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CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT 

VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN SÀIGÒN 
 

Số ___  BC/HĐQT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 06  năm 2019 

 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 
   
 

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY: 

- Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn là Công ty cổ phần 

hoạt động theo luật Doanh nghiệp Việt Nam, có trụ sở tại: 64 Trương Định, Phường 

07, Quận 3, TP.HCM. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần đầu ngày 

16/12/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 04/03/2019 với mã số doanh nghiệp 

0300635522, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chi Minh cấp. 

- Vốn điều lệ (VĐL) của Công ty là 23.999.620.000 đồng, trong đó Tổng công ty Lâm 

nghiệp Việt Nam – CTCP chiếm 51.69% CP và các cổ đông khác là 48.31% CP. 

II. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2016-2021): 

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn 

nhiệm kỳ II (2016-2021) với 03 thành viên: 

 1. Ông Phí Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT  

 2. Ông Tô Ngọc Ngời  -  Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

 3. Bà Võ Thị Tuấn Anh  -  Thành viên HĐQT 

- Trong năm 2018, HĐQT có sự thay đổi nhân sự: ông Phí Mạnh Cường và bà Võ Thị 

Tuấn Anh có đơn xin thôi làm thành viên HĐQT. Vào ngày 10/07/2018, HĐQT 

Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bầu bổ sung thành viên 

HĐQT. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã bầu bổ sung ông Lê Quốc 

Khánh và ông Trần Quốc Huy là thành viên mới của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 kể 

từ ngày 10/7/2018.  

- Hiện nay, số lượng và chức danh của từng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-

2021) như sau: 

 1. Ông Lê Quốc Khánh  -  Chủ tịch HĐQT  

 2. Ông Tô Ngọc Ngời  -  Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 

 3. Ông Trần Quốc Huy  -  Thành viên HĐQT 

- Hội đồng quản trị mới đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên 

HĐQT (theo BBPCNV của HĐQT ngày 10/17/2018) như sau: 

 

1. Ông Lê Quốc Khánh – Chủ tịch HĐQT 

- Phụ trách chung; Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực: 

- Chiến lược phát triển công ty. 

- Công tác tổ chức cán bộ. 

- Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT. 

- Quan hệ với Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam. 

DỰ THẢO 
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2. Ông Tô Ngọc Ngời – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 

- Phụ trách công tác điều hành công ty. 

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT. 

- Chiến lược, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến gỗ và kinh doanh của công ty; 

- Công tác đầu tư và phát triển dự án. 

- Công tác theo dõi, thu hồi công nợ. 

- Nghiên cứu chính sách, pháp luật liên quan đến doanh nghiệp; 

- Làm việc với các cơ quan chức năng và ban ngành. 
 

3. Ông Trần Quốc Huy – Thành viên HĐQT 

- Công tác kiểm toán, kiểm tra. 

- Công tác đầu tư tài chính và phát triển công ty. 

- Công tác đối ngoại và quan hệ với các nhà đầu tư. 

- Công tác tài chính, kế toán, nguồn vốn. 
 

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018: 

- Các thành viên HĐQT làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo nhiệm vụ được phân 

công. Từng thành viên tiếp nhận thông tin, phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh 

nghiệm quản lý của mình để tham gia đóng góp ý kiến trong các phiên họp HĐQT 

nhằm ban hành các nghị quyết, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD 

trong từng thời kỳ. 

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại 

Điều lệ Công ty và của pháp luật đối với các hoạt động triển khai thực hiện Nghị 

quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết 

định. 

- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị 

quyết của Hội đồng quản trị, phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp 

phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện 

các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp. 

- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, 

quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và 

tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. 

- Các văn bản Quy chế quản lý nội bộ Công ty đã thường xuyên được bổ sung, sửa đổi 

cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý SXKD. 

Trong năm 2018, HĐQT cũng đã chỉ đạo cho Ban điều hành Công ty xây dựng lại 

Quy chế tiền lương mới theo tình hình thực tế của Công ty và áp dụng cho năm 2019. 

