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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016  

(TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016) 
 
 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông kể từ ngày 14 tháng 6 năm 
2015 gồm: 
 

- Ông Nguyễn Từ Duẩn 
- Ông Bùi Quốc Hưng 
- Ông Lương Quí Thăng 
- Ông Bùi Trung Liễu 
- Ông Nguyễn Thành Chung 

- Chủ tịch HĐQT 
- Phó Chủ tịch HĐQT 
- TV HĐQT, Tổng Giám đốc 
- TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 
- TV HĐQT. 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông và các quy định 
pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả 
công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động 2016 như sau: 

PHẦN I: 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 

I. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015: 
1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 do ĐHĐCĐ giao: 
1.1. Chỉ tiêu doanh thu: Doanh thu đạt 190.115.899.000 đồng/210.000.000.000 đồng, đạt 
90,5% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. 
1.2. Chỉ tiêu lợi nhuận gộp: Lợi nhuận gộp đạt 14.259.775.000 đồng/ 19.000.000.000 đồng, 
đạt 75% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. 
1.3. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế đạt 1.699.949.000 
đồng/4.340.000.000 đồng; đạt 39,2% kế hoạch ĐHĐCĐ giao 
1.4. Chỉ tiêu cổ tức:  
Đại hội đồng cổ đông giao: 5%. 
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức năm 2015 như sau: tối đa 5%, tương 
đương với số tiền tối đa là: 2.293.000.000 đồng (Tỷ lệ chia cụ thể: Hội đồng quản trị đề nghị 
Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định). 
Thời gian chia cổ tức: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị sẽ họp và 
quyết định sau. 



2. Phân phối lợi nhuận 2015: 
Ngày 14/5/2016, Hội đồng quản trị đã họp và quyết định về việc trình Đại hội đồng cổ đông 
phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau: 
Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của cổ đông công ty mẹ: 997.492.456 đồng; 
Trích 10% lợi nhuận vào quỹ dự phòng tài chính: 99.749.246 đồng; 
Trích 85% lợi nhuận để chia cổ tức cho năm 2015: 847.868.588 đồng; 
Còn 5% lợi nhuận để lại: 49.874.623 đồng 
3. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015: 
Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 
2015, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm 
toán Báo cáo tài chính năm 2015 Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông. 
4. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015: 
Trong năm 2015, Công ty chưa thực hiện việc tạm ứng và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban 
kiểm soát. 
Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông 
quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là 70% tổng thù lao đã được Đại hội đồng 
cổ đông thông qua (tương đương với 210.000.000 đồng). 
II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2015: 
1. Tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 31/07/2015 
2. Ban hành các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị về các vấn đề sau: 

Stt 
Số Nghị quyết 
/ Quyết định 

Ngày Nội dung 

1 01/HĐ-HĐQT 14/6/2015 Bầu ông Nguyễn Từ Duẩn giữ chức vụ Chủ tịch Hội 
đồng quản trị 

2 02/QĐ- HĐQT 14/6/2015 Tái bổ nhiệm ông Lương Quí Thăng giữ chức vụ Tổng 
Giám đốc và là người đại diện theo Pháp luật của 
Công ty 

3 03/QĐ-HĐQT 14/6/2015 Bầu ông Trần Thanh Phán là Thư ký Hội đồng quản trị 

4 04/QĐ-HĐQT 14/6/2015 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 

5  05/QĐ-HĐQT  27/7/2015  V/v. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Xây 
lắp VI đối với ông Trần Gia Khôi 

6  06/QĐ-HĐQT  27/7/2015 V/v. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp 
VI đối với ông Lê Văn Minh 

7 07/QĐ-HĐQT 01/8/2015 V/v. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 6 
tháng đầu năm 2015 

8 08/QĐ-HĐQT 01/8/2015 V/v. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 6 
tháng cuối năm 2015 



Stt 
Số Nghị quyết 
/ Quyết định 

Ngày Nội dung 

9 09/QĐ-HĐQT 01/8/2015 V/v. Chi trả phụ cấp cho Thư ký Hội đồng quản trị 

10 10/QĐ-HĐQT 05/10/2015 V/v. Bổ nhiệm ông Lê Quang Minh giữ chức vụ Phó 
Tổng Giám đốc 

11 11/QĐ-HĐQT 05/10/2015 V/v. Bổ nhiệm ông Bùi Trung Liễu giữ chức vụ Phó 
Tổng Giám đốc 

12 12/QĐ-HĐQT 05/10/2015 V/v. Thanh lý tài sản 

13 13/QĐ-HĐQT 05/10/2015 V/v. Mua ô tô 

14 14/QĐ-HĐQT 31/12/2015 V/v. Mua văn phòng làm trụ sở Công ty 

 
3. Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định. Tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ 
nhà đầu tư. 
4. Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm báo hoạt 
động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
5. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và 
nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. 
III. Đánh giá chung: 
Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của 
đơn vị, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm 
vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành 
và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 
cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.  
 

PHẦN II:  
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 

 
Năm 2016, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện những vẫn còn gặp nhiều 
khó khăn; cộng đồng các doanh nghiệp dự báo sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm 
ẩn, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, sức mua của người dân chưa phục hồi… Trong bối cảnh 
đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2016 như sau: 
1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ 
tiêu kế hoạch năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông giao. 
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài 
chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả. 



3. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanhc ủa Công ty phù hợp với tình hình. 
4. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để áp ứng đủ lực cho việc quản trị công ty 
theo định hướng phát triển. 
5. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty. 
6. Tái cơ cấu lại tổ chức hệ thống các công ty con thuộc Công ty;  
7. Tổ chức lại bộ máy nhân sự của Công ty; 
8. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; các công trình, gói thầu mới. Mở rộng phát triển lĩnh 
vực xây dựng, xây lắp kết hợp với nâng cao chất lượng thi công công trình để đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao của các chủ đầu tư, đối tác khách hàng. 
9. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính 
sách lương – thưởng. 
10. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và 
nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt đông Công ty và các 
quy chế khác. 
11. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 
12. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và 
trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với 
Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong 
muốn của Đội hội đồng cổ đông Công ty. 

 
PHẦN III: 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH CƠ BẢN NĂM 2016 TRÌNH ĐHĐCĐ 
Chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau: 

Đơn vị: đồng 
STT Chỉ tiêu Hợp nhất Ghi chú 

1 Tổng Doanh thu 216.500.000.000  
2 Giá vốn 197.429.000.000  
3 Lợi nhuận gộp 19.071.000.000  
4 Chi phí quản lý doanh nghiệp dự kiến 10.610.000.000  
5 Chi phí bán hàng 800.000.000  

6 Doanh thu hoạt động tài chính 25.000.000  
7 Chi phí tài chính 3.365.000.000  
8 Chi phí khác 10.000.000  

9 Lợi nhuận trước thuế 4.311.000.000  

10 Lợi nhuận kế toán sau thuế 3.767.352.148  
11 Cổ tức 5%  
 



Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt 
động năm 2016. Chúng tôi mong muốn Quý Cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp 
Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng tốt hơn và có chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn 
định và bền vững của LTC. 
Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý 
Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia 
sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị đã đối mặt trong năm 2015. 
Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt. 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Cổ đông 
- BKS 
- Lưu 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Từ Duẩn 
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