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BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2018  

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ 

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (“TTB”) xin báo cáo 

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2019 công tác quản lý kinh doanh  

năm 2018 của Hội đồng Quản trị như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018 

         1. Tổng quan 

Năm 2018, kinh tế thế giới hồi phục mạnh mẽ nhờ tiêu dùng cá nhân tăng, sự phát 

triển bền vững của đầu tư toàn cầu, sự cải thiện của thị trường lao động, giá dầu thế giới 

hồi phục mạnh… Một thập niên sau cuộc khủng hoảng tài chính làm rung động cả thế 

giới, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên toàn cầu đã bắt đầu có đà 

phục hồi, kinh tế thế giới đang thực sự khởi sắc.   

Trong nước, tăng trưởng kinh tế đạt 7,08%. Sau những khó khăn chạm đáy vào 

năm 2012, nền kinh tế quốc gia đang cho thấy sự tăng trưởng khá ổn định khi luôn cao 

hơn mức tăng trưởng trung bình trong giai đoạn 2011 - 2018. Tỉ lệ lạm phát có xu hướng 

giảm rõ rệt, năm 2018 là dưới 4% (thấp hơn tỉ lệ lạm phát trung bình giai đoạn 2011-

2017 là 6,5%), tỉ lệ nợ công/GDP giảm từ 61,3% năm 2017 giảm xuống còn 61% trong 

năm 2018. Tốc độ tăng nợ công cũng đang có xu hướng giảm dần; giai đoạn 2011-2015, 

tăng trưởng nợ công trung bình đạt 18,1%, giai đoạn năm 201 - 2018 là 8,6%. Cùng với 

đó, bội chi ngân sách đang giảm, tỉ lệ chi thường xuyên trong chi ngân sách đã giảm đáng 

kể trong năm 2018 và dự kiến tiếp tục giảm trong năm 2019. Cán cân thương mại tiếp tục 

được cải thiện từ nhập siêu năm 2015 (3,2 tỷ USD), năm 2018 xuất siêu kỷ lục với 7,2 tỷ 

USD và nhiều khả năng năm 2019 tiếp tục xuất siêu đạt kỷ lục. 

Ngoài ra với việc chính phủ kiến tạo, lấy doanh nghiệp tư nhân làm trọng yếu để 

phát triển kinh tế, đã dần cải thiện môi trường kinh doanh đồng thời tạo điều kiện thuận 

lợi cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển.  

Xác định được những thuận lợi và khó khăn trên, tập thể lãnh đạo Công ty ngay từ 

đầu năm đã bám sát quan điểm phát triển và các mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2018 giao phó, HĐQT Công ty đã tập trung chỉ đạo Ban điều 

hành phát huy trọn vẹn các thế mạnh, đồng bộ chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông giao. Tập thể CBNV TTB đã không 
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ngừng nỗ lực và đạt được kết quả kinh doanh rất tích cực. HĐQT kính trình Quý vị cổ 

đông kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn ĐHĐCĐ được giao trong năm 2018, một 

năm bản lề về thành công mang tính đột phá của TTB, qua đó TTB tiếp tục khẳng định 

được vị thế Doanh nghiệp Bất động sản dẫn đầu tại Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. 

   2.  Những kết quả đạt được 

        Tổng doanh thu năm 2018 của Công ty hơn 377 tỷ đồng, tăng gần 4,5% so với năm 

2017, đạt 75% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế hơn 26 tỷ đồng, giảm 29% so 

với năm 2017 đạt 53,08% so với kế hoạch đề ra. Tổng tài sản của Công ty tính đến thời 

điểm 31/12/2018 đạt trên 1.031 tỷ đồng.  

          Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chậm và các doanh 

nghiệp phải đương đầu với nhiều khó khăn, việc đạt được các chỉ tiêu trên thực sự rất ấn 

tượng, phản ánh nỗ lực chung của toàn thể Ban Lãnh đạo và cán bộ, nhân viên trong toàn 

Công ty.  

