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Thông tin khái quát 

 

Tên Công ty Cô ng ty Cổ phần Đầu tư vầ Phất triển Giấô dục Phương Nâm 

Tên Tiếng Anh 
Phuong Nam Education Investment and Development Joint 

Stock Company 

Mã cổ phiếu SED 

Vốn điều lệ 100.000.000.000 đồng 

Vốn chủ sở hữu 207.924.882.370 đồng 
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Giấy chứng nhận ĐKDN 

Số 4103006644 dô Sở Kế hôậch vầ Đầu tư Thầnh phố Hồ Chí 

Minh cấp lần đầu ngày 09/05/2007, thây đổi lần thứ sấu ngầy 

20/06/2017. 
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Quá trình hình thành và phát triển 

Năm 2007 Năm 2009 

Ngầy 23/03/2007, Cô ng ty Cổ phần 

Đầu tư vầ Phất triển Giấô dục Phương 

Nâm được thầnh lâ ̣ p thêô Quyết định số 

309/QĐ-UB củâ Nhầ xuất bẩn Giấô dục. 

Ngầy 09/05/2007, Cô ng ty được Sở Kế 

hôậch vầ Đầu tư TP.HCM cấp giấy 

chúng nhâ ̣ n đâ ng ký kinh dôânh số 

0304952106. 

 

Ngầy 19/08/2009, 

Cô ng ty được chính 

thức niê m yết thêô 

quyết định số 

458/QĐ0SGDHN củâ Sở 

giâô dịch chứng khôấn 

Hầ Nô ̣ i. 
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Năm 2015 Năm 2016 

 

Cô ng ty hôần thầnh đợt phất 

hầnh cổ phiếu tâ ng vốn điều 

lê ̣  lê n 100 tỷ đồng. 

 

Ngầy 07/03/2016, chuyển 

nhượng tôần bô ̣  số lượng 

cổ phần nấm giữ trông 

Cô ng ty CP Thiết bị Giấô 

dục 2 chô Cô ng ty TNHH 

Đầu tư Bất Đô ̣ ng Sẩn Bến 

Thầnh với tổng giấ trị 

chuyển nhượng lầ 

40.837.716.000 đồng. 
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Các giải thưởng tiêu biểu 

Trong suốt 10 năm hình thành và phát triển, toàn thể CBCNV công ty đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành 

xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Vì thế năm nàô công ty cũng nhận được bằng khen và cờ thi đuâ "Tập 

thể Lâô động xuất sắc" và "Cúp đặc biệt xuất sắc" do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng. Ngoài 

ra công ty còn nhận được: 

 

Bằng khên "Đạt thành tích xuất sắc từ năm 2009-2013" của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng. 

 

 

Bằng khên "Đã có thành tích trông công tác từ năm 2008-2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ 

nghĩâ xã hội và bảo vệ Tổ quốc" của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 

 

 

Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2010" của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục & Đàô tạo Phạm Vũ Luận. 

 

 

Bằng khen "Tổ chức và tham gia tốt Hội chợ triển lãm Sách TBGD năm 2008" và bằng khên "Đã tích cực 

tham gia "Ngày hội GD PT Tp. HCM" năm 2009" củâ Giám đốc Sở Giáo dục & đàô tạo TPHCM. 

 

 

Bằng khên năm 2010 và năm 2011 "Đã có thành tích thâm giâ Ngày hội GDPT TP. HCM góp phần tích 

cực xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục & đàô tạo Tp. HCM" của Chủ tịch UBND TPHCM. 
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Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

Ngành nghề kinh doanh 

Mã ngành, 
nghề kinh doanh 

Tên ngành, nghề kinh doanh 

4610 (Chính) Đậi lý phất hầnh sấch bấô, tập chí 

2817 
Sẩn xuất mấy mốc vầ thiết bị vâ n phồng (trừ mấy vi tính vầ thiết bị ngôậi vi củâ 
mấy vi tính) 

1811 In bâô bì; sẩn xuất vâ n phồng phẩm, giấy vầ lịch 

1812 Dịch vụ in ấn: đống bìâ, gấy sấch, mậ nhũ, mậ vầng, nhuô ̣m mầu bìâ sấch 

4762 Muâ bấn sấch, tập chí, bâ ng dĩâ 

3290 Sẩn xuất bâ ng đĩâ từ tính, quâng hộc vầ sâô chếp bẩn ghi 

4649 Bấn buô n đồ dùng khấc chô giâ đình 

4659 Bấn buô n mấy mốc, thiết bị vầ phụ tùng khấc 

8560 Tư vấn vầ cung cấp dịch vụ biê n sôận, biê n tâ ̣ p sấch. Tư vấn du hộc 

6619 Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tầi chính, kế tôấn)  

6810 Kinh dôânh bất đô ̣ ng sẩn (chô thuê  vâ n phồng, nhầ xưởng) 

7410 Thiết kế đồ hộâ, tậô mẫu (trừ thiết kế cô ng trình xâ y dựng) 

7490 Dịch thuâ ̣ t 

 

Địa bàn kinh doanh 

- Phất hầnh sấch giấô khôâ vầ sấch bầi tâ ̣ p  ở khu vực phíâ Nâm. 

- Phát hành sách tham khảo trên toàn quốc 
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Sơ đồ tổ chức 
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

Cơ cấu bộ máy quản lý 

Công ty con, Công ty liên kết 

Không có 
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  Định hướng phát triển 

Các mục tiêu, chiến lược chủ yếu của Công ty 

 Phất triển ổn định bền vững, mở rô ̣ ng địâ bần kinh dôânh trê n cẩ nước. 

 Đẩm bẩô giâ tâ ng giấ trị dôânh nghiê ̣p vầ duy trì lợi ích củâ cổ đô ng. 

 Nhầm thực hiê ̣n được cấc mục tiê u đẫ đề râ, Cô ng ty đẫ cố những chính sấch cụ thể như sâu: 

 Về sản phẩm: đẩm bẩô về cẩ chất lượng vầ số lượng củâ cấc sẩn phẩm như: sấch, vở, thiết bị giấô 

dục… Hơn thế nữâ, giâ tâ ng sẩn phẩm mới bâô gồm sấch điê ̣n tử vầ cấc cô ng cụ bổ trợ nhầm đâ 

dậng hốâ cấc sẩn phẩm củâ cô ng ty. 

 Về công tác thị trường: khẩng định vị thế hiê ̣n tậi củâ Cô ng ty, duy trì thế mậnh cung ứng cấc sẩn 

phẩm giấô dục phổ thô ng, phất triển thê m khấch hầng mới, địâ bần, đối tượng mới. Bê n cậnh đố, 

Cô ng ty cần khẩô sất, nghiê n cứu vầ ứng dụng chính sấch kinh dôânh hợp lý để đủ sức cậnh trânh 

trê n thị trường. 

 Phối hợp châ ̣ t chễ với cấc cơ quân chức nâ ng củâ Nhầ nước để xử lý quyết liê ̣ t đối với nận in lâ ̣ u, 

đồng thời nghiê n cứu vầ đưâ râ cấc giẩi phấp ứng dụng cô ng nghê ̣  nhầm hận chế viê ̣ c in lâ ̣ u. 
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Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Trong trung hạn 

 Tiếp tục tâ ̣ p trung phất triển những ngầnh nghề chủ đậô hiê ̣n cố củâ Cô ng ty thêô chiều sâ u. 

 Chuẩn bị mội nguồn lực về tầi chính, cơ cấu lậi bô ̣  mấy nhâ n sự nhầm đấp ứng được xu thế thị 

trường cũng như nấm bất những thây đổi, bổ sung về chương trình hộc vầ sấch giấô khôâ dự 

kiến diễn râ trông giâi đôận từ nâ m 2018 – 2019. 

 Tìm kiếm, phất triển đô ̣ i ngũ tấc giẩ, cô ̣ ng tấc viê n để tổ chức bẩn thẩô sấch thâm khảô mới. 

Chộn lộc, biê n tâ ̣ p, chỉnh sửâ bẩn thẩô củâ sấch thâm khảô hiê ̣n cố, tiếp câ ̣ n chương trình sấch 

giấô khôâ mới. Hơn thế nữâ, Cô ng ty sễ liê n kết với biê n tâ ̣ p viê n củâ cấc cô ng ty dịch vụ xuất 

bẩn Giấô dục cấc miền trông hê ̣  thống NXBGDVN để điều chỉnh thiết kế, nô ̣ i dung chô phù hợp 

với chương trình hộc vầ phương phấp giẩng dậy mới. 

 Mở rô ̣ ng, phất triển mậng lưới phất hầnh, cố chính sấch ưu đẫi đối với những đối tấc, đậi lý, 

khấch hầng chiến lược; sông sông đố, đẩy mậnh hê ̣  thống bấn lể thô ng quâ cấc cửâ hầng địâ 

phương bầng hình thức ký gửi sấch, đâ ̣ t giân hầng sấch… 

 Quẩn lý châ ̣ t chễ nguồn hầng, giẩm thiểu hầng tồn khô vầô cuối nâ m. 

 Câ ̣ p nhâ ̣ t vâ n hốâ thế giới lầ cô ng viê ̣ c SED cần thêô sất; khô ng để sẩn phẩm củâ Cô ng ty trở 

nê n lậc hâ ̣ u, khô ng cồn phù hợp với trình đô ̣  vâ n hốâ ngầy cầng phất triển câô củâ cô ̣ ng đồng. 

Trong dài hạn 

 Hôật đô ̣ ng kinh dôânh củâ Cô ng ty gấn kết châ ̣ t chễ với nền giấô dục Viê ̣ t Nâm, nê n mục tiêu 

cũng như định hướng phát triển củâ SED luô n sông hầnh cùng cấc chính sấch phất triển giấô 

dục củâ Nhầ nước, đặt các vấn đề đố lê n hầng đầu. Nhờ vậy, Cô ng ty sễ xâ y dựng được cấc sẩn 

phẩm phù hợp với định hướng phất triển chung. 

