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NHAØ XUAÁT BAÛN GIAÙO DUÏC VIEÄT NAM  COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

COÂNG TY COÅ PHAÀN SAÙCH GIAÙO DUÏC   Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

           TAÏI TP.HOÀ CHÍ MINH      ---o0o--- 

       Soá:    524  /SGD.2014   TP.Hoà Chí Minh, ngaøy 25 thaùng 12 naêm 2014 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2014 

NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2015 

 

A/ BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2014 

 

I/ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 

Năm 2014 vẫn tồn tại nhiều khó khăn khách quan lẫn hạn chế chủ quan ảnh hưởng 

trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như: Kinh phí mua sắm sách 

giáo dục của Nhà trường và phụ huynh chưa có dấu hiệu tăng trở lại, tình hình cạnh tranh 

gay gắt, mặt khác Công ty chưa có hệ thống bán lẻ tốt, công nợ xấu còn ở mức cao, hàng 

hóa thiếu sức cạnh tranh, tỷ lệ hàng hóa nhập mua chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh 

thu. 

Tuy nhiên, với sự nỗ lực, năng động, tinh thần phục vụ cao nhất của tập thể CBNV 

Công ty cùng với chính sách bán hàng linh hoạt, có sức thuyết phục đã giúp cho Công ty 

giữ vững được thị trường, phát triển thêm đối tác, khách hàng trong ngành giáo dục. 

Tranh thủ tốt cơ hội kinh doanh, đáp ứng nhanh nhu cầu của các cơ sở giáo dục đã được 

lãnh đạo công ty triệt để áp dụng trên cơ sở tham mưu có hiệu quả của các phòng chuyên 

môn là yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2014. 

Với hầu hết các chỉ tiêu chính do NXBGD Việt Nam giao và được Đại hội cổ đông 

năm 2014 thông qua đã thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch được giao. Song, thực tế 

hoạt động của doanh nghiệp năm 2014 vẫn tồn tại hạn chế, điểm yếu cần phải phân tích, 

tìm ra nguyên nhân để nhanh chóng có biện pháp khắc phục, có một số nhiệm vụ trọng 

tâm đặt ra năm 2014 cũng chưa được thực hiện tốt. 

Khó khăn còn nhiều, thách thức ngày một lớn nhưng cơ hội cũng không ít.Đặc biệt 

sự chuẩn bị tốt về nhân lực, vật lực, tài lực cho kì thay sách giáo dục sắp đến phải được 

HĐQT, BGĐ và các cấp quản lí quan tâm ngay trong năm 2015, để Công ty có thể giữ 

vững được vị thế của mình trên thị trường sách giáo dục, đồng thời có định hướng rõ nét 

cho sự phát triển Công ty trong những năm tới.    
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II/TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHỈ TIÊU NĂM 2014 

1/ Thực hiện các chỉ tiêu do TGĐ NXBGD Việt Nam giao 

Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

2014 

Thực hiện 

2014 
Tỷ lệ/KH 

Số lượng phát hành (các loại 

sản phẩm) 
Triệu bản 13,946 12,590 90,3% 

Doanh thu bán hàng Tỷ đồng 95 96.8 102% 

Lợi nhuận trước thuế Tỷ  đồng 5,8 5,9 102% 

TSLNTT/VĐL % 14 14,3  

Cổ tức % 10 10  

2/ Kết quả thực hiện theo công việc 

Bảng kết quả thực hiện kế hoạch đề tài: 

TT MẢNG ĐỀ TÀI 

SỐ LƢỢNG ĐỀ TÀI (THEO MẢNG) 

KẾ HOẠCH 

NĂM 
THỰC HIỆN 

TỈ LỆ: THỰC 

HIỆN / KH NĂM 

Mới TB Tổng Mới TB Tổng Mới TB Tổng 

1 
STK theo lớp, cấp          

- STK theo lớp  18 18  9 9  50% 50% 

2 

STK khác          

- Sách nâng cao 

 dân trí và STK khác 
   3 41 44    

3 Sách mầm non  27 27 12 27 39  144%  

TỔNG CỘNG  45 45 15 77 92  204%  

Bảng kết quả thực hiện kế hoạch phát hành của đơn vị: (ĐVT: bản) 

TT 
LOẠI XUẤT 

BẢN PHẨM 

KẾ 

HOẠCH 

2014 

THỰC 

HIỆN 2014 

TỶ LỆ 

TH/KH 

SO 

SÁNH 

CÙNG 

KÌ 2013 

Dự kiến 

KH 2015 

1 SGK+SBT bán lẻ 700.000 773.000 110% 103% 700.000 
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2 10 cuốn SBT 3.146.000 3.070.000 97% 93% 2.300.000 

3 STK các loại 4.100.000 4.681.000 114% 118% 4.300.000 

4 Sản phẩm khác 6.000.000 4.066.000 68% 59% 4.000.000 

 Cộng 13.946.000 12.590.000 90,3% 85% 11.300.000 

Bảng kết quả sản xuất kinh doanh: 

STT NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

KH 

2014 

THỰC 

HIỆN 

2014 

Tỷ lệ TH/KH 

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 95.000 96.800 102% 

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 5.800 5.900 102% 

3 Vốn chủ sở hữu Triệu đồng  54.500  

4 Vốn điều lệ Triệu đồng 41.370 41.370  

5 
Tỉ suất lợi nhuận trước thuế 

trên vốn chủ sở hữu 
%  11  

6 
Tỉ suất lợi nhuận trước thuế 

trên vốn điều lệ 
% 14 14,3  

7 Cổ tức % 10 10  

8 Đơn giá tiền lương thực hiện đ/100đ LN 90 90  

9 Thu nhập bình quân Tr.đ/ người 9 9 100% 

Bảng kết quả hoạt động xã hội, từ thiện: 

