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Thực hiện ủy quyền tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 về việc 

lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị đã chọn Công ty kiểm toán 

AASCS, là đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách được Bộ Tài chính 

cho phép kiểm toán, để kiểm toán Báo cáo tài chính. 

1. Các nhiệm vụ khác: 

 Trong năm 2019, HĐQT đã giao Ban điều hành chỉ đạo các phòng và đơn vị 

chức năng tiếp tục thực hiện các công tác liên quan đến hoạt động của Công ty 

cổ phần: 

- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của nhà nước tại Thông tư số 

155/TT-BTC, Luật chứng khoán. 

- Thực hiện đăng ký, ghi nhận giao dịch chứng khoán được chuyển đổi của các 

cổ đông. 

- Ban hành Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT để thông qua việc miễn nhiệm ông 

Huỳnh Ngọc Thông – TVHĐQT thôi kiêm nhiệm chức danh Thư ký Công ty kể 

từ ngày 16/7/2019 và bổ nhiệm bà Trần Hà Xuân Thành gữi nhiệm vụ Thư ký 

Công ty kể từ ngày 16/7/2019. 

- Ngày 01/09/2019, Ông Vũ Hồng Oai có quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ 

Bảo hiểm xã hội và thôi chức danh Tổng giám đốc theo Nghị quyết số 34/NQ-

HĐQT ngày 19/12/2019. 

- Ngày 19/12/2019, HĐQT ban hành Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT về việc bà 

Phạm Thị Hồng Vân thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị để giữ chức 

danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO, nhiệm kỳ 

2015 -2020 kể từ ngày 19/12/2019. 

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Huỳnh Ngọc Thông 

để bầu giữ chức danh Quyền chủ tịch HĐQT kể từ ngày 19/12/2019. 

- Thực hiện giải thể Văn phòng đại diện tại Vinh - Nghệ An và Ninh Bình. 

- Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế toán – Tài 

vụ từ ngày 18/03/2020 đối với bà Hoàng Lệ Châu. 

- Thông qua việc áp dụng quy chế lương, thang lương và bảng lương của Công 

ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO kể từ ngày 01/01/2019. 

I. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2019 

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến thành viên HDQT 

- HĐQT đã tiến hành tất cả bốn (4) phiên họp định kỳ và 03 lần lấy ý kiến các 

thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, quyết định và thống nhất các vấn đề 

thuộc thẩm quyền với sự tham gia mở rộng của BKS. Các cuộc họp được thực 

hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty 

và các quy chế liên quan. 
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2. Thực hiện công bố thông tin và các báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền 

theo đúng quy định pháp luật. Tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời từ các cổ 

đông. 

3. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành 13 Nghị quyết thuộc 

thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động 

Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO và Quy chế Tổ chức Hoạt 

động của Hội đồng quản trị, cụ thể:  

Tt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 24/NQ-HĐQT 27/03/2019 

Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc 

sau: 

+ Xây dựng kế hoạch – sản xuất kinh doanh năm 

2019 trình HĐQT trước ngày 15/4/2019, đồng 

thời báo cáo thực hiện kế hoạch Quý 1/2019. 

+ Chuẩn bị  bổ sung nhân sự BKS thay thế cho bà 

Phạm Thị Thắm được bổ nhiệm chức vụ Phó 

trưởng phòng KTTV. 

+ Giải trình lương tháng 13/2016 cho Bộ 

LĐTB&XH. 

+ Hoàn thiện các số liệu theo nội dung công văn 

818/LĐTBXH-KHTC để chuẩn bị chuyển giao 

quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng 

công ty kinh doanh vốn nhà nước SCIC. 

2 25/NQ-HĐQT 07/5/2019 

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019 và ngày đăng ký cuối cùng 

để thực hiện quyền tham dự đại đHĐCĐ năm 

2019  là ngày 27/5/2019. 

3 26/NQ-HĐQT 18/6/2019 

Thông qua ngày và địa điểm tổ chức Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại trụ sở 

công ty vào lúc 8h30’ ngày 28/6/2019. 

