TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN
Trụ sở chính: Số 1, đường Tân Xuân, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-024) 3757 5599 - Fax: (84-024) 3757 6131 - Website: www.ems.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGTHƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019
Địa điểm: Hội trường E2 – Nhà E – Khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Phường Liễu
Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.
Thời gian
08h30 – 08h45

Nội dung
-

Đăng ký đại biểu và kiểm tra tư cách cổ đông

-

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

-

Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra
tư cách cổ đông tham dự Đại hội

-

Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

-

Thông qua chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội

08h45 – 09h15

09h15 – 10h00

Trình bày các báo cáo:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt
động năm 2019;
-

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và
các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019;

-

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

Trình bày tờ trình về các nội dung:
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
-

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

-

Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán năm 2019

-

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

-

Các nội dung khác (nếu có)

10h30 –11h00

-

Thảo luận và trả lời các câu hỏi tại Đại hội
Cổ đông tiến hành biểu quyết về các nội dung Đại hội

11h00 – 11h15

-

Nghỉ giải lao

11h15 – 11h30

-

Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội
Bế mạc Đại hội

10h00 – 10h30

TỔNG CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng 4 năm 2019

DỰ THẢO
QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN
Điều 1. Căn cứ
-

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

-

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006
và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2012;

-

Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (“Tổng công ty”).

Điều 2. Mục tiêu của Quy chế
-

Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;

-

Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thành phần tham dự
Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông
có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 02/04/2019) có
quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội.
Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
Điều 4. Quy định về trật tự
-

Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được ủy quyền khi tới tham
dự họp Đại hội phải mang theo bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử
dụng, Thư mời hợp, Giấy uỷ quyền theo mẫu của Tổng công ty (nếu có), bản sao chứng thực
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (đối với tổ chức), nộp cho Ban kiểm tra tư
cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết.

-

Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy
định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

-

Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng.
Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra
Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Ban tổ chức có
quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng
tới chương trình nghị sự chung.

-

Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi
kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước
khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến
bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội
-

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít
nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh
sách cổ đông tham dự Đại hội.
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-

Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và
tiến hành Đại hội đồng cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Luật
doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 6. Biểu quyết tại Đại hội
 Nguyên tắc:
-

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý
kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tại Đại hội thông qua Thẻ biểu quyết.

-

Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết trong đó ghi thông tin của Cổ đông/Người được ủy
quyền, sổ cổ phần phổ thông sở hữu, số phiếu biểu quyết tương ứng tại Đại hội (mỗi cổ phần
phổ thông có một phiếu biểu quyết), mã số biểu quyết và đóng dấu treo của Tổng công ty
Chuyển phát nhanh Bưu Điện – Công ty cổ phần.

 Cách biểu quyết:
Cổ đông thực hiện việc giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”,
hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch
Đại hội yêu cầu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi
biểu quyết từng nội dung.
 Điều kiện để nghị quyết được thông qua:
-

Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65%
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:
+ Sửa đổi và bổ sung điều lệ;
+ Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;
+ Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;
+ Giao dịch mua, bán tài sản Tổng Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở
lên tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm
toán;

-

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số
phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 5. Phát biểu ý kiến tại Đại hội
-

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu
vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu
vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Đoàn Chủ tịch.

-

Trường hợp Đoàn Chủ tịch đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giơ
tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tịch mời phát biểu.

-

Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy
nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự
kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Đoàn Chủ tịch có quyền lựa chọn những ý kiến
phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các
vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.

-

Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù
hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp
cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch
Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để điều hành Đại hội.
Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện
– Công ty cổ phần theo trình tự đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
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-

Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách
hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
Các quyền khác theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu
Điện - Công ty cổ phần.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định và được thông qua tại
Đại hội. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ
đông về kết quả kiểm tra tư cách và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định
của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần.
Điều 8. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội
Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký Đại hội có
nhiệm vụ:
-

Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ
đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.

-

Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.

-

Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu
Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức
biểu quyết. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.
- Kiểm phiếu khi Đại hội biểu quyết.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua
tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết (nếu có).
Điều 10. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
-

Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên
bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp
và được lưu giữ vào sổ biên bản của Tổng công ty.

