị máy móc cho các xí nghiệp để cải tiến kỹ thuật, giảm hao phí, tăng năng suất và chất lượng sản 

phẩm. Đa dạng hóa sản phẩm công ty. 

  Đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh thiết bị, có kế hoạch dài hạn, đón đầu khi thay đổi chương trình 

sách giáo khoa. Phát triển sản xuất thiết bị cho xứng tầm với quá trình phát triển c a công ty. 

 Khai thác, sử d ng các mặt bằng c a công ty hiệu quả, hợp lý. 

 Tổ chức thực hiện hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001: 

2008. 

 Đề nghị y quyền cho Hội đồng quản trị duyệt đơn giá tiền lương năm 2018, đảm bảo không thấp hơn 

năm 2017. Đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2018 là 13%/năm. 

 Đề nghị chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018: Tương tự năm 

2017, khoán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký là 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 c a Công ty và sau đó xác định lại kết quả kinh doanh cuối cùng. 

 Đề nghị y quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào trình độ, năng lực c a đội ngũ kiểm toán viên 

chuyên nghiệp c a các công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các công ty niêm yết do y 

Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận; ch  động lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 

2018. 

 Sửa đổi Điều lệ công ty cho phù hợp với Luật Doanh Nghiệp năm 2014 và thông tư 95/2017/TT-BTC. 

 Sửa đổi Quy chế quản trị công ty cho phù hợp với quy định hiện hành và Điều lệ công ty. 

 
 Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2018 như sau: 

CHỈ TIÊU NĂM 2018 

Doanh thu 353 tỷ đồng 

Lợi nhuận 15,8 tỷ đồng 
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V  kinh t  

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. 

Hồ Chí Minh hoạt động với mục tiêu huy động và 

sử dụng vốn có hiệu quả đối với các lĩnh vực sản 

xuất kinh doanh trong phạm vi pháp luật cho phép 

nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tạo việc làm và thu 

nhập ổn định cho người lao động, tăng lợi tức cho 

các cổ đông, góp phần đóng góp ngân vào sách 
Nhà nước từ đó tạo điều kiện thúc đẩy phát triển 

kinh tế trong khu vực hoạt động và cả nước.   

Những năm qua, Công ty luôn cố gắng để hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao 
phó. Trong năm 2017, mặc dù đối mặt với những 

khó khăn từ các đối thủ cạnh tranh, từ biến động 

của thị trường nhưng Ban lãnh đạo và toàn thể 

CBCNV Công ty luôn cố gắng cùng nhau hoạt động 

vì mục đích kinh tế chung, cống hiến và đóng góp 
hết sức mình cho STC nhằm tạo dựng sự phát triển 

bền vững. 
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Về kinh tế 

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học TP. Hồ Chí Minh hoạt động với mục tiêu huy động và sử dụng vốn có 

hiệu quả đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong phạm vi pháp luật cho phép nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tạo 

việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông, góp phần đóng góp ngân vào sách 
Nhà nước từ đó tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực hoạt động và cả nước.   

Những năm qua, Công ty luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Trong năm 
2017, mặc dù đối mặt với những khó khăn từ các đối thủ cạnh tranh, từ biến động của thị trường nhưng Ban lãnh đạo 

và toàn thể CBCNV Công ty luôn cố gắng cùng nhau hoạt động vì mục đích kinh tế chung, cống hiến và đóng góp hết 

sức mình cho STC nhằm tạo dựng sự phát triển bền vững. 

STC luôn tuân thủ các nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp tiền cho nhà nước. 

Những thành công có được của Công ty đều nhờ các chiến lược kinh doanh phù hợp, nắm bắt được nhu cầu kịp thời 

và đón đầu xu hướng, duy trì sự ổn định về chất lượng phục vụ, đội ngũ nhân viên năng động, chuyên nghiệp; cũng 
như không ngừng gia tăng dịch vụ sử dụng, đảm bảo sự chăm sóc tận tình đến khách hàng sử dụng sản phẩm của 

Công ty.  

