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Số: ……./BC-TGĐ Hà Nội, ngày …… tháng 4 năm 2021 

 
 

BÁO CÁO 
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020,  

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021. 
----------------------------- 

 
                  Kính trình:  Đại hội đồng cổ đông  

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện. 

 
PHẦN 1 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

 

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sxkd năm 2020 

Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu Thực hiện 
Năm 2019 

Kế hoạch 

Năm 2020 

Thực hiện 

Năm 2020 

So với KH 
năm 2020 

So với TH 
năm 2019 

Tổng doanh thu 101.462 49.659 85.099 171,4% 83,9% 

Lợi nhuận sau thuế 61.392 25.909 58.317 225,1% 95% 

 

2. Chi tiết kết quả SXKD theo từng lĩnh vực hoạt động chính năm 2020 

Trong năm 2020, theo chủ trương của  đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã phê 

duyệt, đầu tư tài chính là lĩnh vực kinh doanh chính của công ty. 

Hoạt động xây lắp và thương mại: 
Thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, công ty mẹ chỉ thực hiện hoạt động đầu tư 

tài chính nên đã giảm thiểu rủi ro, trong năm 2020, PTIC không thực hiện các hợp 
đồng xây lắp mới chỉ tập trung cho công tác quyết toán và thu hồi công nợ cũ. 

Hoạt động đầu tư tài chính: 
Năm 2020, với định hướng từ đại hội cổ đông các năm trước công ty đã thực 

hiện đầu tư chứng khoán vào những công ty có tiềm năng phát triển, ổn định lâu dài 
như Công ty CP thuỷ điện Nậm Mu, Tổng công ty Cổ phần thiết bị điện Việt Nam, các 
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mã cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng, thanh khoản tốt khác. Trong năm 2020, Doanh 
thu hoạt động tài chính của Công ty là 80,4 tỷ đồng. 

Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng Bưu điện tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 28/NQ-ĐHCĐ 
ngày 22/4/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT 
ngày 06/3/2020 về việc giải thể, chấm dứt hoạt động của Công ty Cổ phần PTIC - ZTE 
Công nghệ viễn thông. Trong năm 2020, đã thực hiện xong việc giải thể Công ty 
PTIC-ZTE. 

+ Ngày 31 tháng 12 năm 2020 Công ty đã chuyển nhượng 160.000 cổ phiếu của 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện 1 (tương đương 68,09% vốn điều lệ) 
với giá 7.900 VND/cổ phiếu cho bà Đặng Thị Đoan Trang, tổng giá trị chuyển nhượng 
là 1.264.000.000 VND. Tại ngày kết thúc năm tài chính, Công ty không còn nắm giữ 
cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện 1. 

Trong năm, Công ty đã mua 977.870 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 VND/cổ phiếu 
của Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang từ Công ty Cổ phần Du lịch Lâm 
Đồng theo hợp đồng ngày 20 tháng 5 năm 2020, giá mua 64.539.420.000 VND 
(66.000 VND/cổ phiếu). Tại ngày kết thúc năm tài chính, Công ty nắm giữ 977.870 cổ 
phiếu, tương đương 48,89% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Khách sạn Bưu điện 
Nha Trang. 

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 1 ngày 02 tháng 11 
năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng trị cấp, vốn điều lệ của Công ty Cổ 
phần Điện gió Hướng Linh 7 là 300 tỷ VND. Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ 
phần Điện gió Hướng Linh 7 ngày 01 tháng 9 năm 2020 về việc tăng vốn điều lệ từ 
300 tỷ VND lên 434 tỷ VND kèm theo cơ cấu cổ đông sau tăng vốn, Công ty Cổ phần 
Xây dựng Bưu điện cam kết góp 86,8 tỷ VND, tương đương 20% vốn điều lệ. Tại 
ngày kết thúc năm tài chính, Công ty đã chuyển tiền góp vốn vào Công ty Cổ phần 
Điện gió Hướng Linh 7, số tiền 71.538.571.900 VND, tương đương 51,57% vốn thực 
góp. 