-

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Điều khoản thi hành
Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Chuyển phát
nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty
Chuyển phát nhanh Bưu Điện - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua. Cổ đông, những người tham
dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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TỔNG CÔNG TY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
CÔNG TY CỔ PHẦN
__________________
___________
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ
phần (Tổng công ty EMS) xin trân trọng báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT
trong năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018
1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT và tình hình hoạt động kinh doanh
của Tổng công ty năm 2018:
1.1. Các nội dung hoạt động của HĐQT:
a) Sau phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 25/07/2018, HĐQT nhiệm kỳ
IV đã họp phiên thứ 4 để bàn bạc và thông qua các nội dung sau:
- Giao nhiệm vụ cho Ban Tổng giám đốc định hướng, quy hoạch cụ thể về nhu cầu mặt
bằng trong ngắn hạn để tối ưu hóa tài nguyên của Tổng công ty EMS và Tổng công ty Bưu
điện Việt Nam (BĐVN). Về lâu dài, chủ dịch vụ cần chủ động tìm kiếm mặt bằng tổ chức
khai thác và kinh doanh dịch vụ theo hướng mua hoặc thuê đất dài hạn của Nhà nước phù
hợp với quy hoạch mặt bằng tổ chức sản xuất chung của Tổng công ty BĐVN.
- Sau khi đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018, HĐQT đã
nghị quyết:
+ Thống nhất không điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông
thông qua. Trường hợp lợi nhuận thực hiện không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, thì đề
nghị áp dụng nguyên tắc giảm trừ quỹ tiền lương thực hiện để bù đắp phần lợi nhuận còn
thiếu so với lợi nhuận kế hoạch.
+ Đề nghị Ban Tổng giám đốc rút kinh nghiệm, tập trung phân tích tình hình thị
trường tại từng địa bàn, đưa ra mục tiêu cụ thể và các giải pháp phù hợp để thúc đẩy
kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018, đảm bảo mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã
được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
+ HĐQT thống nhất tổ chức cuộc họp bàn chuyên đề riêng về phương án và các
giải pháp kinh doanh các tháng cuối năm 2018 trong tháng 08/2018.
- HĐQT đã đồng ý chủ trương thành lập Chi nhánh Tổng công ty EMS tại Cần thơ.
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- Giao nhiệm vụ cho Ban tổng giám đốc rà soát, đánh giá tổng thể về hiện trạng các
phần mềm CNTT hiện có của Tổng công ty EMS và đề xuất định hướng phát triển hạ tầng
CNTT của Tổng công ty EMS trong giai đoạn tới báo cáo HĐQT xem xét, phê duyệt.
- HĐQT phê duyệt Phương án Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông.

b) Ngày 25/08/2018, HĐQT nhiệm kỳ IV đã họp phiên thứ 5 để bàn chuyên đề về giải
pháp kinh doanh và thông qua các nội dung sau:
- HĐQT đề nghị Tổng công ty EMS tập trung rà soát và xác định mục tiêu cụ thể cho 4
tháng cuối năm 2108. Theo đó cần xác định mục tiêu đối với doanh thu dịch vụ EMS phát
sinh tại Tổng công ty EMS và mục tiêu đối với doanh thu phát sinh tại từng Bưu điện
Tỉnh/Thành phố (BĐT/TP).
- HĐQT thống nhất tập trung thực hiện các giải pháp trong ngắn hạn để thúc đẩy kinh
doanh dịch vụ EMS trên toàn mạng lưới 4 tháng cuối năm 2018 và giao nhiệm vụ cho Ban
Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch nghiên cứu, triển khai nhóm các giải pháp dài hạn để