- Năm 2018, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp và ban hành 12 Nghị quyết để chỉ đạo 

các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong đó có 03 lần lập phiếu xin ý 

kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu 

tập, tổ chức theo đúng quy định của điều lệ Công ty và có sự tham gia của các thành 

viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty là thành viên HĐQT; Trưởng Ban 

kiểm soát (hoặc thành viên Ban kiểm soát do Trưởng Ban kiểm soát ủy quyền). Đối 

với các vấn đề quan trọng, HĐQT mời thêm các Giám đốc Xí nghiệp, trưởng các 

phòng ban Công ty tham gia.  
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IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:  

1. Về hoạt động sản xuất, kinh doanh: 

- Đối với hoạt động kinh doanh gỗ: Năm 2018 thực hiện ký biên bản thỏa thuận 

giao kế hoạch cho Phòng Kinh doanh. Giao Tổng giám đốc công ty thực hiện việc ký 

biên bản thỏa thuận và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng và bảo toàn vốn 

của công ty. 

- Đối với hoạt động sản xuất: Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất tại các đơn vị trực 

thuộc, từng bước đầu tư thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu, sắp xếp lại nhà xưởng hợp 

lý, thuận lợi cho sản xuất. 

2. Về cơ chế thưởng trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018: 

Nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, 

HĐQT thống nhất chi lương vượt kế hoạch 2018 cho các đơn vị, bộ phận, phòng/ban 

Công ty nếu thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 vượt kế hoạch (mức thưởng 20% 

phần lợi nhuận vượt). Giao cho Tổng giám đốc Công ty được quyền quyết định phần 

thưởng/phạt vật chất đối với các đơn vị sản xuất, phòng/ban, bộ phận trực thuộc theo 

qui định. 

3. Về hạn mức tín dụng năm 2018:  

- Tổng hạn mức tín dụng và huy động vốn trong năm 2018 được cổ đông thông 

qua tại ĐHĐCĐ ngày 10/07/2018 là 65 tỷ đồng. HĐQT đã xem xét và thống nhất như 

sau: 

- Tiếp tục thực hiện các thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, phụ kiện hợp đồng 

tín dụng mà Công ty đã ký kết với Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN 

TP. Hồ Chí Minh. 

- Đồng ý việc vay vốn ngắn hạn và sử dụng các hình thức tín dụng ngắn hạn 

khác tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh năm 

2018 với hạn mức 65 tỷ đồng. Tài sản thế chấp cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM là 03 xe ô tô (02 xe của văn phòng Công ty và 01 

xe của Xí nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu  Long Bình Tân). 

- Cử Ông Tô Ngọc Ngời – Tổng giám đốc, Bà Nguyễn Thị Chân Tâm – Kế toán 

trưởng Công ty làm đại diện Công ty, được quyền quyết định, thực hiện và ký kết 

các hồ sơ vay vốn, thế chấp tài sản, phương án kinh doanh và các giao dịch khác với 

Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – CN TP. Hồ Chí Minh. 

- Ngoài việc phải tuân thủ Điều lệ, Quy chế Tài chính công ty về phân cấp 

quyền hạn tài chính, Tổng giám đốc còn phải chịu trách nhiệm pháp lý theo pháp luật 

hiện hành về việc sử dụng vốn vay. 

4. Về công tác thu hồi công nợ:  

Năm 2018, các Xí nghiệp trực thuộc, các phòng/ban, bộ phận kinh doanh thực 

hiện công tác thu hồi nợ tốt, không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi. 

5. Về thù lao HĐQT & BKS:  
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Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018, tổng mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm 

soát từ tháng 05/2018 đến tháng 04/2019 là 210.000.000đồng (trong đó: chủ tịch 

HĐQT- 4,5 triệu/tháng; 2 thành viên HĐQT - 3 triệu/người/tháng; trưởng BKS - 2,5 

triệu/tháng; 2 thành viên BKS và 1 thư ký HĐQT - 1,5 triệu/người/tháng).  

