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Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giao dục Phương Nam 
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giao dục Phương Nam
Tên Tiếng Anh: Phuong Nam Education Investment and Development Joint Stock Company
Mã cổ phiếu: SED
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Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 4103006644 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ 
Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/05/2007, thay đổi lần thứ bảy ngày 29/06/2017 và mã số doanh nghiệp   
hiện nay là 0304952106.
Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng 
Vốn chủ sở hữu: 207.924.882.370 đồng
Trụ sở chính: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại: (028) 73 035 556
Fax: (028) 38 305 002
Website: www.phuongnam.edu.vn
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2007
Ngày 23/03/2007, Công ty Cổ  phần Đầu tư và 
Phát triển Giáo dục Phương Nam được thành lập 
theo Quyết định số 309/QĐ-UB của Nhà xuất bản 
Giáo dục.
Ngày 09/05/2007, Công ty được Sở Kế hoạch 
và Đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng  nhận đăng ký 
kinh doanh số 0304952106.

2009
Ngày 19/08/2009, Công ty được chính 
thức niêm yết theo quyết định số 458/
QĐSGDHN của Sở giao dịch chứng 
khoán Hà Nội.

QUÁ TRÌNH  HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2016
Ngày 07/03/2016, chuyển nhượng 
toàn bộ số lượng cổ phần nắm giữ trong 
Công ty CP Thiết bị Giáo dục 2  cho 
Công ty TNHH Đầu tư Bất Động Sản Bến 
Thành với tổng giá trị chuyển nhượng 
là 40.837.716.000 đồng.

2015
Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ 
phiếu tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.
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GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU

• Bằng khen “Đạt thành tích xuất sắc từ năm 2009 -2013” của chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng.

• Bằng khen “Đã có thành tích tốt trong công tác từ năm 2008-2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ 

nghĩa 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 & Đào tạo Phạm Vũ Luận.

• Bằng khen “Tổ chức và tham gia tốt Hội chợ triển lãm Sách Thiết Bị Giáo Dục năm 2008” và bằng khen “Đã tích 

cực tham gia “Ngày hội Giáo dục Phát triển TP. HCM” năm 2009” của Giám đốc Sở Giáo dục & đào tạo TPHCM.

• Bằng khen năm 2010 và năm 2011 “Đã có thành tích tham gia Ngày hội Giáo dục Phát triển TP.HCM góp phần 

tích cực xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục & đào tạo TP.HCM” của Chủ tịch UBND TP.HCM.

• Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi Lễ tuyên dương các tổ chức - cá nhân thực hiện 

tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2017.

             “ Tập thể
 Lao động suất sắc “ “Cúp đặc biệt xuất sắc”

Do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

• Đại lý phát hành sách báo, tạp chí

• Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi 

của máy vi tính)

•  In bao bì; sản xuất văn phòng phẩm, giấy và lịch

• Dịch vụ in ấn, đóng bìa gáy sách, mạ vàng, nhuộm màu bìa sách

• Mua bán sách, tạp chí, băng dĩa

• Sản xuất băng dĩa từ tính, quang học vào sao chép băng ghi

• Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

• Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác

• Tư vấn và cung cấp dịch vụ biên soạn, biên tập sách tư và vấn du học

• Tư vấn đầu tư ( trừ tư vấn tài chính và kế toán )

• Kinh doanh bất động sản 

• Thiết kế đồ họa, tạo mẫu (trừ thiết kế công trình xây dựng) 

• Dịch thuật



Báo cáo thường niên 2018 Thông tin chung  

1312 1312
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

•    Về sản phẩm: đảm bảo về cả chất lượng và số lượng của các sản phẩm như: sách, vở, thiết bị giáo dục… Hơn 
thế nữa, gia tăng sản phẩm mới bao gồm sách điện tử và các công cụ bổ trợ nhằm đa dạng hóa các sản phẩm 
của công ty.

•    Về công tác thị trường: khẳng định vị thế hiện tại của Công ty, duy trì thế mạnh cung ứng các sản phẩm 
giáo dục phổ thông, phát triển thêm khách hàng mới, địa bàn, đối tượng mới. Bên cạnh đó, Công ty cần khảo 
sát , nghiên cứu và ứng dụng  chính sách kinh doanh hợp lý để đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước để xử lý quyết liệt đối với nạn in lậu, đồng thời nghiên cứu 
và đưa ra các giải   pháp công nghệ nhằm hạn chế việc in lậu

Định hướng
Phát triển ổn định bền vững, mở rông địa bàn kinh doanh trên cả nước.
Đảm bảo gia tăng giá trị doanh nghiêp và duy trì lợi ích của cổ đông.
Nhằm thực hiện đươc các mục tiêu đã đề ra, Công ty đã có những chính sách cụ thể như sau:

Trong trung hạn
• Tiếp tục tập trung phát triển những ngành nghề chủ đạo hiện có của Công ty theo chiều sâu.
• Chuẩn bị mọi nguồn lực về tài chính, cơ cấu lại bộ máy nhân sự nhằm đáp ứng được xu thế thị trường cũng 

như nắm bắt những thay đổi, bổ sung về chương trình học và sách giáo khoa dự kiến diễn ra trong giai đoạn 
từ năm 2019 – 2025.

• Tìm kiếm, phát triển đội ngũ tác giả, cộng tác viên để tổ chức bản thảo sách tham khảo mới.
• Chọn lọc, biên tâp, chỉnh sửa bản thảo của sách tham khảo hiện có, tiếp cận chương trình sách giáo khoa mới. 

