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BÁO CÁO  

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020, 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 

           I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

NĂM 2020. 

1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2020 

 Năm 2020, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà 

Nội thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên trong điều kiện đặc 

biệt khó khăn, Công ty phải tổ chức giãn cách xã hội, tạm dừng sản xuất kinh 

doanh để đảm bảo mục tiêu chống dịch Covid-19 nhưng vẫn phải đảm bảo các 

mục tiêu kinh tế được giao. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu tác động bởi đại 

dịch Covid-19, dịch bệnh đã làm xáo trộn hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty, mạng lưới kinh doanh của Công ty chịu tác động nặng nề bởi đại dịch, 

nhất là lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch, dịch vụ ăn uống và bán lẻ hàng hóa. 

Đại dịch Covid-19 làm cho nền kinh tế suy giảm, khiến người dân thắt chặt chi 

tiêu và thói quen tiêu dùng đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh 

mạng lưới của công ty, từ đầu năm 2020 đến nay, một số ngành hàng cũng như 

cửa hàng kinh doanh của Công ty phải đóng cửa, ngưng hoạt động do doanh thu 

không bù đắp được chi phí. 

Chi nhánh An Giang tạm ngừng hoạt động sản xuất do không đáp ứng 

được nhu cầu của thị trường 

 Mạng lưới kinh doanh xuống cấp, Phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của 

Công ty theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ vẫn 

chưa được Thành phố phê duyệt nên công tác quản lý nhà đất, công tác hợp thức 

đất của Công ty chịu nhiều tác động.  

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản vốn góp khi 

thành lập Công ty Cổ phần Phân phố Bán lẻ VNF1 và tiền phạt chậm nộp từ 

năm 2008 đến nay. 

Vốn lưu động hạn hẹp nên phần lớn vốn kinh doanh của công ty là vay 

Ngân hàng, tỷ lệ lãi kinh doanh lương thực, nông sản thấp 

Trước những khó khăn thử thách trên, Hội đồng quản trị công ty đã có nhiều 

giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt trên tất cả các mặt công tác nhằm tháo gỡ khó 

khăn và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty.  

DỰ THẢO 



2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2020 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị công ty. 

Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và giám sát tình hình triển 

khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng 

quản trị luôn đưa ra chủ trương quyết sách đúng đắn, kịp thời, đồng thời kiểm tra 

giám sát các hoạt động của Ban Điều hành. 

Năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực hết mình 

Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ 

đông giao. Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn, ổn định tổ 

chức, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động, chi trả cổ tức cho 

cổ đông.  

Kết quả hoạt đống sản xuất kinh doanh năm 2020: 

- Doanh thu đã trừ nội bộ : 732.221/ 600.000 triệu đồng (đạt 122%) 

- Lợi nhuận sau thuế : 1.611/1.600 triệu đồng. (đạt 100,6%) 

- Nộp NS    : 22.039 triệu đồng. 

- TNBQ   : 6.607.000 đồng/người/ tháng.  

- Chi trả cổ tức (dự kiến) : 4%  

Định hướng, chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 

trên tất cả các mặt công tác. 

Kiện toàn công tác nhân sự bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên 

Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2025. 

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

Chỉ đạo công tác chi trả cổ tức năm 2019 đúng thời hạn. 

Chỉ đạo công tác tiếp nhận bàn giao mặt bằng trung tâm thương mại tại dự 

án Khu thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng tại 622 Minh Khai từ đối tác. 

 Phê duyệt chủ trương và triển khai thực hiện công tác đầu tư Dự án nhận 

chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất là nhà máy chế biến lúa gạo tại Đồng 

bằng sông Cửu Long đúng với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình 

thực tế của Công ty 

Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020. 

Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2020-2021. 

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI 

ĐỒNG QUẢN TRỊ. 

1. Về tổ chức của Hội đồng quản trị. 

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020. Tại Đại hội đồng cổ đông 

năm 2020, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, là 

những người có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, quản lý tài 

chính, đầu tư để lãnh đạo Công ty. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đã 



khẩn trương kiện toàn tổ chức, bầu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Thành 

viên HĐQT trên cơ sở Điều lệ công ty và pháp luật quy định, cụ thể như sau: 

1. Ông Trần Hữu Hạnh  - Thành viên phụ trách HĐQT 

2. Bà Bùi Thị Tú Giang      - Thành viên HĐQT 

3. Bà Vũ Hà Hải    - Thành viên HĐQT 

4. Ông Cao Bá Trung   - Thành viên HĐQT 

5. Ông Phan Vũ Anh   - Thành viên HĐQT 

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ, có thể đánh giá: Hội đồng quản trị Công 

ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội là một tập thể đoàn 

kết, trí tuệ, có trình độ chuyên môn và nhiều kinh nghiệm trong quản lý, công 

tâm, khách quan và đầy nhiệt huyết.  

