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CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ 

SOVILACO 

Số:           /BC-HĐQT. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2021 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(V/v Tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2024) 

- Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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, 

- Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về công 

tác quản trị của HĐQT năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định 

hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 nhiệm kỳ 2020- 2024 như sau: 
 

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG        

      NHIỆM KỲ 2015-2020 

I. Tình hình chung: 

Nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc 

tế Sovilaco diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đang hồi phục nhưng chậm so với dự 

báo chung, mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm, hoạt động của các thị trường 

kém sôi nổi. Nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nhiều. 

     Năm 2015 tình hình kinh tế trong nước củng có những dấu hiện khởi sắc thuận 

lợi, tuy nhiên kinh tế nước ta phải đối diện với những thách thức và khó khăn do 

ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu phức tạp. Tác động từ ảnh hưởng của nền 

kinh tế thế giới, kinh tế trong nước suy thoái và phục hồi chậm, các nguồn đầu tư 

công cắt giảm, nguồn việc làm bị sụt giảm, nguồn vốn vay bị hạn chế, sự cạnh 

tranh khốc liệt giữa các Công ty cùng ngành nghề. 

    Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tháng 8/2015, Công ty 

Sovilaco thoái vốn chuyển đổi từ mô hình Công ty TNHH MTV sang mô hình hoạt 

động của Công ty cổ phần vẫn tồn tại nhiểu khó khăn và thử thách như vốn lưu 

động phục vụ sản xuất kinh doanh thấp, các khoản nợ phải thu khó đòi… 

    Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 từ đầu nhiệm kỳ đã xây dựng 

kế hoạch và quyết tâm thực hiện tái cấu trúc Công ty. Củng cố nguồn lực quản ký 

tài chính, cắt giảm các chi phí đầu tư không hiệu quả, tập trung cho các lĩnh vực 

dịch vụ mang lại hiệu quả cao và lâu dài; mặc dù các lĩnh vực đầu tư này đòi hỏi 

phải có nguồn lực lớn và dài hạn. 

   Những kết quả đạt được chưa cao so với những dự định kế hoạch ban đầu; Tuy 

nhiên, với quyết tâm thể hiện sự nổ lực và cống hiến của tập thể Ban lãnh đạo công 

ty, CB-NLĐ trong suốt nhiệm kỳ qua đã tạo bước chuyển kinh doanh thuận lợi với 
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mô hình mới của Công ty, không để lỗ, bảo toàn vốn của nhà nước. 

II. Công tác nhân sự thành viên hội đồng quản trị: 

   Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ I (2015 – 2020) được sự tín nhiệm của cổ 

đông, nhà đầu tư, Đại hội đồng cổ đông đã bầu 7 thành viên gồm: 

STT Thành viên HĐQT Chức danh 

1 Ông Nguyễn Thế Hiên Chủ tịch HĐQT 

2 Ông Vũ Minh Xuyên Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT 

3 Ông Vũ Hồng Oai Phó tổng giám đốc – Thành viên HĐQT 

4 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu Phó tổng giám đốc – Thành viên HĐQT 

5 Bà Phạm Thị Hồng Vân Phó tổng giám đốc – Thành viên HĐQT 

6 Ông Trịnh Duy Chấn Thành viên HĐQT độc lập 

7 Ông Lê Trung Nam Thành viên HĐQT 

Đến tháng 7/2017, căn cứ đơn từ nhiệm của ông Vũ Minh Xuyên – thành 

viên HĐQT, Tổng giám đốc nghỉ hưu để hưởng chế độ từ ngày 01/07/2017 và ông 

Lê Trung Nam – thành viên HĐQT (đại diện cho các nhà đầu tư có cổ phần nắm 

giữ trên 10%), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thống nhất miễn 

nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Vũ Minh Xuyên và ông Lê Trung Nam, 

bầu bổ sung bà Hà Thị Thông làm thành viên HĐQT. 

    Năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Hiên 

– Chủ tịch HĐQT để nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung ông Huỳnh Ngọc Thông 

làm thành viên HĐQT. 

    Năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất miễn nhiệm ông Vũ 

Hồng Oai – Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT để nghỉ hưu theo chế độ. Đến tháng 

10/2020 lãnh đạo Bộ Lao động – TBXH đã có ý kiến chỉ đạo Người đại diện vốn 

biểu quyết miễn nhiệm cho Ông Trịnh Duy Chấn được thôi nhiệm vụ thành viên 

HĐQT độc lập của Công ty để chuẩn bị thủ tục bàn giao chủ sở hữu mới về Tổng 

Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). 

    Như vậy, tính đến nay nhân sự HĐQT Công ty như sau: 

STT Thành viên HĐQT Chức danh 

1 Ông Huỳnh Ngọc Thông Chủ tịch HĐQT 

2 Bà Phạm Thị Hồng Vân Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT 
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3 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu  Phó Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT 

4 Hà Thị Thông Thành viên HĐQT 

III. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 – 2020: 

1. Kết quả hoạt động năm 2020: 

      Thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 của Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT đã triển khai thực hiện các chỉ tiêu như sau: 

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020: 

Đơn vị tính:Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 
Kế hoạch 

năm 2020 

Thực hiện 

năm 2020 

Tỷ lệ % so với 

kế hoạch 

1 Tổng doanh thu 23.065,37 19.763,35 85,67% 

2 Lợi nhuận trước thuế   2.865,37 250,58 8,7% 

3 Lợi nhuận sau thuế  2.292,29 89,52 3,9% 

4 
Cổ tức bình quân 4%/Tổng 

vốn điều lệ 
1.308,35 0  

5 Quỹ khen thưởng phúc lợi 656,86 0  

6 
Quỹ đầu tư phát triển của 

Doanh nghiệp 
327,08 89,52  

      Năm 2020 do phát sinh dịch bệnh đã gây không ít khó khăn cho hoạt động của 

các doanh nghiệp. Công ty không thể hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng 

cổ đông năm 2020 giao vì những nguyên nhân khách quan như sau: 

- Ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19 toàn cầu, tất cả các hoạt động 

kinh doanh đều bị tác động, nguồn thu từ các hoạt động đều giảm mạnh. 

- Hoạt động chính đem lại doanh thu cho Công ty là hoạt động cung ứng lao 

động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Hoạt động này 

được Công ty đầu tư nhiều về nhân lực và tài chính, tuy nhiên nguồn thu mang lại 

không cao mà ngày càng giảm so với các năm trước. Hiện không còn nguồn thu 

quản lý lao động gối đầu cho các năm tiếp theo. Số lượng lao động xuất cảnh năm 

2020 đều trong tình trạng xếp hàng chờ cấp phép xuất cảnh. Số lượng trúng tuyển 

không nhiều. Nhưng từ tháng 3/2020 khi phát sinh dịch bệnh thế giới thì nguồn lao 

động tạm ngưng xuất cảnh cho đến nay. 
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- Công tác tài chính và kế hoạch được thực hiện theo đúng Quy định của pháp 

luật, đảm bảo mục tiêu bảo toàn vốn. Tập trung tích cực cho công tác thu hồi nợ. 

- Hoạt động du lịch ngưng hoạt động từ năm 2018 và được tái hoạt động vào 

đầu tháng 8/2020, bước đầu hoạt động còn gặp nhiều khó khăn và chật vật do 

ngành du lịch bị tác động nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. 

- Hoạt động cho thuê văn phòng hiện nay chỉ đạt công suất 80% số phòng cho 

thuê. Công ty chú trọng những khách hàng lớn thuê trọn sàn với những ngành nghề 

như: kiểm toán, logictics, du lịch,... tạo sự chình chu cho bộ mặt hoạt động của tòa 

nhà. 