 Xác định côn người phải là động lực phát triển duy nhất của Công ty. Vì vậy về lâu dài chiến 

lược phát triển về nhân sự là chiến lược chủ đạo của SED. 
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Các mục tiêu phát triển bền vững 

Mục tiêu đối với môi trường 

- Thực hiện đầy đủ các cam kết về môi trường, hạn chế sử dụng các sản phẩm, 

nguyên liệu, vật liệu có thành phần độc hại.  

- Tâ ng tỷ lệ sử dụng các nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm tái chế nhằm giảm bớt 

chất thải gây hại chô môi trường. 

 

Mục tiêu đối với xã hội và cộng đồng 

- Là một mắc xích trong hệ thống giáo dục Việt Nâm, Công ty thêô đuổi chính 

sấch cung cấp vầ xuất bẩn những cuốn sấch đảm bảo cả về nô ̣ i dung lẫn hình 

thức, để góp phần vào sự phát triển vâ n hốâ, giấô dục củâ người Việt Nam. 

- Chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng: Hàng năm công ty trích râ một phần lợi 

nhuận nhằm chia sẻ gánh nặng xã hội thông qua các hoạt đông từ thiện, cải 

thiện đời sống chô các đối tượng phù hợp. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức và 

tài trợ các hội thi, chương trình văn hôá để gây quỹ khuyến học dành cho 

những cá nhân có thành tích xuất sắc, vượt khó trong học tập. 
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Mục tiêu đối với cán bộ công nhân viên 

- Công ty luôn đảm bảo cán bộ công nhân viên được chăm lô đầy 

đủ về vật chất, sức khỏe, tinh thần. 

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng câô trình độ kỹ năng của 

cán bộ công nhân viên cũng được chú trọng, nhằm xây dựng đội 

ngũ chuyên nghiệp, xuất sắc là tiền đề cho sự phát triển bền 

vững của Công ty.  

 

EDUCATION 
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  Rủi ro  

Rủi ro kinh tế  

Thêô Tổng cục Thống kê , tốc đô ̣  tâ ng trưởng GDP củâ 

Viê ̣ t Nâm nâ m 2017 đật 6,81%, câô hơn mức 6,21% 

của cùng kỳ năm 2016 và vượt chỉ tiê u kế hôậch đặt râ 

lầ 6,7%. Đồng thời, lạm phát tổng thể năm 2017 ước 

tăng khôảng 3% so với năm 2016, là năm thứ 4 liên 

tiếp lạm phát duy trì ở mức thấp dưới 5%. Điều nầy 

chô thấy kinh tế Viê ̣ t Nâm trông nâ m vừâ quâ đâng 

tâ ng trưởng rất tốt, với các yếu tố vĩ mô được giữ ổn 

định, tạô nên môi trường kinh doanh thuận lợi cho tất 

cả cấc dôânh nghiê ̣p đâng hôật đô ̣ ng. Bê n cạnh đó, 

ngành giáo dục đâng là một trong những ngành được 

ưu tiên và phát triển. Do Việt Nâm là nước có tỷ lệ dân 

số trẻ câô, ước tính đến cuối năm 2017 là hơn 95 triệu 

người, với độ tuổi trung bình là 31 tuổi, trông đó, tỷ lệ 

thanh thiếu niên dưới 15 tuổi chiếm đến hơn 25%. Dô 

đó, nhu cầu đối với giáo dục và đàô tạo là rất lớn. Đây 

là các tín hiệu tín cực đối với ngành xuất bản, in ấn giáo 

dục nói chung và của Công ty nói riêng.  

 

Rủi ro pháp luật 

Lầ mô ̣ t cô ng ty niê m yết trê n Sần Giâô dịch Chứng 

khôấn, ngôầi chịu ẩnh hưởng củâ Luâ ̣ t Dôânh nghiê ̣p, 

hôật đô ̣ ng củâ Cô ng ty cồn chịu sự ẩnh hưởng củâ Luâ ̣ t 

Chứng khôấn vầ cấc vâ n bẩn phấp luâ ̣ t liê n quân. Bê n 

cậnh đố, cô ng ty cồn chịu ẩnh hưởng trực tiếp củâ cấc 

bô ̣  Luâ ̣ t chuyê n ngầnh liê n quân đến lĩnh vực hôật 

đô ̣ ng đố lầ Luâ ̣ t Giấô dục vầ Luâ ̣ t xuất bẩn. Thêô Nghị 

quyết số 88/2014/QH13 củâ Quốc Hô ̣ i về viê ̣ c thây đổi 

chương trình hộc vầ sấch giấô khôâ, Bô ̣  Giấô dục đâng 

nghiê n cứu xâ y dựng nô ̣ i dung chương trình phù hợp 

vầ dự kiến sễ triển khâi từ nâ m 2019, điều nầy dẫn đến 

hôật đô ̣ ng biê n sôận sấch củâ Cô ng ty cần phải có 

những thây đổi, chỉnh sửa bổ sung để phù hợp. Để hận 

chế rủi rô nầy, Cô ng ty luô n chú trộng câ ̣ p nhâ ̣ t thô ng 

tin nhầm xâ y dựng chiến lược, kế hôậch phất triển sẩn 

xuất kinh dôânh nhằm đáp ứng, cập nhật tối đâ thêô 

nhu cầu của thị trường. 

 

Rủi ro về môi trường 

Hoạt động kinh doanh của SED không gây nhiều tác 

động trực tiếp đến môi trường. Tuy nhiên, nguyên liệu 

đầu vàô để sản xuất sản phẩm của Công ty chủ yếu là 

giấy và mực in. Hai nguyên liệu này cần sử dụng nhiều 

hóa chất độc hại để sản xuất. Vì thế, trông trường hợp 

nhu cầu sản xuất củâ Công ty tăng câô sẽ dẫn đến việc 

cần sử dụng một lượng lớn các nguyên liệu này, quâ đó 

gián tiếp gây ảnh hưởng đến môi trường. 

Công ty luôn lưu tâm đến vấn đề này, để giảm thiểu tác 

động đến mức tối thiểu, trong quá trình in ấn, Công ty 

xây dựng kế hoạch cung ứng và quản lý vật tư một cách 

chặt chẽ, tránh để xảy ra tình trạng lãng phí, dư thừa 

trong quá trình in ấn. 

Rủi ro khác 

Các rủi ro khác như chiến tranh, thiên tai, hoả hoạn, 

dịch bệnh... là những rủi ro bất khả kháng, mặc dù rất 

hiếm khi xảy râ, nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn 

về tài sản, côn người và tình hình hoạt động chung của 

Công ty. Đây là rủi ro không thể loại trừ nhưng có thể 

giảm thiểu. Vì vậy, Công ty thường xuyên nắm bắt kịp 

thời thông tin phòng ngừa tổn thất lớn xảy ra. 
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Rủi ro đặc thù 

Rủi ro về bản quyền 

Ngầnh nghề hôật đô ̣ ng củâ cô ng ty đố lầ phất hầnh cấc lôậi 

sấch thâm khẩô, sấch giấô khôâ, bầi tâ ̣ p. Những sẩn phẩm nầy 

đồi hổi phẩi sửâ đổi, tái bản liê n tục nhằm câ ̣ p nhâ ̣ t thêô nhu 

cầu giấô dục hàng năm. Tuy nhiên, tình trạng in lậu trái phép, 

xuất bản tràn lan các loại sách tham khảo có nội dung gắn với 

sách giáo khoa của một số nhà xuất bản, doanh nghiệp tư 

nhân là một trong những khó khăn gây ảnh hưởng lớn đến 

tình hình phát hành của Công ty. Do sự hấp dẫn về doanh thu, 

nhiều nhà xuất bản bắt đầu thâm giâ vàô lĩnh vực xuất bản 

sách tham khảo. Những sách tham khảo bổ trợ sách giáo khoa 

chỉ có NXBGD được quyền in, ấn nhưng một số nơi vẫn tìm 

cách xuất bản các loại sách tham khảo này. Vấn nạn trên dẫn 

đến mất lòng tin củâ độc giả đối với chất lượng, nội dung các 

sản phẩm sách giáo khoa, sách tham khảô,… làm ảnh hưởng 

tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của SED. 

Hiện nay, Công ty vẫn chưâ có biện pháp hữu hiệu để ngăn 

chặn tình trạng này, nhưng Công ty vẫn đâng phối hợp cùng 

các cơ quân chức năng, tìm râ hướng giải quyết xác đáng, hiệu 

quả nhất vấn đề này trông tương lâi. 

 

Rủi ro quản trị hàng tồn kho 

Giáo dục Việt Nam hiện nây đã và đâng cập nhật 

những xu hướng mới để góp phần hoàn thiện 

hơn, các sản phẩm về giáo dục liên tục được cập 

nhật và chỉnh sửa cho phù hợp. Đây là điều tất yếu 

của mọi nền giáo dục, tuy nhiên đây cũng trở 

thành vấn đề đặc trưng của ngành xuất bản giáo 

dục nói chung và củâ Công ty nói riêng. Điều này 

đã làm nguồn hàng tồn kho của Công ty luôn ở 

mức cao và rất khó tiêu thụ. Bên cạnh đó, dô đặc 

thù về thời gian tiêu thụ câô điểm vàô trước năm 

học mới, nên lượng hàng tồn kho, nhu cầu vốn lưu 

động trông năm cũng như vòng quây hàng tồn 

kho có biến động lớn ở từng thời điểm trông năm. 