 II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

        1. HĐQT 

a) Danh sách thành viên HĐQT và tỷ lệ sở hữu như sau:  

TT Họ và tên Chức vụ Tỉ lệ sở hữu 

1 Phùng Văn Bộ Chủ tịch HĐQT 16% 

2 Phùng Văn Thái Thành viên HĐQT – TGĐ 10,83% 

3 Thân Thanh Dũng Thành viên HĐQT – Phó TGD 10,42% 

4 Hà Nam Anh Thành viên HĐQT 0 % 

5 Dương Diễm Hằng Thành viên HĐQT 0 % 

b) Về thù lao của HĐQT 

Dựa vào kế quả kinh doanh và hoạt động năm 2018, HĐQT đã không nhận thù lao 

trong năm 2018. 

c) Về lợi ích khác của HĐQT và Thành viên HĐQT: 

HĐQT không có lợi ích nào khác liên quan đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh 

của công ty. 

Đối với thành viên HĐQT có phát sinh hoạt động đăng ký mua và bán cổ phiếu của 

Chủ tịch HĐQT. 

2. Hoạt động của HĐQT 

 Trong năm 2018, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của 

Công ty linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc giúp Công ty không ngừng tăng trưởng, 

mở rộng hoạt động kinh doanh. 
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a) Về hoạch định chiến lược, hoạt động đầu tư 

Ngay từ đầu năm 2018, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của 

năm và được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với thực tế, định hướng tốt cho Ban Tổng 

Giám đốc trong triển khai thực hiện. Kết quả kinh doanh năm 2018 phản ánh sự nỗ lực 

lớn của toàn thể Công ty trước bối cảnh tình hình kinh tế biến động rất lớn trong năm 

qua. HĐQT đã tiếp tục chủ trương, thực hiện cơ cấu hoạt động mở rộng đầu tư, đánh giá 

lại hiệu quả các hợp đồng đang thực hiện, đang trong giai đoạn đầu tư và đầu tư dự án 

mới như: Dự án chung cư TBCO 3, Nhà ở Xã hội Tiến Bộ Phổ Yên, đặc biệt là Dự án 

Green City Bắc Giang. Ngoài những dự án này, HĐQT vẫn đang tích cực tìm kiếm các 

dự án đầu tư tiềm năng tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc... 

 b) Về công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc. 

   HĐQT đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát thông qua các hoạt động: 

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc 

về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, 

dự án để trình HĐQT; 

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, thông qua các báo cáo, 

văn bản của Ban Tổng Giám đốc. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban Tổng Giám đốc 

một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh; 

- Quan tâm sát sao đặc biệt đối với các dự án TBCO RiverSide và Green City Bắc Giang.  

- Đối với các lĩnh vực khác như: Condotel, Chuỗi nhà hàng Seoul Sky, sản xuất kinh 

doanh cầu lông, kinh doanh thiết bị xây dựng, kinh doanh thương mại thép. HĐQT giám 

sát thường xuyên theo dõi kế hoạch sản xuất - kế hoạch kinh doanh. 

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch sản 

xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng 

điểm, công tác tổ chức lao động và chính sách nhân sự; 

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành có điều kiện thực 

thi các quyết định cũng như ý kiến định hướng của HĐQT, đảm bảo hoạt động sản xuất 

kinh doanh thường ngày của Công ty tuân thủ tuyệt đối các quyết định của HĐQT.  

- Ban Tổng Giám đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã điều hành các hoạt động 
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kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra 

phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.  

- Trong hoạt động điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên báo cáo xin ý kiến 

của HĐQT, đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh hàng ngày, 

đảm bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu quả. 

- Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã trực tiếp xây dựng và 

ban hành hoặc trình HĐQT ban hành các văn bản, quy trình, quy chế quản lý nội bộ góp 

phần kiện toàn mô hình tổ chức, nhân sự của Tập đoàn theo hướng gọn nhẹ, chất lượng 

và hiệu quả. 

Năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã làm tốt công tác tổ chức thực hiện các mục tiêu 

đã đề ra, có nhiều giải pháp quyết liệt, năng động trong kinh doanh cũng như trong quản 

lý điều hành Tập đoàn. Đây là sự cố gắng rất lớn của Ban Tổng Giám đốc cũng như toàn 

thể cán bộ nhân viên của Tập đoàn, tạo điều kiện để Tập đoàn tiếp tục phát triển ổn định 

và bền vững. 

c) Về các cuộc họp của HĐQT: 

Năm 2019, HĐQT tổ chức tiến hành họp 10 lần với nhiều chủ trương và quyết định 

khác nhau được đưa ra, tổng kết năm 2019 HĐQT đã ban hành 10 nghị quyết như sau: 

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 104/2018/NQ-HĐQT 23/04/2018 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 

2 191/2018/NQ-HĐQT 27/06/2018 Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 