- Ban Tổng giám đốc đã cố gắng triển khai thực hiện các nghị quyết của 

HĐQT trong năm 2020, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung chưa giải quyết dứt 

điểm. 

- Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, lãnh đạo Công ty tập trung củng cố 

và phát triển thế mạnh hiện có, tăng cường khả năng cạnh tranh, cắt giảm các chi 

phí bất hợp lý, tiết kiệm tối đa chi phí, tăng các nguồn thu, lấy các hoạt động ngắn 

để duy trì các hoạt động ngành nghề lâu dài. 

- Nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ, tăng thu nhập cho người lao động 

thông qua việc không ngừng cải tiến phương thức hoạt động, có phương án sử dụng 

hợp lý nguồn tài chính để tối đa lợi nhuận. 

2. Tổng kết kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2015 – 2020 

Đơn vị tính:Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 

Quý IV- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

KH TH KH TH KH TH KH TH KH TH KH TH 

1 Doanh thu  12.156 12.156 44.920 39.801 27.830 35.273 22.605 26.578 26.640 21.402 23.065 19.763 

2 
Lợi nhuận 

trước thuế 
633 633 1.300 1.347 2.870 1.974 2.045 1.151 2.862 129 2.865 250,58 

3 
Lợi nhuận 
sau thuế  

510 510 1.040 1.072 2.290 1.582 1.636 786 2.289 79 2.292 89,52 

4 Cổ tức  1% 1% 3% 3% 5% 4% 4% - 4% 0 4% 0 

 

* Kết quả chung của công tác quản lý điều hành trong 05 năm qua: 

- Bảo đảm an toàn về vốn và tài sản không bị thất thoát.  

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước. 

- Đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động. 

- Chưa hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 
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3. Đánh giá công tác của HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 

- Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Luật Doanh 

nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; các Quy chế của Công ty; trong 

suốt nhiệm kỳ 2015 – 2020, HĐQT đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật 

trong công tác quản lý và điều hành. 

- HĐQT Công ty luôn duy trì chế độ họp định kỳ, bất thường, đột xuất và lấy 

ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình 

trên cơ sở xem xét và biểu quyết thông qua các kế hoạch, định hướng hàng năm 

liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

- HĐQT thường xuyên giám sát, nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời 

những khó khăn vướng mắc, đưa ra các quyết sách, giải pháp kịp thời, hiệu quả 

ngăn ngừa các rủi ro nội bộ. 

- Luôn quan tâm hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy của HĐQT, Ban Tổng 

giám đốc, các phòng ban. 

- Hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi hệ thống quản trị, quy chế hoạt động của 

HĐQT, quy chế quản trị nội bộ theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình 

hình thực tế của Công ty. 

- Sau cổ phần hóa, Công ty có các nhà đầu tư và tổ chức bên ngoài tham gia 

mua cổ phần tương ứng với phần trăm tỷ lệ thoái vốn mà Nhà nước yêu cần, tỷ lệ 

sở hữu của Nhà nước chiếm 75%/vốn điều lệ. Bên cạnh đó, một lượng cổ phần ưu 

đãi do CB-NLĐ Công ty mua nên về cơ bản Công ty Sovilaco vẫn duy trì hoạt 

động tốt sau khi thoái vốn nhà nước đợt 1với mô hình Công ty mới 

- Nguồn tài chính để hoạt động kinh doanh do Công ty tự chủ về dòng tiền và 

vốn. Tình hình tài chính ngày càng khó khăn, mất cân đối. Các khoản nợ phải thu 

khó đòi vẫn chưa thu hồi. 

