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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

 Năm 2016 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1.  Thông tin khái quát 

     - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN 

     - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301428617 

     - Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng 

     - Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 90.000.000.000 đồng 

     - Địa chỉ: 82 Trần Huy Liệu, phường 15 quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh 

     - Số điện thoại  : 08 38 440 816 

     - Số fax   : 08 38 443 980 

     - Webside  : www.pnco.vn 

     - Mã Chứng khoán : PNG 

     - Quá trình hình thành và phát triển 

* Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Theo quyết định số 4735/QĐ-UB 
ngày 03/11/2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tp. HCM về việc chuyển Công ty 

Thương mại Phú Nhuận thành Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, đến ngày 01 
tháng 7 năm 2004 Công ty chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình 
thức công ty cổ phần. Vốn điều lệ ban đầu là 9 tỷ đồng.  

- Các sự kiện: 

* Công ty đại chúng: ngày 17 tháng 10 năm 2008 Công ty chính thức trở thành 

Công ty đại chúng. 

* Năm 2006 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 9 tỷ lên 12 tỷ đồng, 

nhằm bổ sung vốn kinh doanh. 

* Năm 2008 Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ lên 24 tỷ 

đồng, nhằm bổ sung vốn kinh doanh và tái cấu trúc vốn. 

* Năm 2010 Công ty phát hành tăng vốn điều lệ từ 24 tỷ lên 36 tỷ đồng, nhằm 

bổ sung vốn kinh doanh và tái cấu trúc vốn. 

* Năm 2012 Công ty đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán 

cổ phiếu ra công chúng số 61/GCN-UBCK  ngày 21/12/2012; để tăng vốn điều lệ từ 36 
tỷ lên 48 tỷ đồng, nhằm bổ sung vốn kinh doanh và tái cấu trúc vốn. 

* Năm 2015 Công ty đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán 
cổ phiếu ra công chúng số 21/GCN-UBCK ngày 25/4/2015 và Quyết định về việc chấp 
thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty 

Cổ phần Thương mại Phú Nhuận số 559/QĐ-UBCK ngày 03/7/2015, để tăng vốn điều 
lệ từ 48 tỷ lên 90 tỷ đồng, nhằm bổ sung vốn kinh doanh và tái cấu trúc vốn.   
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* Năm 2016 cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán PNG đăng ký giao dịch 
cổ phiếu trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết 

định số 172/QĐ-SGDHN và Thông báo số 276/TB-SGDHN ngày 24 tháng 3 năm 2016 
của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba ngày 

05/4/2016. 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh thương mại, dịch vụ bất động sản, 
dịch vụ ăn uống. 

          Địa bàn kinh doanh: Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp. 

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý 

     3.1 Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát, Ban Tổng giám đốc. 
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   3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý 

    CƠ CẤU TỔ CHỨC – QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 

 

 

 

 

   

 

  

   

      

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

 

  :  Điều hành trực tiếp 

  :  Điều hành gián tiếp 

  :  Giám sát hoạt động 
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    3.3 Các công ty con, công ty liên kết: 

       -  Công ty Cổ phần Việt Mỹ 

* Địa chỉ: Lô 23 – Khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp  

* Lĩnh vực kinh doanh chính: Chế biến, bảo quản, thủy sản và các sản phẩm từ thủy 

sản. Chế biến và đóng hộp rau quả, xuất khẩu rau quả. Sản xuất bao bì bằng giấy, 
bìa, sản xuất bao bì từ plastic; in ấn bao bì. Mua bán thủy sản, rau quả, nông, lâm sản 

nguyên liệu. 

* Vốn điều lệ  : 8.000.000.000 đồng 

* Tỷ lệ Công ty sở hữu : 55% 

       -  Công ty Cổ phần Phú Hưng thịnh Gia Lai 

* Địa chỉ: 316 Lê Đại Hành, phường Đống Đa thành phố Plaiku, tỉnh Gia Lai 

* Lĩnh vực kinh doanh chính: Khu du lịch sinh thái 

* Vốn điều lệ  : 5.000.000.000 đồng 

* Tỷ lệ Công ty sở hữu : 33% 

    4. Định hướng phát triển 

       - Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Đầu tư có trọng điểm mặt hàng xuất khẩu 
nông sản chủ lực và củng cố phát triển kinh doanh dịch vụ nhà hàng tiệc cưới, nhà 

hàng alacarte. 

       - Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Phát triển các mặt hàng nông sản chủ 

lực của Công ty ở thị trường xuất khẩu và trong nước; tập trung phát triển mảng nhà 
hàng và dịch vụ. Vốn hóa các mặt bằng nhỏ lẻ, tập trung vốn đầu tư vào các mặt bằng 

lớn để kinh doanh ổn định lâu dài.  

       - Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty : Sự phát 

triển của Công ty gắn kết với môi trường thân thiện và chia sẻ trong cộng đồng xã 
hội.   

     5. Các rủi ro: 

 Rủi ro về kinh tế 

Tốc độ tăng trưởng cũng như những nhân tố bất lợi cho nền kinh tế Việt Nam đều 
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

Thực trạng và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước luôn ảnh hưởng đến 
sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 

2016 tăng 6,21%  mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 
2015 và không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế 

thế giới và thương mại toàn cầu không thuận lợi, mức tăng trưởng GDP như trên được 
xem là một thành công, với các biện pháp, giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo 

các cấp, các ngành, các địa phương cùng thực hiện. 

Theo các chuyên gia kinh tế, Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục thuộc nhóm có tốc độ tăng 
trưởng GDP cao hàng đầu khu vực. Các yếu tố vĩ mô vẫn được bảo đảm, dự trữ ngoại 

tệ ổn định. Lòng tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục được phục hồi và củng 
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cố, nhờ tiếp tục các cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, cổ phần hóa và thoái 
vốn tại các doanh nghiệp nhà nước, tạo xung lực mới cho khu vực tư nhân trở thành 

động lực chính của năm 2017.  

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng bởi những biến 

động này, tuy nhiên, cùng với triển vọng lâu dài của nền kinh tế và các chính sách ổn 
định kinh tế vĩ mô, các gói kích cầu của chính phủ được thực hiện có hiệu quả thì 

những rủi ro này sẽ được giảm thiểu, hạn chế mức ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty. 

 Rủi ro về pháp luật 

Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hoạt động của Công 

ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật về chứng khoán 
và thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam đang 

trong quá trình hoàn thiện, nên tính ổn định của các văn bản quy phạm pháp luật này 
chưa cao, sự thay đổi về mặt chính sách luôn có thể xảy ra và điều này ít nhiều cũng 
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Ngoài ra, một trong những lĩnh vực kinh doanh của Công ty là hoạt động kinh 
doanh hàng hóa xuất nhập khẩu, nên các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động 

xuất nhập khẩu cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty. 

Để hạn chế rủi ro về luật pháp, Công ty luôn chủ động, thường xuyên cập nhật các 

văn bản pháp luật, nhằm phục vụ cho công tác quản trị cũng như điều hành hoạt động 
kinh doanh.  

 Rủi ro đặc thù 

- Rủi ro về thị trường 

Về lĩnh vực xuất khẩu nông sản: chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của Công 
ty, do đó sự biến động lớn về giá cả các mặt hàng nông sản trên thế giới và trong nước 

sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, các hàng 
rào kỹ thuật như các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, quy cách về bao bì, nhãn 
hiệu… cũng là một trong những yếu tố rủi ro đối với Công ty. 

Về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ - nhà hàng: trong những năm vừa qua, các nhà hàng 
ăn uống, hội nghị tiệc cưới ở khu vực trung tâm thành phố liên tục khai trương và mở 

rộng quy mô. Điều này đã tạo nên sự cạnh tranh về giá cả, về các hình thức khuyến 
mãi và ưu đãi khách hàng, qua đó tạo thêm nhiều áp lực kinh doanh đối với Công ty.  

Về lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bất động sản: đây là ngành kinh doanh có tiềm năng 
phát triển rất lớn nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này,  tạo 

nên sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, có thể ảnh hưởng đến thị phần của Công ty. Tuy 
nhiên, với trình độ hiểu biết và năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ nhân viên, cùng 

với mặt bằng kinh doanh rất thuận lợi về giao thông, ở gần trung tâm thành phố... Công 
ty vẫn có đủ năng lực để khai thác hợp lý những lợi thế sẵn có của mình, từng bước mở 

rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu được rủi ro này trong quá trình hoạt 
động kinh doanh. 
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- Rủi ro về lãi suất 

Đối với các doanh nghiệp, vốn vay là một phần  quan trọng trong tổng nguồn vốn 

hoạt động. Do đó khi có sự thay đổi bất lợi về lãi suất dẫn đến sự thay đổi trong chi phí 
sử dụng vốn của các khoản vay sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

Lãi suất huy động năm 2016 tương đối ổn định, phổ biến ở mức 0,8% - 1%/ năm 

đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng; dao động chênh lệch quanh mức 
1% cho từng kỳ hạn.  

Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến của các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6%  - 7%/ năm 
đối với ngắn hạn, 9% - 10%/ năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay các lĩnh 

vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8% - 9%/ năm đối với ngắn hạn; 9,3% 
- 11%/ năm đối với trung và dài hạn.  

Nhìn chung, cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như 
nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm hỗ trợ có 
hiệu quả cho doanh nghiệp phát triển và tăng trưởng kinh tế. Hoạt động kinh doanh của 

Công ty ít nhiều được hưởng lợi cũng như chịu sự tác động theo mức lãi suất chung 
của thị trường. 

- Rủi ro về tỷ giá 

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng xuất khẩu, nên sự biến động của 

tỷ giá hối đoái sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty. Khi tỷ giá biến động 
thì doanh thu và lợi nhuận của Công ty cũng thay đổi tương ứng.  

Tỷ giá bình quân năm 2016 đã tăng 2,23% so với năm 2015. Những tác động từ các 
sự kiện như Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ, Brexit đã khiến tỷ giá của VNĐ và 

các đồng tiền lớn chịu nhiều tác động. Do đó, đòi hỏi Công ty phải điều hành hợp lý 
hoạt động kinh doanh xuất khẩu để có thể giảm thiểu ảnh hưởng của biến động tỷ giá.  

 Rủi ro khác: 

Các rủi ro như thiên tai, hỏa hoạn,… là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ 
không chỉ gây thiệt hại cho tài sản, con người và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt 

động kinh doanh của Công ty. 

Tốc độ tăng trưởng cũng như những nhân tố bất lợi cho nền kinh tế Việt Nam đều 

ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

Thực trạng và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước luôn ảnh hưởng đến 

sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Khi nền kinh tế ở giai đoạn tăng trưởng 
cao sẽ tạo nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, khi nền kinh tế sa sút, 

suy thoái sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho các doanh nghiệp.  

Vì vậy Công ty cần phải đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, đối tác, kênh xuất - 

nhập khẩu; chủ động các công cụ phòng ngừa rủi ro, tăng cường liên doanh, liên kết, 
hợp tác trong kinh doanh, đối phó với các tranh chấp thương mại; tuân thủ luật pháp 

trong nước, quốc tế cũng như các chuẩn mực khác; chủ động xây dựng và thúc đẩy 
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hoạt động đầu tư, tái cấu trúc toàn diện; nâng cấp khả năng quản trị thông minh, trong 
đó quản trị nhân sự và quản trị rủi ro của doanh nghiệp. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2016 

1/ Tình hình chung 

 Mặc dù, chịu ảnh hưởng hàng loạt biến động về chính trị - xã hội - kinh tế của các 
nước trên thế giới. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiềm chế, tăng trưởng 

xuất khẩu là những nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam ổn định và nâng tầm trong 
khu vực, các chính sách tiền tệ điều hành theo hướng thận trọng, sức ép mặt bằng lãi 

suất, mặt bằng giá, lạm phát được kiểm soát chặc chẽ và hợp lý theo diễn biến thị 
trường và mục tiêu tái cơ cấu hệ thống xử lý phù hợp với việc nâng cao chất lượng, 

đảm bảo an toàn để theo kịp xu thế hội nhập, xóa bỏ được hàng rào thuế quan, hàng 
rào kỹ thuật. 

2/ Hoạt động kinh doanh của Công ty 

 Trên tinh thần thực hiện tốt các nhiệm vụ trong phương hướng Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2016. Nhận diện được những khó khăn thách thức của thị 

trường, Công ty luôn cố bám sát theo dõi diễn biến thay đổi của thị trường, linh hoạt 
nắm bắt cơ hội để phát huy thế mạnh, giữ vững thị trường phân phối, mở rộng thị 

trường tiềm năng, giữ vị thế và vai trò của thương hiệu.  