Hơn thế nữa, Công ty sẽ liên kết với biên tập viên của các công ty dịch vụ xuất bản Giáo dục các miền trong 
hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để điều chỉnh thiết kế, nội dung cho phù hợp với chương trình học 
và phương pháp giảng dạy mới.

• Mở rộng, phát triển mạng lưới phát hành, có chính sách ưu đãi đối với những đối tác, đại lý, khách hàng chiến 
lược; song song đó đẩy mạnh hệ thống bán lẻ thông qua các cửa hàng địa phương bằng hình thức ký gửi sách, 
đặt gian hàng sách…

• Quản lý chặt chẻ nguồn hàng, giảm thiểu hàng tồn kho vào cuối năm.
• Cập nhật văn hóa thế giới là công việc SEDIDCO cần theo sát; không để sản phẩm của Công ty trở nên lạc hậu, 

không còn phù hợp với trình độ văn hóa ngày càng phát triển cao của cộng đồng.

Trong dài hạn
• Họat động kinh doanh của Công ty gắn kết chặt chẽ với nền giáo dục Viêt Nam, nên mục tiêu cũng như định 

hướng phát triển của SEDIDCO luôn song hành cùng các chính sách phát triển giáo dục của Nhà nước, đặt 
các vấn đề đó lên hàng đầu. Nhờ vậy, Công ty sẽ xây dựng được các sản phẩm phù hợp với định hướng phát 
triển chung.

• Xác định con 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 SEDIDCO.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
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CÁC MỤC TIÊU ĐỐI VỚI 
MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI VÀ 
NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG  TY

• Là một mắc xích trong hệ thống giáo dục Việt Nam, Công ty theo đuổi chính sách 
cung cấp và xuất bản những cuốn sách đảm bảo cả về nội dung lẫn hình thức, để 
góp phần vào sự phát triển văn hóa, giáo dục của người Việt Nam.

• Chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng: hàng năm công ty trích ra một phần lợi nhuận 
nhằm chia sẻ gánh nặng xã hội thông qua các hoạt động từ thiện, cải thiện đời 
sống cho các đối tượng phù hợp. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức và tài trợ các 
hội thi, chương trình văn hóa để gây quỹ khuyến học dành cho những cá nhân có 
thành tích xuất sắc, vượt khó trong học tập

• 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.

• Tăng tỷ lệ sử dụng các nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm 
tái chế nhằm giảm bớt chất thải gây hại cho môi trường.

• Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao 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.

• Công ty luôn đảm bảo cán bộ công nhân viên được chăm 
lo đầy đủ về vật chất, sức khỏe, tinh thần.

MÔI TRƯỜNG

NGƯỜI LAO ĐỘNG

XÃ HỘI
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1918 1918        RỦI RO
RỦI RO KINH TẾ
Theo tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưỏng GDP 
của Việt Nam năm 2018 tăng 7,08%, cao hơn mức 
6,81% của cùng kỳ năm 2017 và vượt chỉ tiêu kế 
hoạch đặt ra là 6,7%. Đồng thơi, lạm phát tổng 
thể năm 2018 ước tăng khoảng 3% so với năm 
2017, là năm thứ 4 liên tiếp lạm phát duy trì ở 
mức thấp dưới 5%. Điều này cho thấy kinh tế Việt 
Nam trong năm vừa qua đang tăng trưởng rất tốt, 
với các yếu tố vĩ mô được giữ ổn định, tạo nên môi 
trường kinh doanh thuận lợi cho tất cả các doanh 
nghiệp đang họat động. Bên cạnh đó, ngành giáo 
dục đang là một trong những ngành được ưu tiên 
và phát triển. Do Việt Nam là nước có tỷ lệ dân số 
trẻ cao, ước tính đến cuối năm 2017 tỷ lệ thanh 
thiếu niên dưới 15 tuổi chiếm 25%. Do đó, nhu 
cầu đối với giáo dục và đào tạo là rất lớn. Đây là 
các tín hiệu tích cực đối với ngành xuất bản, in ấn 
giáo dục nói chung và của Công ty nói riêng. 

RỦI RO CẠNH TRANH 
Kể từ năm 2019 việc Chính phủ cho phép các 
nhà xuất bản khác tham gia vào quá trình , xuất 
bản, in ấn và phát hành sách giáo khoa khiến cho 
rủi ro cạnh tranh của công ty trở nên cao hơn.
Ban lãnh đạo công ty đã chuẩn bị sẵn sàng cho 
sự cạnh tranh khốc liệt thông qua những chính 
sách ưu đãi cho nhà cung cấp lẫn người mua. Và 
với kinh nghiệm lâu năm, sự uy tín ban lãnh đạo 
công ty tin rằng công ty sẽ đứng vững trước sự 
cạnh tranh trong thời gian tới.

RỦI RO PHÁP LUẬT 
Là một công ty niêm yết trên Sàn Giao dịch 
Chứng khoán, ngoài chịu ảnh hưởng của Luật 
Doanh nghiệp, họat động của Công ty còn chịu 
sự ảnh hưởng của Luật Chứng khoán và các văn 
bản pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, công ty còn 
chịu ảnh hưỏng trực tiếp của các bộ Luật chuyên 
ngành liên quan đến lĩnh vưc hoạt động đó là Luật 
Giáo dục và Luật xuất bản. Theo đó Nghị quyết 
số 88/2014/QH13 của Quốc Hội về việc thay đổi 
chương trình học và sách giáo khoa, Bộ Giáo dục 
đang nghiên cứu xây dựng nội dung chương trình 
phù hợp và sẽ triển khai từ năm 2019, điều này 
dẫn đến họat động biên soạn sách của Công ty 
cần phải có những thay đổi, chỉnh sửa bổ sung để 
phù hợp. Để hạn chế rủi ro này, Công ty luôn chú 
trọng cập nhật thông tin nhằm xây dựng chiến 
lược, kế họach phát triển sản xuất kinh doanh 
nhằm đáp ứng, cập nhật tối đa theo nhu cầu của 
thị trường.

