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HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 

I./ BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 

1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 
Năm 2018, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật đã cơ bản thực hiện thành 

công kế hoạch doanh thu và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ 

đông thường niên đề ra và Công ty cũng vinh dự được đứng trong bảng xếp hạng Profit500 

– Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam theo bình chọn của Công ty cổ 

phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Viet Nam Report). Kết quả nêu trên đã thể hiện sự nỗ 

lực, đoàn kết và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể Ban điều hành và toàn thể cán bộ 

nhân viên Công ty trong việc thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong 

năm. 

 

Về kết quả kinh doanh hợp nhất 
Tổng doanh thu hợp nhất năm 2018 đạt 1.273 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2017 và 

bằng 95% kế hoạch. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 543 tỷ 

đồng, tăng 88% so với năm 2017, hoàn thành 77% kế hoạch, chiếm tỷ trọng 42,6% tổng 

doanh thu của Công ty, doanh thu từ hoạt động thu phí giao thông đạt 266 tỷ đồng, tăng 

trưởng 4% so với năm 2017, hoàn thành 101% kế hoạch đề ra, chiếm tỷ trọng 21% tổng 

doanh thu, doanh thu từ hoạt động xây dựng đạt 173,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,6% tổng 

doanh thu, tăng 8% so với năm 2017 và hoàn thành 116% so với kế hoạch đề ra. 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018, tăng 25% so với năm 2017, đạt 233 tỷ đồng, 

hoàn thành 109% kế hoạch lợi nhuận đề ra. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 

đạt 13% 

Tổng tài sản hợp nhất năm 2018 của Công ty đạt 8.138 tỷ đồng tại thời điểm 

31/12/2018, tăng 106 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,3% so với năm 2017. Tỷ suất lợi nhuận 

trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,8% 

 

Về kết quả kinh doanh công ty mẹ 
Công mẹ hoàn thành kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 

lần lượt đạt 1.047 tỷ đồng và 213 tỷ đồng, tăng 30% và 24% so với năm 2017, bằng 91% 

và 106% so với kế hoạch. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến cho cổ đông năm 2018 là 12%/Vốn 

điều lệ 

2. Các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị  

Cũng trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp định kỳ và lấy ý kiến 

bằng văn bản với tỷ lệ tham dự họp của các thành viên Hội đồng quản trị đạt 100%, thông 

qua các cuộc họp Hội đồng quản trị đã ban hành một số nghị quyết và quyết định liên quan 

đến hoạt động của công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản 

trị. Các nghị quyết và quyết định được ban hành theo đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục 

của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh và 

yêu cầu quản trị gồm các nội dung chính như sau:  

- Phê duyệt việc thực hiện ký hợp đồng với người có liên quan của cổ đông nội bộ 

- Phê duyệt ngày chốt danh sách và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 

- Phê duyệt việc vay vốn trung hạn tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân 
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- Phê duyệt việc vay vốn ngắn, trung dài hạn, bảo lãnh, mở L/C và các hình thức cấp 

tín dụng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam_ Chi nhánh Bình 

Dương. 

- Phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2017 

- Phê duyệt việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2017. 

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị 

Năm 2018, việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, BKS và Thư ký 

Công ty cho năm 2017 được thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

06/04/2018 là 0,5% lợi nhuận sau thuế năm 2017, tương ứng với tổng số tiền thù lao là 

859.000.000 đồng, được phân phối phù hợp cho các thành viên Hội đồng quản trị, BKS và 

Thư ký Công ty theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 01/QĐ-HĐQT ngày 19/04/2018. 

Ngoài chế độ thù lao mà các thành viên Hội đồng quản trị được hưởng như nêu trên, 

các thành viên HĐQT không có thêm các chi phí và lợi ích khác phát sinh trong năm 2018 

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc 

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc công ty trong 

năm 2018 được Hội đồng quản trị chúng tôi tiến hành thông qua các cuộc họp định kỳ giữa 

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Bên cạnh đó, việc thực hiện chế độ báo cáo định 

kỳ mỗi quý về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và các báo cáo đột xuất khi có 

yêu cầu với Ban Tổng giám đốc, nhằm đảm bảo việc Ban Tổng giám đốc thực hiện các 

quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, quyết 

định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đồng thời thực hiện các quyền và 

nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của 

công ty và cổ đông. 

Theo kết quả giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá công ty đã nỗ lực phấn đấu và hoàn 

thành 95% kế hoạch doanh thu hợp nhất và 109% kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất 

năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông đề ra, các hoạt động đều tuân thủ theo quy chế của 

công ty và các quy định của pháp luật. 

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 

Năm 2019, tiếp tục khẳng định giá trị phát triển bền vững tại Công ty Cổ phần Phát 

triển Hạ tầng Kỹ thuật, chúng tôi đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 1.226 

tỷ đồng, bằng 96% so với năm 2018, lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 252 tỷ đồng, 

tăng trưởng 8% so với năm 2018. Để thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2019, 

Hội đồng quản trị chúng tôi cam kết sẽ luôn sát cánh cùng Ban điều hành nhằm xây dựng 

các mục tiêu chiến lược, kế hoạch hành động phù hợp hướng đến một số nhiệm vụ trọng 

tâm cần triển khai trong năm như sau: 

 

- Chú trọng khai thác cơ hội thị trường bất động sản, đẩy mạnh triển khai kinh doanh 

các dự án tiềm năng tại các khu vực thành phố mới Bình Dương, thành phố Thủ 

Dầu Một, Thị xã Tân Uyên v.v…  nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư. 

- Lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống công nghệ hiện đại tiên tiến nhằm đáp ứng 

yêu cầu kinh doanh và yêu cầu quản trị của công ty 

- Nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng vốn của cổ đông và nhà đầu tư. 

- Rà soát, đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức nhân sự tinh gọn, hoạt động hiệu quả 
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- Đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong mọi hoạt 
động tại Công ty. 

 
 

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật. Tôi xin gửi 
lời cảm ơn chân thành đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể 
cán bộ, công nhân viên Công ty đã nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 
2018, xin cảm ơn Qúy cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ đồng hành cùng Công ty trong năm 
qua và trong thời gian tới. 
Trân trọng. 
 