Tuy nhiên, theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế hiện nay tại Công 

ty và tờ trình số 09 TT/CTY-TCHC ngày 10/01/2019 về việc duyệt điều chỉnh mức lương 

thù lao của HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2019 là: chủ tịch HĐQT- 10 triệu/tháng; 2 thành 

viên HĐQT - 5 triệu/người/tháng; trưởng BKS - 4 triệu/tháng; 2 thành viên BKS – 3 

triệu/tháng và 1 thư ký HĐQT - 2 triệu/người/tháng. Vì vậy, thù lao cho các thành viên 

HĐQT, Ban kiểm soát từ tháng 01/2019 đến hết tháng 04/2019 tăng thêm 58.000.000 

đồng. 
 

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ được biết và đồng ý chi phần vượt này. 

6. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản:  

Năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã chấp thuận việc đầu tư xây dựng 03 

(ba) lò sấy gỗ tự động tại Xí nghiệp chế biến Lâm sản xuất khẩu Mỹ Nguyên tại Nghị 

quyết 18/NQ-HĐQT ngày 11/1/2019 để đảm bảo cho công tác sấy gỗ đạt chất lượng, 

có hiệu quả và đáp ứng kịp thời công tác sản xuất cũng như kế hoạch giao hàng đúng 

tiến độ. Ban điều hành cũng đã triển khai và giao ông Trần Văn Đức – Giám đốc Xí 

nghiệp chế biến Lâm sản xuất khẩu Mỹ Nguyên thực hiện đầu tư xây dựng 03 (ba) lò 

sấy gỗ tự động mới đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, 

đảm bảo chất lượng công trình hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.  

Ngoài ra, HĐQT Công ty cũng đã duyệt chủ trương xây dựng mở rộng sản xuất 

tại Xí nghiệp CBLSXK Mỹ Nguyên tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 8/8/2018  

và số 18/NQ-HĐQT ngày 11/1/2019. 

7. Về mảng phát triển dự án tại các khu đất của Công ty:  

- Khu đất tại Văn phòng công ty – số 64 Trương Định, P.7, Quận 3:  

Công ty vẫn chưa ký được hợp đồng thuê đất. Từ nhiều năm nay, UBND thành 

phố Hồ Chi Minh yêu cầu Công ty ký hợp đồng thuê lại của Công ty phát triển kinh 

doanh nhà thành phố Hồ Chi Minh nhưng ban điều hành không đồng ý và tiếp tục yêu 

cầu UBND thành phố Hồ Chi Minh cho Công ty ký hợp đồng với Sở Tài nguyên môi 

trường thành phố Hồ Chi Minh. 

- Khu đất tại Xí nghiệp CBGXK Long Bình Tân – Phường Long Bình Tân, TP. Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai:  

Hiện tại, khu đất của Xí nghiệp không còn nằm trong quỹ đất của Trung tâm 

phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai và Công ty cũng không thực hiện Quyết định 

824/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi 

đất của Xí nghiệp. Bộ phận dự án Công ty đã làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai 

cấp chỉ tiêu quy hoạch là khu nhà ở thấp tầng và đang tiếp tục triển khai thực hiện các 

thủ tục cần thiết khác để xin UBND tỉnh Đồng Nai cho triển khai dự án theo quy 

hoạch. 

- Khu đất tại số 57/6 ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn: 
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Bộ phận Dự án Công ty đã nộp hồ sơ xin điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng từ thấp 

tầng lên cao tầng (20 tầng) tại UBND huyện Hóc Môn và đang chờ chủ tịch UBND 

huyện phê duyệt. 

- Khu đất tại số 97/2/20 đường Kinh Dương Vương, P. 12, Quận 6:  

Đã hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Hồ 

Chi Minh cấp ngày 31/10/2018.  

- Khu đất tại số 30/1, đường Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận, Quận 7:  

Bộ phận Dự án Công ty đang làm việc với UBND quận 7 V/v xin chỉ tiêu quy 

hoạch (dân số, mật độ XD, hệ số SSĐ, tầng cao) xây dựng chung cư cao tầng. 