TT NỘI DUNG 
SỐ 

LƢỢNG 

TIỀN MẶT  

(tr.đ) 
HIỆN VẬT (tr.đ) 

1 Ủng hộ người nghèo  5,8  

2 Đóng góp các quỹ  63  

3 
Học bổng “em không phải 

bỏ học” 
 51  

4 Tặng sách, vở HS (TVTH) 19 trường  139 

Cộng  119,8 139 
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3/ Kiểm điểm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 2014: 

Bộ máy lãnh đạo (Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc) thực hiện đúng chỉ đạo của Hội 

đồng thành viên, TGĐ NXBGD Việt Nam phát huy truyền thống đoàn kết, trẻ hóa đội 

ngũ có kế thừa, nhanh chóng tổ chức ổnđịnh hoạt động kinh doanh của Công ty, nội bộ 

đoàn kết, công việc của người lao động được đảm bảo.  

Công tác quản lí, điều hành có một số đổi mới tích cực nhằm nâng cao năng suất lao 

động, cải tiến phương án trả lương theo hướng ưu tiên chất lượng, năng suất, hiệu quả 

công việc. Củng cố nội quy, kỉ luật lao động, đề cao quy trình, nguyên tắc làm việc. 

Cơ bản những nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm đặt ra trong năm 2014 đã hoàn thành, 

như: Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức.Sách giáo dục chiếm 70% tổng doanh thu, lợi nhuận. 

Phát triển thị trường, phát triển sản phẩm ngoài sách đạt doanh thu trên 25 tỷ đồng, lợi 

nhuận trên 1,5 tỷ đồng. 

Sự phối hợp giữa các phòng chuyên môn đôi lúc chưa tốt, một số phòng chưa tuân 

thủ nghiêm quy trình, nguyên tắc làm việc (Kho vận, Kinh Doanh), xử lí công việc chưa 

chủ động còn để Giám đốc hay phòng khác nhắc việc (TC-HC-TH, KT-TV, In-PTSP). 

Công tác quản lí tài sản – hàng hóa còn có lúc lỏng lẻo dẫn đến hư hao, mất mát (Kho 

vận, Cửa hàng) 

Hai nhiệm vụ trọng tâm 2014 đặt ra nhưng chưa thực hiện được: 1/Xây dựng văn 

phòng 363 Hưng Phú chậm tiến độ do điều chỉnh thiết kế, thủ tục xin giấy phép mất 

nhiều thời gian(hiện đang thi công phần thô, khả năng hết tháng 3/2015 mới hoàn thành); 

2/Giảm tồn kho xuống về dưới 1 triệu bản chưa thực hiện được do chất lượng hàng hóa 

tồn kho thiếu sức cạnh tranh, kinh phí mua sắm giảm. 

 

III/ PHÂN TÍCH – ĐÁNH GIÁ 

1/ Công tác In và phát triển sản phẩm: 

Công tác in sách tham khảo, sách bổ trợ thực hiện đúng tiến độ và chất lượng, đáp 

ứng kịp thời yêu cầu phát hành. 

Công tác khai thác đề tài có tiến bộ vượt bậc về số lượng, với 38 đề tài mới (23 đề 

tài đặt hàng công ty CP DVXB Gia Định) và làm mới trên 50 đề tài sách lịch sử đưa vào 

in. Công tác in chủ động trong công việc, tổ chức đọc sửa dữ liệu, thiết kế, chế bản tiết 

kiệm nhiều chi phí. 

Tuy nhiên, chất lượng đề tài, sự đa dạng về thể loại, hình thức in ấn sản phẩm mới 

khai thác cần tiếp tục quan tâm để có sức cạnh tranh tốt hơn đem lại hiệu quả kinh tế cao 

hơn. 

Năm 2014, mảng sản phẩm khác ngoài sách đạt 68% so với kế hoạch, nguyên nhân 

do Thiên Long giảm sản lượng. 
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Giá tập học sinh của công ty phát hành còn cao so với mặt bằng giá thị trường, phải 

tiếp tục có biện pháp để giảm giá (gia công, giấy in, chi phí quản lí khác...) để hạ giá từ 

10-15% trong năm 2015. 

2/ Công tác phát hành (bán hàng + giao nhận) 

a. Tình hình nhập kho 

Tổng sản lượng nhập kho 2014 tăng 24% so với kế hoạch và tăng 13% so với năm 

2013(5,4triệu bản 2014 và 4,8triệu bản: năm 2013). Trong đó tập trung chủ yếu vào 3 

loại sản phẩm chính là: sách Tiếng việt 1 – CNGD, sách VNEN chiếm gần 21% tổng sản 

lượng nhập mua và ấn phẩm theo thông tư 30 chiếm hơn15% tổng sản lượng nhập in gia 

công. Riêng đối với sách tham khảo, tăng mạnh ở mảng sản phẩm Tin học tiểu học và 

THCS……., các loại sách tham khảo cấp lớp đặc biệt là sách tham khảo dành cho bậc 

tiểu học nhập mua tăng hơn 90% so với năm 2013 (năm 2013: 172.690 bản, năm 2014: 

340.253 bản)  để phục vụ dự án Seqap.  

b. Hoạt động phát hành 

Công tác phát hành năm 2014 ở Quý 1 và Quý 2 khá thấp, sách TK chỉ đạt 34%, 

SGK – BT đạt 49,6% kế hoạch năm. Tuy nhiên, sang quý 3 và quý 4 công tác phát hành 

có nhiều chuyển biến tích cực và khá tốt: 

- Số lượng PH sản phẩm ngoài sách:773.748 bản, doanh thu 3,851 tỷ đồng 

- Phát hành STKgiảm 4% sản lượng phát hành nhưng tăng 6% doanh thu so với 

cùng kì 2013) do số bản sách thanh lí năm 2013 cao hơn so với 2014 và thực chất sản 

lượng phát hành sách tiếng Anh năm 2014 cũng tính là sản lượng phát hành sách GK - 

BT (sản lượng phát hành trên không tính sách Tiếng việt 1 – CNGD). Sách và các sản 

phẩm do Công ty in chiếm 48,6% tổng sản lượng phát hành, tăng 23% so với năm 2013. 

