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CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ 

SOVILACO 

 

Số:      /BC-BĐH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2021 

 

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH  

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020  

VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2015-2019 

 

Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 2020, Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021 và Tổng kết hoạt 

động nhiệm kỳ 2015-2019. 
 

A. BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020: 

Ban điều hành năm 2020, còn 02 thành viên gồm: 01 Tổng giám đốc là Bà Phạm 

Thị Hồng Vân được bổ nhiệm vào ngày 19/12/2019 và bà Nguyễn Thị Hoài Thu – 

Phó Tổng giám đốc; tiếp tục kế thừa và tiếp tục triển khai hoạt động mọi mặt để thực 

hiện đầy đủ các nhiệm vụ mà HĐQT giao. Cụ thể như sau: 

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của năm 2020 

a)  u t    u   o   n : Năm 2020 đưa được 60  ao động  đi  àm việc tại các 

quốc gia và v ng   nh thổ bao gồm cả  ao động phổ thông   ao động c  tay nghề  

chuyên môn    thuật cao và chuy n gia, du học sinh: 

 

TT Thị trƣờng Đvt Số  ƣợng 

1 Malaysia Người 0 

2 Nhật Bản Người 38 

3 Hàn Quốc Người 21 

4 Du học sinh/K  sư Người 1 

5 Singapore Người 0 

Tổng c ng 60 

  

b) Côn  tác  ào tạo: Trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế trực thuộc Công ty 

SOVILACO  đ  thực hiện tổ chức đào tạo  ao động xuất khẩu  đào tạo cho Trung 

tâm Lao động ngoài nước của Bộ; đào tạo các ngành nghề: công nghệ thông tin, k  

thuật nghiệp vụ; đào tạo ngoại ngữ các tiếng Anh, Nhật  Hoa  Hàn … theo nhu cầu 

DỰ THẢO 
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xã hội. Ngoài ra  Trường còn đào tạo ngoại ngữ cho 01 số tỉnh phía nam và Tây 

Nguyên.  

Bên cạnh đ  Trường còn thực hiện đào tạo các hệ như: 

- Đào tạo dài hạn: ngành đồ họa – Công nghệ Thông tin.  

- Đào tạo ngắn hạn: ngoại ngữ và nghề thường xuyên. 

+ Đào tạo nghề nai s  trang điểm, tóc, nấu ăn. 

+ Công nghệ thông tin. 

+ Đào tạo tiếng Hàn để dự thi EPS-TOPIK. 

- Số  ượng đào tạo năm 2020 được 181 học viên, bao gồm:  

 Đào tạo xuất khẩu  ao động: 110 người, trong đ : 

+ Nhật Bản: 59 học viên  

+ Đào tạo tiếng Anh phục vụ người có nguyện vọng đi  àm việc ơ nước ngoài: 51 

học viên  

 Đào tạo trung cấp nghề dài hạn: 67 học viên     

+ Tuyển sinh mới năm 2020:  hông triển khai tuyển sinh mới do ảnh hưởng 

dịch bệnh Covid-19. 

+ Duy trì đào tạo ngành đồ họa – Công nghệ thông tin: 62 học sinh 

 Đào tạo Ngoại ngữ và nghề thường xuyên: 9 học viên (nghề nail) 

-  Trường thực hiện công tác tài chính – kế toán  uôn bám sát các quy định, chế 

độ kế toán, Quy chế chi tiêu nội bộ.  

+ Doanh thu đạt:  3.527, 83 triệu đồng 

+ Chi phí:    4.384,17 triệu đồng 

+ Lợi nhuận trước thuế: âm 856,34 triệu đồng 

+ Lợi nhuận sau thuế: âm 856,87 triệu đồng  

- Công tác đào tạo cũng gặp nhiều  h   hăn:  

+ Sự cạnh tranh của các cơ sở đào tạo nghề 

+ Số  ượng cho các đơn hàng của công ty không nhiều 

+ Ảnh hưởng từ dịch bệnh 

+ Nhân sự Trường Nhân lực quốc tế chưa được kiện toàn, thiếu Phó hiệu trưởng. 