phát triển kinh doanh.
c) Ngày 18/12/2018, HĐQT nhiệm kỳ IV đã họp phiên thứ 6 để bàn bạc và thông qua
các nội dung sau:
- Đề nghị Ban Tổng giám đốc xây dựng kịch bản kinh doanh năm 2019 các giải pháp
để thực hiện.
- HĐQT nhất trí thông qua tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về lao động, tiền
lương và quỹ tiền lương của người lao động năm 2018.
- HĐQT đề nghị Ban Tổng giám đốc rà soát lại kế hoạch lao động tiền lương năm
2019 và các chỉ tiêu kế hoạch liên quan khi xác định kế hoạch lao động, tiền lương năm
2019. Theo đó, yêu cầu chỉ tiêu năng suất lao động (tính theo chỉ tiêu doanh thu – (trừ) chi
phí không bao gồm lương) kế hoạch năm 2019 phải tăng 1%-2% so với năng suất lao động
thực hiện năm 2018.
- HĐQT thống nhất đề nghị Tổng công ty EMS tiếp tục triển khai việc tìm kiếm, mua
đất để vừa làm sàn khai thác dịch vụ EMS, kết hợp làm trụ sở của Chi nhánh tại TP. Hồ Chí
Minh theo hình thức thuê dài hạn của Nhà nước hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự
án của các chủ đầu tư.
- HĐQT thống nhất thông qua nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư
năm 2018 và phê duyệt Danh mục đầu tư năm 2019.
- HĐQT nhất trí thông qua hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, kết quả sản xuất
kinh doanh, đầu tư giai đoạn 2019-2023 và Phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty
EMS.
- HĐQT đề nghị Ban tổng giám đốc làm lại báo cáo rà soát, đánh giá tổng thể về hiện
trạng các phần mềm CNTT hiện có của Tổng công ty EMS và đề xuất định hướng phát triển
hạ tầng CNTT của Tổng công ty EMS trong giai đoạn tới.
- HĐQT đề nghị Ban tổng giám đốc xây dựng lại Phương án kinh doanh dịch vụ
Logistics năm 2019. Trong đó cần tính toán cụ thể các con số, nêu rõ các định hướng và giải
pháp cụ thể cho năm 2019.
- HĐQT thông qua Quy chế nâng bậc lương cho CBCNV của Tổng công ty EMS và Quy chế
trích lập và sử dụng Quỹ thưởng của Người quản lý Tổng công ty.
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- HĐQT thống nhất thông qua phương án tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm
2019 của Tổng công ty EMS.
d) Ngày 16/04/2019, HĐQT nhiệm kỳ IV đã họp phiên thứ 7 thông qua các nội dung sau:
- Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua các chỉ tiêu chính trên Báo cáo tài
chính sau kiểm toán 2018; Các nội dung về phương án phân phối lợi nhuận 2018; Thù lao
cho HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Phương án tăng vốn điều lệ của Tổng
công ty EMS.
- Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản
xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty.
- Đánh giá tình hình SXKD của Tổng công ty quý I năm 2019 và thống nhất các giải
pháp thúc đẩy kinh doanh, rà soát tổ chức sản xuất 9 tháng cuối năm 2019.
- Thông qua quyết toán tiền lương thực hiện năm 2018, kế hoạch lao động, tiền lương
năm 2019.
- Thông qua kế hoạch triển khai phương án kinh doanh dịch vụ Logistic tại Tổng
công ty EMS năm 2019.
1.2. Kết quả triển khai các nghị quyết của HĐQT:
- Hầu hết các nghị quyết của HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện
đảm bảo nội dung và thời gian.
- Kết quả sản xuất kinh doanh: năm 2018, mặc dù chỉ tiêu tổng doanh thu của Tổng
công ty hoàn thành 92,59% kế hoạch, tuy nhiên các chỉ tiêu kế hoạch còn lại về lợi nhuận,
cổ tức đều hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua, cụ thể
như sau:
Đơn vị tính: Triệu đồng
Kế hoạch 2018
TT