- Sách tham khảo xuất bản từ 2010 trở về trước phát hành được: 203.476 bản. 

- Sản lượng phát hành một số mảng sản phẩm mùa vụ có giảm so với năm 2013:  

Vở bài tập THCS, Truyện đọc 1- 5 giảm 4%; Tập bản đồ, Atlat giảm 5%; Sách 

Violympic giảm 12%  nhưng một số mảng sách khác tăng cao như bộ sách Thủ công 

thực hành tăng 21%, sách tin học tăng 95%.... 

- Xuất bán đơn vị nội bộ giảm 12% so với 2013 đặc biệt là công ty HAEBCO, 

doanh thu chưa đến 1 tỷ đồng, giảm 34%. Hệ thống Công ty Sách TBTH tăng 15% sản 

lượng, 8%doanh thu; kênh các cơ sở giáo dục, đại lí tăng 27% sản lượng, 33% doanh thu 

do phát hành sách Tiếng việt 1 – CNGD  và thực hiện dự án Seqap. 

- Năm 2014 mặc dù một số nguồn kinh phí lớn từ các địa phương giảm mạnh, thậm 

chí không thực hiện được như DakLak, Kiên Giang, An Giang,… đã làm cho việc phát 

hành sách tham khảo đưa vào thư viện gặp khó khăn.Tuy nhiên nguồn kinh phí không 

thường xuyên từ dự án Seqap  đem lại đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát hành 

mảng sách này. Đây cũng là cơ hội để giảm tồn kho một số loại sách tham khảo chậm 

tiêu thụ, thậm chí đã đưa vào diện cân thanh lí. Tuy nhiên chỉ tập trung vào các loại sách 
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tham khảo dành cho bậc tiểu học. Riêng STK cấp lớp THCS và THPT sản lượng phát 

hành giảm 23% so với 2013. 

với sự can thiệp về chính sách bán hàng và khoanh vùng thị trường đã tạo điều kiện 

thuận lợi trong việc cạnh tranh công bằng giữa Công ty và các đơn vị trong hệ thống 

NXBGD tại khu vực phía Nam. Tổng sản lượng phát hành sách GK tăng 10% so với kế 

hoạch và tăng 3% so với cùng kì 2013. 

Công tác kinh doanh vẫn còn một số hạn chế: Công tác tiếp thị chưa tốt, mảng sản 

phẩm mầm non, đại học – dạy nghề giảm sút đáng kể chưa có biện pháp khắc phục. Quy 

trình thẩm định, bán hàng còn có lúc lỏng lẻo gây khó khăn cho công tác quản lí khách 

hàng, thu hồi công nợ. Chưa tích cực khai thác mặt hàng bán lẻ tại cửa hàng, tiềm năng 

phát hành sách giáo dục khu vực lân cận cửa hàng chưa được khai thác tốt. 

 Đánh giá chất lượng hàng hóa tồn kho: Tính đến hết tháng 12/2014, tồn kho STK 

là 1,1 triệu bản, trong đó có trên 300.000 bản STK tồn kho sách xuất bản trước năm 2012 

là loại sách rất khó tiêu thụ (trước mắt có kế hoạch dự phòng đến năm 2017 là khoảng 6 

tỷ giá bìa), đồng thời STK theo cấp lớp chiếm 55% lượng hàng tồn kho phải đặc biệt 

quan tâm để giải toả trước khi thay SGK mới. 

 Công tác giao nhận hàng hóa: Năm 2014 công tác giao nhận hàng hóa được khách 

hàng đánh giá cao về thời gian đáp ứng, đây là nỗ lực với trách nhiệm cao của tập thể 

CBNV phòng Kho vận. Tuy nhiên, việc thừa – thiếu hàng hóa do xuất nhầm lẫn tên sách, 

mã sách vẫn còn ở mức cao phải nghiêm túc chấn chỉnh ngay để đảm bảo chất lượng 

giao nhận hàng và uy tín của công ty với khách hàng. Chi phí vận chuyển hàng hóa chưa 

giảm mặc dù chi phí xăng dầu đã giảm trên 30%, phải làm việc lại với đơn vị vận chuyển 

để điều chỉnh chi phí này. 

3/ Công tác tài chính 

Năm 2014, là năm có nhiều đột biến về chính sách bán hàng do đối tượng khách 

hàng có thay đổi, đòi hỏi chính sách tài chính phải linh hoạt để đủ sức cạnh tranh, đáp 

ứng yêu cầu khách hàng nhưng vẫn đảm bảo các quy định về tài chính. 

