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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015 
VÀ CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH TRONG NĂM 2016 

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016) 

 

Kính thưa: Quý vị đại biểu, quý vị cổ đông! 

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, Tôi xin 
báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết quả thực hiện nhiệm 
vụ năm 2015 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 
trong năm 2016 như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015 

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên: 

- Ông Trịnh Trung Hiếu       - Chủ tịch HĐQT 

- Ông Nguyễn Chí Nhân    - Thành viên HĐQT 

- Bà Lê Thị Lan Anh            - Thành viên HĐQT 

-Ông Lê Văn Hoàng                   -Thành viên HĐQT 

-Ông Nguyễn Trọng Lạc            -Thành viên HĐQT  

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2015 

Năm 2015, tình hình kinh tế thế giới nói chung vẫn còn nhiều khó khăn và biến 

động phức tạp ,nghành hàng bánh keọ ngay từ đầu năm khi thuế xuất về 0%thị 

trường bánh kẹo trong nước phải đối mặt trước sự xuất hiện ồ ạt của các sản phẩm 

từ nhiều nước trong khu vực ASEAN. Những sản phẩm này vừa phong phú về 

chủng loại, đa dạng về mẫu mã và có chất lượng.  Bên cạnh đó các yếu tố nội tại 

trong nước cũng chưa được giải quyết triệt để như hàng tồn kho ở mức cao, sức 

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

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đã luôn chú trọng công tác quản 

trị doanh nghiệp một cách khoa học và linh hoạt, đồng thời quyết tâm và chỉ đạo 

sâu sát Ban điều hành Công ty tập trung trí tuệ, phát huy nội lực để thực hiện các 
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chỉ tiêu quan trọng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đề ra. Kết 

quả đạt được như sau: 

ST
T 

Chi tiêu ĐVT 
Thực hiện 1 năm 

Năm 
2014 

Kế hoạch 
2015 

 TH 2015 N2015/N2014 
% HTKH 

2015 

I Sản lượng Tấn 16.949 17.400 17.509 103.3% 100.6% 

II Doanh thu 
Triệu 
đồng 

1.242.408 1.300.000 1.295.039 104% 100% 

III Lợi nhuận 
Triệu 
đồng 

32.720 33.000 33.012 101% 100% 

IV 
Thu nhập 
bình quân 

Trđ/ng/th 5,5      6           6 109% 100% 

V Cổ tức %/VĐL 12% 10%  

 

3. Đánh giá chung kết quả đạt được trong năm 2015 

- Vốn của cổ đông luôn được bảo toàn và phát triển, sử dụng vốn đúng mục 
đích. Thường xuyên nghiên cứu và triển khai các biện pháp huy động vốn 
phù hợp với nhu cầu vốn cho mục tiêu phát triển của từng giai đoạn nhằm cơ 
cấu nguồn vốn và sử dụng hiệu quả vốn; 

- Các quy chế, quy định quản trị nội bộ Công ty được ban hành phù hợp với 
pháp luật hiện hành, nhằm đảm bảo thực hiện quản trị công ty đạt hiệu quả 
cao. 

- Chất lượng sản phẩm ổn định, giá sản phẩm luôn cạnh tranh giúp công ty giữ 
vững được khách hàng và thị phần ngày càng được mở rộng. Công tác thị 
trường được đẩy mạnh tạo sự gắn kết giũa công ty với khách hàng. 

- Công ty luôn chú trọng chăm lo đến đời sống cán bộ công nhân viên nhằm 
đảm bảo công ăn việc làm đều đặn đồng thời tăng thu nhập cho cán bộ nhân 
viên.  

- Năm 2015 Công ty tiếp tục áp dụng chính sách tiền lương gắn với hiệu quả 
công việc tới hầu hết CBNV . Đối với chính sách tiền lương này đảm bảo 
tính công bằng và nâng cao tinh thần cũng như nhằm thúc đẩy động lực đối 
với CBNV, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả trong SXKD của Công ty. 
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II. CÁC CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Công tác điều hành: 

Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 phiên họp và ban hành 08 nghị quyết, 
tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết quan trọng. 

STT Số nghị quyết Ngày Nội dung 

1 01/2015 04/02/2015 

Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 

2014; Đề xuất Kế hoạch SXKD 2015.  Thông 

qua chương trình ,thời gian địa điểm tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. 

Thông qua công tác đầu tư năm 2015, xem xét 

thông qua dự thảo các quy chế nội bộ của Cty. 

2 02/2015 20/04/2015 
Bầu Chủ tịch Hội đồng quản tri. Đề xuất Thư 

kí Hội đồng quản trị. 

3 03/2015 27/04/2015 

Báo cáo kết quả thực hiện SXKD Quý 1/2015 

và kế hoạch SXKD Quý 2/2015. Phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. 
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04/2015 01/06/2015 

Phê duyệt đầu tư lắp đặt thiết bị và chuyển 

giao công nghệ SX bao nhân bánh dẻo trung 

thu. Thông qua chủ trương đầu tư hệ thống sục 

khí, chiết rót tự động và hệ thống xếp, bao gói 

tự  động của xưởng Sx Tipo. Thông qua chủ 

trương đầu tư tủ ủ bánh mì. 

5 05/2015 30/7/2015 

Thông qua kết quả thực  hiện hoạt động SXKD 

6 tháng đầu năm 2015 và  kế hoạch SXKD quý 

3 và 6 tháng cuối năm 2015. 

6 6/2015 17/10/2015 
Thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2015 

và kế hoạch SXKD quý 4/2015. 