Năm 2017, kết quả kinh doanh tiếp tục duy trì sự tăng trưởng, tuy tăng không cao nhưng vẫn luôn vượt kế hoạch đã 
đề ra, với doanh thu đạt được là 376,086 tỷ đồng trong năm 2017. Việc trả cổ tức mỗi năm đều được xem xét trên 

tình thần vì sự phát triển trong tương lai của Công ty và trên hết là hướng đến gia tăng lợi ích cho cổ đông. Ban lãnh 
đạo cùng các cán bộ công nhân viên đã luôn cố găng nỗ lực không ngừng hoàn thành các kế hoạch đề ra. STC đã 
thực hiện chi trả cổ tức theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, với tỷ lệ chi trả cổ tức 13%. 

Bên cạnh đó, việc làm, thu nhập của người lao động được giữ vững và chuyển biến theo hướng tích cực, theo đó mức 

lương bình quân năm 2017 đã tăng 26,74% so với năm trước đạt mức 10,9 triệu đồng/tháng/người. 
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Tr ch hiệ  đối với xã hội cộ g đồ g 

Đối với nhân viên Công ty 

C g t  đ  v  đa g tạo được việc làm ổ  định cho 

CB.CNV của mình, tuân thủ thực hiệ  đầ  đủ các quy 

đị h d h ho gười lao động, duy trì các chính sách 

phúc lợi đều đặ  h g ă  tạo môi t ường làm việc 

thân thiện, hiệ  đại nhằ  đảm bảo đời sống vật chất 

và tinh thần tốt giúp gười lao độ g  ơ hội v  động 

lự  để có thể cống hiến hết sức mình vì mục tiêu phát 

triể  hu g  STC đ  lu  hướ g đến. Ngoài ra, 

chính sách với gười lao động lu  đượ  a  l h đạo 

g t  đặc biệt quan tâm và thực hiện nghiêm túc, 

đảm bảo mọi quyền lợi ho gười lao động 
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Đối với kh ch h g, đối tác 

Khách hàng là yếu tố rất quan trọ g  STC đa g hướ g đến, vì nó giúp cho doanh thu của C g t  tă g ao hơ , hoạt động 

sản xuất ki h doa h được hiểu quả hơ . Do đ , C g t  ổ phần STC rất trân trọng và chân thành cả  ơ  đối với sự quan 

tâm, hợp tác, ủng hộ của uý kh h h g,  đối tác trong suốt khoảng thời gian dài từ lú  C g t  được thành lập ho đến 

thời điểm hiện nay. 

Đối với Cô g đồng và xã hội 

Công ty nhận thức việ  đ g g p v o  hội và cộ g đồng là một yếu tố quan trọng góp phần vào sự phát triển bền vững của 

Công ty. Vì vậ , Ba  l h đạo cùng toàn thể CBCNV luôn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội nhằm góp phần chung 

tay xây dựng một cộ g đồng phát triển, tiến bộ thông qua các hoạt động từ thiện,... 

Công ty luôn nhận thức trách nhiệ  đối với cộ g đồ g địa phươ g kh g hỉ là những hoạt động tài trợ tài chính mà còn là ý 

thứ  đảm bảo i t ường sống sạch và an toàn cho các hộ gia đì h t ê  địa bàn hoạt động. 
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Về ôi trườ g v  ă g lượng 

Hoạt động chính của C g t  t o g lĩ h vực sản xuất, nên Công ty luôn ý thứ  được trách nhiệ  đối với i t ường do việc 

tiêu hao ă g lượng, nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất l  kh g đ g kể. Nă g lượng chủ yếu được sử dụng trong 

khối vă  ph g v  h   l  guồ  điệ  ă g, ă g d u phục vụ quá trình sản xuất, quản lý và vân chuyển của Công ty. Với 

việc kiểm soát chi phí chặt chẽ, tránh gây lãng phí hiện nay, STC nói chung và toàn thể các bộ công nhân viên Công ty nói 

riêng luôn ý thức về việc sử dụng, tiết kiệm nguồ  ă g lượng này.  