Công tác theo dõi, đôn đốc và thu hồi công nợ có chuyển biến tích cực, tỷ lệ thu hồi 

công nợ đạt trên 90% (vượt KH 5%), tuy nhiên một số công nợ xấu vẫn tồn tại chưa có 

biện pháp hiệu quả để thu hồi. Sự phối hợp với kinh doanh nhằm đánh giá khả năng tài 

chính cũng như kí kết hợp đồng kinh tế còn hạn chế dẫn đến phát sinh công nợ quá hạn 

của đối tượng nợ mới. 

So với năm 2013, năm 2014 có một số chỉ tiêu tăng đột biến như: 

- Chi phí lương tăng 42.3% do đơn giá tiền lương tăng từ 600đ lên 900đ/1.000đ 

lợi nhuận (Theo nghị quyết của ĐHĐ cổ đông 2014, chuyển các khoản chi quỹ khen 

thưởng, phúc lợi như các năm trước vào đơn giá tiền lương)  

- Chi phí khấu hao tăng 113% do tiền khấu hao đất xây kho Bình Chánh. Chi phí 

KH xe mới. 

- Chi phí xăng dầu vận chuyển tăng 54% và chi phí sửa chữa, đăng kiểm xe giảm 

tương ứng 54% do điều chỉnh khoản mục chi phí. 
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- Chi phí tuyên truyền quảng cáo tăng 16%.  

Việc theo dõi, phân bổ chi phí phải thường xuyên hợp lí hơn, phù hợp tình hình 

kinh doanh, năm qua vẫn còn một số khoản chi phí tập trung vào một thời gian ngắn dẫn 

đến cơ cấu chi phí chưa hợp lí. 

Nhìn chung, tình hình tài chính của công ty là  minh bạch, lành mạnh, đảm bảo đủ 

vốn cho hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn có hiệu quả, đúng mục đích phục vụ công 

tác xuất bản, phát hành, in sách, theo dõi việc quản lý và sử dụng tài sản, vốn hoạt động 

của công ty. Kiểm tra, phản ánh đầy đủ các chi phí sản xuất về giấy, công in, nhuận bút 

và các chi phí khác. 

4/ Công tác tổ chức nhân sự 

Năm 2014 có nhiều sự thay đổi, thay đổi từ HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty; thay đổi 

về cách quản lý và điều hành; thay đổi về cách tính lương và nhận lương của người lao 

động. Hiện nay, việc sắp xếp phân công lao động và nhân sự tại Công ty tương đối hợp 

lí, ổn định, trong năm đã đề bạt và bổ nhiệm 03 CBQL cấp Phòng (01 Trưởng phòng – 

Kinh doanh, 02 Phó phòng – phòng Kinh doanh và phòng KT-TV). 

CBCNV Công ty luôn tìm hiểu, học hỏi và rèn luyện trình độ chuyên môn cũng như 

các kỹ năng khác phục vụ cho công tác kinh doanh của Công ty. 

Nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả 

kinh tế, công tác bồi dưỡng, tuyển dụng, điều chuyển CBNV, cải cách tiền lương vẫn 

phải tiếp tục quan tâm: Tăng cường nhân sự giỏi có kinh nghiệm về khai thác đề tài, bồi 

dưỡng kĩ năng bán hàng, kĩ năng nghiệp vụ khác (giao tiếp, dự báo, thẩm định hợp đồng, 

chế bản...). Đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lí 

điều hành, xuất – nhập hàng hóa...  

5/ Công tác đầu tƣ cơ sở vật chất 

Công tác xây dựng trụ sở Công ty mới tại địa chỉ 363 Hưng Phú – quận 8 bị chậm 

tiến độ do điều chỉnh thiết kế và năng lực nhà thầu chưa tốt. Khả năngdự kiến đưa vào sử 

dụng từ tháng 03/2015. 

Sau khi di dời kho hàng đến địa chỉ thuê kho mới vào đầu năm 2014, việc đầu tư cơ 

sở vật chất và phòng chống cháy nổ tại kho dần ổn định tạo điều kiện cho công tác xuất 

nhập hàng hóa và giao nhận của Công ty đảm bảo đáp ứng đầy đủ và kịp thời yêu cầu 

của khách hàng. 

Hiện nay, chưa có biện pháp hữu hiệu để đưa khu đất Bình Chánh vào phục vụ kinh 

doanh gây lãng phí và tồn đọng vốn lớn không đem lại hiệu quả kinh tế.  

B/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM – CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2015 

I/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1/ Phát triển thị trường, phát triển sản phẩm: Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm 

hàng đầu của Công ty trong năm 2015, thực hiện được nhiệm vụ này mới có thể ngăn đà 

giảm sút về doanh thu, lợi nhuận từ đó đảm bảo thu nhập người lao động và cổ tức cho 
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cổ đông. Nhiệm vụ quan trọng này phải được HĐQT, BGĐ trực tiếp quan tâm chỉ đạo 

trên cơ sở bám sát chủ trương định hướng của NXBGD Việt Nam để sản phẩm mới có 

sức cạnh tranh tốt, chu kì sống của sản phẩm từ 3 năm trở lên. Đặc biệt quan tâm và có 

kế hoạch chuẩn bị ngay trong năm 2015 về nhân lực, tài chính, đội ngũ tác giả, cộng tác 

viên, hợp tác liên kết... để làm STK theo chương trình SGK mới. 

2/ Tổ chức tốt công tác quản lí, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của từng phòng 

chuyên môn: Ban hành quy định (in – phát hành- giao nhận, trả lương- thưởng,...), quy 

trình (xuất bản, luân chuyển chứng từ, xuất – nhập hàng hóa),tôn trọng nguyên tắc làm 

việc.BGĐ có biện pháp kiểm tra, quy định chế tài (thưởng, phạt) để đảm bảo tính kỉ luật, 

đồng thời khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc. 