c) Hoạt động cho thu  văn phòng: Năm 2020, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 

một số đối tác có vốn nước ngoài đ  đề nghị trả mặt bằng trước hạn. Hoạt động cho 

thu  văn phòng đạt doanh thu: 8.115,31 triệu đồng giảm gần 1 tỷ đồng so với năm 

2019. Diện tích cho thu  văn phòng đạt 80% diện tích cho thuê. Công ty đ  c  

phương án sắp xếp lại các phòng làm việc  tăng diện tích cho thu   b  đắp phần 

doanh thu sụt giảm do hoạt động XKLĐ gần như tạm dừng vì dịch Covid-19.  

d) Hoạt động du lịch: Trung tâm du lịch được mở lại hoạt động vào tháng 8/2020 

trong tình hình hoạt động du lịch của cả nước có nhiều  h   hăn là việc làm bắt buộc 

và cần thiết để tạo thêm việc làm cho một số CBNV tránh nguy cơ  ao động dôi dư 

do ảnh hưởng của đại dịch đồng thời có thể tăng doanh thu. Với sự quyết tâm và nỗ 

lực, cố gắng Trung tâm đ  tổ chức được 03 tour du lịch trong nước, doanh thu về 

hoạt động du lịch chưa đáng  ể nhưng cũng có tín hiệu khởi sắc trong tình hình khó 

 hăn chung. Trung tâm nhắm tới đối tượng khách hành có thu nhập trung bình, chia 

thành những nhóm nhỏ  hướng đến các chương trình du  ịch kết hợp chăm s c sức 

khỏe là xu hướng mới hiện nay để thu hút khách.  
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2. Kết quả kinh do n  năm 2020 hợp nh t toàn Công ty 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 

Kế hoạch của 

ĐHĐCĐ năm 

2020 

Thực hiện 

năm 2020 

Tỷ lệ % so với 

kế hoạch 

1 Tổng doanh thu thuần 23.065,37 19.763,35 85,7% 

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

3 Lợi nhuận sau thuế  2.292,29 0,89 0,04% 

4 
Cổ tức bình quân 

4%/Tổng vốn điều lệ 
1.308,35 0 - 

5 
Qu   hen thưởng phúc 

lợi 
656,86 0 - 

6 
Qu  đầu tư phát triển của 

Doanh nghiệp 
327,08 0 - 

 

II. Đán   iá tình hình thực hiện kế hoạc   in  do n  năm 2020 và trách nhiệm 

của Ban  iều hành 

  Năm 2020  tình hình hoạt động  inh doanh của Công ty gặp nhiều  h   hăn từ 

ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, hoạt động đào tạo và cung ứng  ao động 

bị ngưng xuất cảnh do việc hạn chế đi  ại của các nước để ngăn ngừa sự  ây  an dịch 

bệnh đ   éo theo  ao động đ  được  ựa chọn vào đầu các  ỳ phỏng vấn  hông thể 

xuất cảnh. Ban điều hành đ  bám sát tình hình thực tiễn   inh hoạt trong công tác 

điều hành để chuyển đổi sang các hoạt động  hác để thực hiện chỉ ti u  ế hoạch năm 

2020. Ban Tổng giám đốc đ  báo cáo HĐQT và  NĐDV xem xét giảm chỉ ti u do 

 h   hăn  hách quan; tuy nhi n chưa được điều chỉnh  do vậy so với  ế hoạch đề ra 

tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thì Công ty không hoàn thành các chỉ ti u doanh 

thu   ợi nhuận  cổ tức. Tình hình kinh doanh  hông đạt chỉ ti u so với  ế hoạch đề ra  

nguyên nhân do: 

 Các hoạt động  inh doanh của Công ty gần như tạm dừng. 

Hoạt động cung ứng  ao động  à hoạt động kinh doanh chính chính đem  ại  ợi 

nhuận  inh tế cho Công ty. Gần đây hoạt động  hông hiệu quả: 

Ba thị trường truyền thống  à: Nhật Bản  Hàn Quốc và Ma aysia số  ượng lao 

động xuất cảnh trong năm 2020  hông đạt chỉ ti u  giảm gần 50% so với năm 2019.  

+  Thị trường Nhật Bản  à thị trường chính  số  ượng đưa đi  hông cao  đơn 

hàng tuyển nhiều nhưng nguồn cung ứng  hông đáp ứng.  

+  Thị trường Hàn Quốc: số  ượng thuyền vi n đánh cá được xếp tàu chưa cao. 