Vì thế, bân lãnh đạo cần phải đưâ râ những chính 

sách tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho 

nhằm hạn chế tối đâ thiệt hại cho Công ty. 
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49,73%

40,18%

0,58%

9,51%

Năm 2016

Sách giáo khoa, bổ trợ Sách tham khảo

Thiết bị giáo dục Khác

49,90%
38,81%

0,27%
11,03%

Năm 2017

Sách giáo khoa, bổ trợ Sách tham khảo

Thiết bị giáo dục Khác

  T ình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

ĐVT: Triệu đồng 

Doanh thu thuần Năm 2016 
Tỷ trọng 

2016  
Năm 2017 

Tỷ trọng 
2017  

% 
Tăng/giảm 

Sách giáo khoa, bổ trợ 252.293 49,73% 257.190 49,90% 1,94% 

Sách tham khảo 203.870 40,18% 200.007 38,81% -1,89% 

Thiết bị giáo dục 2.945 0,58% 1.380 0,27% -53,14% 

Khác 48.253 9,51% 56.825 11,03% 17,76% 

Tổng cộng 507.361 100,00% 515.402 100,00% 1,58% 

 

Cơ cấu doanh thu năm 2017 của Công ty không có sự thay đổi đáng kể, trong đó vẫn với các sản phẩm 

chính là sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo, thiết bị giáo dục và doanh thu khác (chủ yếu từ bán 

giấy). Doanh thu trong năm tăng trưởng 1,58%, chủ yếu mức tăng đến từ doanh thu sách giáo khoa, bổ trợ 

và doanh thu bán giấy.  
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  Tình hình thực hiện so với kế hoạch 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 
% tăng 
trưởng 

Kế hoạch 
2017 

% TH so 
với KH 

Doanh thu thuàn Triệ  u đòng 507.361 515.402 1,58% 472.000 109,20% 

Lơ i nhua  n trước thuệ́ Triệ  u đòng 54.093 44.582 -17,58% 41.500 107,43% 

 

Doanh thu thuần năm 2017 đạt hơn 515 tỷ đồng, đây là mức doanh thu cao nhất trong những năm gần đây và vượt 

9,20% kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Lợi nhuận trước thuế của Công ty giảm so với cùng kỳ năm trước, 

do việc hoàn nhập dự phòng tài chính một khoản 7,57 tỷ đồng vào CTCP Thiết bị Giáo dục 2 ở năm 2016 dẫn đến 

việc phát sinh lợi nhuận bất thường, khiến cho các khoản lợi nhuận trước và sau thuế của Công ty ở năm 2016 

tăng đột biến. Ngoài ra, Công ty cũng phải thực hiện trích lập dự phòng tài chính vào CTCP Đầu tư Tài chính Giáo 

dục và CTCP Đầu tư Xuất bản thiết bị Giáo dục Việt Nam một khoản 7,40 tỷ đồng vào năm 2017, khiến cho chi phí 

hoạt động trong năm tăng cao. Do đó, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty khi so sánh với cùng kỳ năm trước 

giảm 17,58%. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế vẫn vượt 107,43% kế hoạch ĐHĐCĐ đã đề ra. Đây là thành 

quả của sự nỗ lực không ngừng, dự đoán tình hình thị trường và đưa ra những giải pháp hợp lý để tạo ra hiệu quả 

trong hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, công tác kiện toàn bộ máy nhân sự cùng với việc chú trọng đào tạo người 

lao động, đặt người lao động làm gốc đã tạo ra thành quả. Toàn thể Công ty đã thực hiện tốt theo chủ trương của 

Đại hội đồng cổ đông đặt ra từ đầu năm.. 

 



Trang 21 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

  

T ổ chức và nhân sự 

Ông Lê Huy – Tổng Giám đốc 

 

Ngày sinh : 14/12/1974 

Nơi sinh : Ninh Bình 

Địa chỉ thường trú : Tổ 21 Tập thể ĐHSP, Dịch Vọng, Hà Nội 

Trình độ chuyên môn : Cử nhân 

Số cổ phiếu nắm giữ : 0 cổ phiếu 

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0% vốn điều lệ 

 

Bà Mai Ngọc Liên – Phó Tổng Giám đốc 

 

Ngày sinh : 02/08/1958  

Nơi sinh : Hà Nội  

Địa chỉ thường trú : 22/16 Lữ Gia, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh  

Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ  

Số cổ phiếu nắm giữ : 10.500 cổ phiếu  

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0,10% vốn điều lệ  

 

Danh sách Ban Điều hành tính đến ngày 31/12/2017 
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Bà Ngô Trần Nha Thy – Phó Tổng Giám đốc 

 

Ngày sinh : 18/02/1977  

Nơi sinh : Đà Nẵng  

Địa chỉ thường trú : 8/6 đường 328 Cao Lỗ, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh  

Trình độ chuyên môn : Đại học  

Số cổ phiếu nắm giữ : 7.200 cổ phiếu  

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0,07% vốn điều lệ  

 

Bà Lê Phương Mai – Kế toán trưởng 

 

Ngày sinh : 04/06/1975  

Nơi sinh : Hà Bắc  

Địa chỉ thường trú : 232/1 Cộng Hòa, P.12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh  

Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán  

Số cổ phiếu nắm giữ : 25.000 cổ phiếu  

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ : 0,25% vốn điều lệ  
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Danh sách thay đổi thành viên HĐQT, BKS, BTGĐ trong năm 2017 

STT Họ và tên Chức vụ Ngày bổ nhiêm 
Ngày miễn 

nhiệm 

1 Bà Trần Thị Kim Nhung Chủ tịch HĐQT 26/05/2017  

2 Ông Phạm Văn Hồng Chủ tịch HĐQT 15/07/2015 26/05/2017 

3 Ông Lê Huy 
Phó Chủ tịch HĐQT 
kiêm Tổng Giám đốc 

26/05/2017  

4 Ông Trần Lê Quang Ủy viên HĐQT 26/05/2017  

5 Bà Ngô Trần Nha Thy 
Ủy viên HĐQT kiêm 
Phó Tổng Giám đốc 

26/05/2017  

6 Bầ Lê Phương Mai 
Ủy viên HĐQT kiêm Kế 

toán trưởng 
Tái bổ nhiệm 
26/05/2017 

 

7 Ông Xà Thiệu Hoàng Ủy viên HĐQT 6/04/2012 26/05/2017 

8 Ông Nguyễn Minh Khang Ủy viên HĐQT 6/04/2012 26/05/2017 

9 Bà Hoàng Minh Tâm Ủy viên HĐQT 6/04/2012 26/05/2017 

10 Bà Nguyễn Thị Chanh Trưởng BKS 26/05/2017  

11 Bà Đặng Thanh Trúc Trưởng BKS 6/04/2012 26/05/2017 

12 Bà Đỗ Thị Phương Thảo Ủy viên BKS 26/05/2017  

13 Ông Đoàn Xuân Linh Ủy viên BKS 26/05/2017  

14 Bà Nguyễn Thị Chanh Ủy viên BKS 6/04/2012 26/05/2017 

15 Ông Lê Xuân Huy Ủy viên BKS 6/04/2012 26/05/2017 

 

Số lượng cán bộ công nhân viên 

STT Tính chất phân loại Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

I Theo trình độ lao động 85  100% 

1 Trình độ trên đại học 6 7,06% 

2 Trình độ đại học, cao đẳng 45 52,94% 

3 Trình độ trung cấp 5 5,88% 

4 Lao động phổ thông 29 34,12% 

II Theo loại hợp đồng lao động 85 100% 

1 Hợp đồng không thời hạn 59 69,41% 

2 Hợp đồng xác định từ 1-3 năm 26 30,59% 

III Theo giới tính 85 100,00% 

1 Nam 54 63,53% 

2 Nữ 31 36,47% 
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7,06%

52,94%

5,88%

34,12%

Theo trình độ lao động

Trình độ trên đại học Trình độ đại học, cao đẳng

Trình độ trung cấp Lao động phổ thông

69,41%

30,59%

Theo loại hợp đồng lao động

Hợp đồng không thời hạn Hợp đồng xác định từ 1-3 năm

63,53%

36,47%

Theo giới tính

Nam Nữ

  

Thu nhập bình quân 

Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Tổng số lượng người lao động (người) 80 82 84 85 

Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng) 13.500.000 15.700.000 17.000.000 18.000.000 

 



Trang 25 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 

  

Chính sách nhân sự 

Chính sách đào tạo 

Công ty đã quy hoạch được đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn và trên cơ bản đó 

đã xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm để triển khai công tác đào tạo quản lý chuyên môn 

dưới hình thức đào tạo tại chỗ và gởi đi học trong nước. Đến nay Công ty đã đào tạo tại chỗ 

các cán bộ quản lý điều hành các đơn vị cơ sở đủ năng lực đảm đương được hoạt động kinh 

doanh toàn Công ty. Trong năm 2017 vừa qua, Công ty đã đào tạo được đội ngũ chuyên 

môn từ các chức danh là trưởng, phó bộ phận đủ năng lực để điều hành quản lý công tác 

chuyên môn tại Công ty. 

Chính sách lương thưởng 

Chính sách lương, thưởng được Công ty xác đi nh dư a trệ n na ng suát lao đo  ng, hiệ  u quả 

kinh doanh và ý thức trách nhiệ  m của nha n việ n; đảm bảo sư  co ng bàng, tua n thủ đúng thệo 

Lua  t lao đo  ng nhàm thu hút nha n tài trệ n thi  trường. Đòng thời quy định cụ thể, rõ ràng 

trong "Quy chế trả lương, thưởng"và "Thỏa ước lao động tập thể" và phổ biến rộng rãi đến 

từng người lao động trong Công ty. Hàng năm, Công ty luôn trích 8-10% lợi nhuận sau thuế 

để khện thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Công ty 

cũng như thực hiện các công trình phúc lợi cho Công ty 
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Chính sách phúc lợi, đãi ngộ 

Bệ n ca nh việ  c tham gia 02 loa i hình Bảo hiệ̉m bát buo  c là BHYT và BHXH, hàng na m Co ng 

ty còn tỏ chức khám sức khỏệ cho 100% cán bo   nha n việ n nhàm bảo vệ   sức khỏệ, giúp ho  

an ta m cóng hiệ́n cho co ng ty. 