(100% khách hàng mua trả chậm phải kí hợp đồng kinh tế hoặc văn bản có giá trị 

tương đương (công văn, bản đặt hàng) trước khi bán hàng. Giảm 50% lượng hàng hóa 

nhầm lẫn thừa thiếu. Giảm 10% chi phí vận chuyển) 

3/ Tiếp tục điều chỉnh chính sách bán hàng, nâng khả năng cạnh tranh, phục vụ và 

chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh tiếp thị trực tiếp, có cơ chế tài chính cho công tác truyền 

thông để giới thiệu sản phẩm mới. Tích cực giảm tồn kho (giảm 30% so với năm 2014), 

khai thác hiệu quả các nguồn hàng, tìm giải pháp để nâng doanh thu phát hành mảng 

sách mầm non, đại học – cao đẳng và sách cho thư viện cộng đồng (khoảng 5 tỷ đồng), 

nâng doanh thu, hiệu quả kinh doanh của cửa hàng Gò Vấp. Kinh doanh hiệu quả, hoàn 

thành chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận, cổ tức năm 2015 do Đại hội cổ đông năm 2015 đề 

ra: dự kiến 97 tỷ doanh thu; 5,9 tỷ lợi nhuận trước thuế, phấn đấu bằng vượt năm 2014. 

4/ Hoàn chỉnh cơ sở vật chất văn phòng, kho hàng, cửa hàng theo hướng sử dụng 

hiệu quả, tiết kiệm chi phí, đầu tư có trọng điểm, quy mô vừa phải và quản lí tốt. 

5/ Thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách tài chính theo pháp luật, 

đảm bảo sử dụng vốn an toàn, hiệu quả. Kiểm soát tốt tình hình sử dụng lao động, có chế 

độ đãi ngộ, bồi dưỡng nâng cao chất lượng lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập.  

II/ CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2015 

Từ thực trạng thị trường STK giáo dục liên tục giảm sút trong những năm qua và sẽ 

còn tiếp tục giảm cho đến chu kì thay sách mới, trong khi đó khả năng phát triển thị 

trường, phát triển sản phẩm của công ty đang gặp nhiều khó khăn chưa thể giải quyết 

trong năm 2015. Đồng thời, theo yêu cầu của NXBGD Việt Nam, công ty chuyển 1/3 sản 

lượng in – phát hành 10 cuốn sách bổ trợ cho Công ty CP Sách TBGD Cửu Long cũng sẽ 

ảnh hưởng đến doanh thu- lợi nhuận 2015. 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng và khả năng của công ty, những chỉ tiêu cơ bản năm 

2015 đưa ra dưới đây thể hiện sự quyết tâm phấn đấu của tập thể CBNV công ty. 

Chỉ tiêu Đvt KH 2015 So với 2014 

1. Đề tài mới cuốn 15 100% 
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2. In 

-STK 

-10 cuốn SBT 

-SP khác 

bản 

7.896.000 

1.296.000 

2.300.000 

4.300.000 

82% 

 

3. Số lƣợng phát hành: 

-STK +SGK bán lẻ 

-10 cuốn SBT 

-SP khác 

bản 

11.300.000 

5.000.000 

2.300.000 

4.000.000 

93% 

 

4. Doanh thu: 

-Sách giáo dục 

-SP khác 

tỷ đồng 

97 

75 

22 

102% 

 

5. Lợi nhuận: 

-Sách giáo dục 

-SP khác 

tỷ đồng 

5,9 

4,6 

1,3 

100% 

 

6. Số lượng sách tồn kho Bản 800.000 Giảm 30% 

7. Tỷ lệ thu hồi công nợ % 90% Không đổi 

8. Đơn giá tiền lương/ 

1000 đồng LNTT 
Đồng 900 100% 

9. Cổ tức % 10  

III/ KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT 

 

Đại hội cổ đông, HĐQT quan tâm hơn đến những nhiệm vụ trọng tâm 2015 như đã 

đề cập ở trên và có quyết sách cho việc phát triển sản phẩm, phát triển thị trường trong 

những năm tới. Đây là điều kiện tiên quyết duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh 

của Công ty.  

HĐQT tăng cường quan hệ, có kế hoạch đầu tư mạnh mẽ hơn cho công tác tham gia 

xuất bản – phát hành SGK giai đoạn sau 2018, bằng các nguồn vốn hiện có của công ty. 

Có định hướng rõ nét hơn về chiến lược phát triển sản phẩm, mở rộng hoạt động kinh 

doanh của công ty. 
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NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

CÔNG TY CP SÁCH GIÁO DỤC   Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH    ------------------------------------- 

 Số:  67 /SGD-HĐQT    TP.HCM, ngày 09  tháng 02 năm 2015 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 
  

Kính thưa quý vị Đại biểu, quý Cổ đông 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy 

định tại Điều lệ Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.HCM nhiệm kỳ 2014 – 2018. 

HĐQT xin báo cáo kết quả hoạt động như sau: 

A/ TÌNH HÌNH THỤC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2014 

1. Một số chỉ tiêu đã thực hiện: 

 Tổng tài sản: 71 tỷ; tăng 5,2% so năm 2013. 

 Vốn điều lệ: 41,370 tỷ. 

 Vốn chủ sở hữu: 54,5 tỷ giảm 0,36% so năm 2013. 

 Doanh thu: 96,8 tỷ đạt 102% KH; so với năm 2013 giảm 3,9%. 

 Lợi nhuận trước thuế: 5,9 tỷ đạt 101,7% KH; so với năm 2013 giảm 4,8%. 