 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị. 

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

trị Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, 

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty; 

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để có các 

quyết sách đúng đắn, kịp thời nhằm hỗ trợ Ban Điều hành hoạt động đạt hiệu quả 

cao nhất. Năm 2020, đối mặt với đại dịch Covid-19, Hội đồng quản trị đã tích 

cực phối hợp với Ban Điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ 

khó khăn, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định tổ chức, đồng thời 

tích cực hỗ trợ về tinh thần, vật chất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho toàn thể cán 

bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty, cùng chung tay vượt qua dịch 

bệnh Covid-19 và đảm bảo lợi nhuận chi trả cổ tức cho cổ đông.  

Chế độ họp của Hội đồng quản trị công ty được thực hiện theo đúng Quy 

chế hoạt động và Điều lệ của công ty. Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 

các phiên họp bằng nhiều hình thức, trong đó có 04 phiên họp định kỳ nhằm kiểm 

tra, đánh giá kết quả thực hiện của Ban Điều hành, đồng thời trao đổi, bàn bạc, 

thông qua các chủ trương, phương hướng nhiệm vụ ở các kỳ tiếp theo và giao cho 

Ban Điều hành triển khai thực hiện. Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản 

trị được ban hành kịp thời, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty. 

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết, 05 Quyết định và 

các văn bản khác liên quan đến hoạt động toàn diện của công ty. 

Từng thành viên Hội đồng quản trị đã phát huy tốt vai trò của mình trong 

việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại cuộc họp, các đồng 

chí Thành viên Hội đồng quản trị đã có những ý kiến thiết thực vào những hoạt 

động quan trọng của Công ty, giúp cho Ban Giám đốc điều hành tốt các hoạt 

động sản xuất kinh doanh, tài chính, tổ chức và đầu tư xây dựng… 

Hội đồng quản trị tích cực chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện Nghị 

quyết, Quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị đã được thông 

qua. Chỉ đạo thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. 



Chỉ đạo Ban điều hành tích cực triển khai các hoạt động sản xuất kinh 

doanh: Thu mua tạm trữ lúa gạo một cách tối đa để đảm bảo đủ sản lượng cung 

ứng, ủy thác, xuất khẩu gạo, kinh doanh nội địa; Quản lý, khai thác có hiệu quả 

mạng lưới kinh doanh của công ty phù hợp với nhu cầu thị trường và chính sách 

quản lý của Nhà nước.  

Công tác tài chính: Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh 

trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, Công tác hạch toán kế toán thực hiện 

theo quy định của Pháp luật, chính sách của Nhà nước, Số liệu kế toán minh bạch 

rõ ràng, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp.  

Thực hiện tốt công tác giãn cách xã hội, tích cực trong công tác tuyên 

truyền, phòng chống đại dịch Covid-19, tích cực hỗ trợ về tinh thần, vật chất, 

đảm bảo việc làm, thu nhập của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, 

luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ 

BHXH, BHYT, BHTN…, và đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao 

động, đồng thời tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. 

Tích cực chỉ đạo thực hiện Công tác đầu tư xây dựng: Tiếp nhận và đưa 

vào khai thác mặt bằng trung tâm thương mại tại dự án Khu thương mại dịch vụ 

và chung cư cao tầng tại 622 Minh Khai góp phần nâng cao hiệu quả khai thác 

mạng lưới của công ty; Phê duyệt chủ trương và triển khai thực hiện công tác đầu 

tư Dự án nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất là nhà máy chế biến lúa 

gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long, Công ty đã hoàn tất việc khảo sát thực địa, 

đánh giá, lựa chọn tài sản mục tiêu, đàm phán, ký kết với đối tác về tài sản mục 

tiêu, đồng thời tích cực triển khai các bước tiếp theo để sớm hoàn thành dự án để 

có thể triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tại dự án ngay trong vụ Đông 

Xuân năm 2021. 

Công ty thực hiện công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp 

luật, việc công bố thông tin được thực hiện đúng thời gian và đầy đủ theo quy 

định. 

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách 

quyết liệt, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp 

thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt 

động của Ban Điều hành, đảm bảo lợi ích của công ty, của các cổ đông cũng như 

quyền lợi của người lao động, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền 

vững của công ty. 

Kết quả hoạt động của từng Thành viên Hội đồng quản trị. 

*. Ông Trần Hữu Hạnh – Thành viên phụ trách HĐQT kiêm Giám đốc 

Công ty. 

