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CÔNG TY CỔ PHẦN VPP CỬU LONG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BÁO CÁO 
TỔNG KẾT CÔNG TÁC HĐQT NĂM 2019 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT: 

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ lần thứ XVI, ngày 03/04/2019. HĐQT đã chỉ đạo 

thực hiện những việc chủ yếu sau: 

1. Tổ chức phiên họp HĐQT lần thứ 08 ngày 17/04/2019: 

- Thông báo tình hình tổ chức ĐHCĐ lần thứ XVI. 

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo Quý I năm 2019, trong đó nêu rõ các tồn tại: 

        + Không thực hiện được kế hoạch Q1 do các nguyên nhân chính:  Tiªu thô s¶n 

phÈm gi¶m do nghØ lÔ tÕt ©m lÞch , Gi¸ b¸n gi¶m, mét sè s¶n phÈm lç kh«ng s¶n xuÊt , 

Lao ®éng sau tÕt biÕn ®éng nhiÒu… 

    - §Ò ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc : 

+T×m kiÕm thªm c¸c thÞ tr−êng trong n−íc vµ xuÊt khÈu ®Ó bï ®¾p cho c¸c thÞ 

tr−êng bÞ sôt gi¶m. 

+ChuÈn bÞ, s¶n xuÊt dù phßng c¸c lo¹i ph«i chai, ®¶m b¶o m¸y mãc , thiÕt bÞ - 

khu«n mÉu , ®¸p øng kÞp thêi c¸c ®¬n hµng vá chai trong mïa n¾ng nãng.  

+C¶i tiÕn thiÕt bÞ, c«ng nghÖ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng.  

+Xem xÐt ®iÒu chØnh ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng cho mét sè bé phËn , ®¶m b¶o thu nhËp cña 

ng−êi lao ®éng. 

- Triển khai nhiệm vụ kế hoạch Quý II năm 2019. 

2. Tổ chức phiên họp HĐQT lần thứ 09 ngày 10/07/2019: 

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo quý II và 6 tháng đầu năm 2019. 

- Triển khai công tác Quý III năm 2019. 

Trong phiên họp HĐQT tập trung bàn một số vấn đề trọng tâm sau: 

§¸nh gi¸ mét sè h®sxkd  trong quý nh− : c¸c s¶n phÈm thÞ tr−êng cò ®ang lµm bÞ thu 

hÑp nhiÒu, nhÊt lµ thÞ tr−êng vá bao xi m¨ng , S¶n l−îng + gi¸ b¸n còng gi¶m . 

+Bé phËn PET ®· lµm tèt c«ng t¸c thÞ tr−êng còng nh− ®· chuÈn bÞ tèt nguån lùc, ®Çu 

t− m¸y mãc thiÕt bÞ ®¸p øng tèt kÕ ho¹ch giao hµng trong mïa vô.  

- Triển khai công tác quý III năm 2019, đề ra các biện pháp chính như sau: 

+§Èy m¹nh c«ng t¸c thÞ tr−êng, ®©y lµ nhiÖm vô hµng ®Çu cÇn ph¶i thùc hiÖn. 

+§Çu t− thªm 01 m¸y thæi tù ®éng chai lín ®Ó phôc vô cung cÊp cho c¸c thÞ 

tr−êng Ýt bÞ ¶nh h−ëng t¸c ®éng theo mïa vô. 

+TËp trung s¶n xuÊt, ®Èy m¹nh b¸n hµng tiªu thu s¶n phÈm v¨n phßng phÈm 

phôc vô cho mïa khai gi¶ng n¨m häc míi. 
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+TiÕp tôc c¶i tiÕn quy tr×nh c«ng nghÖ, thiÕt bÞ ®Ó gi¶m chi phÝ nh©n c«ng, ®iÖn 

n¨ng, tiªu hao nguyªn liÖu. 

+Nghiªn cøu c¶i thiÖn m«i tr−êng lµm viÖc ®¶m b¶o søc kháe ng−êi lao ®éng, 

®ång thêi ®Ó thu hót lao ®éng míi. 

3. Tổ chức phiên họp HĐQT lần thứ 10 ngày 10/10/2019: 

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo quý III và 9 tháng đầu năm 2019. 

- Triển khai công tác quý IV năm 2019. 

     HĐQT đã đánh giá  hđsxkd như sau: 

+ Quý III ¶nh h−ëng cña mïa m−a b·o nªn møc tiªu thô còng bÞ gi¶m.  

+C¹nh tranh m¹nh trªn thÞ tr−êng néi ®Þa , mét sè s¶n phÈm ph¶i gi¶m gi¸ b¸n, tuy 

nhiªn  Bé phËn PET ®· lµm tèt c«ng t¸c thÞ tr−êng, ®Çu t− thiÕt bÞ ®¸p øng ®−îc kÕ 

ho¹ch giao hµng .  