Tỷ  ệ bỏ trốn cao n n ảnh hưởng đến số  ượng  ao động được xếp tàu và chờ cấp 

visa. Mặc d  Ban điều hành cũng đưa ra nhiều biện pháp nâng cao chất  ượng đào 
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tạo  giáo dục định hướng trước  hi xuất cảnh. Khuyến  hích  ao động hoàn thành 

hợp đồng về nước  đi  ại theo hợp đồng mới chi phí được giảm và được ưu ti n giới 

thiệu người thân tham gia chương trình đánh cá gần bờ tại Hàn Quốc  thưởng  hi về 

nước đúng hạn. Tuy vậy đến nay tỉ  ệ trốn chưa giảm theo y u cầu của công ty 

Jeahwa. Mặc  hác  tỷ  ệ phân bổ của Hiệp hội Thủy sản Hàn Quốc  hông tăng do số 

 ượng doanh nghiệp đăng  ý tham gia cung ứng thuyền vi n cho thị trường tăng   n 

nhiều. 

+ Thị trường Ma aysia:  h   hăn trong công tác tạo nguồn vẫn  à nguy n nhân 

chủ yếu  àm giảm số  ượng  ao động  bị ảnh hưởng từ nhiều năm trước c ng với mức 

thu nhập  hông cao so với mặt bằng chung trong nước  thủ tục đưa đi  h  hơn n n 

không còn hấp dẫn được người  ao động.  

+ Thị trường Đài Loan: Vẫn chưa hoàn thành thủ tục xin cấp phép. 

+ Thị trường Singapore: công tác tạo nguồn ngày càng  h  do đối tác đòi hỏi 

trình độ ngoại ngữ và tay nghề cao. 

+ Thị trường Canada: Công ty đang thí điểm thực hiện cung ứng ở Thị trường 

mới này. 

- Về tình hình nhân sự:  

+ Trong năm 2020, công tác nhân sự c  nhiều thay đổi: để ph  hợp với tình 

hình  inh doanh trong thời điểm  h   hăn chung và nhằm tận dụng ưu thế mạnh của 

từng cán bộ phát huy hết  hả năng  Ban điều hành đ  bổ nhiệm  điều động một các 

bộ quản  ý cấp trung sang đảm nhận ở các vị trí công việc mới. Một số phát huy 

được ưu thế  một số  hông c  sự phát huy phấn đấu  vẫn còn tư tưởng cơ chế nhà 

nước. Số  ượng nhân vi n nghiệp vụ giảm do thay đổi công việc theo nguyện vọng 

cá nhân. Giải quyết đơn phương thanh  ý hợp đồng với một số  ao động  hông phối 

hợp hợp tác trong sự phát triển chung của công ty.  

+ Hoàn thiện và đáp ứng đầy đủ hồ sơ trong việc chuyển giao quyền đại diện 

chủ sở hữu giữa Bộ Lao động Thương binh & X  hội và Tổng Công ty đầu tư và 

 inh doanh vốn nhà nước (SCIC) vào ngày 31/10/2020. 

+ Những thay đổi trong Ban điều hành và Kế toán trưởng năm 2020: 

* Ngày 17/03/2020, Bà Phạm Thị Thắm  Trưởng Phòng Kế toán Tài vụ xin 

nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Ban Điều hành đ  nhanh ch ng báo cáo và xin 

ý  iến chỉ đạo của HĐQT để mời Bà Hoàng Lệ Châu  nguy n Trưởng phòng  ế toán  

đ  nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm x  hội về đảm nhận vị trí Trưởng phòng Kế 

toán Tài vụ và phục vụ cho công tác chuyển giao doanh nghiệp. 

* Ngày 01/09/2019  Ông Vũ Hồng Oai c  quyết định nghỉ hưu để hưởng chế 

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

HĐQT ngày 19/12/2019. Ngày 19/12/2019  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 

 ực Quốc tế SOVILACO  nhiệm  ỳ 2015 -2020  ể từ ngày 19/12/2019 và đến ngày 

25/12/2020  Công ty mới hoàn thiện giấy chứng nhận đăng  ý doanh nghiệp và Tổng 

Giám đốc  à người đại diện pháp  uật duy nhất của công ty. 

- Về công tác tài chính:  

+ Bảo toàn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp   hông để xảy ra tình trạng thất thoát. 