 Đơn giá tiền lương; Thù lao HĐQT, BKS và các quỹ tối đa không quá 5% lợi 

nhuận sau thuế. 

- ĐHCĐ năm 2014 kết thúc nhiệm kỳ HĐQT 2009-2014, cũng tại ĐHCĐ năm 2014 

được tổ chức vào ngày 08/03/2014 đã tiến hành bầu HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Ban 

điều hành nhiệm kỳ 2014-2018. Sau ĐHCĐ, HĐQT đã họp và ra nghị quyết HĐQT lần 

thứ II năm 2014 ngày 08/3/2014 về việc thông quả kết quả bầu Ông Ngô Trọng Vinh làm 

Chủ tịch HĐQT (kiêm Phó Giám đốc) và 04 thành viên HĐQT, Ông Phan Xuân Phương 

làm Trưởng Ban kiểm soát và 02 thành viên BKS, Ông Phạm Cảnh Toàn là Giám đốc điều 

hành và 03 thành viên BGĐ-KTT Công ty.  

- Thực hiện việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh 2 lần: Thay đổi người Đại 

diện pháp luật của Công ty ngày 03/4/2014 và bổ sung ngành kinh doanh trong lĩnh vực 

bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác ngày 24/6/2014. 
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- Sửa đổi điều lệ Công ty và quy chế nội bộ quản trị Công ty theo Thông tư 121/TT-

BTC của BTC. 

- Chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán AAC là đơn vị thực hiện công tác kiểm 

toán báo cáo Tài chính năm 2014 của Công ty. 

- Thực hiện xây dựng trụ sở Công ty tại địa chỉ 363 Hưng Phú – Quận 8 – TP.HCM, 

dự kiến đưa vào sử dụng trong quý 2/2015. 

2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT 

- Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã thông qua: Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm 

soát được đưa vào chi phí không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế, cụ thể: 

 Lợi nhuận sau thuế: 4.552.471.269x5% = 227.623.563 đồng 

 Đã chi: 186.000.000 đồng 

- Các chi phí giao dịch, công tác phí của HĐQT, BKS được thực hiện theo đúng quy 

chế của Công ty. 

3. Các phiên họp và chế độ báo cáo của HĐQT năm 2014 

Sau ĐHCĐ năm 2014 vào tháng 03/2014, cũng là kết thúc nhiệm kỳ HĐQT, BKS 

và Ban điều hành nhiệm kỳ 2009-2013, HĐQT nhiệm kỳ mới (2014-2019) đã tiếp tục triển 

khai các kế hoạch và hoạt động SXKD của Công ty. Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức 

họp 4 phiên họp để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các phương án, kế 

hoạch hoạt động sản xuất nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình 

hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận 

giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính 

thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ, một số phiên họp căn cứ 

vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời Trưởng Ban kiểm soát tham dự. 

Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành 

viên HĐQT tham dự. Về cơ bản, HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải 

pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của NXBGD Việt Nam, 

của Nhà nước và bối cảnh thị trường hiện nay. HĐQT cũng đã cùng Ban điều hành Công 

ty thực hiện thay đổi cách chi trả tiền lương và thu nhập cho người lao động phù hợp hơn 

với hoạt động sản xuất kinh doanh; thay đổi phương án xây dựng trụ sở văn phòng Công ty 
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tại 363 Hưng Phú – quận 8 vừa tiết kiệm chi phí xây dựng vừa mang tính thẩm mỹ, bền 

vững. 

Theo quy định đối với tổ chức niêm yết, định kỳ 06 tháng và 01 năm HĐQT đã có 

báo cáo quản trị gửi UBCKNN, Sở GDCK HN và cổ đông (quý cổ đông có thể xem báo 

cáo này tại trang thông tin của Sở GDCK HN hoặc Website của Công ty), qua đó nâng cao 

tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được 

tình hình hoạt động của Công ty. 

4. Các mặt hoạt động của Công ty 

Về hoạt động giám sát, điều hành: được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, theo 

quy chế làm việc của HĐQT, của Ban Giám đốc, theo phân cấp ủy quyền… Tất cả các chỉ 

đạo của HĐQT đều được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; các báo cáo vướng mắc, khó 

khăn đều được HĐQT quán triệt chỉ đạo xử lý dứt điểm tránh những rủi ro, thiệt hại xảy ra. 

Về cơ cấu tổ chức: từ HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc đến các phòng ban đều 

đã thực hiện tái cấu trúc đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu quả. 

Về mặt tài chính: Năm 2014 mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty nhìn chung đạt được kết quả tốt, đạt 102% doanh 

thu và lợi nhuận so với kế hoạch đề ra. Có được kết quả này trước hết là sự cố gắng quyết 

tâm của toàn thể CBNV, định hướng của HĐQT, sự năng động của Ban lãnh đạo Công ty 

trong điều hành để tiết giảm chi phí gia tăng lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh. 

 Những việc chưa làm được, hạn chế: 

- Tiến độ xây dựng cơ sở vật chất (trụ sở văn phòng Công ty) chậm chưa hoàn thành 

kế hoạch đặt ra. 

- Định hướng phát triển sản phẩm, mở rộng hoạt động kinh doanh chưa rõ nét. 