 Là người Đại diện theo pháp luật của công ty; Người đại diện phụ trách 

chung Người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty Lương thực miền Bắc đầu 

tư tại công ty, Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị và thực hiện chức năng, 



nhiệm vụ của Giám đốc theo qui định tại Điều lệ, Quy chế làm việc của HĐQT 

và các quy định khác có liên quan; trực tiếp phụ trách điều hành mọi hoạt động 

của công ty trên các mặt công tác. 

Ông Trần Hữu Hạnh đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và 

các quy định pháp luật khác có liên quan. Luôn bám sát sự chỉ đạo của Tổng 

công ty Lương thực Miền Bắc, Hội đồng quản trị. Triển khai quyết liệt, linh hoạt 

các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trên tất cả các mặt công 

tác đạt hiệu quả kinh tế cao, bảo toàn và phát triển vốn, ổn định tổ chức, tạo đủ 

việc làm, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, chi trả cổ tức 

cho các cổ đông.  

Ông Trần Hữu Hạnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công. 

*. Ông Phan Vũ Anh – Thành viên Hội đồng quản trị. 

 Với vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị; đại diện quản lý phần vốn của 

Tổng công ty Lương thực Miền Bắc tại Công ty. Ông Phan Vũ Anh được phân 

công:  Hỗ trợ về mặt pháp lý các hoạt động của Công ty liên quan đến pháp luật 

theo quy định; Công tác pháp chế, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ công ty; 

Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tái cơ cấu lại doanh nghiệp theo 

phương án đã được duyệt; Các hợp đồng/giao dịch với các đối tượng có liên quan 

theo quy định của Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2014; Công tác định hướng 

quy hoạch, quản lý, sử dụng mạng lưới nhà, đất do công ty quản lý. 

Ông Phan Vũ Anh thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình kinh tế xã 

hội, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng chiến lược phát triển của 

Tổng công ty nhằm đóng góp ý kiến xây dựng, cùng Hội đồng quản trị Công ty 

đưa các quyết sách, đường lối chiến lược lâu dài của công ty, tuân thủ Điều lệ Tổ 

chức và Hoạt động Công ty và các quy định của Nhà Nước. 

* Bà Vũ Hà Hải- Thành viên Hội đồng quản trị. 

Với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị, Đại diện phần vốn của Tổng 

công ty tại Công ty, Bà Vũ Hà Hải được phân công phụ trách công tác tổ chức- 

cán bộ, lao động, tiền lương; công tác quan hệ cổ đông của công ty; chỉ đạo công 

tác báo cáo, công bố thông tin; thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nai. 

Tiếp các cơ quan báo chí, Đài truyền hình. 

Bà Vũ Hà Hải luôn thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình theo đúng quy 

định, nhiệt tình, trách nhiệm.Trong công tác tổ chức, Bà Vũ Hà Hải tích cực 

nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, chế độ chính sách của Nhà nước 

về quản lý lao động để xây dựng phương án quản lý sử dụng lao động tại công ty 

một cách khoa học và hiệu quả, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và 

người lao động. Chỉ đạo công tác công bố thông tin của Công ty trên hệ thống 

công bố thông tin IDS đầy đủ kịp thời, không để xảy ra sai sót; Tiếp một số cơ 

quan báo chí, Đài truyền hình. Qua một năm thực hiện nhiệm vụ, bà Vũ Hà Hải 

đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 



*. Bà Bùi Thị Tú Giang – Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty.  

 Với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị; Phó Giám đốc công ty chỉ 

đạo công tác kinh doanh của Văn phòng và toàn công ty, bà Bùi Thị Tú Giang 

luôn chủ động nắm bắt thông tin về thị trường, về giá cả để kịp thời tham mưu, đề 

xuất cho Giám đốc có các quyết sách phù hợp để hoạt động kinh doanh mang lại 

hiệu quả cao. 

 Trực tiếp chỉ đạo phòng Kinh doanh thị trường và các Chi nhánh xây dựng 

phương án thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, khai thác lợi thế thương mại 

của từng điểm kinh doanh của đơn vị; đàm phán, thực hiện các hợp đồng cung 

ứng gạo xuất khẩu, ủy thác xuất khẩu, Hợp đồng mua bán lương thực, nông sản 

nội địa và các hợp đồng kinh doanh khác đảm bảo có hiệu quả, không thất thoát 

tiền hàng, giữ được uy tín với khách hàng. 

*. Ông Cao Bá Trung – Thành viên Hội đồng quản trị. 

