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BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO và các
quy định pháp luật liên quan, thay mặt Ban điều hành xin trân trọng báo cáo trước Đại hội
đồng cổ đông về Kết quả kinh doanh năm 2017 và Phương hướng, kế hoạch năm hoạt động
năm 2018.
A. BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017:
Ban điều hành, gồm 02 thành viên (TGĐ và 01 Phó TGĐ), trong đó Tổng giám đốc
mới do HĐQT bổ nhiệm trong tháng 11/2017 thay thế Tổng giám đốc tiền nhiệm nhận
chức vụ mới, đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được HĐQT giao. Cụ thể như
sau:
1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của năm 2017
a) Xuất khẩu lao động: Năm 2017 đưa được 179 lao động, đi làm việc tại các quốc gia
và vùng lãnh thổ bao gồm cả lao động phổ thông, lao động có tay nghề, chuyên môn kỹ
thuật cao và chuyên gia:
TT

Thị trường

Đvt

Số lượng

1

Malaysia

Người

20

2

Nhật Bản

Người

61

3

Hàn Quốc

Người

69

4

Du học sinh

Người

03

5

Đài Loan

Người

26

Tổng cộng

179
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b) Đào tạo nghề tại Trường TCN Nhân Lực Quốc Tế: Đào tạo cho 894 học viên, trong
đó:
- Đào tạo lao động xuất khẩu: 626 lao động (Nhật Bản: 430 TTS; Hàn Quốc: 196 lao
động)
- Đào tạo dài hạn: 8 học viên Công nghệ thông tin chuyên ngành đồ họa
- Đào tạo ngắn hạn (ngoại ngữ, tóc, bếp, make up): 260 học
- Doanh thu: 5.664.683.215 đồng
- Chi phí: 5.610.899.275 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 53.783.940 đồng
c) Du lịch: đã tổ chức đưa đón trên 1.700 lượt khách với các tour trong và ngoài nước, bán
vé máy bay. Doanh thu trong năm 2017 đạt 3.891.025.902 đồng. Hiện nay, Công ty ngưng
làm đại lý bán vé máy bay.
Kết quả kinh doanh năm 2017 hợp nhất toàn Công ty
TT