RỦI RO NGUYÊN VẬT LIỆU
Đầu vào của công ty chủ yếu là giấy, mực in ... 
công ty luôn chủ động mua trữ nguyên vật liệu 
trước mùa cao điểm tựu trường và tránh việc giá 
nguyên vật liệu biến động quá cao.

RỦI RO LÃI SUẤT
Cơ cấu nợ công ty rất lạnh mạnh, vay nợ ít và chủ 
yếu là nợ ngắn hạn do đó rủi ro về lãi suất không 
ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của công ty.

RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG
Hoạt động kinh doanh của SEDICO không gây 
nhiều tác động trực tiếp đến môi trường. Tuy 
nhiên, nguyên liệu đầu vào 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, trong trường hợp nhu cầu sản 
xuất của Công ty tăng cao sẽ dẫn đến việc cần sử 
dụng một lượng lớn các nguyên liệu này, qua 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 HÀNG TỒN KHO
Giáo dục Việt Nam hiện nay đã và đang 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 của 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, do đặc 
thù về thời gian tiêu thụ cao điểm vào trước năm 
học mới, nên lượng hàng tồn kho, nhu cầu vốn 
lưu động trong năm cũng như vòng quay hàng 
tồn kho có biến động lớn ở từng thời điểm trong 
năm. Vì thế, ban lãnh đạo cần phải đưa ra những 
chính sách tăng cường công tác quản lý hàng tồn 
kho nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho Công ty.

                            

RỦI RO VỀ BẢN QUYỀN
Ngành nghề hoạt động của công ty đó là phát 
hành các loại sách tham khảo, sách giáo khoa, bài 
tập. Nhưng sản phẩm này đòi hỏi phải sửa đổi, 
tái bản liên tục nhằm cập nhật theo nhu cầu giáo 
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 tham gia vào 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 của độc giả đối với chất lượng, 
nội dung các sản phẩm sách giáo khoa, sách tham 
khảo,… làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động 
kinh doanh của SEDICO.

RỦI RO KHÁC
Các rủi ro khác như chiến tranh, thiên tai, hỏa 
hoạn, dịch bệnh... là những rủi ro bất khả kháng, 
mặc dù rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ 
gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình 
hoạt động chung của Công ty. Đây là rủi ro không 
thể loại trừ nhưng có thể giảm thiểu.
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TÌNH HÌNH
 HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM  2018

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ chức và nhân sự

Cơ cấu cổ đông

Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
SẢN XUẤT KINH DOANH

Trong năm vừa qua mặc dù gặp nhiều khó khăn về cơ chế thay đổi của sách giáo khoa và sự 
cạnh tranh không lành mạnh của nạn in lậu, công ty đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu 
8% vượt 20% so với kế hoạch đề ra cho năm 2018 (470 tỷ) . Trong đó mức tăng trưởng của 2 
thành phần chủ lực là sách giáo khoa, bổ trợ và sách tham khảo lần lượt là 3% và 8%. Đầu năm 
2019 khi chính sách về chống độc quyền xuất bản, in ấn và phát hành có hiệu lực, công ty đã có 
những bước chuyển mình để thích nghi với chính sách mới bằng  cách tăng tỷ trọng doanh thu 
của sách tham khảo từ 38,9%-42% song song đó giảm nhẹ tỷ trọng sách giáo khoa, bổ trợ từ 
49,9% xuống 47,4%.

STT Doanh thu thuần Năm 2017 Năm 2018 % Năm 2018
/ Năm2017

1 Sách giáo khoa, bổ trợ 259.538 267.455 103%
2 Sách tham khảo 202.705 218.557 108%
3 Thiết bị giáo dục 1.380 1.260 91%
4 Khác (bán giấy và hoạt động liên doanh) 56.850 76.758 135%

Tổng cộng 520.473 564.030 108%

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp luôn chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu của công 
ty. Theo đó cùng với sự tăng trưởng doanh thu, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 
tăng lần lượt là 22,83% và 25,53%. Ban lãnh đạo công ty luôn cố gắng kiểm soát chi phí ở mức hợp 
lý để tránh  làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Để làm được việc đó công ty thường xuyên 
kiểm tra tính hiệu quả của các bộ phận hoạt động và các kênh bán hàng. Nhanh chóng sửa chữa 
hoặc loại bỏ những bộ phận làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.

