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CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN 
LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI 

---------------------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
------------------------------------- 

      
                
                   Số:     /2019/HĐQT-BC 

 
                  

  Hà nội, ngày      tháng 6 năm 2019 
 
 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG NHÂN LỰC QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MAI 
 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch! 
Kính thưa quý vị đại biểu! 
Kính thưa quý vị Cổ đông! 
 

Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động trong 
năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018 

Năm 2018 là một năm có nhiều khó khăn thách thức đối với công ty trong quá 
trình cơ cấu lại các lĩnh vực hoạt động trong công ty, tìm kiếm các hợp đồng, đơn hàng 
tại các thị trường mới nhằm hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông đã đề ra. 

Kết quả kinh doanh năm 2018 của công ty cụ thể như sau: 

STT 
 

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính 

Giá trị 

1 Tổng tài sản Đồng 148.077.878.135 

2 Nợ phải trả Đồng 61.402.168.149 

3 Vốn chủ sở hữu Đồng 86.675.709.986 

4 Vốn góp của của Chủ sở hữu Đồng 97.299.301.245 
    
4 Tổng doanh thu và thu nhập khác 

- DT từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 
- DT hoạt động Tài chính 

Đồng 
Đồng 
Đồng 

32.590.500.912 
31.386.214.584 
1.204.286.328 

5 Tổng chi phí 
Trong đó – Giá vốn hàng bán 
                - Chi phí QLDN 
                - Chi phí khác 
                - Chi phí hoạt động TC 

Đồng 
Đồng 
Đồng 

Đồng 
Đồng 

32.387.145.630 
21.981.496.134 
10.164.938.770 

55.567.407 
185.143.319 

6 Lợi nhuận trước thuế (lỗ) Đồng 203.355.282 

7 Lợi nhuận sau thuế TNDN Đồng 203.355.282 

8 Vốn điều lệ bình quân Đồng 91.987.505.615 

9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (lỗ phân bổ) Đồng 20.9 

    
 

DỰ THẢO 
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II.  THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018 
 

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT tại thời điểm 31/12/2018 

Stt Họ và tên Chức vụ 
1 Ông Đặng Huy Hồng Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Nguyễn Đức Nam Ủy viên HĐQT – TGĐ 

3 Ông Phạm Văn Thắng Ủy viên HĐQT – PTGĐ 

4 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga Ủy viên HĐQT – PTGĐ 

5 Ông Trịnh Duy Chấn Ủy viên HĐQT độc lập 

2. Hoạt động của HĐQT, các cuộc họp và quyết định của HĐQT 

 Tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường . Tại các cuộc họp, các thành 
viên HĐQT đều tham gia tích cực, trao đổi đóng góp ý kiến thẳng thắn về các vấn đề 
liên quan đến nội dung họp. Thông tin các cuộc họp đều được gửi đến Ban kiểm toán 
nội bộ để nắm bắt kịp thời. 

 Ban hành kịp thời các Nghị quyết , quyết định, văn bản phê duyệt, các quy định, quy 
chế, để chỉ đạo thực hiện hoạt động của công ty. 

 Ban hành các Nghị quyết, quyết định các phương án hợp tác đầu tư, chỉ đạo Ban TGĐ 
thực hiện. 

 Kiểm tra việc duy trì áp dụng điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và 
tiếp tục chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung kịp thời phù hợp với pháp luật. 

 Các văn bản do HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, được thông qua bởi các thành 
viên HĐQT tại các phiên họp. 

 Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty. 

3.  Hoạt động giám sát đối với ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của HĐQT 

 Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Trung tâm, 
phòng, ban trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và quyết định của HĐQT. 

 Tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc. 

 HĐQT thường xuyên chỉ đạo, theo dõi ban điều hành, các cán bộ quản lý khác, các 
phòng ban liên quan, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý về liên kết đầu tư dự án 
Văn phòng công ty tại Cầu Giấy Hà Nội; Chỉ đạo tình hình thu hồi công nợ, các thủ 
tục liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh mới phục vụ hoạt động kinh doanh 
chung của công ty. 

4.  Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị: 

Stt Họ và tên 
 

Chức vụ Mức thù lao /tháng 

1 Ông Đặng Huy Hồng Chủ tịch HĐQT 1.200.000 đồng 

2 Ông Nguyễn Đức Nam Ủy viên HĐQT – TGĐ 1.000.000 đồng 

3 Ông Phạm Văn Thắng Ủy viên HĐQT – PTGĐ 1.000.000 đồng 

4 Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga Ủy viên HĐQT– PTGĐ 1.000.000 đồng 

5 Ông Trịnh Duy Chấn Ủy viên HĐQT độc lập 1.000.000 đồng 
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 Trong năm 2018 hoạt động kinh doanh của công ty còn rất nhiều khó khăn, Hội 
đồng Quản trị đã hoạt động tích cực chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các hoạt động 
kinh doanh. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa thực sự như mong muốn do đó các 
thành viên HĐQT đã thống nhất không nhận thù lao năm 2018. 
 
III.  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 

1. Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ công ty, Luật 
doanh nghiệp năm 2014 và theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực kinh doanh chính là xuất khẩu lao động và 
đào tạo; Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của công ty theo Nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2019. 

3. Tiếp tục củng cố và tinh giảm bộ máy quản lý, nhân sự đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. 
Thực hành tiết kiệm chi phí tiêu thụ năng lượng, chi phí công tác nước ngoài, cắt 
giảm các khoản chi phí không cần thiết, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; Chủ động 
điều chỉnh cơ chế trả lương đảm bảo kích thích năng suất lao động và nâng cao thu 
nhập cho người lao động. 

4. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch thoái vốn của Chủ sở hữu để thoái 
tiếp 48.7 % vốn điều lệ nhằm giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống còn  51% trong 
năm 2019 

5. Chỉ đạo ban Tổng Giám đốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đối tác liên kết đầu tư là 
công ty cổ phần Tasco để sớm khởi công dự án tại Cầu Giấy – Hà Nội và thực hiện 
các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành.  

6. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đôn đốc công tác thu hồi công nợ để tạo nguồn vốn cho 
hoạt động kinh doanh của công ty cũng như việc trả nợ vay ngân hàng… 

Trên đây là Báo cáo của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông 
qua. 
 
Nơi nhận: 
- Các cổ đông 
- HĐQT, BKTNB 
- Lưu VP 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

  