B/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015 

Trên cơ sở định hướng của Công ty Mẹ NXBGD Việt Nam và xác định giai đoạn 

tới nền kinh tế thế giới nói chung, nền kinh tế Việt nam nói riêng tiếp tục khó khăn, nên 

trong năm 2015, HĐQT quan tâm định hướng: 

- Nâng cao năng lực quản trị: Triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả 

- ổn định, tạo cạnh tranh lành mạnh trong khu vực. 
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NHAØ XUAÁT BAÛN GIAÙO DUÏC VIEÄT NAM 

COÂNG TY COÅ PHAÀN SAÙCH GIAÙO DUÏC 

TAÏI TP. HOÀ CHÍ MINH 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc  

   Số:    66  /SGD - BKS 

 

BÁO CÁO 

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT 

VÀ THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 

(Thoâng qua taïi Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2015) 

 

- Caên cöù Luaâät doanh nghieäp vaø Ñieàu leä Coâng ty CP Saùch Giaùo duïc taïi TP.Hoà Chí 

Minh. 

- Caên cöù ñieàu 33 Ñieàu leä Coâng ty coå phaàn Saùch Giaùo duïc taïi TP.Hoà Chí Minh quy 

ñònh nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa Ban kieåm soaùt. 

- Caên cöù caùc nghò quyeát cuûa HÑQT. 

- Caên cöù Baùo caùo quyeát toaùn taøi chính naêm 2014 ñaõ ñöôïc Coâng ty kieåm toaùn AAC 

thöïc hieän kieåm toaùn. 

- Caên cöù keát quaû hoaït ñoäng SX-KD, hoaït ñoäng taøi chính cuûa coâng ty naêm 2014. 

Ban kieåm soaùt kính trình Ñaïi hoäi coå ñoâng vôùi caùc noäi dung sau ñaây : 

PHAÀN 1 

KEÁT QUAÛ KIEÅM SOAÙT HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH, 

QUAÛN TRÒ VAØ ÑIEÀU HAØNH COÂNG TY 

I. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 

Hoäi ñoàng quaûn trò (HÑQT) trong naêm 2014 ñaõ thöïc hieän ñuùng ñieàu leä quy ñònh veà 

quyền hạn, nhieäm vuï, cheá ñoä hoäi hoïp. Trong naêm ñaõ tieán haønh hoïp 4 phieân, noäi dung caùc 

cuoäc hoïp ñeàu coù bieân baûn vaø ñaõ ban haønh 4 nghò quyeát. Sau ñaây laø moät soá nhaän xeùt ñaùnh 

giaù cuûa Ban Kieåm soaùt veà nhöõng noäi dung chính cuûa caùc kì hoïp vaø moät soá ñieåm noåi baät 

neâu trong nghò quyeát cuûa HÑQT : 

1. Nhöõng nghò quyeát, nhieäm vuï quan troïng HÑQT ñaõ thöïc hieän trong naêm 2014 : 

- Toå chöùc Ñaïi hoäi coå ñoâng thường niên naêm 2014, thoâng qua nhieäm vuï chæ tieâu keá 

hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2014 : 

- Doanh thu : 95 tyû ñoàng, ñaõ thöïc hieän : 96,869 tyû    (ñaït 101,97% KH) 

- Lôïi nhuaän tröôùc thueá : 5,8 tyû, ñaõ thöïc hieän : 5,939 tyû (ñaït 102,4% KH) 

- Trả coå töùc 2013 : 12% 

(Caên cöù nghò quyeát ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng 2014 vaø baùo caùo taøi chính 2014) 

- Thoáng nhaát baàu chuû tòch HÑQT, thoâng qua keát quaû baàu cuûa BKS baàu tröôûng BKS, 

thoâng qua keát quaû baàu Ban ñieàu haønh Coâng ty, thoâng qua vieäccöû ngöôøi coâng boá thoâng tin. 
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- Ñaõ ñeà baït, boå nhieäm caùn boä caáp phoøng cuûa Coâng ty (01 tröôûng phoøng vaø 02 phoù 

phoøng). 

- Phoå bieán quy cheá hoaït ñoäng quaûn trò vaø ñieàu leä Coâng ty, phaân coâng chöùc naêng, 

nhieäm vuï Ban ñieàu haønh. 

- Phaân coâng cuï theå nhieäm vuï cuûa Giaùm ñoác, Hoäi ñoàng xuaát baûn, caùc phoøng ban 

trong Coâng ty. 

- Ñaõ vaø ñang thöïc hieän vieäc xaây döïng truï sôû laøm vieäc cuûa Coâng ty tai 363 Höng Phuù, 

quaän 8, Tp. HCM. 

- Thoâng qua vieäc trang bò oâ toâ môùi phuïc vuï cho coâng taùc saûn xuaát – kinh doanh giaù 

khoaûng 1 tæ ñoàng. 

2. Nhöõng nghò quyeát, nhieäm vuï chưa  thöïc hieän ñược  trong naêm 2014 : 

- Chöa môû roäng maët haøng kinh doanh thieát bò, ñoà duøng hoïc taäp. 

- Chöa thaâm nhaäp caùc Coâng ty Saùch thieát bò tröôøng hoïc trong khu vöïc baèng hình thöùc 

ñaàu tö mua coå phieáu cuûa caùc Coâng ty naøy. 

II. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA BAN GIAÙM ÑOÁC 

Trong tình hình soá löôïng saûn phaåm khaùc, saùch boå trôï giaûm, tình hình caïnh tranh gay 

gaét, chöa coù heäthoáng baùn leû toát, haøng hoùa thieáu caïnh tranh … Ban Giaùm ñoác coù nhieàu noã 

löïc, ñeà ra nhieàu bieän phaùp trong ñieàu haønh nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng chæ tieâu troïng taâm ñaõ ñeà 

ra: doanh thu, lôïi nhuaän, coå töùc. Cuï theå : 

- Ñeà ra chính saùch baùn haøng linh hoaït nhaèm giöõ vöõng thò tröôøng, phaùt trieån theâm ñoái 

taùc, khaùch haøng trong ngaønh giaùo duïc. 

