
1 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

BAO BÌ VIỆT NAM 

 

Số: 01/2021/BC-HĐQT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021 

 
 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 

Kính gửi:      Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Việt Nam 

 

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về 

kết quả hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 

với nội dung như sau:  

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

1. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Công ty 

Trong năm 2020, thực hiện theo quy định tại Điều lệ, các quy định và pháp luật 

hiện hành, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ theo quy định và ban hành các 

Nghị quyết và Quyết định để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các 

hoạt động của HĐQT được tuân thủ theo điều lệ và quy định hiện hành. Duy trì việc 

chức họp định kỳ đúng quy định và ban hành các Nghị quyết, Quyết định trong phạm 

vi, quyền hạn theo đúng quy định. 

Hoạt động quản trị của HĐQT tập trung vào các nội dung sau:  

- Hoàn thành công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu HĐQT mới cho nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 và bổ nhiệm Ban điều hành mới, thay đổi trụ sở Công ty, thay đổi người 

đại diện pháp luật cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty. 

- Hoàn thành việc thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty từ 30 tỷ đồng lên 176,5 

tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu Vốn chủ sở hữu đối ứng thực hiện đầu tư dự án Lakeview 

Tower Giải Phóng. 

- Tập trung chỉ đạo triển khai việc lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư Dự 

án Lakeview Tower Giải Phóng gửi Sở KHĐT Hà Nội và Sở KHĐT đã lấy ý kiến thẩm 

định của các Sở ngành liên quan (Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên 

môi trường, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Công an Hà Nội và UBND quận Hoàng Mai). 

- Chủ trì, chỉ đạo tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2021. 

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT 

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của 

HĐQT cũng như tham gia ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy 

năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ 
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đông và vì sự phát triển của Công ty. 

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt 

động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo 

sự phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT. 

Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, quy định của 

pháp luật trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ 

giữa các thành viên HĐQT, tổ chức các cuộc họp, kịp thời ban hành các nghị quyết, 

quyết định phục vụ cho tổ chức và hoạt động của Công ty. 

3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 

Năm 2020 Công ty CP Bao bì Việt Nam cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ và mục 

tiêu chính theo kế hoạch đã đặt ra với trọng tâm là thực hiện các thủ tục liên quan để xin 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Lakeview Tower Giải Phóng và quản lý kinh doanh 

cơ sở vật chất hiện có tại dự án.  

Kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2020: 

TT Chỉ tiêu 
Kế hoạch 2020 

(VNĐ) 
Thực hiện 2020 

(VNĐ) 
Tỷ lệ (%) 

TH/KH 

1 Doanh thu  7.935.065.419 6.899.804.166 86,95% 

2 Lợi nhuận sau thuế  551.489.030  1.616.518.649 293,12% 

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021 

1.  Các chỉ tiêu SXKD chính năm 2021 

TT Chỉ tiêu 
Kế hoạch 2021 

(VNĐ) 

1 Dự kiến Doanh thu   6.785.234.027 

2 Dự kiến Lợi nhuận sau thuế 3.757.299.953 

2. Định hướng hoạt động của HĐQT  

Năm 2021 tình hình chung trên thế giới và Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với 

nhiều thách thức, khó khăn khi dịch bệnh Virus Covid-19 tác động lớn đến toàn bộ nền 

kinh tế.  

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp, Công ty luôn tuân thủ theo những chủ 

trương và chỉ đạo kịp thời của Nhà nước để phòng chống dịch bệnh lây lan, đặt yếu tố 

sức khỏe của Cán bộ nhân viên lên hàng đầu. Công ty cũng đã có chính sách về giá thuê 

mặt bằng phù hợp cho các đơn vị đang thuê để kinh doanh để hỗ trợ trong giai đoạn khó 

khăn của dịch bệnh. 

Đồng thời, Công ty thực hiện các giải pháp nhằm cắt giảm chi phí, điều tiết lại hoạt 

động kinh doanh để giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 cũng như chủ động triển khai 

các công việc chuẩn bị cho dự án như khoan khảo sát địa chất, thiết kế kiến trúc, thi công 

cọc đại trà khi đủ điều kiện cho phép v.v… 
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HĐQT cũng tiếp tục: 

- Duy trì các cuộc họp HĐQT, kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ các hoạt động điều hành 

của Ban điều hành Công ty. 

- Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục kinh doanh hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của 

Công ty; bám sát công tác xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Lakeview Giải Phóng 

với các Cơ quan quản lý Nhà nước và các công việc chuẩn bị triển khai cho dự án như 

khoan khảo sát, thiết kế kiến trúc v.v. ….  

3. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021 

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty, quan tâm hơn nữa việc 

tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp với định hướng 

kinh doanh chính của Công ty. 

- Tập trung làm việc với các Cơ quan quản lý, các sở ban ngành để Công ty 

được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Lakeview Giải Phóng và các công tác khác liên 

quan đến dự án đầu tư. 

- Quản lý và kinh doanh có hiệu quả tài sản hiện có của Công ty. 

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty được xây dựng trên cơ sở phù hợp 

với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có, hiệu quả vốn đầu tư và xu hướng tình 

hình thực tế thị trường bất động sản. Tuy nhiên, do không thể lường trước hết những 

biến động lớn về tình hình kinh tế, trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch 

SXKD năm 2021, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT 

chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021 theo tình hình 

thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ thông qua vào kỳ đại hội thường niên tiếp theo. 

Trên đây là các nội dung báo cáo của HĐQT Công ty tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 

2021, HĐQT tin tưởng rằng sự đồng thuận, ủng hộ và tín nhiệm của các cổ đông sẽ là 

động lực to lớn giúp HĐQT Công ty thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trong 

năm 2021 để góp phần vào sự thành công chung của Công ty. 

Kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, quý cổ đông và toàn thể CBNV Công ty. 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

 

Nơi nhận: 
- HĐQT, BKS; 

- Cổ đông Cty; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
Phạm Duy Tân 



4 

 

 


