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BÁO CÁO  

“V/v công tác quản lý, điều hành hoạt động năm 2016  và định hướng hoạt động năm 2017 của Hội 

đồng quản trị” 

Kính thưa quý Cổ đông, 

Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành Công ty Cổ phần Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn 

(SAIGONTEL) báo cáo đến quý Cổ đông về công tác quản lý, điều hành hoạt động năm 2016 và phương 

hướng năm 2017 của HĐQT như sau: 

I.' Tình hình hoạt động của HĐQT 2016: 

1)' Nhân sự: 

Trong năm 2016, nhân sự trong HĐQT gồm các thành viên: 

-! Ông Đặng Thành Tâm  Chủ tịch HĐQT 

-! Bà Nguyễn Thị Kim Thanh  Thành viên HĐQT 

-! Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh  Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Tài chính và Quyền Kế 

toán trưởng 

-! Bà Nguyễn Cẩm Phương  Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

-! Bà Nguyễn Thị Sương Thành viên HĐQT 

2)' Công tác quản lý, điều hành 

Trong năm 2016, HĐQT đã họp định kỳ: 04 lần trong kỳ (định kỳ hàng quý), tuy nhiên lần họp 

định kỳ trong Quý 1 không ban hành Nghị quyết, họp bất thường: 07 lần trong kỳ để kiểm tra xử 

lý các hoạt động bất thường của Công ty. Từng bước tháo gỡ khó khăn, đưa phương hướng giải 

quyết kịp thời cho sự phát triển chung của Công ty. Trong năm 2016, HĐQT đã ban hành 13 

Quyết định, 02 Nghị Quyết.  

HĐQT đã thực hiện công tác quản lý Công ty theo Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT 

và quy định của Pháp luật. Những nội dung cơ bản mà HĐQT đã quyết nghị như sau: 

-! Giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và việc thực 

hiện các nghị quyết HĐQT của Ban Tổng Giám Đốc. HĐQT có ý kiến điều chỉnh kế hoạch kinh 

doanh theo từng giai đoạn để phù hợp với những biến động trên thị trường cũng như hoạt động 

kinh doanh của Công ty. 

-! Lập kế hoạch và làm việc với các Ngân hàng để trình các phương án cơ cấu lại các khoản vay 

hiện tại với Ngân hàng đến hạn trong năm 2016 cũng như lập phương án vay vốn để xin tài trợ 

cho các dự án triển khai trong năm 2016. 
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-! Lập kế hoạch cho những dự án đầu tư mới về việc xây dựng nhà xưởng tại các khu Công nghiệp 

cũng như việc triển khai các dự án về phân phối các sản phẩm viễn thông của Công ty trong năm 

2016. 

-! Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2015 đúng theo quy định của pháp luật hiện 

hành vào ngày 30/06/2016 tại Toà nhà ICT, Lô 46 Công viên phần mềm Quang Trung, phường 

Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp.HCM. 

-! Bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện Công ty. 

-! Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Công Nghệ. 

-! Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. 

Bên cạnh những cuộc họp của HĐQT, các thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc 

họp cùng Ban điều hành và CBCNV Công ty như cuộc họp tổng kết cuối năm, Tiệc tổng kết, 

Team building...  

3)' Công tác giám sát hoạt động của Ban Điều Hành (BĐH) 

-! BĐH Công ty đã thực hiện tốt chức năng điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo kịp thời các 

nội dung đề nghị và trình HĐQT Công ty xem xét phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các 

nghị quyết của HĐQT. 

-! Báo cáo thực hiện định kỳ về tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty. Báo cáo hàng quý 

trong các cuộc họp HĐQT. 