STT Năm 2017 Năm 2018 % Năm 2018
/ Năm2017

1 Chi phí tài chính  12.439  3.863 -70%
2 Chi phí bán hàng  44.204  54.296 22,83%
3 Chi phí quản lý doanh nghiệp  27.328  34.307 25,53%

Tổng cộng 83.971 92.439 10,08%

CƠ CẤU
DOANH THU

2018 47,4%

13,6%

1,22%

CƠ CẤU
CHi PHÍ

2018 59%

4%

37%

38,7%

Sách giáo khoa bổ trợ Chi phí bán hàngKhác

Sách tham khảo Chi phí quản lý doanh ng-
hiệp

Thiết bị giáo 
dục

Khác

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Triệu đồng
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

 BAN ĐIỀU HÀNH

             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 văn hóa       :  Cử nhân
 Lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu

 Bà Mai Ngoc Liên – Phó Tổng Giám đốc
 Ngày sinh        : 2/08/1958
 Nơi sinh        : Hà Nội 
 Địa chỉ thường trú       : 22/16 Lữ Gia, quận 11, Tp.HCM
 Trình độ văn hóa       :  Thạc Sỹ
 Lượng cổ phiếu nắm giữ: 10.500 cổ phiếu

 Bà Lê Phương Mai – Phó Tổng Giám đốc
 Ngày sinh        : 04/06/1975
 Nơi sinh        : Hà Bắc 
 Địa chỉ thường trú       : 232/1 Cộng Hòa, P.12, Quận Tân Bình, TP.HCM
 Trình độ văn hóa       :  Đại học Kinh tế, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
 Lượng cổ phiếu nắm giữ: 25.000 cổ phiếu
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        “Công ty luôn lấy nhân viên là nền tảng 
cho sự phát triển bền vững của công ty. Theo đó 
công ty luôn quan tâm chăm sóc cho cuộc sống  
của nhân viên để họ làm việc trong điều kiện tốt 
nhất. Lương trung bình của nhân viên tăng đều 
qua từng năm kèm theo đó là các chính sách về 
phúc lợi xã hội để bản thân mỗi nhân viên được 
phát triển bản thân một cách tốt nhất ”

NHÂN SỰ
Về 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 2018 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.

Về lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ
Chính sách lương, thưởng được Công ty xác định dựa trên năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và ý thức 
trách nhiệm của nhân viên; đảm bảo sự công bằng, tuân thủ đúng theo Luật lao động nhằm thu hut nhân tài 
trên thị trường. Đồng 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 khen 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.

Bện cạnh việc tham gia 02 lọai hình Bảo hiểm bắt 
buộc là BHYT và BHXH, hằng năm công ty còn tổ 
chức khám sức khỏe cho 100% cán bộ nhân viên 
nhằm bảo vệ sức khỏe, giúp họ an tâm cống hiến 
cho công ty.

Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi cho các hoạt 
động tuyên dương, động viên tinh thần lẫn vật 
chất đối với những cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong họat động kinh doanh. Tạo một môi trường 
cạnh tranh lành mạnh, công bằng cho nhân viên 
phát huy hết khả năng của bản thân, thúc đẩy 
Công ty phát triển bền vững.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ phiếu đã phát hành     10.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 10.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ                                         0 cổ phiếu
Loại cổ phần                                            Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phần                               10.000 đồng/cổ phiếu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

STT Loại cổ đông Số cổ phần Giá trị Tỷ lệ sở hữu
II Cổ đông trong nước 7.414.090 7.414.090.000 74.14%
1 Cá nhân 3.024.790 3.024.790.000 30.25%
2 Tổ chức 50.300 50.300.000 0.50%
3 Cổ đông nhà nước 4.339.000 4.339.000.000 43.39%

III Cổ đông nước ngoài 2.585.910 2.585.910.000 25.86%
1 Cá nhân 838.610 838.610.000 8.39%
2 Tổ chức 1.747.300 1.747.300.000 17.47%

Tổng cộng 10.000.000 10.000.000.000 100%

CỔ PHIẾU

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG 
VÀ CỘNG ĐỒNG

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.

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, SEDIDCO luôn hợp tác lâu dài với 
những nhà cung cấp uy tín trên thị 
trường, cụ thể là CTCP Giấy Phùng 
Vĩnh Hưng - Công ty giấy đầu tiên 
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.

TT Nội dung Tiền mặt

1 Tặng sách BT cho học sinh nghèo và khó khăn Phường 4, 
Quận 5, TP.HCM 4.777.500 đ

2 Tặng quà Tết cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cần Giờ 25.000.000 đ
3 Tặng quà cho các hộ nghèo ở Phường Tăng Nhơn Phú, Quận 9 10.000.000 đ
4 Tặng quà cho các hộ nghèo ở Phường Hiệp Phú, Quận 9 5.000.000 đ
5 Tặng quà cho các hộ nghèo ở Phường 7, Quận Bình Thạnh 5.000.000 đ
6 Hỗ trợ Đoàn TN - Hội CBB thực hiện CTXH Tết 5.000.000 đ
7 Xây dựng nhà tình nghĩa tỉnh Cà Mau 10.000.000đ

Tổng cộng 64.777.500 đ

ĐVT: Đồng
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BÁO CÁO CỦA BAN 
TỔNG GIÁM ĐỐC

Tình hình hoạt động

Kết quả sản xuất kinh doanh

Đầu tư và kinh doanh khác

Tình hình tài chính

Những cải tiến về cơ cấu và chính sách quản lý

Kế hoạch phát triển trong tương lai
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam có sự 
tăng trưởng, trong đó ngành Giáo dục vẫn 
là một trong những ngành được ưu tiên 
và chú trọng phát triển trong những năm 
tới.
Sự nghiệp giáo dục sẽ tiếp tục được đổi 
mới tạo nên điều kiện thuận lợi cho công 
tác tiếp cận thị trường.
Sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng với 
sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị công ty 
trong việc thực hiện các chỉ tiêu mà Đại 
hội cổ đông đề ra.

