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Số:
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TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP.Hồ Chí
Minh và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại
TP.Hồ Chí Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC;

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TPHCM, tôi
xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021
như sau:
I.

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. Các công việc trọng tâm trong năm 2020:

- Chỉ đạo thực hiện, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020
theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 đề ra.
- Đảm bảo việc cung ứng kịp thời và đồng bộ sách giáo khoa (SGK) phục vụ năm học
2019 – 2020 tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
- Bảo toàn, phát triển vốn cổ đông và sử dụng vốn có hiệu quả.
- Tiếp tục củng cố và sắp xếp bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng đẩy mạnh công
tác thị trường, thúc đẩy công tác kinh doanh và khai thác sản phẩm mới, đề tài mới.
Quan tâm đến việc bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Điều lệ hoạt động Công ty trong
công tác xuất bản và các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, kế toán.
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2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:
Đvt

Chỉ tiêu

Kế hoạch năm

Thực hiện năm

2020

2020

Tỷ lệ (%)

Doanh thu

Tỷ đồng

179,2

165,64

92,43

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

6,8

4,74

69,65

8 - 10

10

Cổ tức

%

100

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

II.

1. Thành viên HĐQT:
Năm 2020, HĐQT Công ty hoạt động với số lượng 05 người:
- Ông Ngô Trọng Vinh

Chủ tịch

- Ông Nguyễn Trọng Hà

Ủy viên

- Bà Lâm Quỳnh Hương

Ủy viên

- Ông Ngô Anh Phương

Ủy viên

- Bà Lê Thị Tuyết Minh

Ủy viên

2. Về hoạt động của HĐQT năm 2020:
a) Công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh
Theo sát tình hình biến động về thị trường sách giáo khoa, sách tham khảo, HĐQT đã
tổ chức nhiều phiên họp nhằm chỉ đạo Ban TGĐ có những điều chỉnh hợp lý về kế hoạch
SXKD.
Trong các cuộc họp định kỳ và bất thường, HĐQT đã thực hiện kiểm tra, giám sát chặt
chẽ các hoạt động của Ban TGĐ. HĐQT thẳng thắn trao đổi và chất vấn các hoạt động của
Ban TGĐ. Ban Tổng Giám đốc cũng thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động,
các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành và quản trị Công ty. HĐQT đã cùng Ban
TGĐ thảo luận và bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời hiệu quả, mục tiêu hoàn thành kế
hoạch SXKD năm 2020.
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b) Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2020
HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp để quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty như:
- Rà soát, giải quyết các nội dung công việc và thảo luận đưa ra quyết định các nội
dung chính theo định hướng và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020 (chỉ đạo, định
hướng công tác phát hành, công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng doanh
nghiệp...)
- Nghe báo cáo và giải quyết kịp thời các đề xuất của BGĐ đảm bảo cho công việc
được thông suốt (giải quyết các tồn tại chưa giải quyết được trong hoạt động SXKD, đưa ra
các yêu cầu cụ thể cho từng phòng ban, bộ phận...)
- Bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh trong Ban điều hành nhằm sắp xếp, kiện
toàn bộ máy lãnh đạo cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế.
- Kiểm tra báo cáo hàng quý về kết quả SXKD, giải quyết kịp thời các vấn đề phát
sinh nhằm duy trì các hoạt động theo đúng định hướng phát triển của Công ty.
III.

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2020

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động
và Nghị quyết của ĐHCD, HĐQT đã sát cánh cùng Ban TGĐ kịp thời đưa ra các quyết sách
linh hoạt để đảm bảo mục tiêu phát triển hiệu quả, bền vững của Công ty. HĐQT theo dõi,
giám sát và hỗ trợ Ban TGĐ trước những khó khăn vướng mắc, phát huy trách nhiệm cá
nhân của các thành viên HĐQT. Nhờ có sự hỗ trợ và giám sát chặt chẽ đó nên các vấn đề,
các phát sinh nghiệp vụ phức tạp thuộc chức trách thẩm quyền của HĐQT đều được giải
quyết nhanh chóng, hiệu quả. Sự phối hợp với Ban kiểm soát trong kiểm tra giám sát cũng
được HĐQT quan tâm thực hiện.
Đánh giá chung, Ban TGĐ Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành các hoạt động
SXKD theo nội dung chỉ đạo của HĐQT và Nghị quyết ĐHCĐ. Trong quá trình triển khai,
Ban TGĐ thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình SXKD cũng như tình hình tài chính và
các mặt hoạt động khác của Công ty để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
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Năm 2020 là năm có nhiều thách thức trong công tác SXKD, với quyết tâm cao Ban
TGĐ Công ty đã tăng cường chỉ đạo trọng tâm, linh hoạt và bám sát nhiệm vụ chính để thực
hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu ĐHCĐ và HĐQT giao, mang lại hiệu quả và lợi ích
thiết thực cho Công ty thông qua các chỉ tiêu, kết quả hoạt động SXKD đã đạt được.
Để phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, ban TGĐ cần nỗ lực
hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông
hài hòa với lợi ích của người lao động.
IV.

KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Định hướng kế hoạch:
a. Mục tiêu: Doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững, mở rộng địa bàn kinh doanh
trên phạm vi cả nước, gia tăng giá trị doanh nghiệp và đảm bảo duy trì lợi ích của cổ đông.
b. Định hướng các chính sách:
 Về sản phẩm:
- Năm 2021 là năm thứ hai trong lộ trình 5 năm thay SGK theo chương trình GDPT
mới nên việc cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường là tất yếu. Vì vậy, cần tập trung
nhân lực, vật lực và tài lực cho công tác phát hành SGK mới trong năm 2021 và
những năm sau này.
- Chất lượng sản phẩm hiện tại đã tốt, công ty sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm hơn
nữa và gia tăng sản phẩm mới như sách điện tử, tài liệu điện tử và các công cụ bổ
trợ khác nhằm đa dạng hóa sản phẩm của doanh nghiệp.
- Chọn lọc, chỉnh sửa, cải tiến các sản phẩm hiện có của công ty để phù hợp với nội
dung chương trình GDPT mới để tiết kiệm chi phí và thời gian thực hiện. Tìm
kiếm các nguồn bản thảo STK theo chương trình mới trong những năm sắp tới.
- Tăng cường sự hợp tác với các đối tác, nhà cung cấp để liên kết, liên doanh sản
xuất, cung ứng sản phẩm nhằm giảm chi phí đầu tư và tận dụng lợi thế đối với các
sản phẩm có vòng đời kinh doanh ngắn hạn.
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- Đa dạng hóa sản phẩm, bổ sung ngành nghề, mở các lĩnh vực kinh doanh mới có
tiềm năng phát triển trong tương lai gần như: điện năng lượng mặt trời, máy mócthiết bị xây dựng...
 Về công tác truyền thông và thị trường:
- Củng cố và nâng cao vị thế của công ty, duy trì thế mạnh trong việc cung ứng các
sản phẩm giáo dục và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, mở rộng thị
trường và địa bàn kinh doanh, phát triển thêm khách hàng mới.
- Khảo sát, nghiên cứu và áp dụng các mô hình kinh doanh hợp lí tiến tới kiện toàn
bộ máy tổ chức nhằm đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường.
- Xây dựng chiến lược tiếp thị - truyền thông nhằm thích ứng với thị trường trong
trạng thái “bình thường mới”. Cân bằng giữa tăng cường công tác phòng chống
dịch Covid-19 với các hoạt động SXKD, tập huấn – giới thiệu SGK mới để giữ
vững thế chủ động trong công tác phát hành.
 Về nhân sự:
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công ty, cụ thể là đội ngũ CBNV làm công
tác kinh doanh, kho vận và bán lẻ để đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao.
- Tìm kiếm, xây dựng và phát triển đội ngũ tác giả, cộng tác viên để có nguồn bản
thảo tốt nhằm đáp ứng xu hướng mới trong sử dụng sách của giáo viên – học sinh.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:
Căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, cũng như để
đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và thuận lợi cho việc phát triển lâu dài,
HĐQT trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu sau:
a. Công ty Mẹ
Chỉ tiêu
Doanh thu

ĐVT

Kế hoạch

Tỷ đồng

81,2

5

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

3,8

%

10

Cổ tức

b. Hợp nhất (CTCP Sách Giáo dục tại TPHCM, CTCP STBTH Đồng Nai, CTCP
STB Vĩnh Long)
ĐVT

Kế hoạch

Doanh thu

Tỷ đồng

189,4

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

5,144

%

8-10

Chỉ tiêu

Cổ tức

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021
- Chỉ đạo Ban TGĐ xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn
thành các chỉ tiêu đề ra của ĐHCĐ thường niên 2021.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban TGĐ và các phòng
ban, bộ phận trong Công ty.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua
các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai
thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty
phù hợp với tình hình hoạt động SXKD.
V.

KẾT LUẬN

Năm 2020, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì sự ổn định và phát triển,
năm 2021 vẫn còn tiếp tục những thách thức và rủi ro biến động khó lường trước được.
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Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã gắn bó, chia sẻ những khó
khăn và hỗ trợ, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
Xin cảm ơn những nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty.
Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Quý cổ đông, đặc biệt
sự đoàn kết nỗ lực hơn nữa của CBNV để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm
2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tiếp tục đưa Công ty phát triển ổn định và
bền vững.
Kính trình Đại hội xem xét và cho ý kiến quyết định./.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ TRỌNG VINH
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