Ngoài ra, trong quá trình sản xuất của STC, việc quản lý nguyên vật liệu là công tác rất cần thiết đối với các doanh nghiệp sản 

xuất ki h doa h. Do đ , khi  dựng kế hoạch hoạt độ g ki h doa h, C g t  lu  hú ý đến mục tiêu sử dụ g điều độ và 

hợp lý các nguồ  ă g lượ g ua đ g g p phần vào việc sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, tiết kiệm chi phí hoạt 

độ g. STC hưa từng bị xử phạt do vi phạ   u  định về i t ường. 
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BÁO CÁO QU N TR  CÔNG TY 
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 Đánh giá v  các mặt ho t đ ng 

c a công ty 

 Đánh giá v  ho t đ ng c a Ban 

Tổng Giám đ c công ty 

 Kế ho ch và đ nh h ng c a H i 

đ ng qu n tr  
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Ho t đ ng c a các ti u ban H i đ ng qu n tr  

Hiện Công ty không có tiểu ban Hội đồng quản trị. 

 

HO T Đ NG C A H I Đ NG QU N TR  

Hoạt động của HĐQT trong năm 2017 

STT Thành viên Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Ghi chú 

1 Ông Trần Văn Hưng Chủ tịch HĐQT 8 73% Miễn nhiệm từ 06/10/2017 

2 Ông Lê Huy Chủ tịch HĐQT 3 27% Bổ nhiệm từ 06/10/2017 

3 Ông Từ Trung Đan TV HĐQT 3 27% Bổ nhiệm từ 06/10/2017 

4 Ông Đỗ Thành Lâm TV HĐQT 11 100%  

5 Ông Trần Lê Quang TV HĐQT 11 100%  

6 Bà Lê Thị Phương Hảo TV HĐQT 11 100%  

 

Trong năm công tác giám sát c a HĐQT đ i v i Ban đi u hành đ c thực hiện nh  sau: 

 Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. 

 Giám sát việc chấp hành các nghị quyết và quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ. 

 Giám sát, tư vấn, đưa ra các giải pháp, chiến lược để việc kinh doanh năm 2017 đạt hiệu quả. 

 Giám sát về hoạt động quản trị Công ty của Ban Tổng Giám đốc; tình hình quản trị nhân sự; hoạt 

động tài chính; tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư và các vấn đề khác liên quan đến pháp lý của 

Công ty,... 
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  Các ngh  quyết, quyết đ nh trong năm 2017 c a HĐQT 

STT S  NQ/QĐ NGÀY N I DUNG 

1 01 /NQHĐQT/2017 09/1/2017 

Thông qua các vấn đề sau: 

 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016. 

 Thực hiện đơn giá tiền lương 2016. 

 Thưc hiện thù lao Hội đông quản trị, Ban kiêm  soát, Thư 

ký năm 2016 

 Chấp nhận thanh lý và xử lý thừa, thiếu kiểm kê 2016. 

 Mua 01 xe tải trọng 2.200kg. 

 Chỉ tiêu kế hoạch 2017. 

2 02/NQHĐQT/2017 09/1/2017  Thống nhất mức lương ông Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

3 03/NQHĐQT/2017 20/02/2017 

    Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016. 

    Chỉ tiêu kế hoạch 2017. 

    Chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2016. 

    Trình Đại hội đồng cổ đông: về việc bầu bổ sung 01 

thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2015 - 2020) 

    Giao Hội đồng quàn trị, Ban điều hành hoàn thiện cơ sở 

pháp lý các csvc của Công ty. 

4 04/NQHĐQT/2017 28/3/2017 

 Thống nhất hủy bỏ khoản 1 điều 3 Nghị quyết Hội đồng 

quản trị số 03/NQHĐQT/2017 ngày 20/02/2017 v/v xin ý 

kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu 

bổ sung 01 thành viên Hội đồng quàn trị (nhiệm kỳ 2015-

2020). 

5 05/NQHĐQT/2017 10/4/2017  Thống nhất ủy quyền cho Ông Tổng Giám đốc ký hợp đồng 

tư vấn pháp lý tại khu đất 104/5Mai Thị lựu, P.ĐaKao, Q.l. 

6 06/NQHĐQT/2017 30/6/2017 

 Thống nhất đơn giá tiền lương tạm tính 06 tháng đầu năm 

2017 là 1.984đ/1.000đ lợi nhuận trước thuế. 

 Thông qua việc chọn Cty TNHH kiểm toán và Kế toán AAC 

làm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017. 
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STT S  NQ/QĐ NGÀY N I DUNG 

7 07/NQHĐQT/2017 01/08/2017 

 Thông qua kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2017. 