Chỉ tiêu

Đvt

Kết quả

1

Tổng doanh thu bán hàng

Triệu đồng

36.382,01

2

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

1.974,83

3

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

1.582,18

4

Cổ tức bình quân 4%

Triệu đồng

1.308,34

5

Quỹ khen thưởng phúc lợi

Triệu đồng

0,00

6

Qũy đầu tư và phát triển của Doanh
nghiệp

Triệu đồng

273,84

7

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu

%

4,35

II. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 và trách nhiệm của
Ban điều hành
Trong năm 2017, Ban điều hành đã bám sát tình hình thực tế, quyết liệt và linh hoạt
trong công tác điều hành để thực hiện và hoàn thành 68,8% chỉ tiêu kế hoạch năm năm
2017, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
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1. Thuận lợi:
- Công ty có cổ đông lớn là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội luôn được sự quan tâm,
hỗ trợ của Bộ, Cục Quản lý Lao động ngoài nước trong công tác phát triển thị trường, tạo
nguồn lao động. Có nhiều lợi thế về thương hiệu, về cơ sở vật chất…
- Chính sách tiếp nhận nguồn nhân lực của Nhật Bản ưu tiên tăng số lượng TTS đối với
Việt Nam tạo cơ hội lớn cho các công ty xuất khẩu lao động Việt Nam, trong đó có
SOVILACO được tạo điều kiện thuận lợi để tăng nhanh số lượng đưa đi vào thị trường này
và tăng doanh thu.
- Một số cán bộ, nhân viên trong công ty rất có trách nhiệm, có kinh nghiệm và tâm huyết,
mong muốn cống hiến, xây dựng công ty phát triển theo hướng tích cực.
2. Khó khăn:
- Sức ép cạnh tranh từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu lao động ngày càng
cao. Nhiều công ty xuất khẩu lao động mới ra đời có lợi thế về quản trị hệ thống, chính
sách tài chính linh hoạt, quyết sách nhanh.
- Thị trường xuất khẩu lao động: thiếu sự phong phú về thị trường, chủ yếu cung ứng cho
các thị trường truyền thống của công ty như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia nhưng rất hạn
chế.
+ Thị trường Malaysia: khó khăn trong công tác tạo nguồn vẫn là nguyên nhân chủ yếu làm
giảm số lượng lao động. Thị trường Malaysia không còn hấp dẫn được người lao động, thủ
tục đưa đi khó hơn trước, mức thu nhập so với mặt bằng chung trong nước không cao. Tuy
nhiên, là đơn vị chủ lực của Bộ trong việc thực hiện Nghị định 71 của Chính phủ, Công ty
cũng đã nổ lực đưa lao động, là con em các huyện nghèo, dân tộc thiểu số sang Malaysia
làm việc.
+ Thị trường Đài Loan: được xem là thị trường tiềm năng cho năm 2017 nhưng bị tạm
ngưng vào đầu tháng 10/2017 do lao động đưa đi trong khoảng thời gian trước bỏ trốn với
tỷ lệ cao hơn 10%.
+ Thị trường Nhật Bản: đang từng bước khôi phục lại thị trường này sau giai đoạn bị tạm
ngưng đưa thực tập sinh vào Nhật Bản. Việc gây dựng lại thị trường chiến lược đã được
Ban điều hành quan tâm hàng đầu quyết tâm tập trung trí lực, tài chính để thuyết phục, kêu
gọi và tìm kiếm đối tác Nhật bản. Kết quả năm 2017 đã kết nối lại được các đối tác cũ và
mới hợp tác với Công ty.
+ Thị trường Hàn Quốc: số lượng thuyền viên đánh cá được xếp tàu chưa cao. Tỷ lệ bỏ
trốn cao nên ảnh hưởng đến số lượng lao động được xếp tàu và chờ cấp visa. Mặc dù Ban
điều hành cũng đưa ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục định hướng
trước khi xuất cảnh. Khuyến khích lao động hoàn thành hợp đồng về nước, đi lại theo hợp
đồng mới chi phí được giảm khoản 11 triệu đồng và được ưu tiên giới thiệu người thân
tham gia chương trình đánh cá gần bờ tại Hàn Quốc. Tuy vậy đến nay tỉ lệ trốn chưa giảm
theo yêu cầu của công ty Jeahwa.
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- Về tình hình nhân sự: Trong năm, công tác tổ chức quản lý có nhiều sự thay đổi, cán bộ
cấp cao nhận nhiệm vụ mới, một số nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo luật định.
Công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác định hướng phát triển.
- Về công tác tài chính: Do năm 2016 công ty bị ảnh hưởng từ việc tạm ngưng đưa thực tập
sinh, kỹ sư vào thị trường chính Nhật Bản làm cho số lượng lao động và doanh thu giảm
mạnh nên không có doanh thu gối đầu cho năm 2017.
B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018 trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2018 và
định hướng kinh doanh thông qua triển khai các giải pháp trọng tâm.
- Công ty tiếp tục xây dựng, ban hành và áp dụng nhiều quy định, quy chế quản lý nội bộ,
cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, công tác hợp tác và
chăm sóc đối tác phát triển kinh doanh.
- Tập trung củng cố và phát triển những thế mạnh hiện có, tăng cường khả năng phát triển
thị trường tiềm năng là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, mở lại thị trường Đài Loan và đẩy
mạnh việc đưa lao động sang thị trường này. Nghiên cứu khảo sát, thu thập thông tin tìm
kiếm thị trường tiềm năng mới phù hợp với nguồn lao động trong nước, tăng cường các
hoạt động tổ chức truyền thông, quảng bá về nguồn lao động Việt Nam trong và ngoài
nước. Truyền thông qua các tư liệu, ấn phẩm, truyền thông qua các thông tin đại chúng,
truyền thông qua mạng Interner.
- Không ngừng cải tiến phương thức hoạt động. Hoàn thiện các hoạt động dịch vụ. Tăng
cường các tiện ích cho người lao động
- Phát triển, nâng cao nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng nhu phát triển.
- Tiếp tục phát huy những nền tảng đã xây dựng trong giai đoạn sau cổ phần hóa, trong đó
việc nâng cao chất lượng hợp đồng cung ứng, công tác tuyển chọn, đào tạo lao động cho
chương trình xuất khẩu. Giảm mạnh số lượng lao động trốn.
C. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Chỉ tiêu kinh doanh 2018:
Nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành nhiệm vụ được Đại
hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao; Ban lãnh đạo Công ty thống nhất trình Đai hội
một số chỉ tiêu cơ bản sau:
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1. Xuất khẩu lao động: 250 lao động tại các thị trường
Thị trường

ĐVT

Số lượng

Ngành nghề

Nhật Bản

Người

65

Thợ hàn, xây dựng, nông nghiệp,
thực phẩm, cơ khí, đúc nhựa,...