+ Tình hình tài chính 
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Năm 2020  mặc d   h   hăn do dịch bệnh Covid-19  tác động nặng nề   n hoạt động 

 inh doanh chính của Công ty  nhưng Ban điều hành vẫn cố gắng điều hành  inh 

doanh c    i  tuy nhi n phải b   ỗ cho hoạt động của Trường  hông đạt chỉ ti u n n 

 ợi nhuận sau thuế còn rất ít  chỉ đạt 89 triệu đồng. Tăng cường các hoạt động  inh 

doanh phụ nhằm tăng doanh thu  bảo toàn vốn nhà nước. 

 Tình hình tài sản 

Đvt: triệu đồng 

Chỉ ti u 
Năm 2020 Năm 2019 

Giá trị Giá trị 

Tài sản ngắn hạn 27.334,43 28.983,71 

Tài sản dài hạn 46.737,01 47.854,33 

Tổng tài sản 74.071,44 76.838,04 

   

Nợ ngắn hạn 10.471,17 11.246,51 

Nợ dài hạn 28.936,52 31.003,40 

Tổng nợ phải trả 39.407,69 42.249,91 

 

 Các  hoản phải thu  h  đòi chưa thu hồi: 5.987.892.866 đồng   gồm:  

+ A.F.A: 3.424.350.702 đồng 

+ Lương CBCNV trường TCN Nhân  ực quốc tế: 1.324.167.570 đồng 

+ Trung tâm Sáng  iến ý: 1.239.374.594 đồng 

+ Công ty Cổ phần Kim  oại màu Bắc Hà; 4.984.530.000 đồng 

+ Đối với các  hoản nợ phải thu  h  đòi năm 2020 chưa được trích  ập dự 

phòng trong năm báo cáo tài chính 2020  đây  à các  hoản nợ phải thu  h  đòi tồn tại 

từ  hi còn  à doanh nghiệp nhà nước (trước  hi cổ phần h a). Trong đ  c  những 

 hoản Công ty đ  thực hiện trích  ập dự phòng 100% theo đúng qui định  tuy nhi n 

 hi ph  duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần h a thì các  hoản dự phòng này được 

hoàn nhập hết vào  ợi nhuận để tăng phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Về vấn đề 

này Ban   nh đạo Công ty đ   iến nghị Bộ LĐTB&XH chủ quản đại diện phần vốn 

Nhà nước tại doanh nghiệp trước tháng 11/2020 để c  hướng xử  ý các tồn tại  hi 

còn  à doanh nghiệp nhà nước. Hiện nay  theo đề nghị của đơn vị chủ quản mới  

HĐQT  NĐDV  BĐH cũng đ  họp bàn  xây dựng các phương án xử  ý tồn tại tr n và 

trình SCIC chỉ đạo thực hiện. 

+ Các  hoản nợ  hác: Công ty đ  thực hiện xác nhận đối chiếu công nợ theo 

từng đối tượng  từng năm. 

+ Ban Tổng giám đốc đ  giao cho Phòng Kế toán – Tài vụ thực hiện đôn đốc 

và đòi nợ theo đúng quy định. 

 Tình hình nợ phải trả:  

- Doanh thu chưa thực hiện: 26.183 72 triệu đồng (Doanh thu cho thu  293 Điện 

Bi n Phủ  Q.3  Tp. Hồ Chí Minh) 

- Phải trả người  ao động đi  àm việc c  thời hạn tại nước ngoài: 13.223 97 triệu 

đồng. 
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III. PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 

Tr n cơ sở những  ết quả hoạt động của năm 2020  Công ty tiếp tục triển  hai 

thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường 

ni n năm 2020 trong đ  tập trung để hoàn thành tốt  ế hoạch  inh doanh năm 2020 

và định hướng  inh doanh thông qua triển  hai các giải pháp trọng tâm. 

-  Công ty tiếp tục xây dựng  ban hành và áp dụng nhiều quy định  quy chế quản  ý 

nội bộ  cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn để nâng cao hiệu quả công tác quản  ý, công 

tác hợp tác và chăm s c đối tác phát triển  inh doanh. 

- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường đào tạo và cung ứng nguồn nhân  ực thông 

qua việc tăng cường quảng bá thương hiệu và hình ảnh của Công ty trong và ngoài 

nước. 