  Với vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị được phân công quản lý khai thác 

mạng lưới sản xuất kinh doanh trong Công ty. Đôn đốc và hỗ trợ Ban Điều hành 

hoàn thiện thủ tục pháp lý các hồ sơ về nhà đất hiện đang do công ty quản lý.  Phối 

hợp hoạt động của Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát, Đảng ủy và các tổ chức 

chính trị xã hội của công ty. Các công tác văn hóa thể thao, công tác xã hội, từ 

thiện, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên công ty. 

 Ông Cao Bá Trung tích cực cập nhật, nghiên cứu các chính sách quản lý 

của Nhà nước về đất đai, nghiên cứu mạng lưới kinh doanh của Công ty nhằm 

đóng góp các ý kiến xây dựng để cùng Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công 

ty đưa các chính sách quản lý, khai thác phù hợp, sát với thực tế mang lại hiệu 

quả kinh tế cao hơn. Tích cực cùng Ban Điều hành chăm lo đời sống vật chất,  

tinh thần cho người lao động. Ông Cao Bá Trung đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao. 

Theo từng lĩnh vực được phân công thực hiện, trong năm qua, các ông 

bà Thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được 

giao, chủ động lên kế hoạch làm việc, định kỳ giám sát, đôn đốc Ban Điều 

hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng 

quản trị. Ngoài ra, các thành viên luôn chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời 

đưa ra phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả 

hoạt động của từng Thành viên Hội đồng quản trị đã đóng góp rất lớn vào kết 

quả hoạt động sản xuất toàn Công ty. 

3. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác. 

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt 

động của Ban Điều hành. Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban 

Điều hành đã thực hiện nhiệm vụ một cách linh hoạt, khách quan, đáp ứng được 

yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

Ban Điều hành luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra, thực hiện 

nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội 



đồng quản trị, chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý điều hành, tháo gỡ mọi 

khó khăn, vướng mắc, giải quyết tốt công việc với tinh thần trách nhiệm cao. 

+ Luôn cung cấp đủ nguồn hàng phục vụ cho công tác cung ứng và ủy thác 

xuất khẩu và kinh doanh nội địa... 

+ Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, không để xảy ra thất thoát. Vốn 

và tài sản của công ty luôn được bảo toàn và phát triển. 

+ Tích cực triển khai công tác đầu tư xây dựng cũng như công tác hợp thức 

đất trong công ty. 

+ Ổn định tổ chức, tạo việc làm và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần 

cho người lao động, đảm bảo lợi ích của cổ đông. 

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng 

chức trách, quyền hạn của mình theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty; 

đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao; bảo toàn 

và phát triển vốn, từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý và định hướng các hoạt 

động của Công ty đạt kết quả cao. Giám sát và tạo điều kiện thuận lợi để Ban 

Điều hành Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

 III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 

TRONG NĂM 2021. 

 Năm 2020, là năm đặc biệt khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng không 

ngừng của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong 

Công ty, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông đã đề 

ra. Trên cơ sở dự báo những khó khăn thách thức của năm 2021 đã được Ban Điều 

hành báo cáo, Hội đồng quản trị công ty đưa ra phương hướng hoạt động năm 

2021 như sau: 

 Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở 

tuân thủ chặt chẽ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty. 

Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021. 

 Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đầu tư, tái cơ cấu 

nguồn vốn nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho công ty và tối ưu hóa nguồn thu. 

 Kiểm soát chặt chẽ chính sách chi tiêu, nâng cao hiệu suất làm việc của 

toàn bộ máy nhân sự. 

 Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành. 

 Thực hiện chế độ công bố thông tin, báo cáo theo quy định. 

KẾT LUẬN 

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, cùng với định hướng 

phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm tới, Công ty CP XNK LT-TP 

Hà Nội quyết tâm thực hiện cơ bản kế hoạch mục tiêu đạt ra và đảm bảo đầy đủ 

lợi ích cho cổ đông. 



Hội đồng quản trị tin tưởng rằng Ban Điều hành và tập thể cán bộ công 

nhân viên của Công ty với tinh thần đoàn kết, quyết tâm mạnh mẽ vượt qua được 

trở ngại khách quan và nắm bắt cơ hội, vững vàng trong năm tài chính 2021. 

Trên đây là báo cáo hoạt đông của HĐQT Công ty CP XNK LT-TP Hà 

Nội năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Chúng tôi mong nhận 

được những ý kiến đóng góp chân thành của quý cổ đông để giúp cho hoạt động 

của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn. 

Cuối cùng, thay mặt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 

Công ty xin chúc Quý vị cổ đông và quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc 

và thành đạt. 

 Trân trọng! 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

PHỤ TRÁCH HĐQT 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