Trích la  p quỹ khện thưởng, phúc lơ i cho các hoa t đo  ng tuyệ n dương, đo  ng việ n tinh thàn 

lãn va  t chát đói với những cá nha n có thành tích xuát sác trong hoa t đo  ng kinh doanh. Ta o 

mo  t mo i trường ca nh tranh lành ma nh, co ng bàng cho nha n việ n phát huy hệ́t khả na ng của 

bản tha n, thúc đảy Co ng ty phát triệ̉n bệ̀n vững. 
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T ình hình đầu tư, thực hiện các dự án 

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 

Đầu tư tài chính dài hạn 

31/12/2016 31/12/2017 

Giá gốc 
Dự 

phòng 

Tỷ lệ  
nắm giữ 

(%) 
Giá gốc Dự phòng 

Tỷ lệ  
nắm giữ 

(%) 

CTCP Di ch vu  Xuát bản 
Giáo du c Gia Đi nh 

770.000.000 - 7,50% 770.000.000 - 7,50% 

CTCP Đầu tư Xuất bản – 
Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

12.000.000.000 - 11,04% 6.000.000.000 88.903.638 5,52% 

CTCP Đầu tư Tài chính 
Giáo dục 

11.774.300.000 - 11,39% 1.177.430 7.312.460.000 11,39% 
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  Ươm mầm tri thức 
Nâng bước tương lai 
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  T ình hình tài chính 

Tình hình tài chính  

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Năm 
2016 

Năm 
2017 

% 
tăng/giảm 

1 Tỏng tài sản Triệ  u đòng  281.551   343.957  22,17% 

2 Doanh thu thuàn Triệ  u đòng  507.361   515.402  1,58% 

3 Lơ i nhua  n từ HĐ kinh doanh Triệ  u đòng  53.711   44.339  -17,45% 

4 Lơ i nhua  n khác Triệ  u đòng  382   242  -36,53% 

5 Lơ i nhua  n trước thuệ́ Triệ  u đòng  54.093   44.582  -17,58% 

6 Lơ i nhua  n sau thuệ́ Triệ  u đòng  42.136   34.956  -17,04% 

 

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán     

Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,22 2,10 2,18 

Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,05 0,91 1,03 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn     

Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 34,90% 36,84% 39,55% 

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 53,61% 58,33% 65,42% 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động     

Vòng quay các khoản phải thu Vòng 11,71 14,85 14,26 

Vòng quay hàng tồn kho Vòng 4,11 3,55 2,78 

Vòng quay tổng tài sản Vòng 2,13 1,94 1,65 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời     

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 6,26% 8,30% 6,78% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 20,64% 25,18% 18,12% 

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 13,30% 16,13% 11,18% 

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

% 8,12% 10,59% 8,60% 
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Về khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán của 

Công ty trong các năm vừa qua tương đối ổn định. 

Khoản mục tiền và tương đương tiền trong năm tăng 

mạnh do hoạt động kinh doanh của Công ty tăng 

trưởng ổn định, và chất lượng các khoản mục trong 

cơ cấu tài sản ngắn hạn không có sự dịch chuyển bất 

thường. Ngoài ra, mặc dù trong năm Công ty có thực 

hiện các khoản vay thêm nhằm để bổ sung vốn lưu 

động, nhưng với dòng tiền bổ sung từ hoạt động kinh 

doanh tăng trưởng như đã đề cập ở trên thì tốc độ 

tăng của nợ ngắn hạn và tài sản dài hạn tương đối 

đồng đều. Do đó, các hệ số về thanh toán ngắn hạn và 

thanh toán nhanh của Công ty vô cùng ổn định, 

không gặp các rủi ro về thanh toán. 

Về cơ cấu vốn: Tài sản dài hạn có sự suy giảm so với 

năm 2016, do kế hoạch thực hiện thoái vốn cũng như 

trích lập dự phòng các khoản đầu tư dài hạn của Công 

ty ở các đơn vị. Bên cạnh đó, cùng với việc nợ ngắn 

hạn tăng do nhu cầu vay thêm để đáp ứng nhu cầu 

vốn lưu động của hoạt động kinh doanh đang tăng 

trưởng, dẫn đến việc hệ số nợ trên tổng tài sản của 

Công ty có tăng nhẹ 2,71% so với năm 2016. Bên 

cạnh đó, tuy giá trị tăng ở nợ phải trả và vốn chủ sở 

hữu là tương đương, nhưng xét về tốc độ tăng thì nợ 

phải trả tăng nhanh hơn, dẫn đến việc hệ số nợ trên 

chủ sở hữu cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 

trước. 

Về năng lực hoạt động: Vòng quay hàng tồn kho 

năm 2017 giảm từ 3,55 vòng xuống còn 2,78 vòng, 

do lượng hàng tồn kho tăng tương đối nhanh. 

Nguyên nhân chủ yếu do những cải cách về hệ thống 

giáo dục làm cho các loại SGK, STK,… bị thay đổi về 

nội dung dẫn đến việc các bản cũ không còn phù hợp 

với thực tế năm nay. Bên cạnh đó, vòng quay khoản 

phải thu vẫn được giữ ổn định so với năm trước, do 

chính sách quản lý công nợ của Công ty đạt hiệu quả, 

hạn chế tối đa nợ xấu từ khách hàng. 

 

Về khả năng sinh lời: Trong năm 2017, các chỉ tiêu 

về khả năng sinh lời của Công ty đều sụt giảm, chủ 

yếu, do việc hoàn nhập dự phòng tài chính vào CTCP 

Thiết bị Giáo dục 2 vào năm 2016, và trích lập dự 

phòng tài chính vào CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục 

và CTCP Đầu tư Xuất bản thiết bị Giáo dục Việt Nam. 

Các hoạt động trên dẫn đến các chỉ tiêu lợi nhuận 

trong năm 2016 tăng và của năm 2017 giảm tương 

ứng đáng kể, dẫn đến việc sụt giảm của các chỉ tiêu 

khả năng sinh lời. 
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  T ình hình cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của CSH 

Thông tin cổ phiếu  

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 10.000.000 cỏ phiệ́u 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.000.000 cỏ phiệ́u 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu 

Loại cổ phần: cỏ phàn phỏ tho ng 

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cỏ phàn 

Cơ cấu cổ đông (tính đến ngày 05/01/2018)  

STT Loại cổ đông Số lượng cổ đông Số cổ phiếu Giá trị (đồng) Tỷ lệ sở hữu/VĐL 

I Cổ đông trong nước 417 7.414.090 74.140.900.000 74,14% 

1 Cổ đông nhà nước 1 4.339.000 43.390.000.000 43,39% 

2 Cổ đông tổ chức 3 50.300 503.000.000 0,50% 

3 Cổ đông cá nhân 413 3.024.790 30.247.900.000 30,25% 

II Cổ đông nước ngoài 25 2.585.910 25.859.100.000 25,86% 

1 Cá nhân 15 838.610 8.386.100.000 8,39% 

2 Tổ chức 10 1.747.300 17.473.000.000 17,47% 

III Cổ phiếu quỹ   - - 

Tổng cộng 442 10.000.000 100.000.000.000 100% 

 

 
Danh sách cổ đông lớn (tính đến 31/12/2017) 

STT Tên cổ đông Địa chỉ 
Số lượng 

(cổ phiếu) 
Tỷ lệ 
(%) 

1 
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam 

81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

4.339.000 43,39% 

2 PYN ELITE FUND (NON-UCITS) 
C/O PYN RAHASTOYHTIO OY, PL 
139 00101, HELSINKI, FINLAND 

790.000 7,90% 

3 AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) 
C/O Ogier Fiduciary Services 
(Cayman) Ltd., 89 Nexus Way, 
Camana Bay, Grand Cayman 

502.000 5,02% 
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Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có. 

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có. 

Các chứng khoán khác: Không có. 
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Báo cáo phát triển bền vững 

Quản lý nguồn nguyên vật liệu 
Các hiệ  n tươ ng biệ́n đỏi khí ha  u đang đươ c các doanh nghiệ  p trệ n toàn thệ́ giới quan ta m. Chính vì 

va  y, các biệ  n pháp quản lý nguòn nguyệ n liệ  u trong sản xuát nhàm ha n chệ́ chát thải ra ngoài mo i 

trường đang đươ c các co ng ty nghiệ n cứu. Trong tương lai, việ  c thay đỏi phương thức sản xuát nhàm 

phát triệ̉n kinh tệ́ mo  t cách xanh sa ch cũng như các doanh nghiệ  p phát triệ̉n mo  t cách bệ̀n vững sệ̃ là 

mói quan ta m hàng đàu trệ n toàn thệ́ giới. 

Hiện nay, trong quá trình sản xuất, phát hành sách của SED chủ yếu sử dụng giấy và mực in. Việc sản 

xuất giấy và mực in đòi hỏi phải sử dụng rất nhiều hóa chất có thể gây tác động xấu đến môi trường 

xung quanh. Do đó, SED luôn hợp tác la u dài với những nhà cung cấp uy tín trên thị trường, cụ thể là 

CTCP Giấy Phùng Vĩnh Hưng - Công ty giấy đàu tiệ n tại Việt Nam đạt chứng chỉ FSC – CoC (Forest 

Stewardship Council-Chain of Costudy), nhằm đảm bảo sản lượng sản xuất và hạn chế sử dụng các 

nguyên liệu có thể gây ô nhiễm môi trường. 

Tiêu thụ năng lượng 

Các hoa t đo  ng sử du ng na ng lươ ng chủ yệ́u của co ng ty đệ́n từ việ  c quản lý của khói va n phòng và sản 

xuát sản phảm của nhà máy. Nhờ vào việ  c kiệ̉m soát chi phí cha  t chệ̃ cũng như ý thức của toàn thệ̉ cán 

bo   co ng nha n việ n SED, co ng ty luo n sử du ng na ng lươ ng điệ  n mo  t cách hiệ  u quả, tiệ́t kiệ  m chi phí cho 

ta  p thệ̉. 

Tiêu thụ nước 

Việ  c tiệ u thu  nước mo  t cách tiệ́t kiệ  m cũng đươ c co ng ty coi tro ng bệ n ca nh sử du ng na ng lươ ng điệ  n. 

