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Số:  81/BC-HĐQT                                                    Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018 

 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018. 

------------------------ 
 
 

Phần I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

 
 

I. Đặc điểm tình hình kinh doanh năm 2017 

Năm 2017 là năm môi trường kinh tế Vĩ mô có nhiều thuận lợi, với tăng trưởng 
GDP cao vượt mọi dự báo, môi trường lãi suất thấp duy trì ổn định trong suốt cả năm, 
lạm phát được kiềm chế. Nền kinh tế được hưởng lợi rất lớn từ dòng vốn ngoại thông 
qua kênh FDI và FII, giúp tỷ giá ổn định.  

Các thị trường tài sản cũng biến động thuận lợi với sự tăng trưởng của 2 kênh 
đầu tư chính là BĐS và chứng khoán, thuận lợi cho các doanh nghiệp dịch chuyển đầu 
tư trọng tâm vào 2 lĩnh vực này.  

Với định hướng tái cơ cấu toàn diện doanh nghiệp từ trước, năm 2017 có thể 

xem là năm bản lề trong quá trình phát triển của doanh nghiệp, dịch chuyển dần tư xây 

lắp viễn thông sang hoạt động đầu tư tài chính, song song với quá trình thu hồi công 

nợ, xử lý tồn đọng.  

II. Về kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ đã giao: 

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 (hợp nhất) 

                                                                                Đơn vị tính: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Thực hiện 
Năm 2016 

Kế hoạch 
Năm 2017 

Thực hiện 
Năm 2017 

So với KH 
năm 2017 

So với TH 
năm 2016 

Tổng doanh thu 408.808 271.576 209.334 77,08% 51,21% 

Tổng lợi nhuận sau 

thuế của cổ đông 

công ty mẹ 

22.118 4.099 5.008 122,17% 22,6% 

 

Trong đó Công ty mẹ:   

 Doanh thu  : 67.459 triệu đồng. 
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 Lợi nhuận trước thuế :   3.709 triệu đồng. 

Lợi nhuận sau thuế :   3.709  triệu đồng. 

 

Những thuận lợi, khó khăn tác động tới hoạt động SXKD trong năm 2017: 

Khó khăn: 

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty: xây lắp, thương mại tiếp 

tục gặp nhiều khó khăn do các công trình trong ngành ít, hạn chế đầu tư, hoặc đầu 

tư tập trung đối với hoạt động thương mại dẫn đến doanh thu hoạt động xây lắp 

trong năm 2017 sụt giảm nghiêm trọng 

- Công tác tìm kiếm thị trường, đấu thầu không phát huy hiệu quả do sự cạnh tranh 

quyết liệt của thị trường, do các quy định về đấu thầu dẫn đến công ty không tiếp 

cận được. 

- Công tác thu hồi công nợ dù được đẩy mạnh song vẫn tồn đọng lớn, nhiều khoản 
phải thu đã quá hạn thanh toán kéo dài, vì vậy PTIC phải trích lập dự phòng lớn 
trong năm 2017.  

Thuận lợi: 

HĐQT, Ban điều hành và người lao động trong công ty đoàn kết, nỗ lực vượt 

qua khó khăn.  

Việc tái cơ cấu mô hình sản xuất kinh doanh và nhân sự trong năm 2017 thành 

công đã tạo được nguồn dòng tiền lớn, giúp tình hình tài chính công ty ổn định, đáp 

ứng kịp thời nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty. 

 

2. Thành lập công ty con chuyên về hoạt động xây lắp. 

 Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thành lập các 

công ty con chuyên về hoạt động xây lắp, thương mại. Đến nay cơ bản các công ty con 

đã đi vào hoạt động ổn định, từng bước khẳng định được năng lực, đã ký trực tiếp với 

chủ đầu tư những hợp đồng giá trị nhỏ, đây là tín hiệu khả quan để công ty mẹ tiếp tục 

đầu tư và hỗ trợ các công ty con trong thời gian tới.  

 

3. Thoái vốn, thu hồi các khoản đầu tư tại các công ty con, công ty liên doanh, liên 

kết: 

 Do nhận thấy tình hình tài chính cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly kém hiệu quả, khoản đầu tư không mang lại 

lợi nhuận như kỳ vọng nên ngày 28/12/2017, HĐQT đã họp và ban hành Nghị quyết 

chỉ đạo thoái toàn bộ vốn, chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu tại Công ty CP 

Xi măng Sông Đà Yaly cho đối tác khác để thanh hoán khoản đầu tư này. 

 

4. Các hoạt động cơ bản của Hội đồng quản trị năm 2017. 
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Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao, kể từ sau khi Đại hội Cổ 

đông thường niên năm 2017 đến nay, HĐQT đã có 04 phiên họp và nhiều lần lấy kiến 

thành viên HĐQT bằng văn bản thông qua các vấn đề chính, tạo điều kiện để công ty 

tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình mới hiệu quả.  