 Ngày 23 tháng 4 năm 2020, Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ 5.118.900 cổ 
phần Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu với giá chuyển nhượng là 115.175.250.000 
VND, lãi chuyển nhượng 31.059.033.323 VND. Tại ngày kết thúc năm tài chính, Công 
ty không còn nắm giữ cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu. 

Xử lý công nợ tồn đọng: 
Công tác thu hồi công nợ tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh, Công ty cũng đã 

tích cực, dùng nhiều biện pháp, bám sát tiếp cận chủ đầu tư, đề nghị đơn vị chủ quản 
hỗ trợ chỉ đạo các chủ đầu tư trực thuộc thanh toán… Một số khoản công nợ còn lại 
khó và không có khả năng thu hồi, Công ty đã thực hiện việc xóa các khoản dự phòng 
phải thu khó đòi này, tuy nhiên công ty vẫn tiếp tục thực hiện việc thu hồi công nợ, 
trong trường hợp thu hồi được sẽ hạch toán theo đúng quy định. 

Công tác tổ chức quản lý, nhân sự: 
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Công ty đã tiến hành tinh gọn bộ máy nhân sự, đảm bảo phát huy hiệu quả tối 
đa năng lực của cán bộ công nhân viên, từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý, 
sắp xếp lại các phòng ban trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm dần các đầu mối gián 
tiếp để nâng cao hiệu quả quản lý; triển khai đồng phục và xây dựng văn hoá doanh 
nghiệp, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, vị trí Công ty. 
 

PHẦN II 
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

 
I. Nhận định 
1.  Về thị trường. 

Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2020, đánh giá và dự báo trong thời gian tới, 
Ban điều hành kính trình Hội đồng quản trị xem xét, báo cáo ĐHĐCĐ phê duyệt kế 
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với định hướng hoạt động chính của Công ty là 
lĩnh vực đầu tư tài chính.   

Ngoài ra, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục triển khai các giải pháp, tích cực làm 
việc với phía chủ đầu tư để giải quyết, thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng. 
2. Về nội lực công ty. 

Tình hình tài chính công ty vững mạnh, nợ bảo hiểm, thuế, đối tác khách hàng 
cũng đã được giải quyết, tạo tính minh bạch, lành mạnh và ổn định tình hình tài 
chính.Tuy nhiên năm 2021, tình hình dịch Covid vẫn diễn biến phức tạp khó lường. 

Với những nhận định về năm 2021 và những khó khăn, tồn tại còn tồn đọng của 
những năm trước, mục tiêu kế hoạch của công ty được xây dựng trên cơ sở tập trung 
nguồn lực cho hoạt động đầu tư tài chính và đầu tư vào các công ty có tiềm lực ổn định 
và phát triển tốt trong tương lai, đảm bảo ổn định và phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề như 
sau: 

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2021 

Đơn vị: triệu đồng 
 

- Doanh thu tài chính và khác : 31.733 triệu đồng  
- Chi phí tài chính và khác :  1.299 triệu đồng 
- Chi phí quản lý doanh nghiệp :  4.725 triệu đồng 
- Lợi nhuận trước thuế là : 25.709 triệu đồng. 
- Lợi nhuận sau thuế là  : 20.567 triệu đồng. 

II. Phân tích kế hoạch 2021 
Với tình hình tài chính vững mạnh, Công ty thận trọng, cân nhắc đầu tư trên cơ 

sở phân tích để đảm bảo an toàn và hiệu quả. 
Mục tiêu đăng ký và cách thức thực hiện đảm bảo kế hoạch trong năm 2021 

như sau: 
2.1. Doanh thu 
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2.1.1.  Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính  
a. Lĩnh vực xây lắp, thương mại và dịch vụ: 
 Về cơ bản lĩnh vực xây lắp, thương mại và dịch vụ, PTIC không còn thực hiện. 
Do đó doanh thu của lĩnh vực này chủ yếu từ việc thu hồi công nợ tồn đọng, quyết 
toán các công trình cũ. 

b. Lĩnh vực đầu tư tài chính: 
Trong năm 2021, công ty tiếp tục tìm kiếm để đầu tư vào các công ty có tiềm 

năng, các mã cổ phiếu có khả năng sinh lợi nhuận. 
Với vai trò là lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty, đăng ký doanh thu năm 

2019 là: 31 tỷ đồng.  
 