-! Đề nghị, ban hành quy chế, chế độ đối với người lao động. Giám sát việc thực hiện nghiêm chỉnh 

quy chế lao động, đồng thời đảm bảo chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, nâng cao quyền 

lợi của người lao động: tổ chức khám sức khỏe định kỳ, cải thiện suất ăn trưa cho cán bộ công 

nhân viên..vv… 

-! HĐQT đánh giá cao năng lực lãnh đạo, điều hành của BĐH công ty. Năm 2016 được coi là năm 

tiền đề trong việc định hướng hoạt động kinh doanh, tái cơ cấu bộ máy nhân sự. Bên cạnh đó, 

những diễn biến phức tạp cùng sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế, sự biến động tỷ giá NVL 

đầu vào đã đặt ra nhiều thách thức cho việc kinh doanh. Để cân nguồn vốn, thanh toán các khoản 

nợ gốc, lãi vay, đưa ra các giải pháp tài chính nhằm đảm bảo sự lưu chuyển linh hoạt của dòng 

tiền gặp nhiều khó khăn khi công tác thanh toán của đối tác đầu ra thường chậm hơn 1,5 – 2 

tháng so với hợp động. Tuy vậy, Công ty đã rất chủ động, linh hoạt và sáng tạo để giải quyết khó 

khăn, thực hiện mục tiêu chung vì hiệu quả kinh doanh của công ty.  Nâng lãi cơ bản trước thuế 

trên cổ phiếu từ 382 VNĐ/CP (năm 2015) lên tới 1.069 VNĐ/CP, 

4)' Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh 

ĐVT: tỷ đồng 
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STT Nội dung các chỉ tiêu 

Năm 2016 
Thực hiện so 

với năm 2015 
Kế hoạch 

(KH) 

Thực hiện 

(TH) 
TH/KH 

1 Doanh thu 450 721.4 160.31 % 119.44 % 

2 Lợi nhuận trước thuế 70 79.1 113.03 % 279.77% 

3 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 945 1069 113.03 279.77% 

  

II.' Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 

1)' Sản xuất kinh doanh :  

Dự đoán năm 2017 tình hình kinh tế xã hội chung cả nước vẫn còn nhiều khó khăn, lạm phát tuy 

có khả năng giảm so với năm 2016 nhưng vẫn còn ở mức cao, tỷ giá USD diễn biến phức tạp, 

hầu hết các chi phí điện, nước, xăng, dầu, tiền lương ... đều tăng. Bên cạnh đó những diễn biến 

bất thường của thị trường nguồn hàng nhập khẩu, mặt bằng lãi suất tuy có hạ nhưng vẫn còn ở 

mức cao chưa kích thích được sản xuất ... Nói riêng về Công ty, những tồn tại, khó khăn như 

công nợ phải thu, phải trả, lỗ lũy kế ... vẫn cần phải có thời gian dài để khắc phục. 

Để đảm bảo hoạt động của công ty được duy trì ổn định và đem lại hiệu quả cao. HĐQT đề ra 

kế hoạch hoạt động trong năm 2017 sẽ tập trung vào việc xem xét, phê duyệt và giám sát các vấn 

đề sau: 

-! Làm việc với ngân hàng về việc vay đầu tư xây dựng hạ ngầm cáp tại các khu công nghiệp do 

tập đoàn sở hữu 

-! Vay đầu tư, giám sát việc triển khai xây dựng tòa nhà ICT2 

-! Đầu tư cơ sở vật chất cho trung tâm dịch vụ SGN đi vào hoạt động. 

-! Mở rộng và tiếp cận các đối tác lớn hỗ trợ hoạt động của trung tâm dịch vụ SGN. 

-! Chuẩn bị triển khai các hoạt động đầu tư tại KCN Đại Đồng Hoàn Sơn giai đoạn II bao gồm: 

•! Giải phóng mặt bằng khu công nghiệp, thực hiện đền bù từng phần 

•! Chuẩn bị đầu tư xây dựng hạ tầng Giai đoạn II 

2)' Về quản lý: 

Thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh chặt chẽ, sử dụng 

chi phí một cách hợp lý để nâng cao hiệu quả kinh doanh.  

3)' Về nhân sự - lao động 
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Tiếp tục hoàn thiện tái cơ cấu bộ máy nhân sự, ổn định lực lượng lao động; đảm bảo đời sống 

người lao động được ổn định và tăng lên, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đào tạo và tuyển 

dụng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty. 

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của HĐQT.  

Kính đề nghị Đại hội xem xét và có ý kiến chỉ đạo. 

Trân trọng ./. 

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 