- Tranh thuû toát cô hoäi kinh doanh, ñaùp öùng nhanh nhu caàu cuûa caùc cô sôû giaùo duïc  

- Thöôøng xuyeân phoái hôïp vôùi caùc Sôû, Phoøng Giaùo duïc & Ñaøo taïo, Coâng ty STB-TH  

nhieàu tænh thaønh tö vaán, höôùng daãn coâng taùc boå sung saùch cho thö vieän tröôøng hoïc. 

- Ñeà ra nhieàu bieän phaùp giaûm chi phí : thueâ kho coù dieän tích phuø hôïp naêng löïc kinh 

doanh, vaän chuyeån, ñieän thoaïi, ñieän, nöôùc… 

- Boä maùy tổ chức saép xeáp goïn, nheï, ñuùng ngöôøi, ñuùng vieäc ñaùp öùng yeâu caàu saûn xuaát - 

kinh doanh. 

PHAÀN 2 

THAÅM TRA BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH NAÊM 2014 

I. ÑAÙNH GIAÙ BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 

- Caùc baùo caùo taøi chính goàm Baûng caân ñoái keá toaùn, Baùo caùo keát quaû kinh doanh, baùo 

caùo löu chuyeån tieàn teä ñaõ phaûn aùnh trung thöïc tình hình taøi chính cuûa Coâng ty taïi thôøi ñieåm 

31/12/2014 vaø keát quaû saûn xuaát kinh doanh cuõng nhö tình hình löu chuyeån tieàn teä trong 

naêm 2014. 

- Ghi cheùp soå keá toaùn chính xaùc, ñuùng phaùp luaät vaø caùc quy ñònh noäi boä Nhaø xuaát baûn 

Giaùo duïc Vieät Nam, coâng taùc keá toaùn ñaõ giuùp cho Giaùm ñoác coâng ty naém ñöôïc tình hình taøi 

chính vaø keát quaû saûn xuaát kinh doanh cuûa ñôn vò. 
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- Thöïc hieän ñuùng cheá ñoä taøi chính cuûa Nhaø nöôùc vaø quy cheá taøi chính Coâng ty. 

1. Veà thöïc hieän cheá ñoä keá toaùn quy ñònh : 

- Coâng ty aùp duïng heä thoáng keá toaùn doanh nghieäp Vieät Nam theo Quyeát ñònh soá 

15/2006/QÑ-BTC ngaøy 20/03/2006. Heä thoáng chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam vaø caùc quy 

ñònh veà söûa ñoåi, boå sung coù lieân quan cuûa Boä Taøi chính vaø caùc vaên baûn höôùng daãn cuûa 

NXBGDVN. 

- Nieân ñoä keá toaùn baét ñaàu töø ngaøy 01/01/2014 ñeán ngaøy 31/12/2014. 

- Hình thöùc soå keá toaùn aùp duïng: Nhaät kyù chung. 

- Phöông phaùp khaáu hao: Theo quyeát ñònh soá 206/2003/QÑ-BTC ban haønh ngaøy 

12/12/2003 cuûa Boä Taøi Chính, aùp duïng phöông phaùp khaáu hao ñöôøng thaúng ñoái vôùi taát caû 

caùc TSCÑ. 

2. Thuyeát minh moät soá chæ tieâu baùo caùo taøi chính chuû yeáu : 

Phaân phoái lôïi nhuaän: 

Phaân phoái lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp năm 2013 ñöôïc phaân phoái theo 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường  niên năm 2014 số 76/NQ ngày 08/3/2014 nhö sau : 

Lôïi nhuaän naêm tröôùc chuyeån sang  :  9.341.829.499 ñoàng 

Lôïi nhuaän sau thueá TNDN naêm 2014   :   4.552.471.269 ñoàng 

Phaân phoái lôïi nhuaän naêm 2013    :   5.326.593.232 ñoàng 

- Traû coå töùc 12% voán ñieàu leä (tröø coå phieáu quyõ):  4.626.720.000 ñoàng 

 - Trích quyõñaàu tö phaùt trieån   :     514.553.345 ñoàng 

-Trích quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 2013  :    185.319.797 ñoàng 

LN sau thueá chöa phaân phoái tính taïi thôøi ñieåm 31/12/2014 :  8.567.707.536 ñoàng 

3. Ñaùnh giaù 1 soá chæ tieâu taøi chính naêm 2014 :  

STT CHÆ TIEÂU ÑVT 2014 2013 

I CÔ CAÁU TAØI SAÛN      

  - Taøi saûn ngaén haïn/Toång taøi saûn % 71,56 71,93 

  - Taøi saûn daøi haïn/Toång taøi saûn % 28,44 28,07 

II CÔ CAÁU NGUOÀN VOÁN      

  - NôïÏ phaûi traû/Toång nguoàn voán % 23,25 18,87 

  - Voán chuû sôû höõu/Toång nguoàn voán % 76,75 81,13 

III KHAÛ NAÊNG THANH TOAÙN      

  

- Khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn (TS löu 

ñoäng/nôï ngaén haïn) 
Laàn 3,08 3,81 

  

- Khaû naêng thanh toaùn nhanh (TS löu ñoäng – 

haøng toàn kho)/nôï ngaén haïn) 
Laàn 2,39 2,64 

IV TYÛ SUAÁT SINH LÔØI      

  - Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu      

     + Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân doanh thu % 6,13 6,14 

     + Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân doanh thu % 4,70 5,29 
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