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường 

Toàn bo   cán bo   co ng nha n việ n của co ng ty luo n tua n thủ các quy đi nh của pháp lua  t vệ̀ việ  c giữ gìn vệ   

sinh chung của thành phó. 
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Chính sách liên quan đến người lao động 

Co ng ty đa  t lơ i ích của người lao đo  ng lệ n hàng đàu, vì đa y chính là nguòn nha n lư c chính đệm la i sư  

phát triệ̉n bệ̀n vững cho co ng ty. Chính vì va  y, SED luo n xa y dư ng chính sách nha n sư  háp dãn đệ̉ thu 

hút đươ c nguòn nha n lư c có tay nghệ̀ cao, cu  thệ̉ như sau: 

Chính sách lương thưởng: Co ng ty chi trả lương, thưởng phù hơ p với các quy đi nh của Nhà nước nhàm 

ta o điệ̀u kiệ  n cho người lao đo  ng cải thiệ  n đươ c cả vệ̀ ma  t va  t chát lãn tinh thàn, từ đó nha n việ n có thệ̉ 

cóng hiệ́n tói đa cho sư  phát triệ̉n chung của SED. 

Chính sách đào tạo: Co ng tác đào ta o cũng đươ c co ng ty coi tro ng. Quá trình tuyệ̉n du ng đươ c cho n lo c 

mo  t cách co ng bàng, kĩ lưỡng nhàm tuyệ̉n du ng đươ c những con người có chuyệ n mo n, ta m huyệ́t với 

nghệ̀. Khi ứng việ n trúng tuyệ̉n, ho  sệ̃ đươ c đào ta o nghiệ  p vu  mo  t cách bài bản, chuyệ n nghiệ  p. Ngoài 

ra, các cán bo   có na ng lư c, trình đo   cao đươ c Co ng ty ta o điệ̀u kiệ  n đệ̉ na ng cao chuyệ n mo n, tay nghệ̀ 

nhàm đáp ứng nhu càu của Co ng ty. 

Chính sách phúc lợi: Đói với cán bo   nha n việ n ký hơ p đòng từ 01 na m trở lệ n, co ng ty đệ̀u đa ng ký chệ́ 

đo   Bảo hiệ̉m xã ho  i thệo đúng quy đi nh của Nhà nước. Đòng thời, người lao đo  ng cũng đươ c hõ trơ  các 

khoản phu  cáp, trang bi  đày đủ co ng cu  bảo ho   lao đo  ng, đảm bảo mo i trường làm việ  c an toàn, sa ch sệ̃. 

Trong trường hơ p nha n việ n có thành tích tót trong quá trình kinh doanh sản xuát, Co ng ty sệ̃ tỏ chức 

khện thưởng, khích lệ   đói với từng cá nha n. Ngoài ra còn tỏ chức các hoa t đo  ng ta  ng quà cho con ệm cán 

bo   nha n việ n trong các di p lệ̃ đa  c biệ  t như Quóc tệ́ thiệ́u nhi, Tệ́t trung thu… 

Chính sách liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương 

TT Nội dung Tiền mặt (Đồng) 

1 
Tặng quà Tết cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tiền 

Giang 
25.000.000 

2 Tặng quà cho các hộ nghèo ở phường Tăng Nhơn Phú, quận 9 10.000.000 

3 Tặng quà cho các hộ nghèo ở phường Hiệp Phú, quận 9 5.000.000 

4 Tặng quà cho các hộ nghèo ở phường 7, quận Bình Thạnh 5.000.000 

5 Hỗ trợ Đoàn TN - Hội CBB thực hiện CTXH Tết 5.000.000 

6 Tặng sách giáo khoa cho các đơn vị hành chính 12.662.850 

7 Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Đoàn thanh niên 6.000.000 

 Tổng cộng 68.662.850 
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Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Công tác kế hoạch bản thảo năm 2017 

Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện TH/KH  

Bản thảo mới Bản 48 86 179% 

Bản thảo tái bản Bản 162 164 101% 

Tổng cộng Bản 210 230 110% 

 

Đầu năm 2017, Công ty tiến hành xây dựng công tác kế họach bản thảo căn cứ thực tế kết quả thực hiện năm 

2016 và dự báo tình hình thị trường năm 2017. Theo đó, SED dự kiến sẽ xây dựng 48 bản thảo mới, và tái bản 

162 bản thảo các sản phẩm hiện có của Công ty. Căn cứ kế hoạch được đề ra, bộ phận phụ trách triển khai thực 

hiện kế hoạch công tác theo đúng yêu cầu của Công ty. Kết quả thực hiện của năm 2017, SED đã xây dựng mới 

86 bản thảo vượt 79% so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, ngoài các bản thảo dự kiến được xây dựng theo kế hoạch, 

Công ty phát triển thêm một số bản thảo mới nhằm tạo thêm giá trị gia tăng cho Công ty. Bản thảo được tái bản 

là 164 bản đạt 101% kế hoạch đề ra.  

So với cùng kỳ năm 2016, số lượng bản thảo mới đã tăng 197%. Đây là một con số vô cùng ấn tượng. Hơn thế 

nữa, số lượng bản thảo tái bản lại gia tăng gần 8%. Tổng kết năm 2017, công tác kế hoạch bản thảo đã hoàn 

thành vượt chỉ tiêu 10% so với kế hoạch đề ra và tăng trường 27% so với năm 2016. 
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  Tiến độ nhập kho năm 2017 

ĐVT: bản 

Mảng Sách Kế Hoạch Thực hiện 

Tỉ Lệ (%) 

TH/KH 
So sánh 

năm 2016 

Sách bổ trợ 29.207.000 26.996.000 92% 88% 

VBT Tiểu học 22.543.000 20.605.000 91% 87% 

Sách bổ trợ THCS 5.487.000 4.963.000 90% 84% 

Sách bổ trợ THPT 1.177.000 1.428.000 121% 109% 

Sách tự chọn 2.500.000 2.866.150 115% 79% 

Tiểu học 1.605.000 1.877.000 117% 79% 

THCS 680.000 835.150 123% 88% 

THPT 215.000 154.000 72% 51% 

Sách tham khảo 6.820.000 4.348.980 64% 98% 

Sách VNEN 3.200.000 3.462.100 108% 81% 

Lịch Bloc 66.000 66.000 100% 99% 

Tổng cộng 41.727.000 37.673.230 90% 87% 

Công ty chủ động triển khai in, nhập kho đầy đủ, đồng bộ, đáp ứng nguồn hàng hóa kịp thời, phục vụ tốt công 

tác phát hành trong mùa khai giảng năm học 2017 – 2018. Công tác quản lý hàng hóa tại kho và cửa hàng được 

nâng cao, việc kiểm tra chặt chẽ không để xảy ra tình trạng thất thoát hàng hóa. 
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Phát hành Sách bài tập, Sách tham khảo, Sách giáo khoa và các ấn phẩm khác năm 2017 

ĐVT: bản 

Loại sách Kế hoạch Thực hiện 
Tỷ lệ (%) 

TH/KH TH/CK 

 Sách bổ trợ 33.000.000 28.912.969 88% 88% 

 Tiểu học 26.150.000 21.733.691 83% 86% 

 THCS 5.600.000 5.038.956 90% 91% 

 THPT 1.250.000 1.320.322 106% 106% 

 Cửa hàng - 820.000 - - 

 Sách tự chọn 2.700.000 2.957.723 110% 102% 

 Let's learn English 3,4,5 120.000 90.084 75% 50% 

 Tiếng Anh 3,4,5 1.673.000 1.711.756 102% 94% 

 Tiếng Anh 6 - 9 688.000 895.699 130% 127% 

 Tiếng Anh 10 - 12 219.000 260.184 119% 148% 

Sách tham khảo 6.700.000 8.111.932 121% 108% 

Sách VNEN 3.200.000 4.291.378 134% 84% 

Tổng cộng 45.600.000 44.274.002 97% 91% 

 

Trong năm 2017, dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường, cùng với tiến độ in và nhập kho các đầu sách, Công 

ty đã chủ động linh hoạt đưa ra các kế hoạch phát hành cụ thể cho từng loại. Để tránh tình trạng cung vượt cầu, 

hàng tồn kho ứ đọng, hư hỏng, lỗi thời dẫn đến phải trích lập dự phòng nên dựa theo tình hình thực tế, Công ty 

đã linh động điều chỉnh kế hoạch phát hành, đãn đến kết quả thực hiện của Công ty có sai khác so với chỉ tiêu 

đưa ra từ đầu năm. 
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  Những kết quả đạt được trong năm 2017 

Công ty đã tổ chức thực hiện tốt kế hoạch SXKD 2017. Cán bộ nhân viên Công ty ngày càng chuyên nghiệp và 

bản lĩnh hơn, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Hơn thế nữa, khả năng xử lý công việc đáp ứng được yêu 

cầu ngày càng cao của Ban Lãnh đạo Công ty. 

Năm 2017, Công ty đã hoàn thành nhiều công việc quan trọng: khai thác và phát hành được một số đề tài, bản 

thảo mới và tái bản. Kiện toàn tổ chức, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy trình làm việc tại hầu hết các bộ 

phận, tiến hành các thủ tục mua đất làm kho hàng. Công tác tài chính, kế toán rõ ràng, chính xác, uy tín mang 

lại hiệu quả cao trong nhu cầu về vốn cho việc sản xuất kinh doanh của công ty. Thường xuyên liên lạc, trao 

đổi với khách hàng để tìm hiểu tình hình tiêu thụ, chính sách bán hàng của từng đại lý và củng cố vững chắc 

mạng lưới bán hàng. Luôn đảm bảo đầy đủ các chính sách, quyền lợi đối với Người lao động theo đúng thỏa 

ước lao động đề ra. Nhiệt tình đóng góp và tham gia đầy đủ các công tác xã hội từ thiện, các hoạt động thể thao 

văn nghệ theo chỉ đạo của NXBGDVN và NXBGD tại TPHCM tổ chức. 
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Tình hình tài chính 

Tình hình tài sản 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 
TH 2017/ 
TH 2016 

Tỷ trọng 
năm 2016 

Tỷ trọng 
năm 2017 

Tài sản ngắn hạn 217.862 296.409 36,05% 77,38% 86,18% 

Tài sản dài hạn 63.689 47.548 -25,34% 22,62% 13,82% 

Tổng tài sản 281.551 343.957 22,17% 100% 100% 

  

 

Là DN hoạt động trong lĩnh vực thương mại, cơ cấu tài sản của SED với tỷ trọng phần lớn là tài sản 

ngắn hạn. Trong năm 2017, cơ cấu tài sản có thay đổi đáng kể, tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng từ 

77,38% lên 86,18%, tương ứng tài sản dài hạn giảm từ 22,62% còn 13,82%, do kế hoạch thoái 

vốn ở các Công ty mà đơn vị đang đầu tư dài hạn. Năm 2017, tổng tài sản công ty tăng 22,17%,  

mức tăng cũng chủ yếu đến từ tài sản ngắn hạn, cụ thể là hai khoản mục tiền, tương đương tiền và 

hàng tồn kho.  