Hàn Quốc

Người

70

Thuyền viên, nghiệp vụ nhà hàng...

Singapore

Người

30

Thuyền viên tàu 5 sao

Malaysia

Người

50

Thị trường khác

Người

35

Tổng cộng:

250

2. Du lịch trong và ngoài nước: đạt 2.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước.
3. Đào tạo nghề tại Trường Nhân Lực Quốc Tế:
-

Tuyển sinh hệ trung cấp nghề: 20 học sinh.

-

Đào tạo lao động xuất khẩu: 500 lao động.

-

Đào tạo nghề ngắn hạn theo nhu cầu xã hội: 400 học viên.

4. Cho thuê văn phòng: phủ kín 100% diện tích văn phòng cho thuê.

II. Kế hoạch tài chính 2018:
TT

Chỉ tiêu

Đvt

Kế hoạch năm 2018

1

Tổng doanh thu thuần

Triệu đồng

22.605,00

2

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

2.045,00

3

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

1.636,00

4

Chi trả cổ tức 4%/ Tổng vốn điều lệ

Triệu đồng

1.308,34

6

Quỹ phúc lợi

Triệu đồng

229,36

7

Quỹ đầu tư phát triển của Doanh
nghiệp

Triệu đồng

98,30

- Với định hướng chiến lược của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty xây dựng kế hoạch,
cùng song hành với các đơn vị, giải quyết kịp thời mọi vấn đề phát sinh, chia sẻ khó khăn
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cùng các đơn vị, có kế hoạch đào tạo, thường xuyên đào tạo lại, nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ công ty.
- Định hướng các giải pháp thực hiện kế hoạch:
+ Triển khai có hiệu quả phương thức nâng cao chất lượng quản lý. Chuẩn bị điều
kiện cần thiết để triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO đáp ứng yêu cầu thực tế, áp dụng phần
mềm tin học, công nghệ vào công tác quản lý xuất khẩu lao động, tài liệu, tài chính, nhân
sự, quản lý hành chính, chăm sóc khách hàng, văn hóa doanh nghiệp.
+ Tập trung công tác nhân sự, sắp xếp tuyển dụng khoa học để có nguồn nhân sự kế
thừa, điều chỉnh mô hình phân cấp, phân quyền đến từng cá nhân, tạo điều kiện cho cán bộ
hoàn thành nhiệm vụ, bộ máy tinh gọn.
+ Đầu tư tập trung công tác đào tạo và tập huấn cho người lao động xuất khẩu; nâng
cao chất lượng, không chạy theo số lượng làm ảnh hưởng đến thương hiệu và uy tín của
công ty. Giữ mối quan hệ thường xuyên và mật thiết với các cơ quan quản lý nhà nước, các
đối tác tiềm năng về xuất khẩu lao động cả trong và ngoài nước, các phương tiện thông tin
đại chúng để quảng bá thương hiệu, uy tín công ty. Phát huy tinh thần các cán bộ có năng
lực khai thác thị trường.
+ Nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai, tiết giảm hợp lý các chi phí (điện, nước,
VPP, chi phí tiếp khách, chi phí khai thác thị trường và các chi phí khác) đảm bảo nhu cầu
vốn cho hoạt động kinh doanh, có phương án sử dụng hợp lý nguồn tài chính để tối đa hóa
lợi nhuận, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng thu nhập cho người
lao động.
+ Đối với các khoản nợ phải thu khó đòi, năm 2018 Công ty sẽ thực hiện trích lập dự
phòng theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 và TT số
89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 sửa đổi bổ sung của Bộ Tài chính. Tăng cường công tác
quản lý và thu hồi công nợ, công ty kiểm điểm làm rõ trách nhiệm vật chất của tập thể, cá
nhân đối với các khoản nợ phải thu khó đòi và không có khả năng thu hồi, từ đó kiến nghị
các biện pháp bồi thường vật chất đối với những tập thể, cá nhân có liên quan.
+ Kế hoạch trên đây là bám sát và phù hợp với định hướng kế hoạch giai đoạn
(2015-2020).
Trên đây là báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch KD năm 2017 và định hướng xây
dựng kế hoạch năm 2018, Ban điều hành xin báo cáo và kính trình Đại hội cổ đông xem
xét, mong nhận được sự ủng hộ của cổ đông, CBCNV công ty và để Ban điều hành hoàn
thành nhiệm vụ
Tổng giám đốc

Vũ Hồng Oai
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