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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 

VÀ NHIỆM KỲ III (2013 - 2018) 

 Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại điều lệ tổ 

chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIVICO; 

 Căn cứ vào chương trình công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 

năm 2017 đã được Đại hội cổ đông thông qua;  

 Hội đồng quản trị xin báo cáo công tác quản trị điều hành Công ty năm 2017 

như sau: 

I - NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2017 

1. Công việc đã làm 

 Năm 2017 trong bối cảnh các dự án BOT bị chững ảnh hưởng không nhỏ đến 

thị trường Sơn giao thông nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT với Tồng giám 

đốc cùng sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ công nhân viên đó giúp SIVICO 

hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra một cách đáng ghi nhận. 

 + HĐQT luôn giám sát hoạt động của ban điều hành và phát huy mục tiêu Sản 

xuất - Kinh doanh của Công ty mà Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 đã thông qua. 

 + HĐQT họp thường kỳ 1 lần/quí, luôn đưa ra các giải pháp phù hợp với tình 

hình thực tế của Công ty như: 

 - Định hướng đầu tư, phát triển sản phẩm trung và dài hạn của công ty  

 - Đầu tư chiều sâu: Chỉ đạo hướng nghiên cứu sản phẩm mới, nghiên cứu 

nguyên liệu thay thế... 

 - Xây dựng và quyết định bổ sung, đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với 

tình hình phát triên SX- KD của Công ty.  

 - Mục tiêu của Công ty luôn lấy ''Chất lượng là hàng đầu'', vì vậy Cty luôn duy 

trì và nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của Thị trường. 

 - Mở rộng thị trường trong cả nước: Bắc, Trung, Nam và xuất khẩu 

 + Luôn đôn đốc Ban Kiểm soát hoạt động thường xuyên. Duy trì kiểm tra quyết 

toán hàng quí của Công ty. 

 + Luôn luôn đảm bảo mục tiêu chung:  Xây dựng công ty phát triển nhanh và 

bền vững. 

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị 

 Trong năm qua các thành viên Hội đồng quản trị luôn có sự trao đổi ý kiến 

thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ 

của mình. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----- o0o ----- 
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 Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 
(%) 

Lý do không 
tham dự 

1 Ông Nguyễn Văn Viện Chủ tịch 04 100%  

2 Ông Nguyễn Mộng Lân Phó chủ tịch 04 100%  

3 Ông Hòa Quang Thiệp Thành viên 04 100%  

4 Ông Nguyễn Thủy Nguyên Thành viên 02 50% Đi công tác 

5 Bà Phạm Thị Hương Lan Thành viên 03 75% Đi công tác 

6 Ông Nguyễn Văn Dũng Thành viên 04 100%  

7 Ông Trần Bình Ân Thành viên 0 0% Đi công tác 

 
 Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2017 

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 BB-HĐQT/01-17 14/04/2017 Biên bản họp HĐQT Quý I/2017 

2 BB-HĐQT/02-17 26/07/2017 Biên bản họp HĐQT Quý II/2017 

3 BB-HĐQT/03-17 19/10/2017 Biên bản họp HĐQT Quý III/2017 

3 BB-HĐQT/04-17 23/01/2018 Biên bản họp HĐQT Quý IV/2017 

 

3. Thù lao của Hội đồng trong năm 2017 

STT Họ và tên Chức vụ Thù lao (VNĐ) 

1 Ông Nguyễn Văn Viện Chủ tịch 72.000.000/ năm 

2 Ông Nguyễn Mộng Lân Phó Chủ tịch 57.600.000/ năm 

3 Ông Hòa Quang Thiệp Thành viên 50.400.000/ năm 

4 Ông Nguyễn Thủy Nguyên Thành viên 50.400.000/ năm 

5 Bà Phạm Thị Hương Lan Thành viên 50.400.000/ năm 

6 Ông Nguyễn Văn Dũng Thành viên 50.400.000/ năm 

7 Ông Trần Bình Ân Thành viên 50.400.000/ năm 

Tổng cộng  381.600.000/ năm 

 Tiền thưởng của Hội đồng trong năm 2017: 77.600.000VNĐ 
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4. Kết quả chỉ đạo điều hành của HĐQT 

 Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự tin tưởng của các cổ đông và sự nỗ 

lực của CBCNV, các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trong năm 2017 kết quả 

SXKD đạt các chỉ tiêu cơ bản sau: 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Năm 

2016 

Năm 2017 2017/2016 

(%) KH TH 

1. Sản lượng tiêu thụ      

- Sơn các loại Tấn 5,796.7 7,000 7,270 125% 

- Túi bao bì các loại Tr. túi 210.4 256 263.3 125% 

2. Tổng Doanh thu Tỷ đồng 184,417 225,000 216,183 117% 

3. Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 30,596 35,000 36,189 118% 

4. Vốn góp cổ đông Tỷ đồng 30,123.74 30,123.74 30,123.74 100% 

5. Vốn hoạt động Tỷ đồng 164,647 200,000 199,119 120% 

6. Lợi nhuận/Vốn góp % 101% 116% 120% 118% 

 

5. Đánh giá chung 

 Năm 2017 thị trường sơn giao thông gặp nhiều khó khăn do do các dự án BOT 

chững lại do Chính Phủ điều chỉnh chính sách trong bối cảnh đó HĐQT và Ban Giám 

đốc công ty đã đánh giá đúng những thách thức và cơ hội trong khủng hoảng đưa 

Công ty hoàn thành vượt kế hoạch mà Nghị Quyết Đại hội Cổ đông đã đề ra:  

 - Đảm bảo an toàn và tích lũy vốn để công ty tạo đà phát triển trong thời gian 

tới.  