Cơ cấu tài sản ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn năm 2017 tăng đáng kể, tăng 36,05% so với năm 

2016. Trong đó, đóng góp vào mức tăng là hai khoản mục: tiền và các khoản tương đương tiền, 

hàng tồn kho. Do việc thay đổi, cải cách trong chương trình giáo dục dẫn đến việc cập nhật, sửa 

đổi nội dung SGK, STK,… dẫn đến những bản cũ không còn phù hợp, bị tồn đọng. Tuy nhiên, Công 

ty sẽ lưu ý và quan tâm đúng mức đến vấn đề quản trị hàng tồn kho, hạn chế đến mức tối đa xảy 

ra việc ứ đọng, khó tiêu thụ dẫn đến phải trích lập dự phòng. 

Cơ cấu tài sản dài hạn: Tỷ trọng và giá trị của các khoản mục thuộc tài sản dài hạn không có sự 

thay đổi đáng kể, ngoại trừ các khoản mục đầu tư tài chính dài hạn. Trong năm 2017, với kế hoạch 

thoái vốn đã được thông qua, Công ty đã giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Xuất bản – Thiết bị 

Giáo dục Việt Nam xuống còn 5,52%, tương đương giảm 6 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện 

trích lập dự phòng 7,3 tỷ đồng của khoản đầu tư góp  vốn vào CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục. Vì 

vậy, tài sản dài hạn năm 2017 giảm 25,34% so với cùng kỳ năm 2016.  
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Tình hình nợ phải trả 

ĐVT: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 
TH 2017/ TH 

2016 

Nợ ngắn hạn 103.728 136.032 31,14% 

Nợ dài hạn - - - 

Tổng nợ phải trả 103.728 136.032 31,14% 

 

Cơ cấu nợ phải trả của Công ty hoàn toàn là nợ ngắn hạn. Trong năm 2017, nợ phải trả của Công ty tăng 

31,14% so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, mức tăng chủ yếu đến từ 2 khoản mục: khoản phải trả cho 

người bán và khoản vay ngân hàng ngắn hạn. Trong đó, với khoản phải trả tăng thêm 28,4 tỷ đồng từ 

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội, và các khoản vay thêm ở 2 ngân hàng HSBC và Standard 

Chartered nhằm bổ sung vốn lưu động là các nguyên do chính dẫn đến nợ phải trả trong năm tăng. 
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  Kế hoạch phát triển trong tương lai 

Nhiệm vụ trọng tâm 

- Xây dựng kế hoạch đề tài, kế hoạch phát hành, kế hoạch in – nhập kho năm 2018. 

- Đẩy mạnh phát hành các bộ Sách tham khảo trọng tâm và Sách tham khảo khai thác nguồn 

khác. 

- Đảm bảo cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời Sách bổ trợ, Sách tự chọn và Sách tham khảo 

phục vụ năm học 2018 – 2019, không để xảy ra tình trạng thiếu và sốt sách trong khu vực. 

- Củng cố và phát triển thị trường đối với sách Express, Tin học, Tiếng Anh và các bộ Sách tham 

khảo trọng tâm thông qua các đợt tập huấn. 

- Tiếp tục khai thác các đề tài sách tham khảo liên kết với các Sở GD và ĐT góp phần làm phong 

phú đề tài của Công ty. 

- Tiếp tục chuẩn bị mọi điều kiện để đáp ứng tốt khi có chương trình SGK mới. 

- Thực hiện chăm sóc khách hàng, chủ động lên lịch thu hồi nợ và khuyến khích khách hàng 

trả nợ đúng thời hạn. 

 

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 

STT Nội dung Đơn vị tính Kế hoạch 2018 

1 

Nhập kho 

 Sách bổ trợ 

 Sách tự chọn 

 Sách tham khảo 

 Sách VNEN 

Bản 

36.660.000 

23.230.000 

2.350.000 

7.880.000 

3.200.000 

2 

Phát hành 

 Sách bổ trợ 

 Sách tự chọn 

 Sách tham khảo 

 Sách VNEN 

Bản 

41.800.000 

27.900.000 

2.820.000 

7.880.000 

3.200.000 

3 Doanh thu Tỷ đồng 470 

4 Lợi nhuận Tỷ đồng 41,5 
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  Biện pháp triển khai cụ thể các phòng chức năng 

 

Công tác Khai thác thị trường 

 Hỗ trợ Công tác phát hành, giới thiệu các bộ sách ôn thi đến 26 Sở GD và ĐT. 

 Giới thiệu bộ sách Spark, Smart đến 24 Phòng GD và ĐT trên địa bàn TP.HCM. 

 Tổ chức cho Biên tập viên, nhân viên thị trường đi thực tế, dự giờ tại các địa phương. Rà soát, đánh giá, nâng 

cao toàn bộ sách tham khảo trọng tâm của Công ty tổ chức bản thảo cả về nội dung, thiết kế mỹ thuật. 

 Thu hồi nợ từ các sở, Phòng GD và ĐT do phòng KT-TC phụ trách. 

Công tác Kế hoạch – Kinh doanh 

 Triển khai kế hoạch kiện toàn nhân sự theo định hướng phân công địa bàn phụ trách cho CBCNV tiếp thị và 

kinh doanh. Tổ chức tập huấn cho nhân viên kinh doanh để hiểu rõ mọi sản phẩm của Công ty khi đi tiếp thị tới 

mọi đối tượng khách hàng. 

 Nắm bắt thị trường, xây dựng kế hoạch phù hợp để đảm bảo chủ động cung ứng sách bổ trợ kịp thời, không để 

xảy ra thiếu sách cục bộ trong khu vực. 

 Hoàn thiện chính sách bán hàng 2018, lập HĐKT 2018 với các công ty sách, phân loại xếp hạng đối tác, chuẩn 

bị Hội nghị khách hàng khối Công ty sách. 

 Tiếp tục tìm hiểu thông tin thị trường về tình hình sử dụng các loại sách Tiếng Anh, sách FF tại TP.HCM và các 

tỉnh phía nam. Phối hợp với phòng Thị trường lên kế hoạch tập huấn tại địa phương.  

 Hỗ trợ hoạt động của 2 cửa hàng sách. Chủ động chào bán khai thác nguồn hàng. Triển khai chương trình bán 

hàng lưu động đến các trường học và bán sách giảm giá tại 2 cửa hàng. 

Công tác Quản lý In  

 Tiếp tục rà soát và bổ sung, thay mới đối với một số chế bản sử dụng lâu năm, không đạt yêu cầu, đảm bảo chất 

lượng in và nhập kho. 

 Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát chất lượng in sách tại các nhà in. 

 Xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư và chủ động ra quyết định in gia công đối với những tựa sách không đưa 

vào thầu. 
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Công tác kho vận 

 Sắp xếp các tựa sách, vật tư nhập vào kho gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối hàng hóa. 

 Giao nhận hàng hóa rõ ràng và chính xác theo đúng chứng từ với khách hàng. 

 Thường xuyên kiểm tra chất lượng sách trước khi nhập – xuất kho. 

 Tổ chức công tác quản lý tài sản cơ sở vật chất của kho đảm bảo an toàn không bị hư hao mất mát, nâng cao ý 

thức và thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy. 

Công tác tài chính 

 Hoàn thiện phương án chi trả lương theo hướng đảm bảo công bằng và theo mức độ đóng góp, hiệu quả công 

việc của từng CBNV để đưa vào áp dụng từ 01/04/2018 

 Đàm bảo đủ vốn trong kinh doanh, công khai minh bạch tình hình tài chính trong đơn vị  

 Quản lý chặt chẽ tiền vốn, vật tư, hàng hóa tại đơn vị, tăng cường đôn đốc thu hồi công nợ tránh rủi ro, thất 

thoát. 

 Vận dụng linh hoạt các chính sách, cơ chế, tạo điều kiện cho các phòng hoạt dộng tốt nhiệm vụ được giao. 

 Chỉ tiêu: 

 Tổng doanh thu: 470 tỷ dồng 

 Lợi nhuận: 41,5 tỷ đồng 

Công tác Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp 

 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình phối hợp công việc tại các bộ phận để đảm bảo mọi công việc của Công 

ty được thông suốt và có hiệu quả. 

 Hoàn tất các thủ tục mua mặt bằng và triển khai phương án xây dựng Kho hàng để đưa vào sử dụng trong 

T12/2018. 

 Xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, thực hành tiết kiệm trong các hoạt động của Công ty. 

 Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước, 

của NXBGDVN, của Công ty. 

 Thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Phòng chống bão lụt (PCBL). Chủ động phòng chống 

mọi rủi ro do thiên tai có thể xảy ra nhằm đảm bảo an toàn tài sản của Công ty 
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  B áo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về 

      môi trường và xã hội của Công ty 

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường 

SED là doanh nghiệp thương mại do đó quá trình hoạt động của Công ty không tác động trực tiếp đến môi 

trường. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất và kinh doanh Công ty nhất thiết cần sử dụng các yếu tố đầu 

vào như: xăng, dầu, điện, nước,… Vì thế, dù tác động không đáng kể nhưng SED luôn ý thức được việc hạn 

chế sử dụng các nguồn tài nguyên độc hại cũng như năng lượng này nhằm hạn chế tối đa các tác động xấu 

đến môi trường. 