- Sau khi chuyển sang cổ phần, tiếp tục kế thừa bộ máy hoạt động và quản lý 

điều hành của Công ty TNHH MTV; Cơ cấu quản trị, quản ký và tổ chức chưa hợp 

lý, cồng kềnh và nhiều bất cập do vẫn còn hoạt động theo cơ chế quản trị của doanh 

nghiệp nhà nước. Nhà nước vẫn nắm tỷ lệ chi phối cao, bộ máy tổ chức – nhân sự 

cũ, lề lối làm việc chưa theo hướng đổi mới theo mô hình, cơ chế mới, làm cho 

hiệu quả quản trị và điều hành không kịp thời, hiệu quả kinh doanh chưa cao. Một 

số phòng mới được thành lập với nhân sự mỏng, chưa có kinh nghiệm quản lý nên 

hiệu quả kinh doanh thấp, tinh thần làm việc và hiệu quả lao động không cao. 

- Nhân sự của HĐQT và Ban điều hành trong 05 năm qua thay đổi liên tục do 

nghỉ hưu theo chế độ, vì vậy kế hoạch thực hiện bị gián đoạn, không thực hiện kế 

hoạch chiến lược phát triển trung và dài hạn. 

- Hoàn thiện việc đăng ký lưu ký chứng khoán cho các nhà đầu tư và đăng ký 

giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom và được Sở giao dịch chứng 

khoán Hà Nội ra quyết định số 631/QĐ-SGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ 
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phiếu của Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế Sovilaco vào năm 2017. 

- Công ty có nhiều lợi thế về thương hiệu, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực lao 

động. Lực lượng lao động có chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều năm kinh nghiệm. 

Nhưng do định hướng phát triển của Công ty bị phân tán bởi cơ chế khoán làm cho 

việc khai thác tiềm năng của nguồn nhân lực không cao. Đồng thời ở một số thời 

điểm Công ty bị gián đoạn do phía nước ngoài (Nhật bản và Đài loan) đình chỉ giấy 

phép đã tạo nên sự khó khăn chồng chất đối với Công ty. 

- Mặt khác, sức ép cạnh tranh từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu 

lao động ngày càng lớn. Các công ty xuất khẩu lao động tư nhân mới ra đời có lợi 

thế về quản trị, chính sách tài chính linh hoạt đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động 

chung của thị trường xuất khẩu lao động, trong đó có Công ty Sovilaco. 

- Thị trường XKLĐ của Công ty chủ yếu tập trung cho thị trường truyền thống 

là Nhật Bản, Đài loan, Malaysia và Hàn Quốc, Công ty đã và đang có nhiều biện 

pháp tích cực để tìm kiếm các đơn hàng có chất lượng và chỉ tiêu cao. 

- Công tác tuyển dụng người lao động tại các huyện nghèo đưa đi làm việc tại 

thị trường Malaysia không còn được chú trọng. 

- Công tác đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo trung cấp nghề rất khó trong tuyển 

sinh được học viên. Trường Trung cấp nghề Nhân lực quốc tế chủ yếu đào tạo cho 

người lao động đi lao động nước ngoài (năm 2015-2020: đào tạo được gần 900 học 

viên, năm 2020 đào tạo được: 181 học viên) và các khóa đào tạo nghề, ngoại ngữ 

ngắn hạn phục vụ theo nhu cầu xã hội. 

- Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ và Chủ sở hữu là Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội, Công ty đã thực hiện 

xác định lại giá trị doanh nghiệp đến thời điểm 31/12/2019 để tiếp tục làm thủ tục 

thoái vốn 24% vốn của Chủ sở hữu tại doanh nghiệp theo đúng lộ trình. Tuy nhiên, 

việc thoái vốn tại Công ty chưa hoàn thành để tập trung cho việc chuyển giao 

quyền chủ sở hữu vốn nhà nước của doanh nghiệp về Tổng công ty đầu tư và kinh 

doanh vốn nhà nước (SCIC). 

- HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tổ chức các phiên họp trực tiếp, một số 

cuộc họp hình thức trực tuyến (do ảnh hưởng của dịch Covid-19), lấy ý kiến bằng 

văn bản để ra các Nghị quyết, Quyết định trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT 

sau khi Người đại diện vốn xin ý kiến của Chủ sở hữu. 