Nhìn chung mặt bằng đời sống của tầng 
lớp nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, 
sức mua còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến 
số lượng phát hành. Hệ thống các Công ty 
Cổ phần Sách và Thiết bị trường học tại 
các tỉnh thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ, 
thậm chí vừa nhỏ, vốn ít, nguồn nhân 
lực hạn chế. Vì vậy SEDICO gặp khó khăn 
trong khâu cung ứng sản phẩm, công nợ 
dây dưa kéo dài, không thực hiện đầy đủ 
các hợp đồng kinh doanh mua bán sản 
phẩm...
Bên cạnh đó tình trạng in lậu và phát 
hành sách giả đang khá phổ biến làm ảnh 
hưởng đến thị trường và quyền lợi hợp 
pháp của Công ty.

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 

CHỈ TIÊU PHÁT HÀNH
Mảng SP TH 2018 KH 2018 Tỉ lệ TH/KH So sánh cùng kì

SGK, SBT 30.352.383 28.300.000 107% 108%

STA 4.791.707 4.505.000 106% 116%

Sách VNEN 3.587.195 3.200.000 112% 84%

Sách tham khảo 6.308.053 6.195.000 102% 111%

Cộng 45.039.338 42.200.000 107% 107%

TT Nội dung ĐVT Kế hoạch Thực hiện Tỉ lệ TH/KH

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 471.000 553.968 117.60%

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 41.500 47.730 115%

3 Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 221.430

4 Vốn điều lệ Triệu đồng 100.000

5 Tỉ suấn LN/vốn CSH 23%

6 Tỉ suất LN/vốn Đl 48%

7 Cổ tức 16% 16% 100%

CHỈ TIÊU KINH DOANH

ĐVT: Bản
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Đã kí hợp đồng với CTCP Phát triển Đô thị Sài gòn Tây Bắc để thuê 12.571,9 m2 xây dựng nhà kho tại Khu công 
nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM, với giá 26,3 tỷ đồng. Hiện Công ty đang tiến hành các thủ tục theo quy 
định của NXBGDVN để tiến hành đấu thầu đầu tư xây dựng dự án Kho sách – Vật tư.

Đầu tư vào Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định : 77.000 cổ phần, tương đương 770.000.000 đồng. 
Năm 2017, Công ty nhận được cổ tức là 12%.

Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục : 1.239.400 cổ phần tương đương 11.774.300.000 đồng. 
Năm 2017, Công ty phải trích lập dự phòng tài chính đối với khoản đầu tư này là 7.312.460.000 đồng.

Góp vốn vào Công ty Cổ phần Xuất bản sách - thiết bị giáo dục Việt Nam:  6 tỷ đồng. Năm 2017, Công ty phải 
trích lập dự phòng tài chính đối với khoản đầu tư này là 88.903.638 đồng.

ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH KHÁC TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
 

TÌNH HÌNH TÀI SẢN 
Tài sản của công ty chủ yếu là tài sản ngắn hạn, do đặc thù của ngành và chiến lược kinh doanh của công ty nên 
công ty có lợi thế rất lớn khi không phải đầu tư quá nhiều vào tài sản cố định. Trong tài sản ngắn hạn có đến 
84,7 tỷ đồng các khoản tiền và tương đương tiền và phần lớn còn lại là hàng tồn kho (169 tỷ) , điều này tạo ra 
một thách thức lớn đối với ban điều hành trong việc quản lý hàng tồn kho, nhất là trong bối cảnh thị trường 
sách giáo khoa, tham khảo sẽ có nhiều biến động trong thời gian tới, điều đó đòi hỏi ban điều hành công ty phải 
đảm bảo chất lượng sách, nội dung sách và vòng quay hàng tồn kho sao cho phù hợp với thị hiếu, nhu cầu và chu 
kì kinh doanh của ngành sách nói chung.

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 TH 2018/ TH 2017 Tỷ trọng năm 2017 Tỷ trọng năm 2018
Tài sản ngắn hạn 296.409 315.883 106% 86.18% 84.71%

Tài sản dài hạn 47.548 57.002 120% 13.82% 15.29%
Tổng tài sản 343.957 372.886 108.42% 100% 100%

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ
Cơ cấu nợ của công ty luôn duy lành mạnh suốt những năm qua, tránh việc vay nợ dài hạn, duy trì tiền mặt ở mức 
hợp lý để công ty có thể chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà không gặp phải những rủi ro về tín 
dụng.

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 TH 2018/ TH 2017 Tỷ trọng năm 2017 Tỷ trọng năm 2018
Nợ ngắn hạn 136.032 151.456 107% 100% 100%
Nợ dài hạn 0 0 0% 0% 0%
Tổng nợ phải trả 136.032 151.465 107%

ĐVT: Triệu đồng

ĐVT: Triệu đồng
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Chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 2,18 2,16
Hệ số thanh toán nhanh Lần 1,03 1
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 39,55 39,08
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 65,42 64,15
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho Vòng 2,78 2,56
Vòng quay tổng tài sản Vòng 1,67 1,55
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 6,78 6,69
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân % 18,49 18,52
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân % 11,35 10,40
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động SXKD/ Doanh thu thuần % 8,60 8,76

Các chỉ tiêu chủ yếu
Nhóm chỉ tiêu khả năng thanh toán 
Hàng tồn kho có vai trò quan trọng trong khả năng 
thanh toán của công ty. Có thể thấy khi không có 
hàng tồn kho khả năng thanh toán của công ty 
giảm đi gần một nửa tuy nhiên công ty vẫn xoay 
xở tốt khi các khoản tiền mặt và các khoản phải 
thu đủ khả năng chi trả cho các khoản nợ ngắn 
hạn ( >1).