HĐQT đã tham gia sát sao vào hoạt động của công ty, hỗ trợ công ty gia tăng 

nguồn vốn kinh doanh và hỗ trợ công ty trong hoạt động đầu tư (một lĩnh vực trọng 

tâm trong quá trình tái cơ cấu và là lĩnh vực khá mới mẻ đối với công ty), đã thu được 

kết quả rất tích cực.  

 

5. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc: 

- Trong năm 2017 có sự thay đổi về nhân sự Tổng giám đốc công ty, tuy nhiên Ban 

Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm đã tích cực triển khai, 

điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ, 

Điều lệ Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật. Trong công tác điều hành, triển 

khai đầy đủ, kịp thời đánh giá, nhận định các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sxkd 

nhằm đưa ra các giải pháp linh hoạt, kịp thời phù hợp với tình hình thực tế. Hội đồng 

quản trị ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và đặc biệt là 

những nỗ lực của Ông Nguyễn Công Khởi - Tổng giám đốc mới được bổ nhiệm trong 

năm 2017 đã điều hành có hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề vướng mắc còn 

tồn tại từ lâu của công ty. 

- Ban Tổng giám đốc có tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh lãnh đạo, tuân thủ và triển khai 

kịp thời các nghị quyết, quyết định của HĐQT. 

 

Phần II: ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD  

 

I. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD 2018 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. 

* Kế hoạch công ty mẹ: 

- Doanh thu   : 58.328  triệu đồng  

- Lợi nhuận trước thuế là : 4.557 triệu đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế là  : 3.64  triệu đồng. 

* Kế hoạch hợp nhất:   

- Doanh thu       : 60.608 triệu đồng. 

- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ  : 6.800 triệu đồng. 

* Phân tích chi tiết kế hoạch một số hoạt động: 

1.1 Hoạt động xây lắp, thương mại và dịch vụ:  
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Doanh thu công ty mẹ đặt ra năm 2018 là 58,3 tỷ đồng, bằng 86,43% so với 

năm 2017. Trước đây, hoạt động xây lắp là hoạt động mang lại doanh thu chính của 

công ty, tuy nhiên từ năm 2018 hoạt động xây lắp sẽ do các công ty con PTIC1 triển 

khai thực hiện. Công ty mẹ PTIC chỉ tiến hành thu hồi công nợ cũ còn tồn đọng và tiếp 

tục triển khai dịch vụ Funvoice đến khi dịch vụ ngừng kinh doanh. Đồng thời công ty 

mẹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các công ty con trong việc tìm kiếm các hợp đồng mới và năng 

lực đấu thầu trong thời gian tới. Tuy nhiên vì hoạt động xây lắp không còn là hoạt 

động chính của công ty nên Hội đồng Quản trị đề nghị thoái vốn một số công ty con 

như PTIC2, Công ty CP Xây lắp Bưu điện Miền Trung. Tập trung vào đầu tư và hỗ trợ 

một công ty con là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện 1 để thuận lợi cho việc 

quản lý và điều hành.  

Chiến lược hoạt động của PTIC1 là tìm kiếm các dự án thận trọng, phát triển 

chậm chắc mà không chạy theo doanh thu và để tình trạng phát sinh các khoản nợ xấu, 

nợ khó đòi. Vì vậy, năm 2018, PTIC1 đặt kế hoạch 17 tỷ đồng doanh thu.  

1.2 Hoạt động đầu tư tài chính: 

Với dòng tiền thu được từ hoạt động tái cơ cấu tài sản, phát hành trái phiếu, 
danh mục đầu tư đã được cơ cấu lại, đảm bảo nguyên tắc đầu tư thận trọng và hiệu quả,  

nghiên cứu thật kỹ thị trường và đầu tư đúng quy định, đúng phân cấp phân quyền và 

điều lệ công ty quy định, kết quả đạt được trong năm 2017 là rất khả quan. Đến nay, 
với sự hỗ trợ sát sao của HĐQT công ty đã xây dựng được một danh mục các khoản 

đầu tư tài chính an toàn, chất lượng và có khả năng sinh lợi tốt trong tương lai. Thời 

điểm hiện tại, chênh lệch giữa giá trị thị trường và giá vốn danh mục là 200 tỷ trên 
tổng vốn đầu tư là 296,7 tỷ. Do vậy, kế hoạch doanh thu tài chính là 43,7 tỷ đồng hoàn 

toàn có cơ sở để thực hiện. 
 