2.1.2 Hoạt động khác. 
Trong năm 2021 công ty sẽ tiếp tục cải tiến mô hình quản trị, tăng cường sự 
giám sát đối với các công ty liên kết, liên doanh, các khoản đầu tư tài chính, 
đồng thời tìm kiếm kênh đầu tư mới mang lại hiệu quả kinh tế cao.  

 

2.2. Nguồn vốn: 
Để tăng cường sử dụng vốn hiệu quả, theo nghị quyết HĐQT thì công ty đã cho 

rà soát các công trình còn tồn tại để tiếp tục thu hồi công nợ. Tuy nhiên, ngoài các 
công trình đã đầy đủ hồ sơ, thanh lý hợp đồng hoặc đã hình thành công nợ và về cơ 
bản chúng ta đã thu được vốn về cho công ty thì vẫn có một số công trình Công ty 
không nhận được hồ sơ, liên lạc với các đầu mối đều không có kết quả khả quan. Vì 
vậy, cần nhanh chóng có cơ chế để tổ chức thực hiện công tác phục hồi hồ sơ thanh, 
quyết toán, … 

Công ty duy trì mối quan hệ tốt đối với các đối tác chiến lược, ngân hàng, công 
ty chứng khoán để nhận được sự hỗ trợ kịp thời về tín dụng, thanh toán đảm bảo phục 
vụ cho các dự án của Công ty trong năm. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng quy chế trả 
lương phù hợp với tình hình SXKD của Công ty. 
2.2.1. Các nguồn lực 
a. Nguồn nhân lực:  

Nhân sự hiện tại đã cơ bản tinh gọn, đảm bảo phát tuy tối đa năng lực của cán 
bộ công nhân viên. 
b. Máy móc, thiết bị làm việc: 

Hiện tại, máy móc, thiết bị làm việc cũng như máy văn phòng Công ty được 
trang bị cơ bản đầy đủ thiết bị cần thiết để thực hiện công việc. 

 
 

III. KIẾN NGHỊ 
I. Về mô hình tổ chức của công ty PTIC trong kế hoạch ngắn hạn: 

 Công ty PTIC đã tái cơ cấu thành công, định hướng trở thành doanh nghiệp 
hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực thế mạnh về nguồn lực của công ty là đầu tư tài 
chính. Tuy nhiên, sự mở rộng về quy mô phải được cân nhắc kỹ càng trên cơ sở 
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chuyên môn hóa theo thế mạnh. Vì vậy, việc tìm ra một mô hình quản lý và xây dựng 
chiến lược phát triển là cần thiết. Với thế mạnh hiện có, Tổng giám đốc kiến nghị 
HĐQT như sau: 

Tiếp tục nghiên cứu và đầu tư tài chính với các cổ phiếu có tiềm năng tăng 
trưởng ổn định và phát triển tốt. 

Đầu tư  liên doanh, liên kết vào một số ngành nghề thu nhập ổn định: năng 
lượng điện gió, khách sạn….  
II. Kiến nghị về hỗ trợ của HĐQT với công ty PTIC: 

Tăng cường công tác chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc Công ty trong các 
mối quan hệ, giải quyết dứt điểm tồn tại của các dự án, công trình dở theo chủ trương 
tập trung nguồn lực phát triển lĩnh vực hoạt động đầu tư tài chính. Vừa hoàn thiện và 
xây dựng lực lượng chuyên nghiệp hơn, đổi mới quản lý tinh gọn hơn tạo đà phát triển 
cho những năm sau. 

Thường xuyên quan tâm, giám sát các hoạt động của công ty đảm bảo đúng 
định hướng, đúng quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản 
xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc. Kính trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2021 xem xét thông qua./. 

Trân trọng báo cáo! 
 
Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC 
- ĐHĐCĐ; 
- HĐQT, BKT; 
- Lưu VT, TK. 
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