 Thống nhất xin ý kiến NXBGDVN chủ trương xây cao ốc 
văn phòng tại 104/5 Mai Thị Lựu, Q. 1 

8 08/NQHĐQT/2017 21/08/2017 

 Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Trần Văn Hưng. 

 Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017. 

 Thông qua các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường 

năm 2017. 

9 09/NQHĐQT/2017 09/10/2017 
 Bầu chọn Ông Lê Huy giữ chức vụ Chù tịch Hội đồng 

quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

10 10/NQHĐQT/2017 20/12/2017 

 Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh ước thực hiện 

2017 của BCTC. 

 Thống nhất duyệt đơn giá tiền lương 2017 là 

1.984đồng/1.000đồng lợi nhuận. 

 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018. 

 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ 

tức 2017 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018. 

11 109/QĐ-STB 10/10/2017 
 Thay đổi người đại diện pháp luật từ ông Trần Văn 

Hưng và Ông Từ Trung Đan sang Ông Từ Trung Đan. 

 

Ho t đ ng c a thành viên H i đ ng qu n tr  đ c lập  

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong năm đã tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình, 

tiếp tục góp phần giúp HĐQT giám sát, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển. Với kiến thức và kinh 

nghiệm của mình các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã đưa ra những ý kiến xác thực, có chuyên môn và thể hiện tinh thần 

độc lập. 

Danh sách các thành viên HĐQT có chứng ch  v  qu n tr  công ty 

Không có 
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HO T Đ NG C A BAN KI M SOÁT 

STT Thành viên BKS Chức v  

S  buổi 

họp BKS 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

Ghi chú 

1 Bà Lê Phương Mai Trưởng ban 4 100%  

2 Ông Nguyễn Văn Hà Thành viên 4 100%  

3 Bà Nguyễn Thị Nhớ Thành viên 4 100%  

 

Trong năm 2017, BKS đã nhận được sự phối 

hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban TGĐ và các cán 

bộ quản lý khác thông qua việc cung cấp 

các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác 

kiểm tra, giám sát, cử cán bộ làm việc với 

BKS khi có yêu cầu. Đồng thời, BKS cũng 

nhận được đầy đủ thông tin về các Nghị 

quyết, Quyết định của HDQT. 

Ngoài các cuộc họp định kỳ, Ban kiểm soát 

còn tổ chức các buổi họp bất thường hoặc 

trao đổi qua các phương tiện liên lạc khác 

để giải quyết những vấn đề phát sinh kịp 

thời. Qua công tác thẩm tra, kiểm soát, Ban 

kiểm soát đã đưa ra một số kiến nghị đối với 

các mặt hoạt động của Công ty như sau: 

 

 Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị; 

 Giám sát hoạt động của Ban TGĐ; 

 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ 

cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; 

 Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao 

động. Giám sát việc chấp hành các chấp hành các Nghị quyết 

và Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; 

 Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo 

tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm 

của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quán lý của Hội đồng 

quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên 

Đại hội đồng cổ đông. 

Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT, 

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì 

thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, trao đổi 

bằng văn bản, thư điện tử. 
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CÁC GIAO D CH, THÙ LAO VÀ CÁC KHO N L I ÍCH 

 

Thù lao, lương, thưởng và các khoản lợi ích 

Lương thưởng và các lợi ích khác của Ban Tổng giám đốc: 1.978.679.900 đồng 

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty: tổng cộng 786.000.000 đồng. 

 Hội đồng quản trị :    468.000.000 đồng. 

 Ban Kiểm soát :  198.800.000 đồng. 

 Thư ký Công ty :   119.200.000 đồng. 
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Giao d ch cổ phiếu c a cổ đông n i b  

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

M i quan hệ liên 

quan đến Công 

ty 

S  l ng 

Tỷ lệ nắm giữ 

cổ phiếu sau khi 

giao d ch 

Ghi chú 

1 Từ Trung Đan Cổ đông nội bộ 375.190 6,62%  

H p đ ng hoặc giao d ch v i cổ đông n i b  

Không có  

Việc thực hiện quy đ nh v  qu n tr  công ty 

Công ty Cổ phần STC luôn tuân thủ và thực hiện đúng pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ. 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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TP. H  Chí Minh, Ngày 04 tháng 04 năm 2018 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

T NG GIÁM ĐỐC 

TỪ TRUNG ĐAN 
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