 Hoạt động kinh doanh trong năm qua của Công ty có một số thuận lợi, khó khăn sau: 

 Thuận lợi 

- Luôn được sự chỉ đạo kịp thời và thường xuyên của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

giám đốc trong các lĩnh vưc̣ hoạt động, sự phối hợp cùng nhau hoàn thành công việc 
giữa các phòng ban Công ty và các đơn vị nhà hàng trực thuộc; 

- Việc quản trị tài chính, quản trị rủi ro luôn được Công ty chú trọng thực hiện, qua 
đó đã nâng cao tính an toàn và ổn định trong hoạt động kinh doanh; 

- Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động tâm huyết, trung thực, cầu tiến trong công việc, 
có tinh thần trách nhiệm cao, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao 
hơn;  

- Phát huy sự năng động, sáng tạo của đội ngũ CB-NLĐ giúp Công ty nhanh chóng 
thay đổi chiến thuật để phù hợp tình hình kinh doanh tại thời điểm;  

- Luôn được sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận, tin tưởng của cổ đông, Hội đồng quản 
trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CB-NLĐ; 

- Sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, cơ quan chức năng và của các cổ đông 
hoạt động trong cùng lĩnh vực cho Công ty trong hoạt động. 

 Khó khăn 

- Chính sách vĩ mô của nhà nước dù có nhiều cải tiến khi nền kinh tế Việt Nam hội 

nhập cùng nền kinh tế thế giới nhưng vẫn còn nhiều bất cập. Tình hình cạnh tranh ngày 
càng khốc liệt, rủi ro trong đàm phán, thanh toán  khó kiểm soát; 

- Các thủ tục hành chính còn phức tạp và chậm cải tiến; 
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- Do tình hình kinh doanh của mảng xuất nhập khẩu không được thuận lợi nên việc 
huy động dòng tiền cũng bị ảnh hưởng;  

- Tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh nhất là vào thời điểm cuối năm, giá dầu thế giới 
liên tục giảm đến cuối năm có phục hồi nhưng vẫn là yếu tố gây bất ổn, khó dự đoán 

trong việc hoạch định các chính sách; 

- Hàng loạt các văn bản pháp luật, pháp quy của Nhà nước thay đổi, ảnh hưởng đến 

việc cập nhật, tiếp cận các thông tin để thực hiện;  

- Chi phí cho thuê đất của Nhà nước điều chỉnh tăng khá cao so với năm trước;  

- Sự cạnh tranh ngày càng  gay gắt, sự mất cân đối cung cầu của mảng kinh doanh 
dịch vụ ăn uống, nhà hàng tiệc cưới cũng ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh.  

2.1) Kết quả kinh doanh năm 2016     

          (đvt: triệu đồng) 

 Năm 2016 Năm 2015 

Chỉ tiêu 
Kế hoạch Thực hiện 

Tỷ lệ       
TH/ KH Thực hiện 

Tỷ lệ TH 2016/ 
TH 2015 

Tổng Doanh thu  220.000 242.952 110% 121.341 200% 

Lợi nhuận trước thuế  15.000 22.386 149% 9.518 235% 

2.2) Phân tích theo lĩnh vực kinh doanh   

          (đvt: triệu đồng) 

Lĩnh vực kinh doanh Doanh thu Tỷ trọng Lợi nhuận Tỷ trọng 

- Kinh doanh thương mại   34.616 14% (2.157) (10%) 

- Kinh doanh bất động sản               17.137 7% (1.017) (4%) 

- Dịch vụ nhà hàng            59.749 25% 6.337 28% 

- Dự án 128 HH            131.450 54% 19.223 86% 

                   Cộng:                          242.952 100% 22.386 100% 

 2.2.1) Kinh doanh xuất nhập khẩu 

 Hoạt động kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu trong năm 2016 còn khó khăn, 

nhiều rủi ro tiềm ẩn. Hoạt động kinh doanh xuất khẩu điều nhân gần như ngưng trệ; 
một phần do khi tham gia vào các hiệp định thương mại song phương FA, các hàng rào 

kỹ thuật dựng lên đòi hỏi phải thay đổi kỹ thuật, quy trình chế biến, tiêu chuẩn nguyên 
vật liệu sản xuất, một phần do đối tác trong nước gặp khó khăn về vốn và thu mua 

nguyên liệu giá cả đầu vào tăng cao.  
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 Hiện nay, Công ty đã mạnh dạn cho ra một số mặt hàng mới như: nấm rơm đóng 
hộp, bắp non đóng hộp, trái cây đóng hộp… của nhà máy Công ty Cổ phần Việt mỹ 

trực tiếp sản xuất, dần thay thế các mặt hàng xuất khẩu truyền thống trước đây như 
điều nhân, cà phê. Do trong giai đoạn đầu tìm kiếm khách hàng, giới thiệu sản phẩm 

mới nên trong năm chưa tạo ra doanh thu, lợi nhuận cho hoạt động này. 

 Dự kiến trong năm 2017 các sản phẩm mới này chính thức được triển khai chủ yếu 

xuất khẩu sang thị trường Mỹ, các nước Châu Âu và một phần nhỏ tham gia thị trường 
trong nước, hoạt động này sẽ tạo nguồn thu và lợi nhuận tốt cho Công ty. 

 

 

 
 

 
 
 

 
             

 
       Hạt điều nhân     Nấm rơm đóng hộp 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Hóa chất công nghiệp  

 

2.2.2) Kinh doanh bất động sản 

 Trong năm, việc duy trì, ổn định khách thuê để tạo nguồn thu ổn định cho Công ty 
luôn được quan tâm, việc tăng cường, nâng cao các tiện ích trong hoạt động dịch vụ  

này như đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, năng động, công tác an ninh trật tự, phòng 
cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ luôn được kiểm tra, kiểm soát thường xuyên là 

giải pháp tăng uy tín của mảng hoạt động này.  
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 Tuy nhiên, trong năm Công ty phải chịu khoản chi phí khá lớn từ việc truy thu tiền 
thuê đất từ năm 1998 – 2015 hơn 3 tỷ đồng và tính lại tiền thuê đất trong năm 2016 

tăng hơn 1tỷ đồng đã ảnh hưởng khá lớn đến hiệu quả kinh doanh của hoạt động này 
và toàn Công ty. 

 

 

 
 

      
 

 
 

   38 Trương Quốc Dung                       314-318 Phan Đình Phùng 

 2.2.3) Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

- Nhà hàng Tiệc cưới - Hội nghị Phú Nhuận: luôn là lá cờ đầu trong hoạt động dịch 
vụ nhà hàng tiệc cưới, doanh thu và lợi nhuận đạt vượt kế hoạch năm 2016 đề ra. Nhà 

hàng luôn duy trì và phát huy những thuận lợi trong thực hiện kế hoạch, việc nâng cao 
chất lượng phục vụ luôn được nhà hàng quan tâm và cải thiện thường xuyên, sự chuẩn 
bị chu đáo nhiệt huyết của các bộ phận trong nhà hàng tạo sự hài lòng khách hàng; 

đồng thời, uy tín và thương hiệu cũng ngày càng nâng cao. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

124 Phan Đăng Lưu 

- Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận - Tân Phú: chính thức ngưng hoạt động 
và tiến hành các thủ tục giải thể vào giữa tháng 01/2016. Các chính sách, chế độ cho 

người lao động và các thủ tục hành chính theo quy định của nhà nước và địa phương 
cũng được chấp hành nghiêm chỉnh. Đến nay, sau khi thanh quyết toán sổ sách kế toán 

ghi nhận lỗ trên 8 tỷ đồng và được xử lý xong từ nguồn lợi tức trong việc chuyển 
nhượng dự án 128 Hồng Hà.  (Tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đại hội đã chấp 

thuận cho trích một phần nguồn lợi tức từ chuyển nhượng dự án 128 Hồng Hà trừ vào 
khoản đầu tư và chi phí từ việc giải thể nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận - Tân 

Phú.) 
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-  
      36 Thạch Lam 

- Nhà hàng Phú Nhuận Plaza: Doanh thu và lợi nhuận năm 2016 vẫn chưa đạt theo 
kế hoạch nhưng đã giảm lỗ khá nhiều so với năm trước. Trong năm Công ty đã cho 

ngưng hoạt động bán sáng và BBQ (tháng 7/2016) chuyển sang cho thuê văn phòng, 
chỉ giữ lại sảnh 4, sảnh 5 tổ chức tiệc cưới, hội nghị. Hoạt động đang dần ổn định 
nhưng nhà hàng cũng cần phấn đấu nhiều hơn mới đảm bảo được lợi nhuận.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
      
    
 

       

 
          

         82 Trần Huy Liệu 

- Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ: được xây dựng trên quy mô diện tích lớn, cảnh quan 

đẹp, các hoạt động kinh doanh của nhà hàng ổn định, hiệu quả kinh doanh tăng, nhà 
hàng tiếp tục duy trì và phát huy thế mạnh, chủ động trong công tác điều hành kinh 
doanh, lực lượng nhân viên được đào tạo khá chuyên nghiệp, cũng như do được  định 

hướng đúng, đánh giá chính xác về tình hình thị trường chung tại khu vực. Doanh thu 
và lợi nhuận của nhà hàng đạt khá cao so với các đơn vị hoạt động cùng ngành nghề 

xung quanh khu vực. 
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       123 Hồng Hà 
 Nhìn chung, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, cho thuê văn phòng 

trong năm 2016 khá tốt và ổn định; các nhà hàng kinh doanh không hiệu quả Công ty 
quyết định cho ngưng hoạt động, giải thể hoặc chuyển đổi công năng hợp lý và đúng 

thời điểm. 

 2.2.4) Hoạt động đầu tư và tài chính 

 Hoạt động này tiếp tục gặp khó khăn, sau hàng loạt biến động trên thị trường, chính 
sách về giá đất đã làm hạn chế mục tiêu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư 

tài chính, việc vốn hóa các mặt bằng hiện đang khai thác cũng không ngoại trừ khi 
cách tính giá của nhà nước khá cao so với giá thị trường hiện tại. Vì vậy, các giải pháp 
để cơ cấu vốn trong kinh doanh và đầu tư xây dựng luôn được tính toán thận trọng.  

  Công ty cũng đã tự thực hiện công việc sửa chữa nhỏ các mặt bằng, cơ sở của 
Công ty khi có yêu cầu, giúp Công ty tiết giảm khá nhiều khoản chi phí xây dựng sửa 

chữa, bảo trì hàng năm của Công ty. 

 a) Những dự án đã và đang thực hiện trong năm 2016 

* Dự án 128 Hồng Hà: sau khi triển khai dự án, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng 
dự án cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa theo quy trình. Đến nay, đã 

hoàn tất về pháp lý và ký kết hợp đồng chuyển nhượng, chuẩn bị thanh quyết toán theo 
quy định. 

* Dự án Cao ốc Văn phòng 38 Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận : dự 
án đang được thiết kế cơ sở, xin phép xây dựng. Việc xây dựng dự án chưa thực hiện 

được, vì cần có thời gian, điều kiện thích hợp để triển khai.  

* Dự án Cao ốc văn phòng 55-55A Phan Đình Phùng, phường 17, quận Phú Nhuận: 

dự án đã được khảo sát và lập dự án. 

  b) Đầu tư dài hạn: Công ty con - Công ty liên kết  

+ Công ty Cổ phần Việt Mỹ (nhà máy chế biến đóng hộp nấm rơm và trái cây tại tỉnh 

Đồng Tháp): tiếp tục hỗ trợ vốn và nhân lực để nhà máy đi vào ổn định, đến nay nhà 
máy đã dần hoàn thiện các hạng mục còn thiếu, đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn 

HACCP, ISO, FDA khi tham gia vào thị trường Mỹ và Châu Âu. Mặt khác, nhằm đảm 
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bảo cho nguồn nguyên liệu đầu vào, nhà máy cũng đã cho triển khai việc nuôi cấy 
nguồn meo giống với sự giúp đỡ chuyển giao kỹ thuật công nghệ của Viện Di truyền 

Nông nghiệp Việt Nam được đánh giá đạt kết quả tốt. Dự kiến hoạt động của nhà máy 
sẽ được vận hành ổn định trong thời gian tới, tạo nguồn thu khá lớn của Công ty cho 

mảng kinh doanh xuất nhập khẩu và nội địa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Công ty Cổ phần Phú Hưng Thịnh Gia Lai (khai thác khu du lịch sinh thái thác Phú 
Cường) tiếp tục thực hiện từng bước theo kế hoạch đề ra. Dự kiến hoạt động sẽ chuyển 

hướng từ khai thác mảng dịch vụ sinh thái sang khai thác thủy điện (vốn góp đầu tư sẽ 
khá lớn) xét thấy không khả thi. Vì vậy Công ty đang tìm đối tác để chuyển nhượng dự 

án và thu hồi vốn. 