- Tập trung củng cố và phát triển những thế mạnh hiện c   tăng cường  hả năng phát 

triển thị trường tiềm năng như: thị trường Nhật Bản  Hàn Quốc, các thị trường Đài 

Loan  Singapore  Ma aysia  Nga ... hôi phục và đẩy mạnh việc đưa  ao động sang thị 

trường này. Nghi n cứu  hảo sát  thu thập thông tin tìm  iếm thị trường tiềm năng 

mới ph  hợp với nguồn  ao động trong nước  tăng cường các hoạt động tổ chức 

truyền thông  quảng bá về nguồn  ao động Việt Nam trong và ngoài nước. Truyền 

thông qua các tư  iệu  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  ao động 

-  Phát triển, nâng cao nguồn nhân  ực đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng nhu phát triển. 

- Tiếp tục phát huy những nền tảng đ  xây dựng trong giai đoạn sau cổ phần h a  

trong đ  việc nâng cao chất  ượng hợp đồng cung ứng  công tác tuyển chọn  đào tạo 

 ao động cho chương trình xuất  hẩu. Giảm mạnh số  ượng  ao động trốn. Tạo điều 

 iện thuận  ợi cho  ao động sau hoàn thành về nước được gia hạn đi  ại với chi phí 

ph  hợp. 

- Xây dựng công ty vững mạnh về mọi mặt. Duy trì và giữ vững vị trí các doanh 

nghiệp XKLĐ  ớn của cả nước. 

- Hoàn tất việc giải quyết các tồn đọng tài chính và các dự án cũ.. 
 

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

 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   nh đạo Công ty thống nhất trình 

Đai hội một số chỉ ti u cơ bản sau: 

 Xu t kh u   o   ng: tiếp tục thực hiện cung ứng  ao động đưa đi  àm việc có thời 

hạn ở nước ngoài tại các thị trường.  

 Chỉ tiêu kinh doanh, Kế hoạch tài chính 2021:  

Đvt: triệu đồng 

TT Chỉ tiêu Đvt Kế hoạc  năm 2021 

1 Tổng doanh thu bán hàng Triệu đồng 20.668,0 
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 P ƣơn   ƣớng hoạt   n  năm 2021:  

- Với định hướng chiến  ược của HĐQT  Ban Tổng giám đốc công ty xây dựng  ế 

hoạch  c ng song hành với các đơn vị  giải quyết  ịp thời mọi vấn đề phát sinh  chia 

sẻ  h   hăn c ng các đơn vị  c   ế hoạch đào tạo  thường xuy n đào tạo  ại  nâng 

cao chất  ượng đội ngũ cán bộ công ty. 

- Chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất  inh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản với 

hiệu quả cao nhất  đồng thời phấn đấu hoàn thành các chỉ ti u  ế hoạch năm 2021. 

- Định hướng các giải pháp thực hiện  ế hoạch: 

+ Triển  hai c  hiệu quả phương thức nâng cao chất  ượng quản  ý. Chuẩn bị 

điều  iện cần thiết để triển  hai áp dụng ti u chuẩn ISO đáp ứng y u cầu thực tế  áp 

dụng phần mềm tin học  công nghệ vào công tác quản  ý xuất  hẩu  ao động  tài  iệu, 

tài chính  nhân sự  quản  ý hành chính  chăm s c  hách hàng  văn h a doanh nghiệp. 

+ Tập trung công tác nhân sự  sắp xếp tuyển dụng  hoa học để c  nguồn nhân 

sự  ế thừa  điều chỉnh mô hình phân cấp  phân quyền đến từng cá nhân  tạo điều  iện 

cho cán bộ hoàn thành nhiệm vụ  bộ máy tinh gọn.  

+ Định hướng nhiệm vụ và vai trò của CBVNV tập trung năng  ực cho các thị 

trường trọng điểm  mục ti u phát triển và tăng mạnh công tác XKLĐ đối với toàn 

công ty. Từng đơn vị chuy n quản nâng cao trình độ chuy n môn tr n cơ sở đ  c  

những chính sách  cơ chế  inh hoạt với từng thị trường. 