- Cửa hàng tại số nhà 146 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình:  

Công ty đang liên hệ Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố xin giấy phép mở chi 

nhánh trực thuộc Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn. 

Hiện tại, các khu đất nói trên đang vướng Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Thủ tướng chính phủ thi hành Luật nhà ở, Nghị định 167/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công nên việc triển khai tiếp 

các bước xin quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án tạm thời dừng 

lại chờ hướng dẫn mới. 

8. Công tác khác:  

- Bổ nhiệm ông Võ Thành Danh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ 

phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn từ ngày 24/9/2018. 

- Cử bà Nguyễn Thị Kiều Vi - Phó Phòng Kế hoạch thị trường Công ty làm thư 

ký HĐQT thay bà Nguyễn Thị Thiện Mỹ từ ngày 09/07/2018. 

9. Hoạt động đánh giá công tác giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và 

Ban điều hành Công ty: 

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm 

vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn 

thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị 

trường, tăng doanh thu và lợi  nhuận cho Công ty. 

- Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và 

triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo 

của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính về cơ bản 

được kiểm soát tốt và bảo toàn vốn chủ sở hữu. 

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ 

quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có 

liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ SXKD của Công ty. 

- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện 

các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. 

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi 

trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người 

lao động. 
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- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không 

gây cản trở, chồng chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành 

Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt 

động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có 

những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn 

chế các sai sót, rủi ro. 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG NĂM 2018: 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:  

- Mặc dù đã qua giai đoạn kinh tế khó khăn nhưng tình hình kinh tế nước ta vẫn 

diễn biến trong bối cảnh thuận lợi khó khăn đan xen lẫn nhau. Đối với các doanh 

nghiệp sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu, bên cạnh những thuận lợi như nguồn 

vốn từ ngân hàng thương mại đã từng bước được đáp ứng.... doanh nghiệp vẫn tiếp 

tục đối mặt với những khó khăn: chi phí đầu vào cho sản xuất công nghiệp tăng, 

nguyên vật liệu đầu vào và chi phí nhân công tăng....  

- Công ty cổ phần sản xuất và XNK Lâm sản Sài Gòn cũng chịu nhiều ảnh 

hưởng: chi phí thuê đất tăng, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tăng, nhà nước điều 

chỉnh mức lương tối thiểu vùng; chi phí thuê, mướn nhân công lao động phổ thông 

tăng cao... Dù vậy, Công ty CP SX & XNK Lâm sản Sài Gòn đã nỗ lực hoàn thành 

chỉ tiêu SX-KD mà Đại hội cổ đông đề ra với kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2018 

là 5,009 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch năm, cổ tức đạt 10%. 

- HĐQT ghi nhận những nỗ lực của toàn thể CB.CNV công ty. Các đơn vị trực 

thuộc đều hoạt động hiệu quả, đăc biệt là Phòng Kinh doanh đạt 145% kế hoạch lợi 

nhuận đề ra, Xí nghiệp Mỹ Nguyên năm thứ 5 liên tiếp vượt mức kế hoạch được giao. 

Ngoại trừ, Xí nghiệp Long Bình Tân vì đã ngừng hoạt động sản xuất bên cạnh đó Xí 

nghiệp còn gánh các khoản chi phí khấu hao tài sản và tiền thuế đất cao dẫn đến lợi 

nhuận năm 2018 Xí nghiệp bị lỗ.  

- Đơn hàng của khối sản xuất trong năm 2018 khá tốt, đơn hàng trái vụ của Xí 

nghiệp Mỹ Nguyên vẫn được duy trì. Bảo toàn vốn là ưu tiên hàng đầu đối với phòng 

Kinh doanh. Việc lựa chọn khách hàng/bán hàng cũng như không để phát sinh nợ 

xấu, nợ khó đòi, giải quyết được hàng tồn kho là những quyết sách đúng của BĐH 

đối với hoạt động của phòng Kinh doanh. 