 - Đảm bảo chia cổ tức vượt xa so với Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra là  

24%/năm.  

 

6. Đánh giá về nhiệm kỳ III (2013-2018) 

 Đánh giá nhiệm kỳ hoạt động của nhiệm kỳ III (2013 -2018) SIVICO đã phát 

triển và có những kết quả ấn tượng thông qua các con số (bảng dưới). 

 Trong 3 năm liền SIVICO được xếp trong danh sách 500 doanh nghiệp phát 

triển nhanh nhất Việt Nam (FAS500) và thứ bậc xếp hạng cũng tăng qua các năm. 

 Như vậy có thể đánh giá tổng quát 5 năm qua của SIVICO là thành công. Công 

ty luôn đảm bảo tăng trưởng đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, 

doanh thu và lợi tức qua 5 năm qua.  
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Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Nhiệm kỳ II 

(2007-2013) 

Nhiệm kỳ III 

(2013-2018) 

Nhiệm kỳ 

III/nhiệm kỳ 

II (%) 

1. Sản lượng tiêu thụ     

- Sơn các loại Tấn 16,980.70 32,526.70 192% 

- Túi bao bì các loại Tr. túi 819.65 880.20 107% 

2. Tổng Doanh thu Tỷ đồng 493,660.20 970,598.50 197% 

- Doanh thu thuần Tỷ đồng 445,746.00 881,742.00 198% 

3. Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 38,316.00 152,790.00 399% 

4. Vốn góp cổ đông Tỷ đồng 16,066.00 30,123.74 187% 

5. Vốn hoạt động Tỷ đồng 52,861.00 199,119.00 377% 

6. Chia cổ tức  138% 213% 154% 

-  Tổng số cổ tức bằng tiền mặt Tỷ đồng 19,687.68 33,136.12 168% 

- Tổng số cổ tức bằng cổ phiếu Tỷ đồng  14,057.75 100% 

   

II. NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2018 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO 

 Như vậy năm 2017 đã khép lại một nhiệm kỳ bằng những thành tựu khá ấn 

tượng với các chỉ số lợi nhuận và tăng trưởng cao. SIVICO có thể tự hào về kết quả 

này. Năm 2018, năm đầu tiên của nhiệm kỳ IV (2018-2023) đã khởi đầu với những tín 

hiêu tích cực như hiệp định CPTPP đã được ký và Quốc hội cũng đã thông qua dự án 

đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2018 - 2021 tổng chiều dài 654 km. Để chuẩn bị 

cho giai đoạn phát triển này HĐQT đã sát cánh cùng với Ban điều hành trong việc xây 

dựng mục tiêu và chiến lược phù hợp với các nội dung: 

 1. Sản phẩm mũi nhọn của công ty là Sơn giao thông và các sản phẩm phục vụ 

an toàn giao thông. 

 2. Đầu tư nhà máy mới tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ với diện tích mặt bằng 

25.000m2 theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn cao về bao bì thực phẩm. 

 3. Hoạch định chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty đồng bộ hoá 

các dây chuyền sản xuất đảm bảo sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện môi 

trường.  Đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu. 

 4. Triển khai và thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch Nghị quyết Đại hội cổ 

đông đã đề ra.  

 5. Thực hiện tốt công tác giám sát Ban Giám đốc điều hành, chấp hành tốt pháp 

luật đảm bảo duy trì và nâng cao cổ tức cho các cổ đông, nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần cho người lao động. 
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 6. Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu của năm 2018 mà Đai hội cổ đông thông 

qua bằng các giải pháp cụ thể cho từng quý. 

 7. Đa dạng hoá sản phẩm tiếp tục đầu tư chiều sâu, đặc biệt tăng năng lực bao 

bì màng mỏng. 

 8. Đôn đốc kiểm tra Ban kiểm soát hoạt động đều và kiểm tra tình hình Sản xuất 

- Kinh doanh của Công ty. 

 Xin cám ơn sự tin tưởng của các cổ đông và sự đoàn kết cộng tác của toàn thể 

CBCNV đã giúp sức cùng HĐQT, Ban Giám đốc vượt qua các khó khăn, thách thức 

hoàn thành tốt các chương trình và chỉ tiêu đại hội cổ đông thông qua. 

 

        Ngày  17  tháng  04  năm 2018 

        CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO 

         CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

                 NGUYỄN VĂN VIỆN 