 

 

 

 

 

 

  

 c) Đầu tư ngắn hạn: Thị trường chứng khoán trong năm 2016 tiếp tục gặp sóng gió,  
giá trị cổ phiếu của nhiều công ty trên sàn rơi rất thấp tạo sự bất ổn cho nhà đầu tư. 
Công ty đã cho cơ cấu lại danh mục đầu tư, và tiếp tục theo dõi để có giải pháp thoái 

vốn và hoàn nhập dự phòng của hoạt động này. 

 d) Hoạt động giao dịch cổ phiếu  PNG trên sàn UPCoM  

 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ký quyết định chấp thuận việc đăng ký giao 
dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCoM chọn ngày 05/04/2016 ngày giao dịch đầu 

tiên của Công ty với mã chứng khoán là PNG, giá khởi điểm là 15.100 đồng/ cổ phiếu. 
Hoạt động này đến nay đã đi vào nề nếp và cũng được nhiều nhà đầu tư tổ chức và cá 

nhân tiềm năng quan tâm, giá giao dịch trong khoảng từ 14.000 đồng/ cổ phiếu đến 
16.500 đồng/ cổ phiếu. 
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 3/ Công tác quản trị điều hành 

 3.1 Công tác quản trị doanh nghiệp  

 Hoàn thiện sơ đồ tổ chức, rà soát điều chỉnh ban hành các chức năng nhiệm vụ của 
từng phòng, đơn vị trực thuộc, tiếp tục hoàn thiện bảng mô tả công việc từng cá nhân.  

 Công tác tái cấu trúc bố trí sắp xếp bộ máy điều hành, xây dựng kế hoạch luân 
chuyển cán bộ quản lý, quy hoạch, đào tạo cán bộ có năng lực, chuẩn bị đáp ứng cho 

chiến lược mới của Công ty.  

 Chính sách đào tạo và chất lượng đào tạo luôn được Công ty quan tâm; Công ty 

thường xuyên tập huấn cho CB-NLĐ nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn; Đến 
nay, người lao động đã biết làm chủ công việc, thực hiện công việc một cách an toàn 

và hiệu quả.  

 Xây dựng mô hình quản trị theo mục tiêu, có định hướng. Trong điều hành có sự 

phân định, cải tiến phù hợp với quy mô hoạt động, các giải pháp luôn có sự linh động, 
được cân nhắc kỷ, công tác kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế được các rủi ro trong hoạt 
động cũng được chú trọng.  

 Hoạt động của Câu lạc bộ Sale Marketing và Âm thanh ánh sáng đã hỗ trợ khá hiệu 
quả cho các đơn vị dịch vụ nhà hàng.  

 Mạng lưới chuỗi nhà hàng ăn uống, tiệc cưới, từng bước hoàn thiện và quy mô hơn.  

 Công ty cũng đang tập trung việc hài hòa và đảm bảo công tác an toàn (VSTP, 

PCCC, PCCN), sức khỏe (Khám chữa bệnh), và bảo vệ môi trường (xử lý nước thải, 
chất thải). 

 3.2 Công tác nhân sự 

 Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc nguồn nhân lực, đây là một trong những vấn 

đề luôn được đưa vào định hướng, tầm nhìn chiến lược của Công ty. Lực lượng nhân 
sự được sắp xếp, lựa chọn, hoán chuyển thường xuyên để đảm bảo nhân sự phục vụ 

cho tiến độ kế hoạch đề ra. Tạo động lực cho người lao động cống hiến hết khả năng 
cho công việc trong môi trường tốt cả về vật chất và tinh thần. Công tác tuyển dụng, 
đào tạo, tái đào tạo, kiểm tra, kiểm soát quy trình cũng được chú trọng. 

 Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải 
thiện điều kiện làm việc của người lao động được đảm bảo nâng cao bằng nhiều biện 

pháp thiết thực, phù hợp với từng ngành nghề, đối tượng. Không để xảy ra sự cố nào 
làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. 

 Toàn thể người lao động đều được Công ty thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ 
theo đúng quy định pháp luật. 

 3.3 Công tác xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp  

 Đẩy mạnh xúc tiến thương mại là những giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh kinh 
doanh hàng hóa, thường xuyên cập nhật các thông tin về thị trường để đưa ra những 

giải pháp kinh doanh cho từng giai đoạn.  
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 Công ty không ngừng đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh 
thương hiệu trên thị trường, sự phát triển của chuỗi nhà hàng, nhà hàng tiệc cưới được 

chú ý đến là một điển hình để đánh giá và quyết tâm xây dựng chiến lược phát triển 
thương hiệu một cách tốt nhất và đạt hiệu quả. Hiện tại, trong hoạt động dịch vụ thông 

qua hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, tăng cường chất lượng dịch vụ, phục vụ để 
người tiêu dùng tiếp cận gần hơn các sản phẩm của Công ty. Các tiện ích trong công 

nghệ thông tin (mô hình thương mại điện tử xu hướng mua sắm online) được Công ty 
quan tâm để tạo sự mới lạ có hiệu quả trong quảng bá thương hiệu. Vì vậy, Tháng 

10/2016 vừa qua, Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận và Nhà hàng Hoa Viên Tri 
Kỷ đã được vinh danh vào “Top 50 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam”  và “Top 50 dịch 

vụ vàng Việt Nam” 

 Bên cạnh việc thực hiện quảng bá theo phương thức truyền thống, Công ty còn triển 

khai các đề án chăm sóc khách hàng, hướng đến khách hàng theo đặc thù riêng của 
từng nơi. Các câu lạc bộ U-Marketing, câu lạc bộ Âm thanh-Ánh sáng, câu lạc bộ 
chuyên ngành tài chính kế toán được thành lập để hỗ trợ cho hoạt động trên và đem lại 

một số thành quả đáng kể. 

 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, từng phòng ban, nhà hàng, đơn vị trực thuộc, 

người lao động luôn là tiêu chí được nhắc nhở thường xuyên trong các cuộc giao ban, 
hội nghị nhằm nâng cao ý thức và tầm nhìn của mỗi cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ. 

Hoạt động của Công ty dần đi vào nề nếp, chuyên nghiệp và hiệu quả. Ý thức người 
lao động cũng được nâng lên, phong cách làm việc, giải quyết công việc chuyên 

nghiệp và chất lượng hơn. 

 3.4 Chăm lo đời sống người lao động 

 Công ty luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, 
các khoản mục chi tiêu khác đều được yêu cầu tiết giảm; nhưng Công ty vẫn chủ 

trương đảm bảo lương cho người lao động phù hợp với quy chế tiền lương, thưởng của 
Công ty, nhằm động viên khích lệ người lao động tâm huyết trong mọi hoạt động kinh 
doanh của Công ty. Trong năm Công ty đã nâng thu nhập cho người lao động bình 

quân từ 6.500.000đ/ người/ tháng lên 7.100.000đ/ người/ tháng. 

 Các chính sách pháp luật về lao động đều được thực hiện tốt, các chế độ bảo hiểm 

xã hội, nghỉ mát, sinh hoạt học tập, hỗ trợ gia đình khó khăn, xây nhà tình nghĩa, tình 
thương luôn được Công ty và hai đoàn thể phối hợp thực hiện tạo sự gắn bó, đoàn kết 

trong toàn Công ty, tạo động lực trong công việc của từng người giúp nhau hoàn thành 
tốt nhiệm vụ. 

 3.5 Hoạt động đoàn thể 

 Công ty luôn tạo điều kiện tốt nhất để hai đoàn thể Công đoàn và Chi đoàn hoạt 

động thuận lợi và ngược lại hai đoàn thể này đã đóng vai trò gắn kết giữa lãnh đạo và 
người lao động, giữa Công ty và xã hội, giúp lãnh đạo Công ty nắm bắt và giải quyết, 

hỗ trợ kịp thời tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của người lao động. 
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 Kết luận 

 Đánh giá những việc đã thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: 

- Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 cụ thể sau:  

 Về doanh thu năm 2016 đạt hơn 242,95 tỷ, tăng 100% so với năm 2015; Về lợi 

nhuận trước thuế đạt 22,386 tỷ, tăng 135% so với năm 2015.  

  Trong đó: 

 + Hoạt động KD  chính : về Doanh thu đạt 111,50 tỷ - Lợi nhuận đạt    3,163 tỷ 

 + Dự án 128 HH  : về Doanh thu đạt 131,45 tỷ - Lợi nhuận đạt  19,223 tỷ 

- Cổ tức năm 2016: Trong năm đã thanh toán bổ sung cổ tức năm 2015 = 4,5%, tạm 
ứng đợt 1/2016 = 5%. 

- Công ty đã quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán DTL là Công ty kiểm toán cho 
năm tài chính 2016. 

- Công ty đã chính thức giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM theo quy định vào ngày 
05/4/2016 với mã chứng khoán là PNG. 

- Đã ký hợp đồng chuyển nhượng dự án 128 Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, tp. 

Hồ Chí Minh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va, và đang tiến hành 
các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật để tiến hành thanh lý hợp đồng. 

- Nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận và Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ đạt được 
danh hiệu “Top 50 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam” và “Top 50 dịch vụ vàng Việt Nam” 

năm 2016. 

- Công ty xây dựng, duy trì được đội ngũ CB-NLĐ chủ chốt luôn tâm huyết và gắn bó. 

Đảm bảo nguồn nhân lực, đáp ứng kịp thời cho các dự án trong triển khai. 

- Tình hình tài chính luôn được kiểm tra, giám sát chặt đảm bảo việc cân đối nguồn 

tiền, dòng tiền cho các hoạt động.  

 Tóm lại: Trong năm 2016, về tổng quan Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế 

hoạch chủ yếu đã đề ra, đó là do có sự cố gắng quyết tâm của tập thể CB-NLĐ Công ty 
trong tình hình thị trường vẫn còn khó khăn hiện nay.  

 4/  Tình hình tài chính  

          a) Tình hình tài chính      đvt: triệu đồng 

Chỉ tiêu 2015 2016 Tỷ lệ %  

Tổng giá trị tài sản 316.016 258.044 81,66% 

Doanh thu thuần 121.341 242.952 200,22% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh 

9.316 30.833 330,97% 

Lợi nhuận khác 202 (8.446) (4.181,19)% 

Lợi nhuận trước thuế 9.518 22.386 235,20% 

Lợi nhuận sau thuế 7.304 13.807 189,03% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 10% 14%  
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   b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Các chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2015 Năm 2016 

1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

   * Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 1,19 1,71 
TSLĐ/Nợ ngắn hạn    

   * Hệ số thanh toán nhanh:    
TSLĐ – Hàng tồn kho 

Nợ ngắn hạn 

Lần 1,09 1,50 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    
   * Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 60,13 49,11 

   * Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 152,35 96,51 

3.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    
   * Vòng quay hàng tồn kho  

Giá vốn hàng bán 
Hàng tồn kho bình quân 

vòng 6,84 8,88 

   * Doanh thu thuần/Tổng tài sản Lần 0,38 0,94 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời                                                                
   * Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 

thu thuần  
   * Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn Chủ 

sở hữu 
   * Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 
sản  

   * Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động   
kinh doanh/Doanh thu thuần      

 
% 

 
% 

 
% 
 

% 
 

 
6,02 

 
5,83 

 
2,31 

 

7,68 

 
5,68 

 
10,51 

 
5,35 

 

12,69 

III.  PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  NĂM  2017      

1/ Nhận định chung 

 Nền kinh tế toàn cầu đang chịu ảnh hưởng sự kiện Brexit, đến Hiệp định Thương 

mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ rút khỏi Hiệp định. Một loạt khó khăn 
nếu Việt Nam không chuẩn bị tốt nội lực để giành lợi ích, để kinh tế có thể vững bước 

trên đường hội nhập. 

 Sự chuyển biến tích cực kinh tế vĩ mô và các giải pháp hỗ trợ, tăng trưởng của 

chính phủ đây chính là bệ đỡ quan trọng cho thị trường duy trì và tăng trưởng. Điều 
hành chính sách tiền tệ kiên định với mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, hỗ 

trợ tăng trưởng kinh tế, không chủ quan với lạm phát, sự an toàn trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh. 

