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CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Đà Nẵng, ngày 18 tháng 4 năm 2019 
 

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 
 

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Softech, trước tiên xin cảm ơn toàn 

thể Quý cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công 

ty, xin chúc toàn thể Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. 

Sau đây xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty tình hình hoạt 

động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Softech năm 2018 và kế hoạch hoạt động 

năm 2019 như sau: 

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018: 

1. Phân công trong Hội đồng Quản trị: 

 Sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, thành phần HĐQT bao gồm các thành 

viên sau: 

1. Ông Nguyễn Mạnh Hào   Chủ tịch 

2. Bà Hà Ngọc Anh   Thành viên 

3. Ông Ngô Thanh Tùng   Thành viên 

Để thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị Công 

ty đã tiến hành triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ 

phần Softech đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo quy định của luật pháp. 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị trong năm 2018: 

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018 thông qua, Hội đồng Quản trị đã tiến hành triển khai thực hiện 

thông qua các giải pháp chỉ đạo tới Ban Tổng giám đốc Công ty. 

Kết quả năm 2018 như sau: 

- Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV:    169.480.366.487 đồng 

- Giá vốn hàng bán:       151.156.120.900 đồng 

- Lợi nhuận gộp về bán hàng:      17.324.245.587 đồng 

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD:        776.486.286 đồng 

- Lợi nhuận sau thuế:           883.589.173 đồng 

Từ sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đến nay, Hội đồng quản trị đã 

quyết định các vấn đề sau: 

* Ngày 15 tháng 4 năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất 100% về 

việc thoái vốn khỏi Công ty TNHH Thương mại Softech (758.616.190 VNĐ). 
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* Ngày 20 tháng 5 năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất 100% về 

việc đánh giá công tác phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty đã được triển 

khai đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo đúng luật pháp 

quy định. Kết quả, số cổ phiếu phát hành thêm đã được bán hết và thu tiền về cho Công ty 

với tổng số tiền là 30.000.000.000 đồng (10.000 đ/CP). 

* Ngày 22 tháng 6 năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất 100% về 

việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Softech tại thành phố Hải Phòng và bầu bà 

Trần Thị Xuân là giám đốc Chi nhánh. 

* Ngày 10 tháng 9 năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất 100% về 

việc bầu bà Hà Ngọc Anh làm Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật của Công ty 

cổ phần Softech thay ông Nguyễn Mạnh Hào. 

* Ngày 25 tháng 9 năm 2018, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất 100% về 

việc thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Softech tại tỉnh Nghệ An và bầu bà Bùi Thị 

Mai là giám đốc Chi nhánh. 

* Ngày 25 tháng 3 năm 2019, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất 100% về 

việc bầu ông Nguyễn Mạnh Hào làm Trưởng Chi nhánh của Công ty cổ phần Softech tại 

Nghệ An thay bà Bùi Thị Mai. 

* Ngày 02 tháng 4 năm 2019, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất 100% về kế 

hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. 

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát và hỗ trợ Ban 

Tổng giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

và Hội đồng quản trị. 

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019: 

Trong năm 2018, HĐQT sẽ thực hiện các công việc sau : 

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên của Công ty, đề xuất trình Đại 

hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của  Đại hội đồng cổ đông;  

- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát việc củng cố bộ máy tổ chức điều hành của Công ty 

tinh gọn và hiệu quả; 

- Thông qua các giải pháp, biện pháp điều hành của Ban Tổng giám đốc về thực thi 

các kế hoạch và định hướng hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua, đồng thời tổ chức gián sát các tiến độ thực hiện của Ban Tổng giám đốc. 

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần để thảo luận, giám sát và 

thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty để có chỉ đạo kịp thời và hiệu quả 

việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; 

- Tổ chức các cuộc họp bất thường (có thể qua điện thoại) để xử lý các phát sinh 

thụôc thẩm quyền của HĐQT. 

Xin trân trọng cảm ơn. 
  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 


