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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 & KẾ HOẠCH NĂM 2022 

(Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022) 

Kính thưa Quý vị Cổ đông! 

 Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động, công tác của 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần XNK Thủy sản Sài Gòn trong năm 2021 và kế hoạch 

năm 2022 như sau: 

A.    BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021: 

I.     Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2021 

1. Sản xuất kinh doanh (Thực hiện so với kế hoạch): 

(Xin xem đính kèm Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán) 

CHỈ TIÊU ĐVT 
KẾ HOẠCH  

NĂM 2021 

THỰC HIỆN 

NĂM 2021 

%THỰC  

HIỆN/    

KẾ HOẠCH 

1/ TỔNG DOANH THU  VNĐ 30.000.000.000 21.009.059.735 73,37% 

Trong đó :     

- HTKD dịch vụ cho thuê 

mặt bằng  

 22.000.000.000 16.141.518.620 70,03% 

- Bán hàng  0 0   

- Hoạt động tài chính  8.000.000.000 4.867.541.115 60,84% 

- Thu nhập khác  0 0  

2/ LỢI NHUẬN SAU THUẾ  2.000.000.000 66.196.729 3,31% 

 

- Năm 2021, tổng doanh thu thực hiện đạt 73,37% so với kế hoạch đề ra; phần lớn do 

doanh thu từ hoạt động tài chính giảm, doanh thu bán hàng không thực hiện được do 

những khó khăn vướng mắc trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý dẫn đến tiến độ triển 

khai dự án bị chậm trễ. Lợi nhuận sau thuế cũng chỉ đạt 3,31% so với kế hoạch. 
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 2. Công tác đầu tư: 

- Năm 2021 là năm vẫn còn khó khăn cho công tác đầu tư.  Dự án Centa Park đã được 

cấp Giấy chứng nhận chấp thuận chủ đầu tư, nhưng còn vướng mắc các thủ tục pháp lý 

khác nên tiến độ xây dựng thi công dự án bị chậm trễ.  

- Các mặt bằng khác (1534 Võ Văn Kiệt; 665-667 Lò Gốm, Q.6 TP. HCM, mặt bằng Phú 

Viên, q. Long Biên, Tp Hà Nội): hiện nay công ty vẫn đang tận dụng khai thác hợp tác 

kinh doanh để mang lại hiệu quả cho Công ty trong khi chưa triển khai dự án. 

- Công ty đã thực hiện việc hợp tác đầu tư với 3 đối tác để phát triển dự án số 6 Phạm Phú 

Thứ, tổng số vốn chuyển giao là 731 tỷ đồng. 

II.     Đánh giá tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác quản trị của HĐQT:  

- Năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác điều chuyển nhân sự hợp lý, tận 

dụng nguồn nhân lực sẵn có, bố trí công việc phù hợp, không lãng phí, từ đó nâng cao 

năng suất làm việc, giúp cho thu nhập của người lao động được ổn định và tăng dần qua 

từng năm. Mặt khác, HĐQT cũng quan tâm đến các vấn đề khác như BHXH, BHYT, 

chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng chính sách của Nhà nước, tạo điều kiện cho 

người lao động ngày càng gắn bó với Công ty.  

B.       KẾ HOẠCH NĂM 2022 

I. Công tác tổ chức: 

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức từ HĐQT, BĐH, các phòng ban, chi nhánh trực 

thuộc, lựa chọn cán bộ, đội ngũ lãnh đạo thực sự có năng lực, tâm huyết với Công ty. 

- Bố trí lao động phù hợp năng lực và sở trường của mỗi người; tạo điều kiện làm việc tốt 

nhất cho người lao động. 

- Gíam sát chặt chẽ quy trình đánh giá công việc và xếp loại khen thưởng cho cá nhân, 

tập thể. 

-  Thường xuyên thực hiện công tác tái cơ cấu một cách toàn diện theo hướng gọn nhẹ, 

hiệu quả, giải quyết chế độ thôi việc cho những người không phù hợp và không đảm 

trách được nhiệm vụ của công ty giao. 