 Trong bối cảnh trên, dự báo thị trường năm 2017 sẽ cạnh tranh rất gay gắt, nhiều 
đối thủ mạnh trong và ngoài nước. Công ty xây dựng các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 

trong năm 2017 với mức thận trọng theo diễn biến của thị trường, theo tiêu chí vừa 
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đảm bảo đem lại lợi nhuận, hạn chế các yếu tố rủi ro; vừa linh động, kiên trì các giải 
pháp để thực hiện chiến lược phát triển Công ty.  

 2/ Hoạt động kinh doanh 

 Định hướng kinh doanh 

 Năm 2017 vai trò chủ yếu và cốt lõi vẫn là hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng 
ăn uống, nhà hàng tiệc cưới. Riêng hoạt động kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu 

và kinh doanh nội địa sẽ được tập trung triển khai với dòng sản phẩm mới, hỗ trợ cho 
các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

 Công ty sẽ tập trung tái cơ cấu nhân sự trên cơ sở sử dụng nguồn nhân lực một cách 
tốt nhất, hiệu quả nhất. Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ máy, không mở rộng dàn trải 

mà phát triển hệ thống theo chiều sâu. 

 Trong triển khai các hoạt động kinh doanh phải đảm bảo tiêu chí tập trung, hiệu quả 

và tiết kiệm, nâng cao công tác quản trị, đảm bảo chất lượng, luôn tạo thế chủ động và 
linh hoạt trong kinh doanh.  

 2.1 Kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu 

Mô hình kinh doanh trực tuyến online được triển khai để chủ động hơn trong 
công việc tìm đối tác mới, nguồn hàng mới và khách hàng tương lai.  

 a) Hoạt động xuất khẩu: các mặt hàng nông sản xuất khẩu truyền thống dần thu 
hẹp nhường chỗ cho mặt hàng mới nấm rơm đóng hộp, bắp non đóng hộp, trái cây 

đóng hộp của Công ty Cổ phần Việt Mỹ trực tiếp sản xuất, cố gắng nâng cao năng lực 
dự báo, dự đoán nhiều hơn, đánh giá chính xác hơn tình hình kinh tế, tình hình tài 

chính, năng lực khách hàng, chủ động trong cạnh tranh, khai thác thị trường, tăng khả 
năng tiếp cận vốn, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận theo kế hoạch. 

  b) Hoạt động nhập khẩu: theo dõi, nắm bắt cập nhật thông tin, tìm hiểu nhu cầu 
thị trường, tình hình tiêu thụ trong nước và quốc tế để có giải pháp phù hợp trong kinh 

doanh. 

2.2 Kinh doanh dịch vụ 

  a) Kinh doanh Bất động sản: tạo nguồn thu hỗ trợ chi phí hoạt động trong thời 

gian triển khai các dự án nên việc duy trì và củng cố chất lượng sản phẩm. 

  b) Kinh doanh dịch vụ ăn uống:  

 Trong lĩnh vực hoạt động này yêu cầu của khách hàng ngày càng cao, các giải pháp 
đưa ra luôn được cân nhắc, sàng lọc kỷ hơn, tạo cơ hội cho năm tiếp theo phát triển 

ngày càng chuyên nghiệp và có tính khả thi cao. 

 * Hoạt động Nhà hàng tiệc cưới - hội nghị: các hình thức kích cầu thu hút khách 

hàng, ưu đãi hấp dẫn, cải tiến chất lượng đến phương thức hoạt động một cách linh 
hoạt, tạo nên sự khác biệt trong kinh doanh, thích ứng các điều kiện để khai thác điểm 

mạnh, khắc phục tối đa điểm yếu, tìm kiếm cơ hội là giải pháp ưu tiên trong hoạt động. 
Ngoài ra, chuỗi nhà hàng tiệc cưới cũng đã có tác dụng trong việc giảm giá thành, tiết 

kiệm chi phí … về chiến lược nhận diện thương hiệu và chính sách về giá của mỗi nhà 
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hàng đưa ra cho đơn vị được phân tích cụ thể, chi tiết vận dụng tính sáng tạo từ cơ sở 
vật chất, cảnh quan, phong cách phục vụ, giá cả, thực đơn … 

 * Hoạt động Nhà hàng ăn uống: việc xác định rõ mục tiêu, phân khúc thị trường, 
phân khúc khách hàng, đối tượng khách hàng để có động thái phù hợp. Nhà hàng cố 

gắng duy trì và xây dựng cho đơn vị phong cách phục vụ, chất lượng dịch vụ ngày 
càng tốt hơn, tạo sự tin tưởng, an tâm của khách hàng khi đến nhà hàng.  

 c) Lĩnh vực đầu tư dự án 

 Triển khai các dự án đầu tư, xem xét thứ tự ưu tiên thực hiện dự án để sử dụng 

nguồn vốn có hiệu quả nhất, phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại. Tăng hiệu quả 
trong lựa chọn tư vấn lập dự án và đàm phán hợp đồng. 

 * Dự án cao ốc văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận: 
tiến hành khoan khảo sát địa chất, thuê tư vấn thiết kế, xin giấy phép xây dựng … dự 

án sẽ được tiến hành triển khai sau khi cân đối lại dòng tiền theo hướng tốt nhất để 
không ảnh hưởng đến nguồn thu ổn định trong giai đoạn hiện nay.  

 * Dự án đầu tư khách sạn 3 sao số 168 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận 

và dự án cao ốc văn phòng số 55-55A Phan Đình Phùng, phường 17, quận Phú Nhuận 
đã được tính toán lập dự án xây dựng  khi có điều kiện thuận lợi sẽ triển khai.  

 * Các dự án đầu tư trên mặt bằng hiện có của Công ty tiếp tục được cân nhắc và 
điều chỉnh liên tục sao cho có lợi nhất. Năm 2017 Công ty tiếp tục nghiên cứu để xác 

định, định giá bán các căn nhà không có hướng phát triển kinh doanh để tập trung vốn 
xây dựng và kinh doanh những khu đất có tiềm năng hơn của Công ty. 

 * Tìm kiếm một số mặt bằng tại địa phương và nơi khác để mua, thuê đất lập dự án 
đầu tư xây dựng nhằm mở rộng loại hình kinh doanh từ đó định hướng ra một số sản 

phẩm dịch vụ mới.  

   d)  Về hoạt động đầu tư tài chính  

*  Đầu tư dài hạn: Công ty con và Công ty liên kết 

 - Công ty con: Công ty Cổ phần Việt Mỹ: nhằm nâng cao giá trị cạnh tranh trên thị 
trường việc thay đổi quy trình sản xuất, chế biến, rà soát các danh mục, đưa ra lộ trình 

thay thế, kiểm soát vùng nguyên liệu tránh những thiệt hại, đảm bảo độ an toàn vệ sinh 
môi trường, an toàn thực phẩm. 

Công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn kinh doanh, nhân sự quản lý, tìm thị trường 
để duy trì hoạt động sản xuất liên tục tại nhà máy. 

 - Công ty liên kết: Công ty Cổ phần Phú Hưng Thịnh Gia Lai: dự kiến hoạt động 
này sẽ chuyển sang khai thác thủy điện tổng vốn góp đầu tư sẽ rất lớn, xét thấy nếu tiếp 

tục tham gia sâu vào dự án này sẽ không khả thi. Vì vậy, Công ty đang tìm đối tác để 
chuyển nhượng dự án và thu hồi vốn. 

 - Tiếp tục rà soát điều chỉnh kế hoạch đối với các mặt bằng của Công ty để quy 
hoạch xây dựng, bán, hoán đổi… sao cho có lợi nhất và phù hợp với quy định của pháp 

luật. 
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 * Đầu tư ngắn hạn: Công ty cố gắng thu hồi hết vốn đầu tư vào mảng hoạt động 
này trong năm nay, để tập trung các hoạt động khác.  
 

 Chỉ tiêu kế hoạch Công ty năm 2017 

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2017 

1 Tổng Doanh thu  Triệu đồng 200.000 

2 Lợi nhuận trước thuế  Triệu đồng 12.000 

3 Cổ tức % /  VĐL 10 % 

 

 Phân tích theo lĩnh vực kinh doanh        
          (đvt: triệu đồng) 

Lĩnh vực kinh doanh Doanh thu Tỷ trọng Lợi nhuận Tỷ trọng 

- Kinh doanh thương mại   112.000 56% 500 4% 

- Kinh doanh Bất động sản               12.000 6% 3.500 29% 

- Dịch vụ nhà hàng            76.000 38% 8.000 67% 

                   Cộng:                          200.000 100% 12.000 100% 

 Doanh thu và lợi nhuận năm 2017 được xây dựng theo tình hình kinh tế hiện tại. 
Công ty cố gắng đảm bảo hoạt động có lợi nhất bằng quyết tâm cao của CB-NLĐ và sự 

đoàn kết, đồng thuận của cổ đông. 

 3/ Các giải pháp thực hiện 

3.1  Nguyên tắc chung 

 Hoạt động của Công ty mang tính đa ngành, hướng tới hoạt động dịch vụ là chủ yếu 

trong tương lai, chiến lược kinh doanh cần có sự linh động, các giải pháp thực hiện phù 
hợp với tình hình nhưng phải đạt mục tiêu trong ngắn hạn và dài hạn.  

  Các Quyết định đưa ra đều dựa trên cơ sở tình hình kinh doanh chung, thể chế và 

năng lực cạnh tranh, nhằm cải thiện doanh thu, tăng cao lợi nhuận, đáp ứng nhu cầu xã 
hội. 

 Giữ vững mối quan hệ với các đối tác, tìm kiếm thêm khách hàng thông qua mối 
quan hệ và xúc tiến thương mại … để tìm thêm ngành hàng, nguồn hàng mới. Các dự 

án đầu tư cần phải điều tra, khảo sát và phân tích nhiều phương án để có sự lựa chọn 
khả thi nhất. Mảng nghiên cứu thị trường phải nắm bắt chính xác nhu cầu thực tế để 

điều chỉnh sản phẩm và thiết kế sản phẩm mới mang tính cạnh tranh cao. 

 Hoạt động sản xuất phải nắm được quy trình sản xuất, chế biến, các giải pháp kỹ 

thuật về xuất khẩu. Chú trọng trong việc dự đoán, dự báo một cách khoa học và chuyên 
nghiệp để hạn chế rủi ro. 
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 Xây dựng chiến lược marketing hiệu quả, xác định khách hàng tiềm năng, tìm hiểu 
thông tin và hướng giải pháp. Tạo sự cạnh tranh bằng các chính sách hậu mãi, tư vấn 

chuyên sâu. 

 Xây dựng lộ trình thực hiện kế hoạch có giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực, phù 

hợp với định hướng chiến lược của Công ty, cắt giảm các khoản chi phí không cần 
thiết, quan tâm đến quản trị rủi ro.  

 Các mục tiêu hoạt động của Công ty luôn công khai để người lao động hiểu, phấn 
đấu, như vậy công tác quản trị sẽ thuận lợi hơn. 

 Việc mở rộng thị trường kết hợp việc xây dựng và quảng bá hình ảnh thương hiệu 
Công ty bằng nhiều hình thức với tầm nhìn dài hạn. Củng cố website, xây dựng 

phương pháp thương mại điện tử nhằm tăng khả năng tiếp cận với khách hàng và cổ 
đông. 

3.2  Tổ chức quản lý  

 Nâng cao năng lực quản lý nhằm tìm kiếm phát hiện nhân tố mới, CB-NLĐ thường 
xuyên được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đảm bảo tối ưu mục tiêu phát 

triển chung. 

 Hoàn thiện sơ đồ tổ chức, bảng mô tả công việc, xây dựng khung năng lực, hệ 

thống đo lường hiệu quả công việc. Tiếp tục nâng cao công tác điều hành, rà soát ban 
hành các giải pháp để kịp thời ứng phó. 

 Bằng nhiều hình thức và phương tiện khác nhau để kiểm soát hoạt động cho phù 
hợp, từ nguồn lực thông qua điều phối để hài hòa hệ thống đáp ứng yêu cầu kinh 

doanh. Công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên cũng được tính đến để phát hiện sự 
bất thường và đề ra biện pháp, kế hoạch hạn chế rủi ro. 