Bên cạnh đó, Công ty sử dụng giấy làm nguyên vật liệu dùng để sản xuất. Quy trình sản xuất giấy cần sử 

dụng bột gỗ và các chất hoá học khác. Vì thế, có thể nói SED gián tiếp gây ra tác động đến môi trường thông 

qua các đơn vị cung cấp giấy cho Công ty. Do đó, Công ty đã tăng cường công tác quản lý về vấn đề nguồn 

cung nguyên liệu từ các doanh nghiệp cung ứng nhằm hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường. 

 

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động 

Chính sách tuyển dụng và đào tạo của SED được xây dựng và thực thi một cách linh hoạt và phù hợp với 

mục đích phát triển bền vững của Công ty. Nguồn nhân lực của Công ty phải đáp ứng được các tiêu chuẩn 

về năng lực, chuyên môn, kiến thức, để đảm bảo hoàn thành tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ được giao. 

SED xây dựng chính sách lương - thưởng - phúc lợi bảo đảm sự công bằng và phù hợp với tình hình hoạt 

động của Công ty, chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ công nhân viên và người lao động. 

Bên cạnh đó, các chế độ bảo hiểm như: BHXH, BHTN, BHYT,… luôn được Công ty hỗ trợ đầy đủ. Hơn thế 

nữa, cán bộ công nhân viên được thưởng nhân các dịp lễ, tết, thăm hỏi khi bị đau ốm, trợ cấp khi gặp hoàn 

cảnh khó khăn,… Tăng cường các hoạt động, phong trào văn hoá, thể dục - thể thao nhằm nâng cao tinh 

thần đoàn kết gắn bó giữa người lao động với Công ty. 
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Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương 

Ban Lãnh đạo Công ty luôn quan niệm rằng trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đang được xem như là một 

trong những chiến lược kinh doanh hàng đầu của doanh nghiệp hơn là những quy định hay từ thiện bắt 

buộc. Triển khai tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp không những sẽ giúp cho doanh nghiệp kinh 

doanh tốt mà còn hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những vấn đề mang tính chiến lược liên quan đến kinh 

doanh và các vấn đề xã hội. Do vậy, năm 2017 qua, Công ty đã tích cực thực hiện các hoạt động mang ý 

nghĩa phúc lợi xã hội cao như: Tặng quà Tết cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tiền Giang; các 

hộ nghèo ở phường Tăng Nhơn Phú (Quận 9); các hộ nghèo ở phường Hiệp Phú (Quận 9); các hộ nghèo ở 

phường 7 (Quận Bình Thạnh); Hỗ trợ Đoàn TN - Hội CBB thực hiện Công tác xã hội Tết; Tặng sách giáo 

khoa cho các đơn vị hành chính; Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Đoàn thanh niên. 
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BÁO CÁO CỦA 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty 

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban TGĐ 

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 
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Đ ánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty 

Công tác xuất bản: Năm 2017, Công ty đã hoàn thành nhiều công việc quan trọng như khai thác và phát hành 

được một số đề tài, bản thảo mới và tái bản với tỷ lệ thực vượt 79% kế hoạch đề ra, tăng 197% so với cùng 

kỳ năm trước. Đây là một mốc tăng ấn tượng của Công ty trong năm 2017, mặc dù tiến độ nhập kho và phát 

hành về tổng thể do nhiều vấn đề khách quan chưa được như kì vọng. 

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn tổ chức, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy trình 

làm việc tại hầu hết các bộ phận, tiến hành các thủ tục mua đất làm kho hàng. Thường xuyên thăm viếng 

khách hàng để tìm hiểu tình hình tiêu thụ, chính sách bán hàng của từng đại lý và củng cố vững chắc mạng 

lưới bán hàng. 

Công tác tài chính, kế toán: rõ ràng, chính xác, uy tín mang lại hiệu quả cao trong nhu cầu về vốn cho việc 

sản xuất kinh doanh của công ty. 

Công tác nhân sự: Luôn đảm bảo đầy đủ các chính sách, quyền lợi đối với Người lao động theo đúng thỏa 

ước lao động đề ra. 

Những việc cần lưu ý rút kinh nghiệm 

- Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên kinh doanh, tiếp thị, bán hàng để đáp 

ứng tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, tổ chức tốt hơn các phương án SXKD nhằm đạt được hiệu 

quả tối đa công việc. 

- Tình hình kho tàng hạn chế nên việc cất giữ hàng hóa gặp nhiều khó khăn. 

- Nạn sách in lậu vẫn tràn lan làm ảnh hưởng đến sản lượng phát hành Sách tham khảo, Sách tiếng Anh 

của Công ty, chưa có giải pháp tích cực để xử lý có hiệu quả. 
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Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị nhận thấy Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu, 

hỗ trợ Hội Đồng Quản trị, đưa ra những quyết sách, biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty giải 

quyết những khó khăn còn tồn. Minh chứng cho thấy là kết quả kinh doanh năm 2017 đạt được nhiều thành 

tựu cụ thể như: 

- Các chỉ tiêu tài chính như doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Công ty hoàn thành tốt kế hoạch 

ĐHĐCĐ đặt ra. Các chỉ số tài chính về khả năng thanh toán, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời đều 

ở mức ổn định. 

- Công tác quản lý chi phí được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo lợi nhuận vẫn giữ được ở mức cao 

song vẫn phù hợp với tình hình thực tế. 

- Công tác kiện toàn bộ máy nhân sự, chăm lo đời sống  người lao động về vật chất lẫn tinh thần được 

quan tâm đúng mực, mức lương, thưởng, các chế độ bảo hiểm của cán bộ Công ty cũng luôn đạt ở mức 

cao và duy trì tăng qua các năm. 

 

Đ ánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban TGĐ 
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Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

Hội đồng Quản trị nhận thấy tình hình kinh tế trong nước vẫn sẽ diễn biến theo chiều hướng tích cực. Bên 

cạnh đó, ngành giáo dục còn nhiều thay đổi do chính sách cải cách giáo dục của Nhà nước. Hội đồng Quản trị 

chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành chú trọng công các công tác sau: 

 

 

 

- Khai thác các đề tài có khả năng phát hành tốt, bổ sung chỉnh sửa nội dung những bản thảo trọng 

tâm, thúc đẩy khả năng phát hành. 

- In ấn, nhập kho đồng bộ, kịp thời phục vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát chất 

lượng in sách tại các nhà in. 

- Củng cố và phát triển song song hai bộ sách Tiếng Anh giáo khoa đề án 2020 và bộ Family & 

Friends Special Edition. 

- Nắm bắt thị trường, xây dựng kế hoạch phù hợp để đảm bảo chủ động cung ứng sách bổ trợ, sách 

tự chọn phục vụ năm học 2017 - 2018 kịp thời, không để xảy ra thiếu sách cục bộ trong khu vực. 

- Triển khai kế hoạch kiện toàn nhân sự theo định hướng phân công địa bàn phụ trách cho CBCNV 

tiếp thị và kinh doanh. Xây dựng và triển khai chính sách bán hàng phù hợp, linh hoạt để đảm bảo 

hiệu quả kinh doanh. 

- Tiếp tục giữ vững, ổn định, phát triển bền vững đối với hệ thống Công ty sách địa phương trên 

tinh thần “Hợp tác, chia sẻ, đảm bảo lợi ích hài hòa của hai bên”. Công ty là cầu nối xây dựng mối 

quan hệ gắn kết giữa Công ty với Sở Giáo dục tại địa phương. 

- Cùng với các đơn vị thành viên trong khu vực thực hiện tốt các chủ trương của NXBGDVN và 

NXBGD TP. Hồ Chí Minh. 

- Hoàn thiện phương án chi trả lương theo hướng đảm bảo công bằng và theo mức độ đóng góp, 

hiệu quả công việc của từng CBNV để đưa vào áp dụng từ 01/04/2018. Chú trọng mục tiêu phát 

triển bền vững có liên quan đến môi trường, xã hội trong đó lấy phát triển con người là mục tiêu 

trọng yếu. 
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Ươm mầm tri thức 
Nâng bước tương lai 
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QUẢN TRỊ CÔNG TY 
 

Hội đồng quản trị  

Ban Kiểm soát 

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, 

Ban TGĐ và BKS 
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  Hội đồng quản trị 

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị (tại ngày 31/12/2017) 

STT Thành viên Chức vụ 
Số lượng cổ phần 

 (CP) 
Tỷ lệ 

1 Trần Thị Kim Nhung Chủ tịch HĐQT 30.000 0,30% 

2 Lê Huy Phó chủ tịch HĐQT - - 

3 Ngô Trần Nha Thy Thành viên HĐQT 7.200 0,07% 

4 Lê Phương Mai Thành viên HĐQT 25.000 0,25% 

5 Trần Lê Quang Thành viên HĐQT - - 

 

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 

STT Thành viên HĐQT  Chức vụ  
Số buối họp 

HĐQT tham dự  
Tỷ lệ tham 

dự họp  
Lý do không  

tham dự 

1 Trần Thị Kim Nhung Chủ tịch 03/03 100%  

2 Lê Huy Phó chủ tịch 03/03 100%  

3 Ngô Trần Nha Thy Thành viên 03/03 100%  

4 Lê Phương Mai Thành viên  03/03 100%  

5 Trần Lê Quang Thành viên 03/03 100%  

 

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 

- HĐQT luôn tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản 

pháp luật liên quan. 

- HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất 

- kinh doanh của Công ty. 

- HĐQT thường xuyên giám sát Tổng Giám đốc: 

- Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị. 

- Trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và tài chính doanh nghiệp. 

- Xem xét các báo cáo kết quả kết quả kinh doanh hằng tháng, quý, năm. 

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

HĐQT không lập các tiểu ban. 
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Trong năm, HĐQT đã thông qua các Quyết định, Nghị quyết: 

(Chi tiết các Quyết định, Nghị quyết này đã được công bố trên website của Công ty) 

STT 
Số Nghị 

quyết/ Quyết 
định 

Ngày Nội dung 

1 52/NQ- HĐQT 15/02/2017 

Điều 1: Tổ chức Đại hội cổ đông 2017: 

Điều 2: Tổ chức nhân sự 

Điều 3: Mua xe ô tô 8-10 chỗ: 

Điều 4: HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định các 

vấn đề liên quan. 