4 27/NQ-ĐHĐCĐ 28/06/2019 

- Thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh 

2019. 

- Thông qua chế độ tiền lương, thưởng, thù lao 

cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019. 

- Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm 

kỳ 2015-2020. 

- Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm 

kỳ 2015-2020. 

- Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo 

tài chính 
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5 28/NQ-HĐQT 16/7/2019 

Giao ban điều hành thực hiện công văn 

2279/LĐTBBXH-KHTC ngày 10/6/2019 của Bộ 

Lao động – Thương binh & Xã hội  đề nghị: 

- Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đến 

31/12/2018 theo quy định của nhà nước. 

- Thu hồi tiền lương tháng 13/2016 

- Thực hiện rà soát báo cáo tài chính năm 2018 

theo công văn số 2558/LĐTBXH-KHTC ngày 

28/6/2019. 

6 29/NQ-HĐQT 16/7/2019 

- Miễn nhiệm ông Huỳnh Ngọc Thông, thôi 

nhiệm vụ Thư ký công ty kể từ ngày 

16/7/2019.  

- Bổ nhiệm bà Trần Hà Xuân Thành, giữ nhiệm 

vụ Thư ký Công ty kể từ ngày 16/7/2019. 

7 30/NQ-HĐQT 15/8/2019 

- Giao BĐH thực hiện về công tác tổ chức: 

+ Tạm ngưng hai chi nhánh: 12 tháng. 

+ Thu hồi con dấu  và GPKD của VPĐD Đô 

Lương – Nghệ An. 

+ Làm thủ tục chấm dứt hoạt động 03 VPĐD. 

- Công tác lao động – tiền lương: 

+ Thống nhất việc chuyển xếp lướng đối với 

chức danh Chủ tịch HĐQT. Ủy quyền TGĐ ký 

quyết định chuyển lương. 

+ Kiểm tra, rà soát, điều chỉnh Quy chế lương, 

thang lương, bảng lương, quy chế trả lương 

theo đúng quuy định nhà nước 

+ Rà soát quy trình bổ nhiệm nhân sự. 

- Thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh: 

+ Xây dựng phương án và đưa ra giải pháp 

thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD 6 

tháng cuối năm 2019. 

+ Báo cáo thực hiện thí điểm cơ chế khoán toàn 

phần. 

+ Xin lại giấy phép cung ứng lao động cho thị 

trường Đài Loan. 

+ Rà soát, thu hồi các khoản công nợ khó đòi 

và các tồn đọng khác (xác định công nợ theo 

từng đối tượng), lập phương án thu hồi công 
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nợ. 

+ Trích lập dự phòng theo đúng quy định. 

Tăng cường giám sát thực hiện nội quy làm 

việc. 

8 31/NQ-HĐQT 25/10/2019 
- Tạm ngưng hoạt động chi nhánh Nhật Bản từ 

15/11/2010 đến 14/11/2020. 

9 32/NQ-HĐQT 25/10/2019 
- Chấm dứt hoạt động VPĐD tại Vinh – Nghệ 

An 

10 33/NQ-HĐQT 25/10/2019 - Giải thể VPĐD tại Ninh Bình 

11 34/NQ-HĐQT 19/12/2019 

- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với 

ông Vũ Hồng Oai kể từ ngày 19/12/2019 để 

nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH theo quy định. 

12 35/NQ-HĐQT 19/12/2019 

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Bà 

Phạm Thị hồng Vân để bầu giữ chức danh 

Tổng giám đốc kể từ ngày 19/12/2019.   

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối 

với ông Huỳnh Ngọc Thông để bầu giữ chức 

danh Quyền chủ tịch HĐQT kể từ ngày 

19/12/2019. 

- Thông qua bổ nhiệm chức danh Quyền chủ tịch 

HĐQT đối với ông Huỳnh Ngọc Thông kể từ 

ngày 19/12/2019. 

- Thông qua bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc 

đối với bà Phạm Thị Hồng Vân kể từ ngày 

19/12/2019. 