Nhóm chỉ tiêu cơ cấu vốn
Với chủ trương hạn chế việc vay nợ, cơ cấu nợ 
của công ty trong suốt những năm qua vẫn duy 
trì một tỷ lệ nhất định và chủ yếu là nợ ngắn hạn. 
Một phần cũng nhờ dòng tiền hoạt động ngắn 
hạn tốt nên công ty có thể chi trả cho những chi 
phí phát sinh mà không cần đi vay.

Nhóm chỉ tiêu năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho giảm từ 2,78 vòng xuống 
2,56 vòng phản ánh một năm tương đối khó khăn 
với công ty. Khi thị trường sách giáo giáo khoa 
có nhiều biến động khiến hàng bán ra chậm hơn. 
Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng các nhà kho 
mới để luân chuyển và bán hàng hiệu quả hơn từ 
đó dẫn đến việc vòng quay tổng tài sản giảm từ 
1,67 vòng về 1,55 vòng so với năm trước.

Nhóm chỉ tiêu khả năng sinh lời 
Nhìn chung khả năng sinh lời của công ty vẫn duy 
trì ổn định qua các năm với mức tăng trưởng xấp 
xỉ 7% mỗi năm. Duy chỉ có năm 2018 việc tăng 
cường đầu tư vào các nhà kho khiến cho tỷ suất 
LNST/Tổng tài sản bình quân giảm nhẹ về 10,4%.
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU VÀ 
CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ 

 Ban điều hành
 Tổng Giám đốc         :Lê Huy.
 Phó Tổng Giám đốc:Mai Ngọc Liên.
 Phó Tổng Giám đốc:Lê Phương Mai.
 Kế toán trưởng        :Phạm Lan Anh.

 Các phòng, ban công ty (8 phòng)
 Phòng Khai thác Thị trường;
 Phòng Kế hoạch - Kinh doanh;
 Phòng Kinh doanh – Bán lẻ; (thành lập tháng 09/2018)
 Phòng Quản lý In
 Phòng Kho vận
 Phòng Kế toán tài vụ
 Phòng Tổ chức hành chính
 Nhóm Nghiên cứu và Phát triển thị trường.

 II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỤ THỂ

1. Xây dựng kế hoạch đề tài, kế hoạch phát hành, kế 
hoạch in - nhập kho năm 2019.

2. Đẩy mạnh phát hành các bộ sách tham khảo trọng 
tâm và STK khai thác nguồn khác.

3. Đảm bảo cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời SBT, 
STC và STK phục vụ năm học 2019-2020, không để 
xảy ra tình trạng thiếu và sốt sách trong khu vực.

4. Củng cố và phát triển thị trường đối với sách Ex-
press, Tin học, Tiếng Anh và các bộ STK trọng tâm 
thông qua các đợt tập huấn.

5. Tiếp tục khai thác các đề tài sách tham khảo liên 
kết với các Sở GD & ĐT góp phần làm phong phú 
đề tài của công ty.

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

7. Thực hiện chăm sóc khách hàng, chủ động lên lịch 
thu hồi nợ và khuyến khích khách hàng trả nợ 
đúng thời hạn.

KẾT LUẬN

Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 trong bối 
cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, công ty đã đạt 
được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đáng 
khích lệ.
Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 đề ra nặng 
nề, nhiều áp lực, công ty vừa phải lo củng cố kết quả 
hiện tại, vừa phải chuẩn bị mọi mặt cho những năm 
tiếp theo. Nhưng với quyết tâm, bằng kinh nghiệm tích 
lũy được trong nhiều năm qua, công ty luôn đoàn kết, 
phát huy sức mạnh của tập thể, chắc chắn sẽ thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019, tạo đà phát 
triển cho những năm sau.

 I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

STT Nội dung Đơn vị Kế hoạch
1 In- Nhập kho: 30.500.000

Sách bổ trợ 26.996.000
Sách tự chọn Bản 3.504.000
Sách tham khảo
Sách VNEN

2 Phát hành: 45.700.000
Sách bổ trợ 30.250.000
Sách tự chọn Bản 4.000.000
Sách tham khảo 8.200.000
Sách VNEN 3.250.000

3 Doanh thu Tỉ đồng 554
4 Lợi nhuận trước thuế Tỉ đồng 44,7
5 Thu hồi công nợ % 90%

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường quản lý rủi ro các hoạt động trong đơn 
vị, đặc biệt tình hình công nợ, hàng hoá chậm luân 
chuyển.

2. Thực hành tiết kiệm trong toàn đơn vị bằng các 
biện pháp cụ thể.

3. Khai thác và mở rộng thêm thị trường mới, củng 
cố đầu tư hai cửa hàng bán lẻ, nghiên cứu mở rộng 
phát triển thị trường bán lẻ.

4. Quản lý chặt chẽ vật tư đầu vào, đầu tư hệ thống 
cắt rọc, tiết kiệm chi phí, quản lý nguồn nhân lực, 
bố trí lao động hợp lý, tăng cường công tác đào 
tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp bán 
hàng.

5. Phấn đấu đảm bảo tiền lương, thu nhập người lao 
động, cổ tức từ 15% trở lên.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG 
TƯƠNG LAI 
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BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Báo cáo Hội đồng quản trị

Kế hoạch năm 2019
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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT đã duy trì hoạt động theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty. HĐQT hiện 
có 5 thành viên.