- Các chủ trương, kế hoạch thực hiện quan trọng bám sát theo nội dung của 

Nghị quyết mà ĐHĐCĐ thông qua, tuân thủ đúng quy trình của Luật doanh nghiệp, 

pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động 

của HĐQT... 

- Tuân thủ công bố thông tin và báo cáo tài chính, thường niên đúng quy định 

Luật chứng khoán.  
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 Đánh giá chung nhiệm kỳ 2015 – 2020, gặp nhiều khó khăn do những 

hạn chế và nguyên nhân như sau: 

     +  Chưa chủ động và kiên quyết để giải quyết các khoản nợ tồn đọng từ trước 

khi cổ phần hóa dẫn đến bị chiếm dụng vốn trong thời gian dài. 

     +   Chưa thực hiện trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu khó đòi. 

     +  Công tác cung ứng nhân lực chưa đánh giá hết những rủi ro tiềm ẩn của thị 

trường, những thay đổi của chính sách nhà nước. 

     +   Các ngành nghề hoạt động dịch vụ khác không được quan tâm để làm 

phương án dự phòng khi ngành nghề hoạt động chính bị ảnh hưởng bởi các yếu tố 

bất khả kháng, bị ngưng giấy phép Nhật, Đài loan. 

     + Tập trung quá nhiều tài chính, nguồn lực cho thế mạnh truyền thống, tầm nhìn 

ngắn hạn, chưa có sự chuẩn bị kỹ cho công tác nghiên cứu, phân tích, khai thác thị 

trường trong dài hạn nên không đáp ứng kịp thời được khi thị trường thay đổi. 

     + Về vấn đề ĐHCĐ nhiệm kỳ tổ chức chậm là do Công ty mới vừa tổ chức 

ĐHCĐ thường niên 2020 vào ngày 29/6/2020 do Bộ Lao động – TBXH chỉ đạo, do 

đó đến ngày 21/8/2020 hết nhiệm kỳ I là thời điểm chuyển giao về Chủ sở hữu mới 

theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (hạn chót là ngày 31/8/2020), Công ty cũng 

đã có văn bản báo cáo và xin ý kiến Chủ sở hữu. Trong thời gian này Công ty đang 

tập trung đánh giá lại và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để tiến hành chuyển đổi Chủ sở 

hữu từ Bộ Lao động Thương binh Xã hội sang Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh 

vốn nhà nước (SCIC), đồng thời Công ty tiếp tục làm việc với đơn vị tư vấn để xác 

định giá trị Doanh nghiệp phục vụ cho công tác thoái vốn Nhà nước theo lộ trình 

Kế hoạch của Bộ Lao động – TBXH. Sau đó dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 

2021 và Nhiệm kỳ II (2020 – 2024) vào ngày 20/2/2021 cũng chưa đủ điều kiện vì 

do dịch bệnh Covid kéo dài; thời gian chuẩn bị Tết nguyên đán và nghỉ Tết; báo 

cáo kiểm toán tài chính năm 2020 chưa thực hiện xong và các dự thảo báo cáo văn 

kiện, Điều lệ mới, các Quy chế mới theo Luật Doanh nghiệp mới cũng chưa hoàn 

thành. Do các vấn đề nêu trên, HĐQT ban hành Nghị quyết hoãn họp Đại hội đồng 

cổ đông để tập trung chuẩn bị cho kỹ trước khi dự kiến ngày tổ chức ĐHCĐ. 

- Tuy nhiên, tập thể HĐQT và Ban Tổng giám đốc cũng đã phân tích, đánh 

giá, tìm tiếng nói chung, cố gắng duy trì sự ổn định kinh doanh, tạo việc làm và bảo 

đảm quyền lợi cho người lao động trong Công ty trong thời gian dài đến nay do 

dịch bệnh không thể đưa lao động đi nước ngoài. 