1.3 Đầu tư dự án Vinh: 

Đối với dự án BĐS Vinh: Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, dự 
án kéo dài quá lâu chưa thể triển khai dẫn đến Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ra quyết 

định thu hồi. Mặt khác, vì tiềm lực tài chính và nhân lực của công ty không đảm bảo 
và phù hợp để hoàn thiện dự án. Vì vậy, Công ty liên hệ tìm đối tác có thế mạnh về bất 

động sản và khu đất trên để: 
- Liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh trên phần đất còn lại của dự án 

chưa bị thu hồi, quy hoạch (khoảng 12.000 m2) 
Thực tế, Ban lãnh đạo đã tìm các giải pháp để thực hiện liên doanh liên kết 

hoặc chuyển nhượng nhưng đến nay mới chỉ dừng ở việc tìm kiếm đối tác liên doanh, 

liên kết nên chưa thực hiện được do thị trường BĐS ở Vinh vẫn hết sức trì trệ, hạ tầng 
quanh dự án (cảng du lịch…) chưa được đầu tư phát triển như kỳ vọng. 

Công ty tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để giải trình, xây dựng các 

phương án nhằm thu hồi các giá trị đã đầu tư vào dự án.  
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2. Định hướng, giải pháp cho năm 2018 

2.1. Định hướng: 

a. Về mô hình tổ chức và quản trị: 

- Trên cơ sở mục tiêu đa dạng hóa hoạt động, phát triển thành doanh nghiệp có quy mô 

lớn như đã báo cáo tại phiên họp ĐHĐCĐ năm 2017, theo đó các công ty con dần thay 

thế công ty Mẹ - PTIC làm nhà thầu trong lĩnh vực hoạt động xây lắp, Công ty Mẹ 

thực hiện đầu tư vào một số lĩnh vực hiệu quả và an toàn. Do vậy, PTIC từng bước đẩy 

mạnh mô hình hoạt động công ty mẹ - con; tăng cường quản lý, giám sát hoạt động 

của các đơn vị có vốn góp của Công ty; tăng sự phối hợp chặt chẽ giữa công ty con và 

công ty mẹ. 

- Cải cách quy trình nội bộ, rà soát phân cấp thẩm quyền để tạo sự chủ động, phù hợp 

trong hoạt động kinh doanh cho cấp điều hành.  

- Kiện toàn bộ máy nhân sự: đào tạo cán bộ CNV, sàng lọc, tinh giản kết hợp với 

tuyển dụng nhân sự có chất lượng và kinh nghiệm để nâng cao năng suất lao động. 

2.2. Giải pháp  

- Xem xét tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng các khoản đầu tư cũ trước đây hoặc giải 

thể nhằm tái cơ cấu các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết hoạt động 

kém hiệu quả, thua lỗ; thu hồi nguồn vốn và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh.  

- Kiểm soát chặt chẽ tất cả các chi phí của Công ty, thực hiện các giải pháp để giảm 

chi phí quản lý ở mức thấp nhất. 

- Xây dựng, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực. 

- Định biên, sắp xếp lại mô hình phòng ban chức năng cho phù hợp với công ty trong 

giai đoạn mới. 

- Tăng cường kiểm soát chi phí; hỗ trợ, đáp ứng kịp thời các đơn vị khi có nhu cầu vốn 

phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ các đơn vị trong công tác tìm kiếm 

thị trường, xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh. 

- Rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các Quy chế, quy định nhằm phù hợp với tình 

hình thực tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tăng cường năng lực quản 

lý theo hướng chuyên nghiệp. 

2.3. Xử lý các tồn đọng:  

- Kế hoạch 2018, công ty tiếp tục xử lý các tồn đọng đã phát sinh từ những năm trước 

với giá trị dự kiến là 11,6 tỷ đồng.  

- Loại trừ việc xử lý dự án Vinh và theo quy định thì công ty vẫn còn nguy cơ đối với 

các nợ tồn đọng ~ 8,6 tỷ đồng, và sẽ được công ty tiếp tục xử lý trong tương lai theo 

các quy định hiện hành.  
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- Công ty đã trích lập dự phòng toàn bộ cho khoản đầu tư vào Công ty PTZ, do vậy 

trong năm 2018 công ty sẽ xử lý dứt điểm đối với khoản đầu tư này.  

 

Trên đây là một số chỉ tiêu về Kế hoạch SXKD chính năm 2018 của PTIC và 

một số định hướng, giải pháp trọng tâm HĐQT đề ra - để triển khai hoạt động kinh 

doanh năm 2018 của PTIC. Đồng thời, trên cơ sở nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 

2018 sau khi được thông qua, HĐQT tiếp tục bám sát, kịp thời đưa ra những biện pháp 

chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ với kết quả cao nhất. 

 Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua. 

Trân trọng cảm ơn Quý vị Cổ đông ! 

 
Nơi nhận: 
- Cổ đông PTIC; 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu VT, TK Cty; 

 
 

 
 

 