7 T11/2015 20/11/2015 
Thông qua việc giải thể chi nhánh tại Quy 

Nhơn. 

8 T12/2015 09/12/2015 

Thông qua chủ trương triển khai kinh doanh 2 

mặt hàng mới là Nghành hàng thuốc lá của 

Công ty thuốc lá Thăng Long, nghành hàng 

nước mắm Ashimi của Công ty cổ phần Thực 

phẩm Đông Nam Á. Thông qua chủ trương 

hợp tác với các đối tác có uy tín trên thế giới 

để SX , gia công và phân phối tận dụng hệ 

thống PP sẵn có của Công ty tại thị trường 

Việt nam. 
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   và một số nghị quyết, quyết định khác phục vụ cho công tác điều hành SXKD của Công 

ty 

-    Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với nhiều nội 
dung quan trọng được thông qua. 

-    Bầu Ông Trịnh Trung Hiếu Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế  Bà Quách 
Kim Anh. 

-    Phân công, phân nhiệm cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng Quản trị. 

-    Thành lập một số Phòng ban gồm: Phòng Kinh doanh HORECA, Phòng Kinh 
doanh MT , Văn phòng Hội đồng Quản trị. 

-    Chỉ đạo hoàn thành việc Giải thể Chi nhánh Quy Nhơn, giải quyết đầy đủ chính 
sách cho người lao động. 

-   Chỉ đạo xây dựng cơ cấu nhân sự , Cơ cấu hoạt động Nhà máy mới tại Bình 
Dương. 

-    Hoàn thành việc đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch UPCOM. 

2.Hoạt động đầu tư: 
- Chỉ đạo và giám sát ban điều hành về tiến độ xây dựng Nhà máy mới tại Bình 

Dương xong giai đoạn 1 và đi vào sản xuất từ tháng 10/2015. 
- Chỉ đạo nghiên cứu các ứng dụng công nghệ vào sản xuất để giảm lao động thủ 

công, tăng năng suất đảm bảo chất lượng , giảm giá thành sản phẩm. 
2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội động quản trị : 

Tổng thù lao (gồm thù lao,thưởng, lợi ích khác) của 05 thành viên hội đồng 
quản trị : 931.067.666 đồng,chi tiết : 

           Đơn vị tính đồng 

STT Họ và tên Chức vụ 
 Thù lao và 
các lợi ích 

khác  

 Thưởng BQL 
điều hành  

 Tổng cộng 

1 Trịnh Trung Hiếu 
Chủ tịch 
HĐQT      136.667.667    117.000,000  253.667667  

2 Nguyễn Chí Nhân Ủy viên      83.333.333        83.333.333 

3 Lê Thị Lan Anh Ủy viên 
   107.333.333    46.800,000  154.133.333  

4 Lê Văn Hoàng Ủy viên 
83.333.333 46.800.000 130.133.333 

5 Nguyễn Trọng Lạc Ủy viên 
120.000.000 28.800.000 148.800.000 

6 Quách Kim Anh 
Chủ tịch HĐQT 
cũ 44.000.000  117.000000 161.000.000 
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Tổng cộng 
 

     574.667.666  356.400.000   931.067.666 

3. Kết quả giám sát Giám đốc và Ban điều hành Công ty : 

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung 
của  nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. 

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà 
Hội đồng quản trị đã ban hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh. 

- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm 
hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh Công ty đối với 
khách hàng. 

- Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty. 

- Thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập cho 
người lao động, chế độ chính sách của người lao động ngày được nâng lên.  

4. Đánh giá, kiểm điểm của hội đồng quản trị: 

- Công tác tổ chức họp và ban hành nghị quyết: Hội đồng quản trị đã nghiêm túc 
tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm đề ra các chủ trương đúng đắn cho công 
ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát 
Công ty trong việc giám sát, theo dõi tình hình triển khai nghị quyết đã ban 
hành nhằm phát hiện và phòng ngừa những rủi ro, sai sót nếu có để thực hiện 
tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được đại hội đồng cổ đông đề ra. 

- Công tác chỉ đạo, giám sát: Thực hiện tốt việc chỉ đạo và giám sát Ban điều 
hành Công ty đối với việc triển khai thực hiện những nội dung của nghị quyết, 
quyết định của Hội đồng quản trị công ty đến từng cán bộ quản lý, phòng ban 
nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong SXKD của Công ty.  

III. MỤC TIÊU,PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016: 

- Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 

- Trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của công 
ty, cụ thể như sau: 

� Tổng doanh thu :  1.300.000 triệu đồng 

� Lợi nhuận trước thuế : 20.000 triệu đồng 

� Cổ tức chi trả cho cổ đông (%/VĐL) : 6% 

� Thu nhập bình quân : 6.5 triệu đồng/ng/tháng 

- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty, tạo sự phối hợp hoạt đông một cách chuyên 
nghiệp và hiệu quả kinh tế cao :  
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- Tập trung công tác quản trị và phát triển nguồn lực của Công ty; nâng cao công 
tác quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ Công ty phù hợp với 
luật pháp hiện hành. 

- Tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ 
mới vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của khách hàng. 

- Giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý 
Công ty nhằm đảm bảo hoạt động công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, đảm bảo tình hình hoạt động công ty ổn định về mọi mặt và phát 
triển bền vững. 

   Trên đây là báo cáo hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với 
Ban điều hành Công ty đã thực hiện trong năm 2015, cũng như mục tiêu và kế 
hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016. 

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./. 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

     Trịnh Trung Hiếu 