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc: 

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện việc điều hành Công ty với Điều lệ hoạt 

động của Công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật liên quan, nghị quyết, quyết định, 

quy chế của ĐHĐCĐ & HĐQT, tuy nhiên do cách hiểu về luật và chưa thống nhất 

về phương pháp xử lý nên đã có những khác biệt nhau (trong Ban điều hành, Ban 

kiểm soát và trong các kỳ họp HĐQT), do đó một số công việc còn chậm do chưa 

đồng thuận trong những biện pháp xử lý sự việc. 
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- Tích cực trong công tác phát triển thị trường nhằm tìm kiếm các thị trường 

mới (ví dụ: các nước Đông âu, Nga) nhưng lãnh đạo cũng có những suy nghĩ khác 

nhau nên chưa mạnh dạn thực hiện việc khai thác thị trường mới. 

- HĐQT chú trọng công tác giám sát, kiểm tra, quản lý, chỉ đạo hàng ngày 

hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc nhằm thực hiện có hiệu quả các mặt 

hoạt động Công ty. 

- Nhiệm kỳ 2015 – 2020, đánh giá chung hoạt động của Ban Tổng giám đốc 

đối với các mặt hoạt động của Công ty đã có nhiều cố gắng để vượt qua những khó 

khăn nhưng vì những yếu tố khách quan nên chưa đạt được kết quả khả quan, các 

chi tiêu tài chính, phân chia lợi nhuận, chia cổ tức chưa đạt so với kế hoạch đề ra.  

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ 

HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020 – 2024 : 

   Nhiệm kỳ 2020 – 2025 được dự báo là giai đoạn hết sức khó khăn về hoạt động 

kinh doanh và tài chính (nói chung) và ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty (nói riêng). 

Khủng hoảng nền kinh tế thế giới từ dịch bệnh Covid-19 đã tác động thị trường lao 

động tiếp nhận nguồn nhân lực cung ứng trên toàn thế giới.  

Bên cạnh đó, Công ty phải hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, phấn đấu kinh doanh 

có lãi để thực hiện nghĩa vụ với các nhà đầu tư và thực hiện trích lập dự phòng đối 

với các khoản nợ khó đòi. 

    Chuyền đổi quyền sở hữu vốn nhà nước về Tổng Công ty SCIC, nhiệm kỳ tới 

Công ty phải triển khai tái cấu trúc toàn diện để đổi mới, tăng cường hiệu quả hoạt 

động, tập trung cho các hoạt động kinh doanh tiềm năng khác, đảm bảo ổn định và 

hạn chế rủi ro. 

   Dựa trên những kết quả hoạt động kinh doanh đạt được của nhiệm kỳ 2015 – 

2020, HĐQT đã xây dựng kế hoạch hoạt động cho nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau: 

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2021 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2021 

1 Tổng doanh thu Triệu đồng 20.668 

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 1.650 

3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 1.320 

4 Cổ tức bình quân /Tổng vốn điều lệ          (3%) Triệu đồng 981,26 

5 Quỹ khen thưởng phúc lợi Triệu đồng 175,2 

6 Quỹ đầu tư và phát triển doanh nghiệp  (0,5%) Triệu đồng 163,54 
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        Kế hoạch chi tiết cho từng lĩnh vực kinh doanh 

2.  Định hướng kế hoạch chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2024 

2.1  Mục tiêu chủ yếu của Công ty 

 Mục tiêu hàng đầu: tiếp tục phát triển, duy trì hoạt động cung ứng lao động và 

quản lý nguồn lao động, cùng các ngành nghề kinh doanh của Công ty; xây dựng 

Công ty vững mạnh, có uy tín thương hiệu tại thị trường trong nước và khu vực; 

phát triển Công ty bền vững, góp phần tích cực vào “Chương trình mục tiêu giảm 

nghèo, tăng hộ khá”, tạo việc làm cho người lao động theo chủ trương của Nhà 

nước, của ngành Lao động – Thương binh & Xã hội. Tập trung hoàn thiện các thủ 

tục pháp lý để đăng ký giấy phép hoạt động XKLĐ, cung ứng lao động ngành điều 

dưỡng, lao động đặc định, tư vấn du học. 

 Nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ cung ứng lao động trên các thị trường, 

đạt các tiêu chí về chất lượng, số lượng, uy tín. Tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông, 

hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước.  

Tiếp tục thoái vốn Nhà nước nhằm thu hút các nguồn lực tài chính trong các 

thành phần kinh tế khác, phát huy nội lực để khai thác tối ưu nguồn tài sản, tài 

chính của Công ty, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Doanh nghiệp, đảm bảo 

yếu tố cạnh tranh trong thị trưởng lao động xuất khẩu và du học tự túc. 

 Phát triển và kết hợp hòa các ngành nghề kinh doanh của Công ty, chú trọng đến 

việc cung cấp các giải pháp toàn diện về công tác cung ứng lao động, chuyên gia và 

đào tạo nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng đối với người lao động trước khi 

đi làm việc ở nước ngoài và theo nhu cầu xã hội. Nâng cao chất lượng đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực của Công ty để đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

 Tăng cường sự hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp XKLĐ trong cả 

nước và các đơn vị cung ứng lao động cho Công ty, với các địa phương, các khu 

công nghiệp, các sàn giao dịch việc làm...hình thành mạng lưới quốc gia về cung 

TT Lĩnh vực kinh doanh Đvt Kế hoạch năm 2021 

1 Cung ứng lao động: Triệu đồng 6.209 

  Nhật Bản Triệu đồng 4.429 

  Hàn Quốc Triệu đồng 1.780 

2 Cho thuê văn phòng Triệu đồng 8.000 

3 Đào tạo Triệu đồng 4.189 

4 Du lịch Triệu đồng 1.750 

5 Đầu tư tài chính + Khác Triệu đồng 520 
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ứng và phát triển nguồn nhân lực tại các thị trường Châu Á như: Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Đài Loan, Singapo, Macau, Malaysia, thị trường mới Đông âu... Mở rộng 

hợp tác sang các khu vực Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Đông. 

 Chú trọng công tác đầu tư các dự án đã được Bộ Lao động – Thương binh & Xã 

hội (Chủ sở hữu trước đây phê duyệt) để phát triển, mở rộng đầu tư cơ sở vật chất, 

nâng cao tính cạnh tranh, đảm bảo chất lượng – hiệu quả để mang lại lợi ích kinh tế 

và lợi ích cho xã hội góp phần xây dựng xã hội bền vững, hài hòa. Luôn giữ vững 

thương hiệu doanh nghiệp vững mạnh, uy tín và phát triển lâu dài trong ngành lao 

động xuất khẩu 

2.2 . Chiến lược phát triển trung và dài hạn 

Tập trung kinh doanh dịch vụ các lĩnh vực ngành nghề trọng tâm sau: 

+  Cung ứng và quản lý nguồn lao động: Đưa lao động và chuyên gia Việt 

Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

+  Giáo dục – đào tạo: Dạy nghề, dạy ngoại ngữ và giáo dục định hướng đối 

với người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và theo nhu cầu xã hội; đào 

tạo ngắn hạn, dài hạn. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (tư vấn du học và lao động chất 

lượng cao ở nước ngoài). 

+ Dịch vụ cho thuê văn phòng; tổ chức tour du lịch trong và ngoài nước; 

dịch vụ bán vé máy bay, tàu hỏa, tàu biển; kinh doanh dịch vụ thương mại. 

2.3  Các mục tiêu phát triển bền vững và các hoạt động chính liên quan đến 

chiến lược phát triển ngắn hạn và trung hạn của Công ty SOVILACO. 

- Xác định nhiệm vụ trọng tâm là XKLĐ, hoạt động mang lại hiệu quả góp 

phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh xã hội cho Công ty 

– Nhà nước – Người lao động. 