 Chú trọng điều chỉnh phương thức quản lý, tăng cường hiệu quả điều hành, tái cấu 
trúc về bộ máy quản lý theo hướng xây dựng bộ máy chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả 

và đảm bảo cho việc thực thi chiến lược, nghiên cứu điều hành hoạt động đi đúng 
hướng và có kiểm soát. 

 Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả và đạt công suất cao. 

 Bám sát các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, các giải pháp đã đề ra của từng đơn vị 
trực thuộc để có những chỉ đạo phù hợp với từng giai đoạn và từng thị trường.  

 Cải tiến công tác quản trị nhân sự, bố trí, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực hiện 
có trong Công ty. Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực, Công ty tạo 

mọi điều kiện để phát triển bằng việc tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng 
động, thân thiện, khuyến khích cống hiến đi liền với cơ hội thăng tiến cá nhân.  

 Sắp xếp lại nhân sự cho phù hợp với chuyên môn công việc của từng cá nhân và 
đáp ứng tốt mục tiêu phát triển của Công ty, công tác này cần được chú trọng và đảm 

bảo yếu tố vững về tư tưởng của từng CB-NLĐ và tinh thần đoàn kết nội bộ trong công 
việc. Xây dựng, phát triển và củng cố đội ngũ nhân viên lành nghề cả về chất và lượng.  

 Tăng cường công tác đào tạo, quy hoạch và có định hướng ngắn hạn, dài hạn nhằm 
phát huy tính chủ động sáng tạo của từng CB-NLĐ để phục vụ công việc ngày càng tốt 
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hơn và được thực hiện liên tục. Nâng cao phẩm chất, vai trò đạo đức nghề nghiệp của 
nhân viên. 

 Xây dựng quy trình chuẩn cho các hoạt động ở từng bộ phận, đảm bảo các hoạt 
động được khoa học, hiệu quả dễ kiểm soát, kể cả dự kiến được tình huống rủi ro có 

thể xảy ra trong kinh doanh. Quy trình đòi hỏi tính khoa học, hiệu quả nhưng không 
mất làm đi sự linh hoạt, nhạy bén trong điều hành. 

Vấn đề môi trường là vấn đề toàn xã hội, nên mục tiêu kiểm soát và giảm thiểu các tác 
động của môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tạo tiền đề phát 

triển. Vì vậy tiết kiệm trong công tác quản lý môi trường tại doanh nghiệp là không để 
xảy ra sự cố, không vi phạm pháp luật trong đợt kiểm tra, mọi tồn tại đều có biện pháp 

xử lý khắc phục ngay. 

 3.3  Tài chính 

 Quản lý chặt chẽ về tài chính, kiểm soát được dòng tiền, nguồn hàng làm tăng khả 
năng sinh lợi của dòng vốn mang lại hiệu quả tốt nhất. Thực hiện tốt chức năng quản lý 
tài chính, tăng cường kiểm soát nội bộ. 

 Vốn đầu tư cho xây dựng được sử dụng khá lớn để thực hiện được các chiến lược 
kinh doanh trong ngắn và dài hạn, đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn, việc cấu trúc lại 

vốn, tăng vốn là phương án được cân nhắc và tính toán. Việc sử dụng có hiệu quả các 
nguồn vốn, nguồn lực vật chất, thực hiện tốt xây dựng chiến lược tài chính phù hợp 

từng thời kỳ. Xây dựng chính sách tài chính toàn Công ty theo giai đoạn để có kế 
hoạch huy động cung ứng vốn gia tăng hiệu quả sử dụng vốn nên việc tăng cường công 

tác quản trị tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh là việc làm thường 
xuyên. 

Tóm lại, năm 2017 dự báo tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, Công ty phải vượt 
qua nhiều trở ngại, thử thách cam go nhưng với nỗ lực, quyết tâm của Hội đồng quản 

trị, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CB-NLĐ, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kế 
hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 IV.  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 Thực hiện quy định của Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm 
việc của Hội đồng quản trị và tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty 

Cổ phần Thương mại Phú Nhuận báo cáo trước Đại hội công tác quản trị năm 2016 và 
phương hướng hoạt động năm 2017. 

 1/ Tình hình chung 

 Năm 2016 tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục gặp khó khăn bởi sự bất 

ổn kinh tế toàn cầu, các Hiệp định thương mại, các vấn đề về tài chính, lạm phát, xuất 
nhập khẩu, lãi suất, tỷ giá … đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã chủ động, đề ra chiến lược, giải pháp để Ban 
điều hành Công ty có hướng để thực hiện và phát huy các nguồn lực, nâng cao sức 

cạnh tranh, mở rộng các hoạt động, để ổn định và tạo cơ sở cho sự phát triển, khắc 
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phục giảm thiểu rủi ro trong hoạt động, cố gắng đạt được các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã 
đề ra.  

 2/ Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 

 HĐQT với cơ cấu ổn định là 7 thành viên, các thành viên đều có trình độ, năng lực, 

phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu lĩnh vực được giao phụ trách 
và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành đã thực hiện đầy đủ  vai trò, 

nhiệm vụ được quy định tại điều lệ Công ty, thường xuyên kiểm tra cũng như tham gia 
trực tiếp các công việc để có cơ sở đề ra những chủ trương, định hướng sát với thực tế 

và kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện. Có 4/7 thành 
viên Hội đồng quản trị trực tiếp điều hành trong Ban Tổng giám đốc nên mọi hoạt 

động của Công ty luôn được thông tin nhanh và chính xác. 

 Trong năm qua, các cuộc họp của Hội đồng quản trị luôn được duy trì tốt, giải 

quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 
2016 đã giao cho Hội đồng quản trị, kết quả đạt được như sau:  

 2.1 Về quản trị đầu tư – Kinh doanh 

- Trong năm: ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên 
tham gia họp giao ban cùng với Ban điều hành hàng tuần, tháng, hàng quý, 6 tháng và 

năm để kiểm tra đánh giá và giám sát công việc của Ban Tổng giám đốc đối với việc 
thực hiện các nghị quyết và quyết định của HĐQT trong hoạt động kinh doanh của 

Công ty. Các thành viên đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt 
động của Ban điều hành, cũng như theo dõi, nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh 

thông qua tờ trình, báo cáo của Ban điều hành.  

- Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2016 gặp nhiều khó khăn:  

 Về lĩnh vực xuất nhập khẩu, các chỉ tiêu kế hoạch xuất khẩu trong năm qua không 
đạt được như mong muốn, xuất khẩu gần như ngưng trệ, nhập khẩu giảm sút trầm 

trọng. Một phần do ảnh hưởng của giá cả trong nước và giá xuất khẩu không thuận lợi, 
một phần là do các doanh nghiệp chế biến hàng xuất khẩu, đối tác của Công ty bị thua 
lỗ chưa có kế hoạch và giải pháp khắc phục. 

 Về mảng kinh doanh dịch vụ nhà hàng, nhà hàng tiệc cưới sau khi có những quyết 
sách đúng đắn về việc giải thể nhà hàng tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận-Tân Phú (lỗ liên 

tục khi thành lập đến nay) và điều chỉnh mảng kinh doanh BBQ và bán sáng sang cho 
thuê văn phòng của nhà hàng Tiệc cưới Hội nghị Phú Nhuận Plaza đến nay hoạt động 

này đạt hiệu quả tốt; Mặc dù cũng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp 
cùng ngành nghề trên cùng địa bàn. 

 Về hoạt động cho thuê nhà, văn phòng cho thuê cũng tạo nguồn thu tương đối ổn 
định. Tuy nhiên, việc truy thu tiền thuế đất từ năm 1998 -2015 hơn 3 tỷ và tiền thuê đất 

năm 2016 (chủ yếu là khu đất 123 Hồng Hà) hơn 1 tỷ đồng cũng đã ảnh hưởng khá 
nhiều đến lợi nhuận trong năm của Công ty. 
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 Về việc chuyển nhượng dự án 128 Hồng Hà đến nay đã vào giai đoạn ký kết hợp 
đồng  chính thức sau khi đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý, việc thanh quyết toán dự án 

còn chờ hoàn thiện các hồ sơ theo quy định.  

- Chủ trương triển khai lập và xây dựng một số dự án tiềm năng, vốn hóa một số khu 

đất nhỏ của Công ty đến nay cũng chưa thực hiện được do yếu tố khách quan cần phải 
xem xét, phân tích cẩn trọng hơn. 

- Việc giám sát, kiểm tra vốn, nguồn vốn, tài chính Công ty được quan tâm, đảm bảo 
việc sử dụng nguồn vốn đúng nguyên tắc. 

- Chi cổ tức: trong năm Công ty đã thực hiện chi cổ tức bổ sung bằng tiền của năm 
2015 là 4,5%/ cổ phần và tạm ứng 5% cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền cho cổ đông 

hiện hữu đúng theo quy định và khả năng của Công ty. 

 2.2 Công tác quản lý cổ phiếu 

 Sau khi chính thức tham gia vào thị trường UPCoM, cơ cấu cổ đông có sự thay đổi 
đáng kể, giá trị giao dịch dao động trong khoảng từ 14.000 đồng/ cp - 16.500 đồng/ cp. 
Việc Công bố thông tin luôn được công khai, minh bạch tạo sự tin tưởng của cổ đông, 

trong hoạt động nhưng Công ty vẫn duy trì tốt các công tác điều hành, quản trị, tạo sự 
ổn định trong vận hành bộ máy của Công ty. 

 2.3 Các vấn đề khác 

 Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực 

hiện các nghị quyết mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Linh hoạt trong chỉ đạo 
điều hành theo tình hình thực tiễn, nâng cao công tác quản trị rủi ro. 

 Hội đồng quản trị tạo điều kiện và tham gia đóng góp ý kiến, để hoạt động điều 
hành của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty đạt hiệu quả hơn. 

 Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh Ban Tổng 
giám đốc Công ty cũng đã chủ động trong việc xây dựng và phát triển Công ty sao cho 

phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ đúng điều lệ Công ty.  

 Bảo vệ quyền lợi của Cổ đông bằng việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 
và công tác công bố thông tin thường xuyên. Các thông tin liên quan đều được công bố 

một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động kinh doanh theo đúng 
quy định của pháp luật, tuân thủ theo nguyên tắc công khai minh bạch các hoạt động 

trên cơ sở áp dụng các chuẩn mực kinh doanh. 

 3/ Đánh giá chung 

 Năm 2016 là năm có rất nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn và thách thức, Hội 
đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch về 

lợi nhuận, đã thể hiện sự quyết tâm và sự cố gắng duy trì, ổn định hoạt động kinh 
doanh trong năm qua. Sự đồng thuận và việc giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị 

giúp Ban Tổng giám đốc phát huy hết vai trò trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng 
trong việc triển khai các nghị quyết, quyết định nhanh chóng, kịp thời.  

 4/ Phương hướng hoạt động năm 2017 
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 Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng 
quản trị tiếp tục chỉ đạo, giám sát, quản trị hoạt động của Công ty hoàn thành các chỉ 

tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao như: 

 Về Tổng Doanh thu là 200 tỷ; Lợi nhuận trước thuế là 12 tỷ; Cổ tức là 10%/ CP. 

 Về lĩnh vực đầu tư dự án: xem xét sao cho phù hợp tình hình kinh tế hiện tại của 
Công ty, cẩn trọng trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đưa vào xây dựng như 

dự án cao ốc Văn phòng  số 38 Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận; Cao 
ốc văn phòng số 55-55A Phan Đình Phùng, phường 17, quận Phú Nhuận và dự án 

khách sạn 3 sao tại số 168 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận đúng thời điểm 
và lựa chọn đối tác phù hợp.  

 Việc định hướng trong sử dụng các căn nhà nhỏ hiện có của Công ty cũng cần có 
chiến lược vào thời điểm thích hợp. 

 Xây dựng tầm nhìn và chiến lược phát triển Công ty hàng năm. Việc giao chỉ tiêu 
và thiết lập chỉ tiêu để đánh giá thành tích đạt được nhằm phát huy khả năng kiến tạo, 
bắt kịp xu thế thị trường kinh doanh của Ban Tổng giám đốc Công ty.  

 Chủ động và có kiểm soát trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, tạo mối quan hệ cung 
– cầu. 

 Tạo điều kiện cho Ban điều hành Công ty linh hoạt giải quyết những vướng mắc 
trong thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT.  

 Kiểm soát được dòng tiền để đảm bảo tính linh hoạt trong sử dụng nguồn vốn kinh 
doanh có hiệu quả, mở rộng lĩnh vực hoạt động khi có điều kiện thuận lợi.  