- Thông qua việc xếp lương theo chức danh Chủ 

tịch HĐQT cho ông Huỳnh Ngọc Thông và 

Tổng giám đốc cho bà Phạm Thị Hồng Vân. 

13 36/NQ-HĐQT 19/12/2019 

Giao Ban điều hành hoàn chỉnh thực hiện: 

- Báo cáo bằng văn bản việc thực hiện Nghị 

quyết số 30. Giao BKS kiểm tra, giám sát 

thực hiện báo cáo trình HĐQT. 

- Thực hiện báo cáo dự thảo chứng thư, kết 

quả xác định giá trị doanh nghiệp trình Bộ 

LĐTB&XH. 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2019. Kế hoạch kinh doanh năm 2020. Xây 



 

6 

 

dựng cơ chế quản lý tài chính phù hợp với 

tình hình thực tế tại công ty. 

- Xây dựng lại quy chế thang, bảng lương, 

quy chế chi trả lương. Thực hiện xếp lương 

theo NĐ 90/2019 của Chính phủ. 

- Giao BĐH, BKS, các phòng ban liên quan 

hoàn thành thủ tục CBTT và đăng ký các 

thủ tục pháp lý thay đổi người đại diện pháp 

luật, công tác bàn giao theo quy định. 

4. Phối hợp tốt với BKS, đảm bảo hoạt động của Công ty đúng quy định pháp 

luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. 

5. Chỉ đạo và kiểm tra, giám sát Ban điều hành và các bộ phận, đơn vị chức 

năng, các cấp quản lý thực hiện đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 

các quyết định HĐQT. 

6. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi 

quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT. 

II. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của HĐQT 

 Trong năm 2019, HĐQT đã quyết liệt và linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành 

hành trong hoạt động để cố gắng thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu 

do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Tuy nhiên, 

do các yếu tố khách quan bên ngoài đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 

của công ty.   

A. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp từng bước khôi phục, ổn định 

và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 mà Đại hội đồng cổ 

đông giao. 

2. Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị tài chính, bảo toàn 

vốn của Chủ sở hữu. 

3. Kiểm soát chặt chẽ chi phí. Tăng cường công tác quản trị và kiểm soát rủi ro. 

4. Cải tiến hệ thống quản trị doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu mô hình hoạt động 

mới và quy mô phát triển của Công ty. 

5. Thực hiện CBTT trên sàn giao dịch chứng khoán UPCOM, HNX theo đúng 

quy định. 

6. Tăng cường củng cố thị trường xuất khẩu lao động truyền thống và tìm kiếm 

thị trường tiềm năng mới.  

7. Xây dựng đề án tái cơ cấu, kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự tinh gọn, hiệu 

quả. 

8. Đưa ra các giải pháp, tập trung thu hồi các khoản nợ, phí quản lý. 
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9. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. 

B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 

ĐÔNG 

Căn cứ những kết quả đạt được trong năm 2019. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục để 

nỗ lực khắc phục các tồn tại giữ vững sự ổn định và phát triển, thực tốt các chỉ 

tiêu mà Đại hội giao. Để làm được điều đó HĐQT cũng rất mong nhận được sự 

đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ của cổ đông trong các hoạt động của Công ty. 

- Dự kiến chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:  

Đvt: triệu đồng 

- Dự kiến hoàn thành bàn giao quyền đại diện Chủ sở hữu nhà nước sau khi 

ĐHĐCĐ 2019 hoàn thành. 

- Dự kiến kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2020-2025) 

vào tháng 08/2020. 

 TM.Hội đồng quản trị 

 Đại diện 

 

 

 
 Huỳnh Ngọc Thông 

TT Chỉ tiêu Đvt Kế hoạch năm 2020 

1 Tổng doanh thu bán hàng Triệu đồng 23.065,37 

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng   2.865,37 

3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 2.292,29 

4 Cổ tức bình quân 4% Triệu đồng 1.308,35 

5 Quỹ khen thưởng phúc lợi Triệu đồng 656,86 

6 Quỹ đầu tư và phát triển doanh nghiệp Triệu đồng 327,08 


