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CỦA HỘI Đ NG QUẢN TR   

 

  

 1.  Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty trong năm 2018 

Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn được thành lập và hoạt động theo 

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0312789319 ngày 21 tháng 05 

năm 2014, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 17 tháng 01 năm 2018, đăng ký thay đổi lần 

thứ 02 ngày 19 tháng 01 năm 2019 

Trong năm 2018, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tuy nhiên, 

một số chính sách của Nhà nước ban hành liên quan đến hoạt động của Công ty nhưng chậm 

triển khai như Luật Đất đai năm 2013 (sửa đổi), Nghị định 210/2013/NĐ-CP … đã ảnh 

hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện dự án, làm chậm tiến độ thi công dự án theo dự 

kiến. 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Chế biến thực 

phẩm Hóc Môn như sau:  

- Tổng thu nhập  : 8.185.413.710 đồng,  

   Trong đó:  

 + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 7.746.862.797 đồng 

 + Doanh thu hoạt động tài chính : 323.140.937 đồng 

 + Thu nhập khác : 115.409.976 đồng 

- Lợi nhuận trước thuế   :  -4.589.586.514 đồng  

- Lợi nhuận sau thuế  :  -4.589.586.514 đồng 

2.  Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 

2.1.  Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn gồm 07 (bảy) thành 

viên, trong đó có 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm các chức danh quản lý là Giám đốc 

và Phó giám đốc; 05 thành viên hoạt động không điều hành quản lý tại Công ty. 

Trên cơ sở Nghị quyết năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng 

quản trị đã tiến hành triển khai, thông qua việc chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện một số công 

việc theo nghị quyết Đại hội đồng sáng lập đã giao. 

Trong năm Hội đồng quản trị không hưởng thù lao và không sử dụng khoản chi phí 

nào để phục vụ hoạt động. 

2.2.  Tổng  ết các    h p v  các quyết định của Hội đồng quản trị  

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn đã 

tổ chức 02 (hai) cuộc h p vào ngày 23/08/2018 và ngày 26/10/2018, đồng thời, tiến hành 
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lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị b ng văn bản 02 (hai) lần vào các ngày 

29/05/2018, 24/11/2018   với các nội dung sau: 

- Phê chuẩn việc bổ nhiệm bà Đào Thị Phượng giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty 

Cổ phần Chế biến thực phẩm Hóc Môn (thay thế cho bà Phan Thị Hồng Phúc) kể từ ngày 01 

tháng 6 năm 2018. 

- Thông qua chủ trương và các nội dung của Hợp đồng mua sắm thiết bị dây chuyền 

giết mổ công nghiệp:    

+ Bên bán là Công ty TNHH Chế tạo Máy móc Chế biến Thực phẩm Hưng Long 

Jining Trung Quốc. 

+ Bên bán cung cấp và chỉ đạo lắp đặt, vận hành, chuyển giao công nghệ dây 

chuyền giết mổ công nghiệp, công suất 450 con/giờ cho Bên mua, bao gồm việc đồng bộ 

các thiết bị được chế tạo theo đúng tiêu chuẩn quốc tế của Nước Cộng H a Nhân dân Trung 

Hoa. 

+ Giá trị hợp đồng là 914.871 USD, Hình thức thanh toán là tín dụng thư không hủy 

ngang (L/C) 

+ Nguồn vốn thực hiện hợp đồng: Công ty lập thủ tục vay ngân hàng BIDV 

số tiền 20 tỷ đồng, sau đó. Công ty có phương án tăng vốn điều lệ thành 150 tỷ đồng.  

+ Công ty ký Hợp đồng tư vấn pháp lý mua sắm hàng hóa để đảm bảo tính pháp lý, 

tránh rủi ro, tranh chấp (nếu có), việc bàn bạc, trao đổi thông tin với Văn ph ng Luật sư Hà 

Hải và Cộng sự. 

- Thống nhất bổ nhiệm ông Trần Thái Phong, Tổng giám đốc - Người người đại diện 

phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội - là thành viên Hội đồng 

quản trị Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Hóc Môn trong thời gian c n lại của nhiệm 

kỳ 2014 – 2019, thay thế chỗ trống phát sinh do Bà Nguyễn Ng c Hạnh không c n tư cách 

thành viên Hội đồng quản trị. 

- Thông qua Dự thảo Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty để trình Đại hội 

đồng cổ đông phê duyệt như sau: 120 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Đối tượng phát hành 

gồm Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm phát hàn, Thành 

viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng 

các ph ng nghiệp vụ. Tỷ lệ phát hành: 4:1 (Cổ đông sở hữu 04 cổ phần được quyền 

mua 01 cổ phần). 

2.4. Công tác giám sát hoạt động của Giám đốc v  các cán bộ quản lý 

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, 

quyết định nh m chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành Công ty 

hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. 

Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công 

việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và các cán bộ quản lý. Cụ thể: 

- Giám đốc và các cán bộ quản lý báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tình 

hình đầu tư, tình hình tài chính của Công ty. 

- Tham gia h p với Ban Giám đốc và các đối tác có liên quan khi có các vấn đề quan 

tr ng trong kinh doanh, đầu tư… 

- Tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan tr ng hoặc 

đột xuất. 

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy:  
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a- Về quản lý đầu tư: 

- Ban Giám đốc triển khai hiệu quả nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời thông tin 

báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội 

đồng quản trị. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty và thích ứng với những 

diễn biến của thị trường Ban Giám đốc cần năng động và hiệu quả hơn, đặc biệt là trong quản 

lý đầu tư dự án. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty có khả năng nắm bắt và thích nghi với hoạt động 

đầu tư.  

- Sử dụng tiết kiệm như các chi phí điện, nước, điện thoại, chi phí hội h p...  

b- Về quản lý tài chính: 

- Tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh. 

- Công tác thông tin, báo cáo kịp thời, quyết toán đúng theo quy định, đảm bảo cho 

việc điều hành hiệu quả.  

- Báo cáo tài chính năm của Công ty đã được kiểm toán đúng theo quy định. 

* ĐÁNH GIÁ CHUNG  

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã cố gắng  

quản lý, điều hành thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo nghị quyết của Đại hội đồng 

Cổ đông đề ra; Công tác quản trị chặt chẽ.  

3.  Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 

Trong năm 2019 , Hội đồng quản trị sẽ tập trung thực hiện các công việc sau: 

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, đề xuất trình Đại hội các 

vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 

- Tập trung m i nguồn lực để đưa Nhà máy giết mỗ vào hoạt động ổn định, có hiệu quả. 

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý, đặc biệt 

trong các công tác triển khai các dự án đầu tư. 

- Tổ chức các phiên h p định kỳ hoặc bất thường để thảo luận, thông qua các báo cáo, 

kế hoạch, chỉ đạo kịp thời việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2019 

và xử lý các phát sinh thụôc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. 

Hội đồng quản trị Công ty cam kết sẽ nỗ lực hết mình trong việc định hướng phát triển 

Công ty, tăng cường công tác quản trị, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ sát sao hoạt động 

của Ban điều hành nh m đạt được mục tiêu của cổ đông . 

Trên đây là báo cáo về các hoạt động chủ yếu trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động 

năm 2019 của Hội đồng quản trị. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông. 

 

 

 

 

TM. HỘI Đ NG QUẢN TR  

CHỦ T CH 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Ng c Thảo 

 