 Thực hiện và hoàn thành tốt các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao 
cho Hội đồng quản trị giải quyết, quyết định.  

 Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn 
và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.  

 V.  QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

 Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ 

STT 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 05/ BB- ĐHĐCĐ 30/3/2016 Biên bản    ĐHĐCĐ thường niên 2016 

2 05/ NQ- ĐHĐCĐ 30/3/2016 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 

 

2. Hội đồng quản trị 

 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị: 06 cuộc họp  (ngày 11/01/2016, 

15/3/2016, 31/3/2016, 27/10/2016, 23/11/2016, 15/12/2016) 
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STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt 
đầu là 

thành viên 

HĐQT 

Số buổi 
họp HĐQT 

tham dự  

Tỷ lệ 
tham dự 

họp 

Lý do 
không tham 

dự họp 

1 Nguyễn Văn Điệp  Chủ tịch 28/3/2013 6 100%  

2 Nguyễn Thị Ngọc Dung P. Chủ tịch 28/3/2013 6 100%  

3 Hà Tiến Bình Thành viên 28/3/2013 6 100%  

4 Nguyễn Thị Thùy Trang Thành viên 25/3/2014 6 100%  

5 Nguyễn Hữu Thắng Thành viên 28/3/2013 6 100%  

6 Lê Quang Toàn Thành viên 28/3/2013 5 83% Nằm viện 

7 Nhữ Đình Tuyển Thành viên 28/3/2013 6 100%  

 

3.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc 

 Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2016 Hội đồng quản trị 

và Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- 4/7 thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là thành viên Ban Tổng giám đốc nên 

hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc được thông tin chính xác và kịp thời 

đến Hội đồng quản trị; 

- Việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc cũng được thực 

hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng và quý 

tại Công ty; 

- Lập kế hoạch vốn và nguồn vốn nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án; 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác kế toán tài chính của Công ty; 

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, kịp thời về tình hình 

hoạt động của Công ty cho cổ đông và các cơ quan quản lý theo đúng quy định của 

pháp luật; 

- Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến các cổ đông.  

4.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  không có  

5.  Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị 
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STT Số Nghị quyết/ Quyết 
định 

Ngày Nội dung 

1 01/QĐ-HĐQT-2016 12/01/2016 
Quyết định v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 
2016 

2 07/NQ-HĐQT-2016 31/3/2016 Nghị quyết HĐQT chi cổ tức bổ sung năm 2015  

3 11/QĐ-HĐQT-2016 01/6/2016 Quyết định ban hành quy trình hoạt động CBTT 

4 13/NQ-HĐQT-2016 02/11/2016 
Nghị quyết HĐQT chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 
2016 

5 16/NQ-HĐQT-2016 23/11/2016 

Nghị quyết việc chấp thuận chuyển nhượng dự án 

128 HH theo QĐ 6032/QĐ-UBND ban hành 
ngày 17/11/2016 của UBND TP.HCM.  

 

6. Ban kiểm soát: 

 Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát 

STT Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt 

đầu là thành 
viên BKS 

Số buổi 

họp BKS 
tham dự  

Tỷ lệ 

tham 
dự họp 

Lý do 

không tham 
dự họp 

1 Nguyễn Văn Ngọc Trưởng Ban 28/3/2013 3 100%  

2 Nguyễn Thị Thu Nga Thành viên 28/3/2013 3 100%  

3 Trần Thị Hạnh Tiên Thành viên 28/3/2013 3 100%  

  

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông. 

- Giám sát, tham dự các cuộc họp HĐQT của Công ty, việc tuân thủ Nghị quyết 

ĐHĐCĐ thường niên và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của 

HĐQT và Ban điều hành, kiểm tra định kỳ các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty,  

- Tư vấn trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán. 

- Xem xét ý kiến của công ty kiểm toán và ý kiến phản hồi của Ban điều hành Công 

ty. 

- Phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và 

cán bộ quản lý khác: 

- Tham gia thảo luận, góp ý kiến  những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc của Công 

ty. 

Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có 

7. Đào tạo về quản trị Công ty 
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 Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 

Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo 

quy định về quản trị Công ty: không có 

8. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 điều 

6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công 

ty 

STT 
Tên tổ chức hoặc cá 

nhân 

Tài 
khoản 

GDCK   
(nếu có) 

Chức vụ 
tại Công 
ty (nếu 

có) 

Số  CMND/ 
ĐKKD, 

ngày cấp, 
nơi cấp  

Địa 
chỉ 
liên 
hệ 

Thời 
điểm bắt 
đầu là 

người có 
liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 
liên quan 

Lý 
do 

1 Nguyễn Văn Điệp  Chủ tịch 

020248057 

19/05/2004 

CA.TPHCM 

 2013   

2 Nguyễn Thị Ngọc Dung  P Chủ tịch 

020113865 

15/01/2010 

CA.TPHCM 

 2013   

3 Hà Tiến Bình  
TV 

HĐQT 

020146682 

03/06/2011 
CA.TPHCM 

 2013   

4 Nguyễn Thị Thùy Trang  
TV 

HĐQT 
024914585 

CA.TPHCM 
 2014   

5 Nguyễn Hữu Thắng  
TV 

HĐQT 

022760216 

17/10/2005 
CA.TPHCM 

 2013   

6 Lê Quang Toàn  
TV 

HĐQT 

023009651 

15/9/2003 

CA.TPHCM 

 2013   

7 Nhữ Đình Tuyển  
TV 

HĐQT 

020286351 

07/01/2014 
CA.TPHCM 

 2013   

8 Nguyễn Văn Ngọc  
Trưởng 

BKS 

022741119 

22/07/2008 
CA.TPHCM 

 2013   

9 Nguyễn Thị Thu Nga  TV BKS 
024011831 

21/11/2011 
CA.TPHCM 

 2013   

10 Trần Thị Hạnh Tiên  TV BKS 
024060791 

27/2/2003 
CA.TPHCM 

 2013   

11 Trần Xuân Ánh  KTT 
024685538 

07/09/2011 
CA.TPHCM 

 2013   

 

9. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty 

với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:   Không có 
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10. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người 

nội bộ với công ty con, Công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:   Không có 

11. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác  

a. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban 

kiểm soát, Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 

Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo 

cáo):  Không có; 

b. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 

HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng giám 

đốc: Không có; 

c. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 

phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc: 

Không có. 

12.  Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  

 

STT Họ tên 

Tài 
khoản 
GD 
CK  

Chức vụ 
tại Công 

ty (nếu có) 

Số  CMND  

Ngày cấp, 
nơi cấp 

Địa 
chỉ 

Số cổ 
phiếu SH 
cuối kỳ 

Tỷ lệ 
SH cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Điệp  
Chủ tịch 
HĐQT 

020248057 

19/05/2004 

CA.TPHCM 

 394.100 4,38%  

 
Tổng CTy Bến Thành - 
TNHH MTV 

  

0301151147 

07/08/2015 

Sở KH&ĐT 

TP.HCM 

 
1.101.60

0 
12,24% 

Đại diện 
vốn 

2 Nguyễn Thị Ngọc Dung  
Phó Chủ 

tịch 
HĐQT 

020113865 

15/01/2010 

CA.TPHCM 

 20.008 0.22%  

3 Nhữ Đình Tuyển  TV HĐQT 
020286351 

07/01/2014 

CA.TPHCM 

 169.332 1,88%  

 Nhữ Đình Thiện   
021715691 

27/09/2010 

CA.TPHCM 

 357.475 3,97% 
Em trai 

Nhữ Đình 

Tuyển 

4 Hà Tiến Bình  TV HĐQT 
020146682 

03/06/2011 

CA.TPHCM 

 11.798 0,13%  
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Tổng CTy Bến Thành - 
TNHH MTV 

  

0301151147 

07/08/2015 

Sở KH&ĐT 

TP.HCM 

 550.800 6.12% 
Đại diện 

vốn 

5 Lê Quang Toàn  TV HĐQT 
023009651 

15/9/2003 

CA.TPHCM 

 346.000 3,84%  

 Nguyễn Thị Diễm Thúy   
025663354 

21/01/2014 

CA.TPHCM 

 346.000 3,84% 
Vợ Lê 
Quang 
Toàn 

6 Nguyễn Hữu Thắng  TV HĐQT 
022760216 

17/10/2005 

CA.TPHCM 

    

 
Công ty CP Đầu tư  
Xây dựng KDN Bến 
Thành 

  

0300849605 

02/01/2014 

Sở KH&ĐT 

TP.HCM 

 400.000 4,44% 
Đại diện 

vốn 

7 
Nguyễn Thị Thùy 
Trang 

 TV HĐQT 
024914585 

CA.TPHCM 
    

 
Tổng CTy Bến Thành - 
TNHH MTV 

  

0301151147 

07/08/2015 

Sở KH&ĐT 

TP.HCM 

 826.200 9,18% 
Đại diện 

vốn 

8 Trần Xuân Ánh  KTT 
024685538 

07/09/2011 

CA.TPHCM 

 98.785 1,10%  

9 Nguyễn Văn Ngọc  
Trưởng 

BKS 

022741119 

22/07/2008 

CA.TPHCM 

 132.322 1,47%  

 
Huỳnh Thị Tuyết 
Nhung 

  
022741079 

02/09/2005 

CA.TPHCM 

 42.000 0,46% 
Vợ 

Nguyễn 
Văn Ngọc 

10 Trần Thị Hạnh Tiên  TV BKS 
024060791 

27/2/2003 

CA.TPHCM 

    

 
Tổng CTy Bến Thành  -
TNHH MTV 

  

0301151147 

07/08/2015 

Sở KH&ĐT 

TP.HCM 

 275.400 3,06% 
Đại diện 

vốn 

11 Nguyễn Thị Thu Nga  TV BKS 
024011831 

21/11/2011 

CA.TPHCM 
 1.000 0,01%  

 

 

 

 



     CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN 

 

Báo cáo thường niên năm 2016  Trang 31 

 

13.  Giao dịch của người nội bộ, người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty  

STT 
Người thực hiện giao 

dịch 

Quan hệ với 
cổ đông nội 

bộ 

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 

Lý do tăng 

giảm (mua, 
bán, chuyển 
đổi, thưởng) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 

1 Nguyễn Thị Ngọc Dung Phó Chủ tịch 

HĐQT 

100.008 1,11% 20.008 0,22% Nhu cầu   

cá nhân 

 

14. Cơ cấu cổ đông     

STT Tên 
Số lượng 

cổ đông Số cổ phần Giá trị (đồng) 
Tỷ lệ 

(%) 

1 Cổ đông lớn, nhỏ  157 9.000.000 90.000.000.000 100,00 

 Cổ đông lớn 01 2.754.000 27.540.000.000 30,60 

 Cổ đông nhỏ  156 6.246.000 62.460.000.000 69,40 

2 Tổ chức, cá nhân 157 9.000.000 90.000.000.000 100,00 

 Cổ đông tổ chức  09 4.840.195 48.401.950.000 53,78 

 Cổ đông cá nhân 148 4.159.805 41.598.050.000 46,22 

3 Trong nước, nước ngoài  157 9.000.000 90.000.000.000 100,00 

 Cổ đông trong nước 157 9.000.000 90.000.000.000 100,00 

 Cổ đông nước ngoài  - - - 

4 Nhà nước, cổ đông khác 157 9.000.000 90.000.000.000 100,00 

 Cổ đông Nhà nước  01 2.754.000 27.540.000.000 30,60 

 Các cổ đông khác  156 6.246.000 62.460.000.000 69,40 

 
15. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị 

Họ và tên Chức vụ  Cổ phiếu Điều hành Không điều 

hành 

1. Ông Nguyễn Văn Điệp Chủ tịch 1.495.700 x  

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung P. Chủ tich 20.008 x  

3. Ông Hà Tiến Bình Thành viên 562.598 x  

4. Ông Nhữ Đình Tuyển Thành viên 169.332 x  

5. Ông Nguyễn Hữu Thắng Thành viên 400.000  x 

6. Ông Lê Quang Toàn Thành viên 346.000  x 

7. Bà Nguyễn Thị Thùy trang Thành viên 826.200  x 
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1/ Ông NGUYỄN VĂN ĐIỆP - Chủ tịch Hội đồng quản trị  