Điều 5: Tổ chức thực hiện. 

2 
125/NQ-

HĐQT 
05/04/2017 

1. Thông qua tiến độ thực hiện kế hoạch quý I/2017: 

2. Thông qua việc thực hiện kế hoạch quý II/2017: 

3. Thông qua việc dời ngày Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ 2012-

2017: 

4. Hội đồng Quản trị: Uỷ quyền cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ 

tục chuẩn bị Đại hội, sau khi có văn bản chấp thuận của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư TPHCM. 

3 
158/NQ-

HĐQT 
27/04/2017 

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2012-2017) 

Điều 2: Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ 

đông 2017 là 29/03/2017. 

Điều 3: Giao ông Xà Thiệu Hoàng, Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các cá nhân, đơn vị liên quan thực 

hiện chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017. 

4 
183/NQ-

HĐQT 
12/05/2017 

Điều 1: Đơn giá tiền lương 2016 

Điều 2: Phân bổ chi phí Bảo hiểm nhân thọ 

Điều 3: HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc và kế toán trưởng công ty 

phối hợp với công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC để điều chỉnh 

các thay đổi trên theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. 

5 
191/NQ-

HĐQT 
16/05/2017 

Hội đồng Quản trị điều chỉnh các văn bản liên quan trình Đại hội cổ 

đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển 

Giáo dục Phương Nam như sau: 

1. Điều chỉnh báo cáo tài chính 2016 

2. Các văn bản trình Đại hội cổ đông công ty 

3. Công tác nhân sự 

6 
214/NQ-

HĐQT 
23/05/2017 

Điều 1: HĐQT thông qua các văn bản đã được chỉnh sửa trình ĐHCĐ 

công ty theo danh mục sau 

Điều 2: Nhân sự ban điều hành và các tiểu ban phục vụ Đại hội 

Điều 3: Về nhân sự tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 

7 
221/NQ-

HĐQT 
26/05/2017 

Điều 1: Thống nhất danh sách Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban 
điều hành công ty  

Điều 2.  Các Ông/Bà: Ủy viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 
Ban kiểm soát, các Trưởng phòng Công  ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
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STT 
Số Nghị 

quyết/ Quyết 
định 

Ngày Nội dung 

triển Giáo dục Phương Nam và các ông có tên ở Điều 1 chịu trách 
nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.  

8 07/NQ-HĐQT 14/06/2017 

Hội đồng Quản trị nhất trị thông qua các nội dung trong Tờ trình số 

269/CV/05-HĐQT với các vấn đề sau: 

Vấn đề 1:  Thoái hoá vốn tại CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục  (mã 

chứng khoán EFI):  

Vấn đề 2: Chọn công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm 

toán cho công ty năm 2017. 

Vấn đề 3: Thù lao HĐQT và ban Kiểm soát. 

Vấn đề 4: Đầu tư trụ sở văn phòng công ty. 

9 09/NQ-HĐQT 04/07/2017 

Vấn đề 1: Về kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh quý II/2017 của 

công ty. 

Vấn đề 2: Về việc tìm thuê kho chứa hàng hoá. 

10 11/NQ-HĐQT 21/09/2017 

Điều 1: Thống nhất việc thoái vốn tại các Công ty và Dự án sau: 

1. CTCP Đầu tư xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam 

2. CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục 

3. Dự án 104 Mai Thị Lựu 

Điều 2: Giao cho Ban Điều hành Công ty tiến hành thủ tục theo đúng 

các quy định hiện hành và bảo toàn vốn đã đầu tư 

11 14/NQ-HĐQT 02/10/2017 

Vấn đề 1: Về kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh quý III/2017 của 

Công ty. 

Vấn đề 2: Đối với việc tìm mua mặt bằng kho chứa hàng hóa. 

12 15/NQ-HĐQT 12/12/2017 

Điều 1: Chi tạm ứng cổ tức năm 2017 của CTCP Đầu tư & Phát triển 

Giáo dục Phương Nam bằng tiền với mức 1.800đồng/cổ phần (tương 

đương với 18% mệnh giá cổ phần) 

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thông báo cho Trung tâm Lưu 

ký chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để chốt danh sách 

cổ đông và thực hiện cho trả tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định 

hiện hành. 

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát, Ban Điều hành 

và Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

13 02/NQ-HĐQT 02/01/2018 

Vấn đề 1: Về kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh quý IV và cả năm 

2017. 

Vấn đề 2: Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 

- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2018. 

Vấn đề 3: Về việc mua đất và xây dựng kho hàng hóa của Công ty 

- Hội đồng quản trị hoàn toàn nhất trí thông qua các thủ tục mua đất 

tại khu Công nghiệp Tân Phú Trung, quận 12, TPHCM. Đồng thời đề 

nghị Ban điều hành Công ty nhanh chóng triển khai phương án xây 

dựng kho để kịp thời đưa vào sử dụng cuối năm 2018. 
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Ban kiểm soát 

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát  

STT Thành viên Chức vụ Số lượng cổ phần (CP) Tỷ lệ 

1 Nguyễn Thị Chanh Trưởng BKS 8.000 0,08% 

2 Đỗ Thị Phương Thảo Thành viên BKS 3.000 0,03% 

3 Đoàn Xuân Linh Thành viên BKS - - 

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, hoạt động theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công 

ty. Các thành viên Ban Kiểm soát có chuyên môn và công tác trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tài chính 

nên có điều kiện để tiếp cận thực tế sản xuất kinh doanh, thực hiện chức năng kiểm soát việc chấp hành 

Điều lệ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông, Quy chế tài chính tại Công ty. 

Kết quả Kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Kiểm soát 

Như thường lệ, Ban Kiểm soát cũng đã đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2017 

và thẩm định, kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của Báo cáo tài chính năm 2017 để báo cáo trước Đại 

hội cổ đông. 

Kết quả đánh giá chung của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động của Công ty cụ thể như sau: 

- Ban lãnh đạo, Ban điều hành Công ty tổ chức hoạt động theo đúng quy định, công tác sản xuất kinh 

doanh được triển khai theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông, mang lại 

hiệu quả thiết thực cho Công ty. 

- Công tác tài chính được hạch toán rõ ràng minh bạch và được đánh giá cao. Báo cáo tài chính là tài liệu 

tham mưu hiệu quả cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty. 

Tuy nhiên, Ban kiểm soát cũng đưa ra một số kiến nghị nhằm ngày càng hoàn thiện công tác quản lý cũng 

như sản xuất kinh doanh của Công ty: 

- Công tác quản lý công nợ cần được đẩy mạnh. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn cũng cần ban lãnh đạo 

Công ty có kế hoạch sử dụng hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty. 

- Các công trình cao ốc văn phòng đã hoàn tất cần được khai thác triệt để. 
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Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành  

- Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT và ban Tổng giám đốc 

Công ty trong việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, công 

tác quản trị doanh nghiệp trong các cuộc họp Hội đồng quản trị cũng như các cuộc họp của Ban 

kiểm soát. 

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện tốt 

chức năng kiểm tra, giám sát của mình. Cử các cán bộ chủ chốt của Công ty tham gia các cuộc họp 

của Ban kiểm soát để báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính, giải trình đầy đủ khi có 

yêu cầu. 

Kế hoạch hoạt động năm 2018 của ban kiểm soát 

Tăng cường vai trò của Ban kiểm soát; thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công 

ty, tập trung vào những nội dung chính sau: 

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các nội dung khác theo nghị 

quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT. 

- Kiểm soát một số nội dung cụ thể trong công tác quản lý tài chính và tình hình thực hiện các Quy chế 

quản lý kinh doanh, tài chính, công nợ của Công ty. 

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017, các báo cáo tài chính hàng quý năm 2018 của Công ty. Hàng 

quý lập báo cáo đánh giá hoạt động trong kỳ và đề xuất kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về công tác 

quản trị tại Công ty 

- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 

2018 của Công ty. 

- Phối hợp với các phòng chức năng kiểm tra một số nội dung cụ thể trong hoạt động của các đơn vị trực 

thuộc 

- Tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi Điều lệ Công ty và quy chế quản trị nội bộ của Công ty. 
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  C ác giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, 

Ban TGĐ và BKS 

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích 

ĐVT: đồng 

STT Họ và tên Lương Thưởng 

1 Hội đồng quản trị   

  Bà Trần Thị Kim Nhung 70.000.000 11.111.110 

  Ông Lê Huy 56.000.000 7.777.777 

  Bà Lê Phương Mai 72.000.000 195.555.555 

  Ông Ngô Trần Nha Thy 42.000.000 7.777.777 

  Ông Trần Lê Quang 42.000.000 7.777.777 

2 Ban kiểm soát   

  Bà Nguyễn Thị Chanh 14.500.000 25.000.000 

  Bà Đỗ Thị Phương Thảo 7.000.000  

  Ông Đoàn Xuân Linh 7.000.000  

3 Ban điều hành   

  Ông Lê Huy 353.094.000 5.000.000 

  Bà Mai Ngọc Liên 750.628.000 141.500.000 

  Bà Ngô Trần Nha Thy 749.028.000 141.500.000 

 

 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan 

(tính đến 31/12/2017) 

Người thực hiện giao dịch 
Quan hệ với 

Công ty 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ Lý do tăng 

giảm 
Số cổ phiếu Tỷ lệ 

AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) Cổ đông lớn 502.000 5,02% Mua 

 

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ không có 
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Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty 

Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và các 

tiêu chí nhằm đảm bảo được hoạt động của Công ty một cách suôn sẻ nhất; theo đuổi các mục 

tiêu vì lợi ích của công ty và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát 

hoạt động của công ty một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các nguồn lực một 

cách tốt nhất. Ngoài ra, Công ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng 

quản trị và Ban giám đốc thông qua việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, 

các cơ quan liên quan và các lớp học quản trị công ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng 

cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, 

nhà đầu tư.  
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
KIỂM TOÁN NĂM 2017 

 

Ý kiến kiểm toán 

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 
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Đà Nẵng, ngày 07 tháng 03 năm 2018 
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CHỮ KÝ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

 

 

 

 

 

Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2018 
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