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      Tầng 4 số 12 ngõ 115 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 

Tel: (84-4) 36687226 Fax: (84-4) 36687227 

          www.visec.com.vn   info@visec.com.vn 

 

 

1 | BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

 

Qua một năm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, với tinh thần đoàn kết, nỗ 

lực phấn đấu của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty và sự quyết tâm của Ban Giám 

đốc, mặc dù vẫn còn không ít khó khăn do các điều kiện khách quan và chủ quan mang 

lại, Công ty đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2015-2016 thông qua. 

Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về 

kết quả SXKD năm 2017 và thông qua phương án SXKD năm 2018 với các nội dung 

chủ yếu sau: 

A - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2017 

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015-2016, 

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty đã tập trung, chỉ đạo thực hiện các giải pháp 

tháo gỡ khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ 

tiêu đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra. 

Do Nhà nước tạm dừng các dự án tàu cá theo Nghị định 67 nên khách hàng, hợp 

đồng về các sản phẩm tàu cá không còn nữa, rải rác có một vài hợp đồng sửa đổi nhỏ 

thiết kế. Nhận định đúng tình hình và nắm bắt tốt nhu cầu, xu hướng thị trường, Ban 

giám đốc đã chuyển hướng sang nhóm khách hàng, sản phẩm tàu khách, du thuyền du 

lịch và đã thành công. Số lượng khách hàng đến giao dịch, số lượng hợp đồng thiết kế 

tàu khách gia tăng đáng kể. Điều này chứng tỏ sự quyết tâm và quyết định của Ban 

lãnh đạo Công ty hết sức đúng đắn. 

Trong tình hình đó, Hội đồng Quản trị đã tăng cường chỉ đạo hoạt động của 

Công ty, kịp thời chỉ đạo Ban giám đốc đảm bảo hoạt động hiệu quả và phát triển bền 

vững, đẩy mạnh công tác kiểm soát, tái cấu trúc tổ chức hệ thống, xây dựng kế hoạch 

tăng trưởng kinh doanh trong các năm tới. 
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I. Các kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 

   
 Đơn vị tính: đồng  

STT Diễn giải Năm 2017 Năm 2016 

1 Tổng doanh  thu  27.984.356.524 35.142.225.595 

2 Lợi nhuận trước thuế   1.352.828.037 532.222.102 

3 Thuế TNDN phải nộp 391.670.617 165.474.779 

4 Lợi nhuận sau thuế 961.157.420 366.747.323 

5 Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 48,9 132,3 

  

Với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT, với sự quyết tâm của Ban Giám đốc 

Công ty trong việc mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới tiền năng thay thế 

khách hàng đã hoàn thành hợp đồng, năm 2017, doanh thu lĩnh vực TKKT đạt 71%  

doanh thu TKKT năm 2016; doanh thu TKCN tăng đáng kể so với doanh thu 2016 

(149%). Riêng lĩnh vực TMDV, doanh thu năm 2017 chỉ đạt 42% doanh thu TMDV 

năm 2016, giảm cả về số lượng hợp đồng và giá trị hợp đồng vì các dự án cho thuê sà 

lan từ những năm trước kết thúc vào đầu năm 2017. Chính vì vậy, tổng doanh thu năm 

2017 đạt 80% tổng doanh thu 2016. Tuy nhiên, hoạt động SXKD cốt lõi của Công ty là 

TKKT và TKCN vẫn gia tăng và duy trì là yếu tố đáng mừng. 

Trong năm 2017, HĐQT công ty cũng đã họp và ra quyết định thanh lý sà lan mặt 

boong VISEC 01. Đây là quyết định đúng đắn trong bối cảnh các hợp đồng cho thuê 

phương tiện đã kết thúc, công ty cần thu hồi vốn để tập trung vào các mảng hoạt động 

SXKD khác. 