3 1907/2018/NQ-HĐQT 20/06/2018 Thoái vốn tại công ty liên kết 

4 203/2018/NQ-HĐQT 17/07/2018 Hủy niêm yết cổ phiếu tại HNX và Niêm 

yết cổ phiếu tại HSX 

5 263/2018/NQ-HĐQT 27/08/2018 Cấp hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu 

doanh nghiệp 

6 277/2018/NQ-HĐQT 14/09/2018 Thành lập công ty con 

7 298/2018/NQ-HĐQT 26/09/2018 HTĐT với CTCP đầu tư địa ốc Đất Vượng 

8 311/2018/NQ-HĐQT 18/10/2018 Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc thường trực 

9 385/2018/NQ-HĐQT 14/12/2018 Thông qua phương án phát hành trái phiếu 

10 395/2018/NQ-HĐQT 19/12/2018 Thoái vốn tại công ty con 
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d) Về giám sát của HĐQT với các  cán bộ quản lý khác: 

Năm 2018, HĐQT đã trực tiếp giám sát Tổng giám đốc, Ban tổng giám đốc và các 

cán bộ quản ký khác trong công ty, nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2018 được ĐHĐCĐ thông qua. 

III.  PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 

     Kinh tế Việt Nam 2019 đứng trước nhiều cơ hội để tiếp tục tăng trưởng với kỳ vọng 

tăng trưởng cao hơn mức kỳ vọng của năm 2018. Mặt bằng lãi suất thấp tiếp tục hỗ trợ 

tài chính cho đầu tư và tiêu dùng. Bên cạnh môi trường lãi suất thấp, nhiều thủ tục hành 

chính được cắt giảm, các quy định có lợi cho thị trường bất động sản (BĐS) liên tục được 

ban hành trong thời gian qua. 

Hội đồng quản trị Công ty xác định các định hướng hoạt động chủ yếu bao gồm: 

1.  Tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển TTB giai đoạn 2018-2020 với những 

điều chỉnh đã được nghiên cứu bổ sung trong năm 2018, quyết tâm đưa TTB  phát triển 

trở thành một trong những Công ty xuyên quốc gia. 

2.  Giám sát, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD: Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế 

hoạch và các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Thực hiện kiểm tra, giám sát các mặt 

hoạt động trong toàn công ty: giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư. Tăng cường kiểm tra, 

chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại các dự án đầu tư của công ty. 

3.  Tiếp tục triển khai chiến lược tăng năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt 

động đảm bảo đi đúng định hướng phát triển của công ty. 

4.  Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả phương án tái cấu trúc doanh nghiệp: Tập 

trung nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các cơ chế, đổi mới quản lý. Tập trung nguồn lực 

đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực 

cạnh tranh theo cơ chế thị trường 

5.  Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Công ty phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ theo Điều lệ của công ty. 

6.  Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách nhân sự, 

chuyên nghiệp hóa công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự kế thừa, đặc biệt thực 

hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý các cấp để chuẩn bị cho nhu cầu mở rộng 
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và tăng quy mô hoạt động trong thời gian tới. 

7.  Tiếp tục duy trì các hoạt động xã hội, xây dựng hình ảnh TTB hiện đại, chuyên 

nghiệp nhưng thân thiện và hướng đến cộng đồng. 

     Bước sang năm 2019, với những dấu hiệu tích cực từ thị trường bất động sản, cùng 

với việc hoàn thiện nốt các phần còn lại của các đại dự án, song song với việc triển khai 

các dự án mới, khối lượng công việc và những thách thức trở ngại sẽ vẫn tiếp tục đặt ra 

những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên. Khó 

khăn còn nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực của từng thành viên trong TTB cũng như sự ủng hộ và 

tin tưởng của Quý vị cổ đông. Trong hoạt động của HĐQT, để phát huy được vai trò và 

thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, HĐQT phải nỗ lực nhiều hơn nữa và chúng 

tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý vị cổ đông, Ban kiểm soát cũng 

như sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong 

toàn thể Công ty. 

         Nhân dịp Đại hội, thay mặt HĐQT, tôi xin gửi tới Quý vị cổ đông, HĐQT, Ban 

Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ lời chúc sức khỏe và xin chúc Đại hội 

thành công tốt đẹp. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông; 

- HĐQT, BKS; 

- Ban TGĐ; 

- Website; 

- Lưu VT. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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