+ Đầu tư tập trung công tác đào tạo và tập huấn cho người  ao động xuất  hẩu; 

nâng cao chất  ượng   hông chạy theo số  ượng  àm ảnh hưởng đến thương hiệu và 

uy tín của công ty. Giữ mối quan hệ thường xuy n và mật thiết với các cơ quan quản 

 ý nhà nước  các đối tác tiềm năng về xuất  hẩu  ao động cả trong và ngoài nước  các 

phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá thương hiệu  uy tín công ty.  

+ Tiếp tục giữ vững  duy trì cung ứng  ao động cho các thị trường truyền thống 

của công ty. Tìm hiểu thông tin  tập trung thực hiện  phát triển  hai thác hợp đồng 

sang các thị trường mới như Đông Âu  Trung Đông  Châu M  

+ Nhiều giải pháp đồng bộ được triển  hai  tiết giảm hợp  ý các chi phí (điện  

nước  VPP  chi phí tiếp  hách  chi phí  hai thác thị trường và các chi phí  hác) đảm 

bảo nhu cầu vốn cho hoạt động  inh doanh  c  phương án sử dụng hợp  ý nguồn tài 

chính để tối đa h a  ợi nhuận  tăng diện tích cho thu  văn phòng  nâng cao chất 

 ượng dịch vụ  tăng  ợi nhuận từ hoạt động đào tạo. 

 

2 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng   1.650,0 

3 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 1.320,0 

4 Cổ tức bình quân 3% /Vốn điều lệ Triệu đồng  1.308,35 

5 Qu   hen thưởng phúc lợi Triệu đồng 175,2 

6 Qu  đầu tư và phát triển doanh nghiệp Triệu đồng 163,54 
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C. TỔNG KẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NHIỆM KỲ 2015-

2019: 

1. Về công tác tài chính:  

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 

Quý IV- 2015 2016 2017 2018 2019 

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 

2 Lợi nhuận trước thuế 633 633 1.300 1.347 2.870 1.974 2.045 1.151 2.862 129 

3 Lợi nhuận sau thuế  510 510 1.040 1.072 2.290 1.582 1.636 0.786 2.289 79 

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

 

 

Kết quả chung của công tác quản  ý điều hành trong 5 năm qua: 

- Bảo đảm an toàn về vốn đầu tư của chủ sở hữu.  

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

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

- Bộ máy hoạt động của công ty được tinh gọn phù hợp với tình hình hoạt động 

kinh doanh hiện đại. 

- Chưa hoàn thành đúng kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Về nhân sự Ban điều hành trong giai đoạn 2015-2019: 
 

 

STT Thành viên BĐH Chức danh Ghi chú 

Giai đoạn từ 21/8/2015 - 30/6/2016 

1 Ông Vũ Minh Xuy n Tổng giám đốc   

2 Bà Phạm Thị Hồng Vân Phó Tổng giám đốc  

3 Ông Vũ Hồng Oai Phó Tổng giám đốc   

4 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu Phó tổng giám đốc   

Giai đoạn từ 30/6/2016 - 30/10/2017 

1 Bà Phạm Thị Hồng Vân Tổng giám đốc   

2 Ông Vũ Hồng Oai Phó Tổng giám đốc   

3 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu Phó tổng giám đốc   
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Giai đoạn từ 01/11/2017 - 01/09/2019 

1 Ông Vũ Hồng Oai Tổng giám đốc   

2 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu Phó tổng giám đốc   

3 Ông Huỳnh Ngọc Thông Phó Tổng giám đốc 
 Bổ nhiệm 

01/07/2018 

Giai đoạn 19/12/2019 đến nay 

1 Bà Phạm Thị Hồng Vân Tổng giám đốc  

2 Bà Nguyễn Thị Hoài Thu Phó Tổng giám đốc  

 

Việc thay đổi nhân sự trong Ban điều hành  àm ảnh hưởng rất  ớn đến việc triển 

 hai các  ế hoạch đ  hoạch định. Việc  ế thừa  tiếp tục thực hiện  hông c  tính  iền 

mạch. Các dự án và định hướng phát triển  hác nhau  hông thống nhất được quan 

điểm chung.  