-§· xÐt duyÖt n©ng l−¬ng cho ng−êi lao ®éng lÇn 2 n¨m 2019 vµ ®µo t¹o ATL§ theo 

®óng quy ®Þnh. ViÖc tuyÓn lao ®éng vÉn gÆp khã kh¨n cho s¶n xuÊt. 

  H®qt ®· ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p chÝnh  thùc hiÖn Khsxkd Q4: 

  + T×m kiÕm  thªm kh¸ch hµng , nghiªn cøu nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng tiÕp cËn. §Æc biÖt 

c¸c sp cã thÓ sö dông thiÕt bÞ hiÖn cã cña doanh nghiÖp. 

  + Bé phËn kd cÇn nghiªn cøu kü diÔn biÕn cña thÞ tr−êng , chíp c¬ héi khi cã . 

  +  TiÕp tôc c¶I tiÕn  c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ , thiÕt bÞ ®Ó gi¶m chi phÝ nh©n c«ng , 

®iÖn n¨ng, tiªu hao nvl. 

   + L¾p ®Æt ®−a vµo sx m¸y thæi lín, t×m kiÕm thÞ tr−êng phï hîp víi thiÕt bÞ nµy. 

+  C¶i thiÖn m«I tr−êng lµm viÖc trong doanh nghiÖp. 

4. Tổ chức phiên họp HĐQT lần thứ 11 ngày 10/01/2020: 

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo Quý IV và  năm 2019. 

- Triển khai công tác Quý I năm 2020 và kế hoạch dự kiến 2020. 

      -    §Ò ra c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn cho nhiÖm vô Q1-2020 vµ n¨m 2020. 

    - Thông qua khen thưởng năm 2019, mức chi tiền mừng tuổi và chi sinh nhật trich 

từ quỹ khen thưởng của HĐQT. 

    - Thông qua mức chi thù lao cho  Hđqt- Bks 2019 với tổng chi là 100 tr đồng. 

   -  Th«ng qua nghÞ quyÕt Chia cæ tøc cho cæ ®«ng : tû lÖ 10.6% .  

7. Tổ chức phiên họp lần thứ 12  ngày  12 /3/2020: 

Thông qua công tác chuẩn bị ĐHCĐ lần thứ XVII. Phiên họp đã thông qua: 

- Chương trình Đại hội. 

- Số lượng đại biểu. 

- Thời gian tiến hành đại hội. 

- Các báo cáo trình trước ĐH. 
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- Những vấn đề cần thông qua tại ĐH. 

- Công tác chuẩn bị cho ĐH. 

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ LẦN THỨ XVI: 

1- SXKD: 

TT Chỉ tiêu K/h của 
ĐHCĐ 

Thực hiện 
Tỷ lệ % so với 

k/h ĐHCĐ 
Thực hiện 
năm 2018 

Tỷ lệ % 

1 
Doanh thu (tỷ 
đồng) 

280 
280.312 100.11% 288.45 97.18% 

2 

Giá trị SXCN           
( Tỷ đồng) 

84,24 
74,402 88.32% 83,676 88.9% 

3 

Lợi nhuận (Tỷ 
đồng) 

≥ 1,5 
1,577 105.1% 2.525 62.45% 

4 

Lao động BQ 
(Người) 

160 
140 87.5% 159 88.05% 

5 
Thu nhập BQ               
( Tr .đồng) 

9,4 
10.296 109.5% 9.91 102.5% 

 2- Vốn điều lệ: 

 Không phát hành trong năm 2019 . 

 3- Cổ tức: Chi    10.6% = 106% Kh = 70.6 %  so với 2018. 

 4- Công tác đầu tư: 

- Công tác đầu tư: trong năm đã đầu tư một số thiết bị như 01 máy thổi tự động, 

máy ép phun, xe nâng … , tổng số đầu tư Tscđ-ccdc trong năm là 3.447 tỷ đ. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2020: 

1- Các chỉ tiêu chủ yếu: 

STT Các chỉ tiêu Kế hoạch 2020 
1 Doanh thu ( Tỷ đồng)         280  

2 Giá trị SXCN (Tỷ đồng)         80.37          

3 Lợi nhuận  (Tỷ đồng)  >=1,5  

4 Lao động BQ (Người) 150 

5 Thu nhập BQ ( Tr .đồng) 10.2 

6 Vốn điều lệ 10.283-20.56 

7 Cổ tức  ≥ 10% 

2- Biện pháp thực hiện: 

- HĐQT đưa ra các biện pháp Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KH 2020 như sau : 

+ Ph¸t triÓn thÞ tr−êng trong n−íc vµ xuÊt khÈu. 

+ §Çu t− thªm mét sè thiÕt bÞ m¸y mãc nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt 

l−îng s¶n phÈm ®¸p øng víi t×nh h×nh SXKD cña c«ng ty phï hîp víi nhu cÇu thÞ 

tr−êng trong vµ ngoµi n−íc.  