- Hoạt động XKLĐ mang tính xã hội công ích với mục tiêu chủ yếu là tạo việc 

làm va thu nhập cho người lao động, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp,... mà còn tạo 

ra nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát 

triển. 

- Xây dựng và hoàn thiện mô hình khép kín từ khâu tạo nguồn, đào tạo nghề, 

ngoại ngữ, giáo dục định hướng, đưa người lao dộng đi làm việc có thời hạn tại 

nước ngoài, quản lý và thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động làm 

việc ở nước ngoài theo đúng quy định của Nhà nước. 

- Triển khai tốt các biện pháp chống trốn ở các thị trường tiềm năng như Hàn 

Quốc, Nhật Bản nhằm góp phần giảm tỷ lệ người lao động cư trú bất hợp pháp. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, cung cấp thông tin đầy 

đủ và nhanh nhất cho người lao động, đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích cho người 

lao động. 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm cung cấp các giải pháp tốt nhất và hiệu 

quả nhất cho người lao động, khách hàng, đối tác. 
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- Về công tác cho thuê văn phòng: tập trung công tác chăm sóc khách hàng, tu 

bổ cơ sở vật chất kịp thời, luôn đáp ứng nhu cầu khách hàng kịp thời nhanh chóng. 

- Về các dịch vụ khác: tập trung đầu tư về nhân lực và tài chính, đẩy mạnh 

công tác đào tạo gắn liền với ngành nghề kinh doanh chính. 

 Các yếu tố để đảm bảo cho chiến lược phát triển lâu dài: 

      +  Tập trung vào nguồn nhân lực có trình độ, chuyên môn. 

      +  Hiệu quả và bảo toàn vốn. 

      +  Khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế. 

      +  Liên tục và có tính kế thừa. 

      +  Dự phòng rủi ro và các biện pháp ứng phó. 

      +  Phát triển bền vững và có dự báo, có tầm nhìn cho tương lai. 

2.4  Các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2024    

- Tổng doanh thu tăng trưởng bình quân hàng năm 20% .  

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trên doanh thu đạt từ 8% /năm trở lên. 

- Mức chia cổ tức dự kiến tối thiểu từ 3% đến 7% vốn điều lệ/năm. 

- Đặt chỉ tiêu bảo toàn vốn và ổn định phát triển là nhiệm vụ hàng đầu. 

- Thực hiện việc thoái vốn của nhà nước theo chỉ đạo của Chủ sở hữu. 

     Căn cứ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, HĐQT sẽ tiếp tục 

nỗ lực khắc phục các tồn tại, củng cố nâng cao năng lực quản trị, tập trung định 

hướng thực hiện kế hoạch kinh doanh, giữ vững sự ổn định và phát triển, thực hiện 

tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao. Để làm được điều đó HĐQT phải 

đưa ra các giải pháp phù hợp, linh hoạt từng thời điểm, giai đoạn nâng cao năng lực, 

uy tín thương hiệu SOVILACO. 

          Thay mặt HĐQT gửi lời cảm ơn đến các Thành viên HĐQT, thành viên BĐH, 

tập thể CB-CNV, Quý cổ đông đã gắn bó, góp sức với Công ty trong suốt nhiệm kỳ 

vừa qua. Nhiệm kỳ 2020 – 2024 cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ, đồng thuận, 

ủng hộ, giúp đỡ của các cổ đông, cơ quan Chủ sở hữu, các cơ quan ban ngành và 

địa phương trong các hoạt động của Công ty. 

        Trân trọng; 

Nơi nhận:                             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- Ban TGĐ Tổng Cty SCIC;                                                              CHỦ TỊCH 
- CN phía nam SCIC; 

- ĐHĐCĐ; 

- HĐQT; 

- Ban TGĐ; BKS; 

- Lưu. 

                             Huỳnh Ngọc Thông 