2. Về điều hành của HĐQT : 

- Hội đồng quản trị đã tích cực nắm bắt tình hình SXKD từng thời kỳ, ban hành 

các nghị quyết và chỉ đạo cụ thể về sử dụng hạn mức vốn vay, các biện pháp quản lý 

doanh nghiệp. Ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành, Tổng giám đốc thực 

hiện các hoạt động SXKD theo hướng phát triển bền vững và tuân thủ luật pháp cũng 

như các quy định của Công ty.  

- Hội đồng quản trị đã quyết liệt trong chỉ đạo bảo toàn vốn của cổ đông, kết 

hợp hài hòa, hợp lý giữa lợi ích người lao động và cổ tức của cổ đông. 
 

VI. ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019: 

- Trong bối cảnh thương mại quốc tế năm 2019 dự báo sẽ suy giảm, giá cả hàng 

hóa quốc tế, đặc biệt là giá hàng nguyên liệu có biến động, một số nước lớn sẽ thắt 

chặt chính sách tiền tệ và tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, cùng với chiến 
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tranh thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới 

kinh tế Việt Nam.  

- Căn cứ tình hình cụ thể của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ định hướng SXKD 

năm 2019 như sau: 

1. Về chỉ tiêu SXKD năm 2019, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 02 chỉ tiêu chủ yếu: 

- Lợi nhuận   :  5,2 tỷ đồng 

- Cổ tức       :  10% 

2. Khối sản xuất: 

2.1. Tại Xí nghiệp Mỹ Nguyên:  

- Tiếp tục từng bước đầu tư thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu, sắp xếp lại nhà xưởng hợp 

lý, thuận lợi cho việc sản suất. Phấn đấu tăng năng suất từ 1.403 m3 lên 1.570 m3 gỗ 

tinh đồng thời tăng doanh thu tương đương từ 100 lên 110 tỷ đồng trong năm 2019. 

2.2. Tại Xí nghiệp Long Bình Tân:  

- Tích cực tìm kiếm khách hàng thuê kho bãi để tận dụng diện tích đất trống trong thời 

gian chờ triển khai dự án. 

3. Khối kinh doanh: 

- Tìm kiếm thêm các nguồn nguyên liệu gỗ khác để đáp ứng thị trường nội địa khi thị 

trường gỗ thông xẻ giảm sút. 

- Tìm kiếm sàng lọc lại khách hàng theo tiêu chí thanh toán tốt, đúng hạn và tìm kiếm 

thêm khách hàng mới. 

- Quyết liệt thu hồi công nợ, bán hàng tồn kho. 

4. Khối dịch vụ cho thuê kho bãi và văn phòng:  

- Tích cực, tập trung khai thác các diện tích đất/phòng còn trống với hiện trạng như hiện 

có. 

5. HĐQT giao cho Tổng giám đốc: 

- (Trong quyền hạn của mình) điều hành toàn bộ các hoạt động SXKD của Công ty trên 

nguyên tắc bảo toàn vốn, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra thống 

nhất chi lương vượt kế hoạch 2019 cho các đơn vị, bộ phận, phòng/ban Công ty nếu 

thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận năm 2019 vượt kế hoạch. Giao cho Tổng giám đốc Công 

ty được quyền quyết định phần thưởng/phạt vật chất đối với các đơn vị sản xuất, 

phòng/ban, bộ phận trực thuộc theo qui định. 

6. Đối với khâu phát triển dự án:  

- Tập trung hoàn thiện các khâu pháp lý và xin cấp thông tin quy hoạch trong thời gian 

chờ văn bản hướng dẫn mới của Chính phủ. 

Trên đây là nội dung báo cáo công tác quản trị điều hành của HĐQT Công ty CP SX 

& XNK Lâm sản Sài Gòn năm 2018 nhiệm kỳ 2016-2021 và các chỉ tiêu kế hoạch 

năm 2019.  Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến. 

  Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông. 

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

 

                                                                TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                             CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

                                                                                              LÊ QUỐC KHÁNH 