- X  lý nghiêm các trường hợp lãnh đạo, cán bộ thiếu trách nhiệm trong công việc gây 

thiệt hại cho Công ty.  

II. Công tác đầu tư và Sản xuất kinh doanh: 

- Thực hiện việc tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện phát triển các dự án số 6 Phạm Phú 

Thứ & 216 Quốc lộ 1K,Linh xuân, Thủ Đức 
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 - Thực hiện dự án Centa Park theo đúng tiến độ, nhanh chóng tạo dòng tiền nhằm bổ 

sung nguồn vốn kịp thời cho Dự án. 

- Đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý các mặt bằng mà công ty đang quản lý, chuyển 

đổi mục đích s  dụng phù hợp với quy hoạch của Nhà nước. 

- Tiếp tục khai thác có hiệu quả các khu đất mà công ty đang quản lý trong khi chờ thực 

hiện dự án đầu tư hoặc chuyển đổi mục đích. 

- Tình hình dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của công 

ty, các nguy cơ dần dần chuyển hóa thành khó khăn và ngày càng rõ rệt, tác động thẳng 

vào lĩnh vực kinh doanh của công ty. Trước tình hình khó khăn ngay trước mắt, công ty 

sẽ hạn chế, cân nhắc cẩn thận đầu tư vào các dự án mới, xem xét cắt giảm chi tiêu giảm 

chi phí để từng bước vượt qua khó khăn chung của thị trường  

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022: 

 Doanh thu: 30.000.000.000 đồng 

 Lợi nhuận trước thuế: 2.000.000.000 đ 

III.     Công tác quản lý: 

- Tiếp tục giám sát hoạt động của Ban Giám đốc về quản lý, vận hành Công ty theo đúng 

Điều lệ và quy định của pháp luật.  

- Quán triệt đến từng bộ phận trong công ty tuân thủ Điều lệ công ty, chủ trương của 

HĐQT thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, tiết kiệm mọi chi phí không cần thiết . 

- Quản lý chặt chẽ việc thực hiện các Hợp đồng kinh tế, tránh rủi ro và không để phát 

sinh công nợ. 

- Xây dựng kế hoạch sát thực tế, tránh xây dựng kế hoạch cho có hình thức. 

- Ủng hộ và khen thưởng kịp thời những cán bộ, nhân viên công ty có sáng kiến trong 

công tác quản lý nhằm giúp công ty tăng doanh thu, giảm chi phí, đạt hiệu quả kinh 

doanh tối ưu. 

 Giải pháp thực hiện: 

 Bố trí nhân sự đúng người đúng việc, khai thác tốt nhất năng lực nhân viên, thực hiện 

nghiêm chỉnh quy trình đánh giá công việc và chế độ khen thưởng. 

 Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ CB, nhân viên để 

đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Công ty trong tình hình thực tế. 

 S  dụng đa dạng các kênh thông tin nhằm thu hút khách hàng tiềm năng, nhất là trong 

hoạt động kinh doanh bất động sản.  
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  Đa dạng hóa nguồn vốn hoạt động, huy động từ các nguồn khác như: CB, nhân viên 

công ty, các khách hàng, đối tác nhằm chủ động trong kinh doanh, không lệ thuộc vào 

nguồn vốn vay ngân hàng. 

 Tìm hiểu kỹ các khách hàng, đối tác trước khi ký Hợp đồng nhằm trách rủi ro, bảo đảm 

an toàn vốn cho cổ đông.  

 Không chạy theo doanh số, giao dịch và ký kết các Hợp đồng phù hợp với khả năng và 

điều kiện thực tế của Công ty. 

 Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của HĐQT, Ban Kiểm soát để đảm bảo hoạt động 

sản xuất kinh doanh đúng pháp luật Nhà nước, đúng chủ trương của Công ty, an toàn và 

hiệu quả. 

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 

HĐQT Công ty xin được g i tới toàn thể Quý Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thịnh 

vượng và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.                                                               

                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

        CHỦ TỊCH     

 

 

 

               

                                                                                           TRẦN DUY BÌNH   