+ ¸p dông nghiªm tóc  hÖ thèng ISO phiªn b¶n 9001-2015 

+ KÕt hîp víi  Vinhud vÒ b¸n tÇng 2 tßa CT2, 536A Minh Khai . 
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+ Thùc hiÖn kiÓm ®Þnh c¸c thiÕt bÞ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn PCCN 

®óng thêi h¹n, Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ luËt PCCC vµ yªu cÇu cña c¸c c¬ quan qu¶n 

lý nhµ n−íc vÒ PCCN 

+ Phèi hîp víi BCH c«ng ®oµn C«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c 

bªn theo ®óng quy ®Þnh.  

+ X©y dùng vµ ®¨ng ký thang b¶ng l−¬ng theo møc l−¬ng tèi thiÓu 2020. TriÓn 

khai n©ng l−¬ng cho ng−êi lao ®éng ®óng thêi h¹n lªn l−¬ng. 

+ Tìm kiếm, nghiên cứu đầu tư sản phẩm mới. 

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI: 

1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. 

- Một số chỉ số tài chính:  

  +Hệ số nợ:   1.51 

  + Hệ số khả năng thanh toán :  1.66 

  + Hệ số khả năng thanh toán hiện hành :   1.24 

  +ROE :    1.96% 

2. Phân phối lợi nhuận năm 2019. 

- Lợi nhuận trước thuế:        1.577.506.789   VNĐ    

- Thuế TNDN 20%:                  315.501.358    VNĐ 

- Lợi nhuận sau thuế:       1.262.005.431    VNĐ 

- Quỹ khen thưởng 1%:            12.620.054    VNĐ 

- Quỹ phúc lợi 1% :              12.620.054     VNĐ 

- Quỹ đầu tư phát triển 10%: 126.200.543   VNĐ 

Lợi nhuận còn lại:          1.110.564.779   VNĐ 

- Chi cổ tức 10.6 %:          1.090.093.400   VNĐ 

- Lợi nhuận chưa phân phối:     20.471.379   VNĐ 

  3. Các chỉ tiêu KH năm 2020: 

STT Các chỉ tiêu Kế hoạch 2020 Thực hiện 2019 Tỷ lệ % so 
với 2019 

1 Doanh thu ( Tỷ đồng)         280  280.312 99.9% 

2 Giá trị SXCN (Tỷ đồng)         80.37          74.402 108% 

3 Lợi nhuận  (Tỷ đồng)  >=1,5  1.577 >=95% 

4 Lao động BQ (Người) 150 140 107% 

5 Thu nhập BQ ( Tr .đồng) 10.2 10.296 99% 

6 Vốn điều lệ 10.283-20.56 10.283 100%-200% 

7 Cổ tức  ≥ 10% 10.6% ≥ 94.3% 

4. Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2020: 

Sau khi trừ thuế TNDN, trích lập các quỹ theo tỷ lệ sau: 
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- Quỹ khen thưởng:  1% 

- Quỹ phúc lợi:   1% 

- Chi cổ tức:   ≥ 10% . 

- Quỹ đầu tư phát triển: phần còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức. 

 5. Công tác đầu tư năm 2020: 

- Đầu tư thêm một số máy móc để phát triển đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở 

tận dụng máy móc hiện tại hoặc nâng cao năng suất lao động . 

- Tìm đầu tư sản phẩm mới . 

6. Thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 

 Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là: 100.000.000 VNĐ. 

7. Phát hành cổ phiếu năm 2019: 

Năm 2019 Công ty không phát hành thêm cổ phiếu.  

Năm 2020 tùy theo điều kiện và tình hình cụ thể cho phép HĐQT quyết định 

không phát hành hoặc phát hành ≤ 100% số cổ phần  hiện hành và báo cáo với cổ 

đông trong ĐHCĐ lần sau. 

8. Dự án 536A Minh Khai: 

     Làm việc với VINAHUD về bán tầng 2 CT2 chung cư 536A Minh Khai, thống 

nhất giá bán để có thể giải quyết được ( kể cả phải giảm mạnh giá bán so với giá bán 

dự kiến ban đầu). 

 Trong trường hợp phải giảm giá bán so với dự kiến ban đầu , thì giao cho HĐQT 

quyết định giá bán sau khi thống nhất được với Vinahud. 

Dự kiến ban đầu:  

Diện tích Sàn:                   1.151,83 m
2
 * 16.273.289đ = 18.744.062.000đ. 

Diện tích sảnh + sân chơi:  224,37 m
2
*    8.045.289đ =  1.805.121.000đ. 

Tổng:                                                                             20.549.183.000đ. 

Phí bảo trì 2% (chưa VAT ):                                                  378.194.000đ. 

 
 
 