* Một số hạn chế trong hoạt động SXKD năm 2017 cần phải khắc phục là: 

1 Thiết kế tàu khách còn tồn tại lỗi kỹ thuật cần khắc phục cho các dự án sau 

2 Hoạt động quản lý chất lượng theo ISO, quản lý giờ công, quản lý tiến độ chưa 

thực hiện tốt dẫn đến việc chưa quản lý tối ưu về mặt chi phí. 

3 Giá trị thiết kế các dự án tàu nội địa còn thấp. 
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II. Về công tác quản trị Công ty. 

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị bao gồm: 03 người 

- Ông Phạm Bình Minh - Chủ tịch HĐQT 

- Ông Phạm Hồng Quân – Ủy viên HĐQT 

- Ông Lee Sung Woo - Uỷ viên HĐQT 

 

2. Các công việc đã thực hiện 

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và nhiều 

cuộc trao đổi để quyết định các vấn đề hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo sự 

phát triển ổn định và bền vững, hoàn thành nhiệm vụ được giao. HĐQT luôn bám sát 

tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm 

chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành 

nhiệm vụ SXKD của mình. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa 

trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.  

Ngoài các phiên họp, HĐQT thường xuyên có thành viên tham gia các cuộc họp 

giao ban của ban điều hành để giám sát các hoạt động của Công ty. Năm 2017, HĐQT 

cũng tăng cường trao đổi với các đối tác, cổ đông chiến lược nhằm tìm kiếm các cơ hội 

hợp tác và hỗ trợ. 

Theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2015-2016, HĐQT đã họp và 

quyết định việc chi trả cổ tức năm 2015-2016 cho các cổ đông.  
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B - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

NĂM 2018 

 

Với năng lực, kinh nghiệm, thế mạnh của mình; với tinh thần đoàn kết, khắc phục 

khó khăn của toàn thể cán bộ công nhân viên; sau khi phân tích các yếu tố khó khăn, 

thuận lợi tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty dự 

kiến phương án sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau: 

1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 

 

TT 
Lĩnh vực 

SXKD 

 Giá trị hợp đồng 

ký kết 2018  

 Doanh thu 

2018  

  Tổng cộng 22,236,000,000      29,297,851,730  

1 TKKT 8,210,000,000        8,460,041,130  

2 TKCN 11,947,000,000      16,038,798,600  

3 DVTM 2,079,000,000        4,799,012,000  

 

 

2. Định hướng hoạt động năm 2018 

+  Tăng cường trao đổi thông tin nội bộ với BLĐ Công ty nhằm tháo gỡ các khó 

khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động. 

+ Phê duyệt chủ trương huy động vốn lưu động kịp thời cho hoạt động SXKD. 

+ Đẩy mạnh công tác marketing cho các mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty. 

+ Duy trì quan hệ lâu dài, hợp tác chiến lược đối với các đối tác nước ngoài. 

+ Thực hiện thiết kế theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015. 

+ Thực hiện đầu tư vào mảng hợp tác kinh doanh, sản xuất hóa chất cung cấp cho 

khách hàng nội địa. 

+ Một số công tác khác nhằm mở rộng hoạt động SXKD của Công ty. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

Mặc dù trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn chưa thể khắc phục ngay trong một vài 

ngày mà cần có sự nỗ lực, đoàn kết của tất cả CBNV toàn công ty để chung tay xây 

dựng Visec ngày một lớn mạnh. HĐQT tin tưởng với nền tảng năng lực hoạt động đã 

và đang tiếp tục được tích luỹ cùng sự năng động, sáng tạo của tập thể HĐQT, Ban 

kiểm soát, Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ nhân viên và sự ủng hộ của các cổ đông, 

Công ty Visec sẽ tiếp tục đạt được những thành công trong quá trình hội nhập và phát 

triển. 

Trân trọng cảm ơn. 

Hà Nội, ngày  10  tháng  05  năm 2018 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH     

 

 

 

   

  Phạm Bình Minh 
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