- Tổng giám đốc 

Giới tính   : Nam 

Ngày sinh : 27/02/1963 – Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh 

Số CMND : 020248057 cấp ngày  19/5/2004 tại CA TP.HCM 

Quốc tịch  : Việt Nam 

Dân tộc     : Kinh 

Số điện thoại  : (08) 38 440 816  

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ quản trị kinh doanh  

Quá trình công tác   

Từ năm Đến năm Chức danh 

1985 1998 

Phó phòng kế hoạch – Giám đốc chi nhánh Hà Nội – Trưởng 

phòng kế hoạch – Phó giám đốc Công ty Dịch vụ Phú Nhuận 

(Maseco) 

1998 2004 Phó giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNCo) 

2004 2007 
Phó Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại 

Phú Nhuận 

2007 Nay 
Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại 

Phú Nhuận 

Chức vụ hiện tại    :Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc 

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt Mỹ 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại Công ty là: 1.495.700 cổ phần 

Trong đó: 

- Cá nhân sở hữu :      394.100 cổ  phần, chiếm   4,38 % vốn điều lệ 

- Đại diện sở hữu :  1.101.600 cổ phần, chiếm  12,24 % vốn điều lệ (Đại diện 

cho Tổng Công ty Bến Thành) 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác là: 295.000 cổ phần 

 Trong đó: 
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 2/ Bà NGUYỄN NGỌC DUNG – Phó Chủ tịch HĐQT 

 - Phó Tổng giám đốc 

Giới tính   : Nữ 

Ngày sinh : 13/3/1956  - Nơi sinh: Phú Nhuận Tp. HCM 

Số CMND: 020113865 cấp ngày 15/01/2010 tại CA TP.HCM 

Quốc tịch  : Việt Nam 

Dân tộc     : Kinh 

Số điện thoại                      : (08) 38 440 816  

Trình độ văn hóa : 12/12 

Quá trình công tác   

Từ năm Đến năm Chức danh 

1984 2004 
Phó phòng kinh doanh – Trưởng phòng TC-HC – Chủ tịch 

Công đoàn Công ty Thương mại Phú Nhuận, 

2004 2007 
Thành viên HĐQT – Chủ tịch Công đoàn – Trưởng phòng 

TC-HC Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNCo) 

2007 nay 
Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 

Thương mại Phú Nhuận (PNCo) 

Chức vụ hiện tại : Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng giám đốc 

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ là: 20.008 cổ phần 

Trong đó: 

- Cá nhân sở hữu : 20.008 cổ phần, chiếm 0,22% vốn điều lệ 

- Cá nhân sở hữu:      5.000 cổ phần chiếm   0,62% vốn điều lệ Cty CP Việt Mỹ 

- Đại diện sở hữu: 290.000 cổ phần chiếm  36,25% vốn điều lệ Cty CP Việt Mỹ 

Số cổ phần của những người có liên quan    : Không 

Những khoản nợ đối với Công ty                 : Không 

Hành vi vi phạm pháp luật                           : Không 

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành : Không 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với lợi ích Công    : Không 



     CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN 

 

Báo cáo thường niên năm 2016  Trang 34 

 

- Đại diện sở hữu : Không 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

Số cổ phần của những người có liên quan    :  Không 

Những khoản nợ đối với Công ty                 :  Không 

Hành vi vi phạm pháp luật                            :  Không 

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành :  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với lợi ích Công    :  Không 

    

 

 3/ Ông HÀ TIẾN BÌNH – Thành viên HĐQT  

- Phó Tổng giám đốc 

Giới tính   : Nam 

Ngày sinh : 28/02/1959   -  Nơi sinh: Đà Nẵng 

Số CMND: 020146682 cấp ngày 03/6/2011 tại CA TP,HCM  

Quốc tịch  : Việt Nam 

Dân tộc     : Kinh 

Số điện thoại  : (08) 38 440 816  

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế ngành Tài chính – Kế toán 

Quá trình công tác   

Từ 

năm 

Đến 

năm 
Chức danh 

1980 1981 Nhân viên Phòng Tài chính quận 6 

1981 1985 Kế toán trưởng XNQD Nhựa quận 6 

1985 1988 Kế toán trưởng XNQD In quận 6 

1988 1991 Kế toán trưởng XNQD Da Giầy quận Phú Nhuận 

1991 1992 Kế toán trưởng Công ty May XK 30/4 

1992 2004 
Kế toán trưởng – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty Thương mại 

Phú Nhuận, 

2004 2007 
Kế toán trưởng – Thành viên HĐQT - Phó Chủ tịch Công đoàn 

Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận (PNCo) 
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2007 nay 
Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 

Thương mại Phú Nhuận (PNCo) 

 

Chức vụ hiện tại 
 

 

 

: Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc 

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ là: 562.598 cổ phần 

Trong đó: 

- Cá nhân sở hữu :    11.798 cổ  phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ 

- Đại diện sở hữu : 550.800 cổ phần, chiếm 6,12% vốn điều lệ (Đại 

diện cho Tổng Công ty Bến Thành) 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác là:  không có 

Số cổ phần của những người có liên quan     :  Không 

Những khoản nợ đối với Công ty                  :  Không 

Hành vi vi phạm pháp luật                            :  Không 

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành  :  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với lợi ích Công     : Không  

 
 

 

 4/ Ông NHỮ ĐÌNH TUYỂN – Thành viên HĐQT  

- Phó Tổng giám đốc 

Giới tính    : Nam 

Ngày sinh  : 07/01/1962 , Nơi sinh: Hải Dương 

Số CMND : 020286351 cấp ngày 07/01/2014 CATp HCM 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc      : Kinh 

Số điện thoại LH : (08) 38 440 816  

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 
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Quá trình công tác 

Từ năm Đến năm Chức danh 

1983 1987 Đi nghĩa vụ quân sự 

1987 1993 Đi hợp tác lao động tại Liên Xô  

1993 2004 
Nhân viên phòng kinh doanh Công ty Thương mại Phú 

Nhuận 

2004 2008 Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP TM Phú Nhuận 

2008 2010 
Trưởng ban kiểm soát Cty CP Thương mại Phú Nhuận - 

Thành viên HĐQT Công ty CP PT Kinh tế Phú Nhuận 

2010 2013 Trưởng ban kiểm soát 

2013 nay Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc 

 

Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc 

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ là:  169.332 cổ phần 

Trong đó: 

- Cá nhân sở hữu :  169.332 cổ phần, chiếm giữ 1,88% vốn điều lệ 

- Đại diện sở hữu : 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác là: 5.000 cổ phần 

Trong đó: 

      - Cá nhân sở hữu:      5.000 cổ phần, chiếm 0,625% vốn điều lệ Cty CP Việt Mỹ 

      - Đại diện sở hữu:  

Số cổ phần của những người có liên quan    :  Không 

Những khoản nợ đối với Công ty                 :  Không 

Hành vi vi phạm pháp luật                            :  Không 

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành :  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với lợi ích Công    : Không  
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 5/ Ông NGUYỄN HỮU THẮNG – Thành viên HĐQT  

Giới tính   : Nam 

Ngày sinh : 10/06/1965   Nơi sinh: Thanh Hóa 

Số CMND:  022780218 cấp ngày 17/10/2005 tại CA 

TP.HCM 

Quốc tịch  : Việt Nam 

Dân tộc    : Kinh 

Số điện thoại liên lạc  : (08) 39 144 850  

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Đại học Quản trị kinh doanh 

Quá trình công tác   

Từ năm Đến năm Chức danh 

1986 1989 Đi nghĩa vụ quân sự 

1990 1992 CB Thanh tra quận 1, Tp,HCM 

1992 2003 Cán bộ Công ty  Xây dựng kinh doanh nhà 

2003 2005 
Phó giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư XD kinh doanh 

nhà Bến Thành 

2006 nay 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 

đầu tư XD kinh doanh nhà Bến Thành và Thành viên 

HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận 

Chức vụ công tác hiện nay : TV HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Phú 

Nhuận 

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư XD kinh doanh 

nhà Bến Thành 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ là: 400.000 cổ phần 

Trong đó: 

- Cá nhân sở hữu : Không 

- Đại diện sở hữu : 400.000 Cổ phần, chiếm 4,44% vốn điều lệ (Đại 

diện cho Công ty Cổ phần Đầu tư XD Kinh doanh 

nhà Bến Thành) 
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Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác là: không có 

Số cổ phần của những người có liên quan    :  Không 

Những khoản nợ đối với Công ty                  :  Không 

Hành vi vi phạm pháp luật                            :  Không 

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành  :  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với lợi ích Công    :  Không 

 

 

 

 6/ Ông LÊ QUANG TOÀN – Thành viên HĐQT  

Giới tính    : Nam 

Ngày sinh  : 31/01/1959  Nơi sinh: Quảng Ngãi 

Số CMND :0023009651 cấp ngày 15/9/2003 tại CATpHCM  

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc      : Kinh 

Số điện thoại LH  : (08) 38 440 816 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Quá trình công tác   

Từ năm Đến năm Chức danh 

1995 2003 Chủ doanh nghiệp tư nhân Tường Khánh 

2004 nay 
Thành viên HĐQT Cty CP Thương mại Phú Nhuận, chủ doanh 

nghiệp tư nhân Hoàng Bách 

 

Chức vụ công tác hiện nay: TV HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận 

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ là: 346.000 cổ phần 

Trong đó: 

       - Cá nhân sở hữu : : 346.000 cổ phần chiếm 3,84% vốn điều lệ 

       - Đại diện sở hữu  : 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác là: 5.000 cổ phần 

Trong đó: 

       - Cá nhân sở hữu     :   5.000 cổ phần, chiếm 0,625% vốn điều lệ Cty CP Việt Mỹ 

        - Đại diện sở hữu:  
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 7/  Bà NGUYỄN THỊ THÙY TRANG – Thành viên 

HĐQT  

Giới tính : Nữ 

Ngày sinh : 29/03/1981 

Số CMND:  024914585 

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc    : Kinh 

Số điện thoại liên lạc  : (08) 38 440 816 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ kinh tế - Kế toán Kiểm toán 

Quá trình công tác 

Từ năm Đến năm                                            Chức danh 

10/2003 11/2003 
Nhân viên kế toán tại Trung tâm FEB thuộc Công ty CP 

Đầu tư và phát triển công nghệ  FPT, TP. HCM 

12/2003 5/2006 
Nhân viên kế toán tại Trung tâm dịch vụ viễn thông SPT, 

TP. HCM 

5/2006 12/2009 Nhân viên Phòng kế toán thuộc Tổng Công ty Bến Thành 

01/2010 6/2012 Phó phòng kế toán thuộc Tổng Công ty Bến Thành  

7/2012 2014 Kế toán trưởng Tổng Công ty Bến Thành  

2014 nay Thành viên HĐQT Cty CP Thương mại Phú Nhuận 

 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT 

Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ là: 826.200 cổ phần 

Trong đó: 

- Cá nhân sở hữu : 

- Đại diện sở hữu: 826.200 cổ phần, chiếm 9,18% vốn điều lệ (đại diện Tổng 

Công ty Bến Thành 

Số cổ phần của những người có liên quan    :  Không 

Những khoản nợ đối với Công ty                 :  Không 

Hành vi vi phạm pháp luật                            :  Không 

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành  :  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty      : Không 
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Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác là:  không có  

Số cổ phần của những người có liên quan    : Không 

Những khoản nợ đối với Công ty                  :  Không 

Hành vi vi phạm pháp luật                            :  Không 

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành  :  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với lợi ích Công    :  Không 

c) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát  

Họ và tên Chức vụ Cổ phiếu Ghi chú 

1. Ông Nguyễn Văn Ngọc Trưởng BKS 132.322  

2. Bà Nguyễn Thị Thu  Nga Thành viên 1.000  

3. Bà Trần Thị Hạnh Tiên Thành viên 275.400  

    

  

 1/ Ông NGUYỄN VĂN NGỌC – Trưởng Ban kiểm soát 

Giới tính : Nam 

Ngày sinh : 23/03/1960 tại Sài Gòn  

Số CMND:  022741119 cấp ngày 22/7/2008 tại CA TP.HCM  

Quốc tịch : Việt Nam 

Dân tộc   : Kinh 

Số điện thoại LH     : (08) 38 440 816 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán – Kỹ sư xây dựng 

Quá trình công tác   

Từ năm Đến năm Chức danh 

1976 1986 Tham gia lực lượng TNXP  

1986 1995 Nhân viên Công ty Điện Quang 

1995 2004 Nhân viên phòng kho Công ty Thương mại Phú Nhuận  

2004 2008 Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Thương mại Phú Nhuận 