3. Chiến  ược  inh doanh giai đoạn 2020-2024: 

a) Kế hoạch sản xuất  inh doanh giai đoạn 2020-2024 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Chỉ tiêu 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Vốn điều lệ 32.708,58 32.708,58 32.708,58 32.708,58 32.708,58 

2 Tổng doanh thu 23.065 20.668 23.160 32.163 40.630 

3 Tổng chi phí 20.200 19.018 21.210 28.893 36.705 

4 
Lợi nhuận trước 

thuế 
2.865 1.650 1.950 3.270 3.925 

5 Nộp ngân sách  950 950 1.000 1.250 1.400 

6 Thuế TNDN (20%) 573 330 390 654 785 

7 Lợi nhuận sau thuế  2.292 1.320 1.560 2.616 3.140 

8 Cổ tức bình quân 4% 3% 3.5% 5% 7% 

9 Định bi n  ao động  60 60 60 60 60 

10 
Thu nhập bình 

quân 
7.2 7.5 7.7 8.0 8.3 
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b) Quản  ý và sử dụng đất  

TT Địa chỉ 
Diện tích 

  t 

Mục  íc  sử 

dụn    t 

Hiện trạng sử dụng và dự 

án triển    i  i i  oạn tiếp 

theo 

1 

01 Phổ Quang, 

phường 2, Q Tân 

Bình, TP Hồ Chí 

Minh. 

986,5m2 

Đất cơ sở sản 

xuất, kinh doanh 

( àm văn phòng). 

Đang  à trụ sở Công ty và 

 àm văn phòng cho thu . Tận 

dụng tối đa diện tích tăng 

cường cho thuê 

2 

06 Phan Đình 

Gi t  Phường 2, 

q Tân Bình, TP 

Hồ Chí Minh 

1.110,5m2 

Trường Trung 

cấp nghề (có 

mục đích  inh 

doanh). 

Trụ sở Trung cấp nghề Nhân 

lực Quốc tế. Đào tạo lao 

động và dạy nghề phục vụ xã 

hội. Liên kết với các nhà đầu 

tư để triển khai liên kết đào 

tạo 

3 

293 ĐiệnBiên 

Phủ  phường 7, 

quận 3, TP Hồ 

Chí Minh 

619,1m2 

Đất cơ sở giáo 

dục  đào tạo (xây 

dựng trung tâm 

giáo dục định 

hướng và giới 

thiệu việc làm) 

Cho thu  văn phòng 

4 

Số 100/9 Quang 

Trung  phường 

12 quận Gò Vấp, 

TP Hồ Chí Minh 

1.721m2 

Làm trung tâm 

đào tạo nghiệp 

vụ và kiến thức 

cho người lao 

động đi  àm việc 

tại nước ngoài. 

Đất trống, hiện đang bị 

khoảng 09 hộ dân lấn chiếm 

diện tích. Giải phóng mặt 

bằng  đầu tư xây dựng cơ sở 

đào tạo và sàn giao dịch việc 

làm 

 

c) Các giải pháp thực hiện 

- Ổn định về cơ cấu tổ chức bộ máy  nhân sự. 

- Ổn định về các thị trường truyền thống nhằm đảm bảo  ợi thế về thương hiệu 

xuất  hẩu  ao động. 

- Cũng cố và hoàn thiện hệ thống các quy chế  nội quy  quy định quản  ý nội bộ. 

- Xây dựng và chuẩn h a các quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao chất  ượng  

giảm thiểu rủi ro. 

- Chú trọng đào tạo nâng cao chất  ượng  năng  ực của CB-NV-NLĐ.  

- Xây dựng thang - bảng  ương ph  hợp với trình độ  ao động. 
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- Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn  đào tạo  cung ứng  

quản  ý  ao động đi  àm việc ở nước ngoài. 

- Tập trung  hai thác các thị trường thế mạnh  tiềm năng. Khảo sát và mở rông 

sang các thị trường và  ĩnh vực  inh doanh  hác. 

- Huy động  thu hút nguồn vốn từ  i n  ết   i n doanh  đầu tư vào các dự án tr n 

cơ sở vật chất đang c . 

 Tr n đây  à báo cáo đánh giá thực hiện  ế hoạch kinh doanh năm 2020 và định 

hướng xây dựng  ế hoạch giai đoạn 2020 - 2024  Ban điều hành xin báo cáo và kính 

trình Đại hội đồng cổ đông xem xét  mong nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông để 

Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ. 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Phạm Thị Hồng Vân 