Cơ cấu thành viên và số lượng cổ phiếu sỡ hữu/đại diện được thể hiện trong bản bên dưới:

THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
1. 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.
2. 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.
3. 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 ng-
hiệp.

4. Xem xét các báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng, quý, năm.
5. Tiền lương năm 2018 của Tổng Giám đốc là 353.094.000 đồng

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu
1 Bà Trần Thị Kim Nhung Chủ tịch 30.000 0,3%
2 Ông Lê Huy Phó Chủ tịch 0 0%
3 Ông Trần Lê Quang Ủy viên 0 0%
4 Bà Lê Phương Mai Ủy viên 25.000 0,25%
5 Bà Bùi Thu Giang Ủy viên 9.700 0,097%

ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2018
Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại 
hội đồng cổ đông thường niên 2018  đã thông qua. 
Cụ thể:
• Doanh thu đạt 546  tỉ đồng, vượt kế hoạch 16% 

và tăng 6% so với năm  2017.
• Lợi nhuận trước thuế 47.6 tỉ đồng, vượt kế 

hoạch 15% và tăng 7% so với năm 2017.
• Cổ tức: 16%, đạt 100%  so với kế hoạch năm 

2018.

VỀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
Công ty đầu tư tài chính vào các công ty, dự án sau:
• CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Gia Định
• CTCP Đầu tư xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Nam
• CTCP Đầu tư tài chính Giáo dục
• Dự án 104 Mai Thị Lựu.
• Tuy nhiên, ngoài CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục 

Gia Định và Dự án 104 Mai Thị Lựu có thu được cổ 
tức và lợi nhuận, các khoản đầu tư còn lại không 
hiệu quả nên công ty đang tìm phương án để thu 
hồi vốn.

VỀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Công ty đã thực hiện việc mua kho chứa hàng hoá tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung – quận 12 với diện tích 
xây dựng là 12.571 m2, hiện đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục pháp lý để tiến hành xây dựng, dự kiến 
tháng 2/2020 đưa vào sử dụng.
Đây là một kết quả đáng khen ngợi trong tình hình thị trường còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt.



Báo cáo HĐQT 

45

Báo cáo thường niên 2018

4444

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BAN ĐIỀU HÀNH

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tính sáng tạo trong quản lí, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn 

khai thác, đầu tư vào những dòng sản phẩm mới mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh của Tổng Giám đốc 

và Ban Điều hành, đã đưa Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và Hội 

đồng quản trị giao cho trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt. 

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy 

chế Quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhìn chung, các thành viên của HĐQT đều là những người có bề dày kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ rộng rãi 
và uy tín cao trong ngành giáo dục. 
Trong năm 2018, HĐQT luôn chú trọng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật 
Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ của Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã hoạt động tích 
cực, duy trì và phát huy việc giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện 
đúng nội dung nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông năm 2018 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã 
đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc, Ban Điều hành trong công tác triển khai thực hiện 
các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty: HĐQT đã tổ chức 6 cuộc họp định kì và bất thường để thông 
qua các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lí kịp thời các vấn đề phát sinh cần 
giải quyết ngay. HĐQT luôn cử đại diện tham dự các cuộc họp tổng kết quý và tổng kết năm để đưa ra các chỉ 
đạo và định hướng cho Công ty. 
Ngoài ra, HĐQT còn phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc 
điều hành sản xuất – kinh doanh và tài chính doanh nghiệp.
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KẾ HOẠCH NĂM 2019

Bối cảnh và đặc điêm tình hình
• Giáo dục là một lĩnh vực kinh doanh đặc thù, không thể phát triển nóng như những ngành nghề khác. Kinh 

doanh trong lĩnh vực giáo dục đòi hỏi phải có bề dày kinh nghiệm, uy tín trên thị trường và mối quan hệ rộng.
• Năm 2019 là năm có nhiều sự thay đổi về vĩ mô tác động trực tiếp đến hoạt động quản lí điều hành và sản 

xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.
• Căn cứ vào đặc điểm tình hình, để đảm bảo cho Công ty vẫn giữ vững ổn định và phát triển bền vững như 

những năm trước đây, HĐQT đã hoạch định kế hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo.

Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT  
• Tăng cường sinh hoạt theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 
• Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần. Nội dung các cuộc họp của HĐQT gắn liền với nội dung Nghị 

quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã 
thông qua và đảm bảo Công ty phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài. 

• Tổ chức các phiên họp bất thường để giải quyết, xử lí kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết 
ngay.

• Chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý hoạt động có nề nếp và hiệu quả.
• Giám sát chặt chẽ việc triển khai và thực hiện chế độ mức lương mới Ban điều hành đối với CBCNV 

công ty.

Định hướng kế hoạch
• Ổn định cơ cấu, bộ máy quản lí.
• Tập trung nguồn lực về tài chính, tăng cường nhân sự có trình độ chuyên môn cao để tổ chức triển khai thực 

hiện các bộ sách Tiếng Anh, các bộ sách tham khảo trọng tâm và phát triển các dòng sản phẩm mới đón đầu 
chủ trương của Nhà nước “Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa” trong giai đoạn 5 năm tới.

• Doanh thu, lợi nhuận đạt được phải đảm bảo lợi ích của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn 
tích lũy để tái cơ cấu mở rộng cho những năm tiếp theo.

• Chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu, giữ gìn môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội.    
• Tiếp tục cải tiến chế độ trả lương, trả thưởng đối với người lao động cho phù hợp với cơ chế thị trường, gắn 

quyền lợi với năng suất lao động.
• Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần ổn định và phát triển cho người lao động.
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BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Thông tin và hoạt động của Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát

Thù lao HĐQT, BGĐ, BKS
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THÔNG TIN & HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Cơ cấu thành viên HĐQT SED (tại thời điểm 31/12/2018)

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT: Số lượng các cuộc họp của HĐQT trong năm 2018:  6 cuộc họp cụ thể 

Nội dung, kết quả và các nghị quyết đã ban hành: 14 Nghị quyết
Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: HĐQT không có các tiểu ban

Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập
• 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.

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu
1 Bà Trần Thị Kim Nhung Chủ tịch 30.000 0.3%
2 Ông Lê Huy Phó Chủ tịch           0     0%
3 Ông Trần Lê Quang Ủy viên           0     0%
4 Bà Lê Phương Mai Ủy viên 25.000 0.25%
5 Bà Bùi Thu Giang Ủy viên   9.200 0.092%

STT Thành viên Chức vụ Số buổi họp tham 
dự

Tỷ lệ tham dự 
họp

1 Bà Trần Thị Kim Nhung Chủ tịch 6/6 100%
2 Ông Lê Huy Phó Chủ tịch 6/6 100%
3 Ông Trần Lê Quang Ủy viên 6/6 100%
4 Bà Lê Phương Mai Ủy viên 6/6 100%
5 Bà Bùi Thu Giang Ủy viên 6/6 100%

BAN KIỂM SOÁT

Cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát SED (tại thời điểm 31/12/2018)

STT Thành viên Chức vụ Số lượng CP sở hữu Tỷ lệ sở hữu
1 Bà Nguyễn Thị Chanh Trưởng Ban 8.000 0,08%

2 Bà Đỗ Thị Phương Thảo Thành Viên 3.000 0,03%
3 Bà Đoàn Xuân Linh Thành viên        0      0%

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

Các Giao dịch, thù lao và các 
khoản lợi ích của Hội đồng quản 
trị, Ban Tổng giám đốc và Ban 
kiểm soát

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS 
đối với hoạt động của HĐQT, Ban 
Tổng Giám đốc và các cán bộ 
quản lý khác

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.

Lương, thưởng, thù lao, các khoản 
lợi ích: (Lương, thưởng, thù lao, các 
khoản lợi ích khác và chi phí cho 
từng thành viên Hội đồng quản trị, 
thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc 
hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ 
quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi 
ích và chi phí này phải được công 
bố chi tiết cho từng người, ghi rõ 
số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi 
vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa 
thể/không thể lượng hóa bằng tiền 
cần được liệt kê và giải trình đầy 
đủ).
Giáo dịch cổ phiếu của cổ đông nội 
bộ: Không có
Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ 
đông nội bộ: Không có
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 

Trong năm 2018 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.

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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Một số Nghị quyết/ Quyết định mà HĐQT  đã ban hành trong năm 2018

STT QĐ/NQ Ngày Nội dung

1 02/NQ-HĐQT 2/1/2018 Thông qua:Các thủ tục mua đất tại khu Công nghiệp Tân Phú Trung, quận 12, TPHCM.

2 04/NQ-HĐQT 18/11/2018 Hội đồng Quản trị thống nhất việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

3 06/NQ-HĐQT 19/3/2018 Chấp thuận đơn xin nghỉ việc cho bà Ngô Trần Nha Thy - Phó Tổng Giám đốc Công ty  .

4 09/NQ-HĐQT 29/3/2018 Chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị của Bà Ngô Trần Nha Thy 

5 11/NQ-HĐQT 13/4/2018 Thông qua các thủ tục bán thanh lý thu hồi vật tư xưởng tại 99 Man Thiện để hoàn trả mặt bằng 

6 13/NQ-HĐQT 9/5/2018 Chọn công ty kiểm toán và Kế Toán AAC là đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2018

7 23/NQ-HĐQT 27/6/2018
Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Qúy II và 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty và kế hoạch công 
tác quý III và 6 tháng cuối năm 2018

8 26/NQ-HĐQT 20/7/2018
Bà Lê Phương Mai - Kế toán trưởng được bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám Đốc công ty 
Bà Phạm Lan Anh - Phó phòng Kế toán Tài vụ được  bổ nhiệm chức Kế Toán Trưởng.

9 29/NQ-HĐQT 7/9/2018
Thành lập phòng Kinh doanh bán lẻ từ hai cửa hàng SGD 
Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Trương Thị Thúy Nga làm Phó Trưởng phòng Khai thác thị trường thuộc 
CTCP Đầu tư & Phát triển Giáo dục Phương Nam

10 33/NQ-HĐQT 2/10/2018
Công nhận: báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà Kho CTCP Đầu tư & Phát triển Gíao dục Phương 
Nam 

11 34/NQ-HĐQT 2/11/2018 Bổ nhiệm bà Ngô Hoài Giang chức Phó Trưởng Phòng Tổ chức- Hành chính công ty.

12 36/NQ-HĐQT 5/12/2018 Đồng ý giãn tiến độ đầu tư Nhà kho CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam 

13 37/NQ-HĐQT 14/12/2018 Đồng ý tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỉ lệ 16% trên mệnh giá 
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