2008 2013 
Thành viên Ban kiểm soát – phó phòng đầu tư Công ty Cổ phần 

Thương mại Phú Nhuận, 

2013 nay Trưởng Ban kiểm soát – Giám đốc đầu tư 

Chức vụ hiện tại  : Trưởng Ban kiểm soát – Giám đốc đầu tư 
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Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ là:  132.322 cổ phần 

Trong đó: 

   -  Cá nhân sở hữu : 132.322 cổ  phần, chiếm 1,47% vốn điều lệ 

   -  Đại diện sở hữu : Không 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  không 

Số cổ phần của những người có liên quan    :  Không 

Những khoản nợ đối với Công ty                 :  Không 

Hành vi vi phạm pháp luật                            :  Không 

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành  :  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với lợi ích Công    :  Không 

 
 

 

 2/ Bà NGUYỄN THỊ THU NGA  - TV Ban kiểm soát  

Giới tính    : Nữ 

Ngày sinh  : 02/06/1987 – Nơi sinh: Hóc Môn Tp. HCM 

Số CMND :  024011831  cấp ngày 26/7/2002 tại CA Tp.HCM  

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc      : Kinh 

Số điện thoại LH  : (08) 38 440 816  

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế Kế toán 

Quá trình công tác  

 

 

Từ năm Đến năm Chức danh 

2008 2010 Kế toán văn phòng Công ty CP TM  Phú Nhuận 

2010 2012 
Trưởng kế toán NH TCHN Phú Nhuận Tân Phú. UV BCH 

Công đoàn cơ sở Cty CP Thương mại Phú Nhuận 

2012 2013 

Trưởng kế toán NH TCHN Phú Nhuận Tân Phú 

BCH Chi đoàn TNCS Tổng Cty Bến Thành 

Bí thư chi đoàn Cty CP Thương mại Phú Nhuận 

2013 nay Thành viên Ban kiểm soát 

 

Chức vụ hiện nay  

 

: 

 

Thành viên Ban kiểm soát 
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Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ 1.000 cổ phần 

Trong đó: 

- Cá nhân sở hữu : 1.000 cổ  phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ 

- Đại diện sở hữu : Không 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không 

Trong đó: 

- Cá nhân : Không 

- Đại diện : Không 

Số cổ phần của những người có liên quan     :  Không 

Những khoản nợ đối với Công ty                  :  Không 

Hành vi vi phạm pháp luật                            :  Không 

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành  :  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với lợi ích Công    :  Không 

 

 

 

 3/ Bà TRẦN THỊ HẠNH TIÊN  - Thành viên BKS 

Giới tính    : Nữ 

Ngày sinh  : 02/05/1988 

Số CMND : 024060791 cấp ngày 27/02/2003 tại CA TPHCM  

Quốc tịch   : Việt Nam 

Dân tộc      : Kinh 

Số điện thoại LH  : (08) 38 440 816 

Trình độ văn hóa : 12/12 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Toán Kinh tế - Chương trình cử nhân tài năng 

Quá trình công tác       :  

Từ năm Đến năm Chức danh 

7/2010 6/2011 
Chuyên viên phân tích hoạt động kinh doanh tại Phòng 

chiến lược và Phát triển Tổng Công Bến Thành 

7/2011 2013 
Chuyên viên Tài chính kế hoạch tại Phòng Tài chính Kế 

hoạch Tổng Công ty Bến Thành 

2013 nay Thành viên Ban kiểm soát Cty CP Thương mại Phú Nhuận 

 

Chức vụ hiện nay  

  

:   Thành viên Ban kiểm soát  
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Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

Số cổ phần hiện đang nắm giữ 275.400 cổ phần 

Trong đó: 

- Cá nhân sở hữu : Không 

- Đại diện sở hữu : 275.400 cổ phần, chiếm 3,06% vốn điều lệ (đại diện 

cho tổng Công ty Bến Thành) 

Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

Số cổ phần của những người có liên quan     :  Không

Những khoản nợ đối với Công ty                  :  Không

Hành vi vi phạm pháp luật                             :  Không

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành  :  Không 

Quyền lợi mâu thuẫn đối với lợi ích Công    :  Không 

16. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích/ tháng 

Họ và tên Thù lao Tiền lương Ghi chú 

* Hội đồng quản trị 

1. Ông Nguyễn Văn Điệp 5.000.000 33.000.000 

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung 4.000.000 24.000.000 

3. Ông Hà Tiến Bình 3.000.000 24.000.000 

4. Ông Nhữ Đình Tuyển 3.000.000 20.000.000 

5. Ô Nguyễn Hữu Thắng 3.000.000 

6. Ông Lê Quang Toàn 3.000.000 

7. Bà Nguyễn Thị Thùy trang 3.000.000 

* Ban kiểm soát 

1. Ông Nguyễn Văn Ngọc 3.000.000 13.475.000 

2. Bà Nguyễn Thị Thu  Nga 2.000.000 

3. Bà Trần Thị Hạnh Tiên 2.000.000 

      

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nguyễn Văn Điệp 
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BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN NĂM 2016 
 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Phú 

Nhuận; 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát qui định tại Điều lệ Công ty;  

- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty năm 2016; 

- Căn cứ báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH 
Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (Trước đây là Công ty Kiểm toán DTL);  

 

Trong năm 2016 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận thực 

hiện công tác kiểm tra, giám sát tại Công ty như sau: 

I. Mục tiêu và phạm vị kiểm soát trong năm 2016 của Ban kiểm soát: 

1. Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông 
năm 2016. 

2. Kiểm soát việc xây dựng, ban hành và thực hiện các Quy chế nội bộ trong 
Công ty. 

3. Kiểm tra các báo cáo Tài chính hàng quý và năm 2016 của Công ty trước 
kiểm toán và sau khi kiểm toán để đánh giá tính hợp lý các số liệu tài chính, kết 
quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn trong quá trình hoạt đôṇg của Công ty 

năm 2016. 

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát – Kết quả Kiểm soát trong năm 2016: 

1. Hoạt động của Ban Kiểm Soát:  

- Ban Kiểm Soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng Quản trị để 

nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh, những định hướng trước mắt và dài hạn, 
tham gia đóng góp những vấn đề có liên quan. 

- Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc kiểm tra tính tuân thủ Điều lệ, tính hợp lý 
trong quản trị, điều hành, các quy chế nội bộ trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị tài 

chính kế toán trong năm. Qua kiểm tra báo cáo với Hội Đồng Quản Trị, phản ánh 
góp ý Ban Điều Hành nhằm chấn chỉnh kịp thời những vấn đề cần lưu ý, quan tâm.  

2. Giám sát tình hình hoạt động và Tài chính Công ty: 

Trong năm 2016 Ban kiểm soát nhận được báo cáo tài chính do phòng Tài chính 

Kế toán Công ty lập, sau khi thẩm định BKS xác nhận một số vấn đề sau: 
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2.1 Kết quả kinh doanh năm 2016:       Đơn vị t ính: đồng 

CHỈ TIÊU 
THỰC HIỆN  

Năm 2016 
KẾ HOẠCH Năm 

2016 

SO SÁNH 

Tỷ lệ % so 
KH 2016 

Tỷ lệ % so  
TH 2015 

Tổng doanh thu 242,952,469,505  220,000,000,000 110% 200% 

Lợi nhuận trước thuế 22,386,270,221  15,000,000,000 149% 235% 
  

Nhìn chung trong năm 2016 kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết 

ĐHĐCĐ giao đạt vượt mức so với kế hoạch, đảm bảo mức thu nhập bình quân 
chung tương đối ổn định cho người lao động. 

2.2 Hoạt động tài chính năm 2016: 

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ, đúng biểu mẫu quy định của 

Bộ Tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành;  

- Báo cáo tài chính năm của Công ty được kiểm toán bởi công ty kiểm toán 

độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam (trước đây là 
Công ty Kiểm toán DTL) theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều 

lệ của Công ty; 

Số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của 
Công ty, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý.  

 Các chỉ tiêu Tài chính trọng yếu tóm tắt như sau: 
 

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN ĐV 

1. VỐN CHỦ SỞ HỮU 131,314,993,615 đ 

      Trong đó vốn điều lệ  90,000,000,000 đ 

2. TỔNG TÀI SẢN 258,044,054,527 đ 

       Trong đó: Tài sản ngắn hạn  142,514,027,168 đ 

       Trong đó: Tài sản dài hạn  115,530,027,359 đ 

3. NỢ PHẢI TRẢ 126,729,060,912 đ 

        Trong đó: Nợ ngắn hạn  83,200,897,927 đ 

4. NỢ/TỔNG TÀI SẢN  49.11 % 

5. NỢ/VỐN CHỦ SỞ HỮU 0.97 Lần 

6. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ/DOANH THU 9.21 % 

7. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ/VỐN CSH 17.05 % 

8. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ/VỐN ĐIỀU LỆ 24.87 % 

9. KHẢ NĂNG THANH TOÁN NHANH 1.50   

10. KHẢ NĂNG THANH TOÁN HIỆN HÀNH 1.71   
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3. Phân phối lợi nhuận: 

Trong năm 2016 đã tạm ứng cổ tức cho cổ đông 5% trên vốn điều lệ 90 tỷ.   

4. Nhận xét: 

Căn cứ vào các số liệu trên ta thấy: 

a. Tổng doanh thu năm 2016 đạt 110 % so với kế hoạch. 

b. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 149 % so với kế hoạch đề ra. 

III. Giám sát công tác quản lý điều hành công ty  

- Trong năm 2016 HĐQT Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ quản lý 

Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công 

ty. Hội đồng Quản trị đã triển khai và bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ 

đông, thảo luận và quyết nghị kịp thời những vướng mắc trong quá trình hoạt động 

kinh doanh, bảo vệ quyền lợi của Cổ đông và chế độ chính sách đối với người lao 

động. 

- HĐQT Công ty có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm 

bảo thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao. 

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của 

HĐQT ban hành, mang lại hiệu quả và giữ vững mục tiêu phát triển của Công ty. 

- Năm 2016 Công ty chấp hành đầy đủ việc cung cấp và công bố thông tin theo 

qui định của pháp luật đối với Công ty Đại chúng.  

- Ban Tổng Giám đốc đã duy trì và bổ sung tất cả các quy định nội bộ ngày 

càng phù hợp hơn nhằm đảm bảo quản lý tốt về chuyên môn cũng như hoạt động 

kinh doanh. Tổng Giám đốc luôn chủ động trong việc cơ cấu nguồn nhân lực, giải 

quyết kịp thời và thỏa đáng quyền lợi cho người lao động. 

- Năm 2016 không có điều gì bất thường trong hoạt động của Hội đồng Quản 

trị, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý khác trong Công ty. 

- Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng Quản trị đệ trình Đại hội 

Đồng cổ đông thường niên năm nay.  

- Các cuộc họp của HĐQT thực hiện đúng theo qui định điều lệ Công ty. 

IV. Sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với hđqt, ban tổng giám đốc 

Trong năm 2016 Ban kiểm soát thực hiện trách nhiệm của mình theo qui định 

của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ; 

Ban kiểm soát phối hợp cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong 

quá trình điều hành, quản lý để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao theo nghị 

quyết Đại hội đồng cổ đông;  

Tuân thủ các qui định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình phối hợp, 

góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty; 
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Ban kiểm soát luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều từ Hội đồng Quản trị

và Ban điều hành Công ty, được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về tình 

hình kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát cũng không nhận được bất kỳ kiến

nghị nào của Cổ đông về sai phạm của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều

hành cùng cán bộ quản lý khác của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

V. Đánh giá hoạt động của ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động 

trong năm 2017: 

1. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016: 

Trong năm, Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các 

chính sách, chế độ qui định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội 

Đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty ban hành; 

Thực hiện nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội 

Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.  

2. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017: 

Với sự mở rộng hoạt động, tăng trưởng và phát triển trong các lĩnh vực công ty 

đang kinh doanh. Ban kiểm soát công ty với chức năng nhiệm vụ của mình luôn kịp 

thời nắm bắt các văn bản pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị nhằm phản ánh trung thực các mảng hoạt động của Công ty 

đến toàn thể cổ đông của Công ty. 

Ban kiểm soát tin tưởng trong thời gian tới dưới sự điều hành của Hội đồng quản 
trị, Ban điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục ổn định và 

tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, gia tăng cổ tức, giữ vửng sự an tâm tin tưởng 
của Cổ đông. 

        

   TM. BAN KIỂM SOÁT 

TRƯỞNG BAN 

                                                                      Nguyễn Văn Ngọc 




















































