CHỈ TIÊU
KH 2018

Thực hiện 2018

% so TH

Thực

% so TH

% so KH

2017

hiện 2018

2017

2018

I

Tổng doanh thu

1.638.000

131,80%

1.516.624

122,03%

92,59%

1

Doanh thu từ hoạt động SXKD

1.634.100

131,97%

1.512.890

122,18%

92,58%

2

Doanh thu hoạt động tài chính

3.000

91,24%

2.615

79,54%

87,17%

3

Thu nhập khác

900

72,35%

1.119

89,95%

124,34%

II

Tổng chi phí

1.581.000

132,77%

1.458.825

122,51%

92,27%

1

Chi phí SXKD của Công ty

1.579.950

132,97%

1.456.277

122,56%

92,17%

2

Chi phí hoạt động tài chính

1.000

127,55%

2.257

287,95%

225,75%

3

Chi phí khác

50

2,75%

291

16,01%

581,93%

III

Tổng lợi nhuận trước thuế

57.000

109,60%

57.799

111,14%

101,40%

IV

Tổng lợi nhuận sau thuế

45.400

110,83%

45.841

111,90%

100,97%

V

TỶ LỆ CỔ TỨC

12%

100,00%

12%

100,00%

100,00%
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1.3 Tồn tại trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:
- Việc xây triển khai thành lập Chi nhánh Tổng công ty tại Cần Thơ: vì các nguyên
nhân khách quan nên chưa được triển khai theo Nghị Quyết của HĐQT;
- Việc tìm kiếm, mua đất để vừa làm sàn khai thác dịch vụ EMS, kết hợp làm trụ sở
của Chi nhánh Tổng công ty EMS tại TP. Hồ Chí Minh chưa được thực hiện theo đúng tiến
độ yêu cầu của HĐQT.
2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:
Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và
các cán bộ quản lý trong công tác điều hành SXKD. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT
chỉ đạo Tổng giám đốc đều phù hợp với phạm vi quyền hạn của HĐQT được qui định tại
Điều lệ của Tổng công ty EMS và qui định của Pháp luật.
Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của
Tổng công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, cụ thể:
- Tổng công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế và đảm bảo tỷ lệ
cổ tức chi trả cho các cổ đông năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT phê duyệt.
- Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, thông báo và các chủ trương, quyết
sách của HĐQT.
Trong năm 2018, HĐQT chỉ đạo và theo dõi sát sao việc thực hiện các nghị quyết, quyết
định, thông báo của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc. Tại các phiên họp của HĐQT, đều có
nội dung báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT phiên họp trước đó; nghe Ban
TGĐ giải trình lý do đối với các nội dung chưa được thực hiện. HĐQT đánh giá Ban TGĐ đã
hoạt động rất tích cực, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty hoạt động
tốt, không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị, điều hành Tổng công ty của
Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.
3. Thù lao của HĐQT năm 2018:
Tổng công ty EMS đã tính toán, xác định và trình ĐHĐCĐ phê duyệt quyết toán tiền
thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 theo mức chi đã được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua
với tổng số tiền là 541.797.120 đồng, trong đó thù lao của HĐQT là 386.363.520 đồng.
II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019
1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
1.1. Chỉ đạo, định hướng của HĐQT:
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, HĐQT đã có chỉ đạo, định hướng để
Tổng công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:
- Với vai trò là đơn vị chủ quản dịch vụ chuyển phát nhanh EMS của Tổng công ty
Bưu điện Việt Nam, Tổng công ty EMS phải bám sát vào chỉ tiêu kế hoạch doanh thu dịch
vụ EMS Tổng công ty BĐVN giao cho các Bưu điện Tỉnh/TP năm 2019 để xây dựng kế
hoạch. Đồng thời có trách nhiệm phối hợp với các Bưu điện Tỉnh/TP tăng cường các giải
pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh doanh dịch vụ EMS tại các địa bàn trọng điểm, đặc biệt
tập trung vào nhóm khách hàng truyền thống.
- Đối với doanh thu cung cấp dịch vụ phát sinh tại TCTY EMS: HĐQT yêu cầu trong
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năm 2019, Tổng công ty EMS phải tập trung triển khai phương án kinh doanh dịch vụ
Logistics theo định hướng của Tổng công ty BĐVN.
- Lợi nhuận trước thuế cao hơn lợi nhuận thực hiện năm 2018 và cao hơn mục tiêu đặt
ra trong các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2017-2022 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
thông qua.
- Mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty được cân đối cùng với
việc tăng quỹ lương và giành phần chi phí tập trung cho đầu tư mở rộng hạ tầng cung cấp
dịch vụ, trang bị công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh.
1.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:
Căn cứ các nguyên tắc, định hướng trên, Tổng công ty EMS đã xây dựng chỉ tiêu kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:
- Tổng doanh thu: 2.250 tỷ đồng, tăng 48,36% so với tổng doanh thu thực hiện năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế: 66,5 tỷ đồng, tăng 15,05% so với lợi nhuận trước thuế thực
hiện năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế: 52,99 tỷ đồng.
2. Các hoạt động trọng tâm và định hướng chỉ đạo:
2.1. Tập trung nguồn lực để thúc đẩy kinh doanh và cải tiến chất lượng dịch vụ để thực
hiện mục tiêu tăng trưởng; mở rộng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại Tổng công ty cả
về bề rộng và chiều sâu; bổ sung lực lực lượng bán hàng tại các Chi nhánh và lực lượng
giám sát bán hàng tại các Bưu điện Tỉnh/TP trọng điểm; tổ chức thêm bưu cục khách hàng
lớn tại Hà Nội và TP. HCM để tăng năng lực phục vụ cho các Chi nhánh; nâng cao vai trò
của chủ dịch vụ trong việc kinh doanh phát triển thị trường, đẩy mạnh các giải pháp thúc
đẩy bán hàng nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng dịch vụ EMS năm 2019.
2. Tập trung nguồn lực vào việc rà soát và đổi mới tổ chức sản xuất trong từng công
đoạn cung cấp dịch vụ EMS để nâng cao năng suất lao động cũng như chất lượng dịch vụ.
Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu triển khai các dịch vụ mới để đáp ứng yêu cầu của công
tác kinh doanh và nghiên cứu, cải tiến quy trình, quy định nghiệp vụ để rút ngắn thời gian
tác nghiệp; tăng cường công tác đào tạo, kiểm tra, kiểm soát chất lượng thông qua hệ thống
đo kiểm KPI và các phần mềm hỗ trợ để phát hiện các vấn đề chất lượng và xử lý, khắc
phục kịp thời.
3. Tiếp tục cải tiến và nâng cao năng lực hệ thống CNTT và các trang thiết bị kỹ thuật,
công cụ mới phù hợp với yêu cầu phát triển dịch vụ; Triển khai các giải pháp ứng dụng
công nghệ mới trong việc thiết lập công cụ hỗ trợ hệ thống lực lượng bán hàng và marketing
dựa trên nền tảng công nghệ số 4.0; Tiếp tục triển khai các dự án CNTT nhằm hiện đại hóa
sàn khai thác, hiện đại hóa các bưu cục phục vụ khách hàng lớn và thiết lập service center
để triển khai cung cấp dịch vụ logistics.
4. Tập trung đầu tư mở rộng dịch vụ logistics cả về chiều rộng và chiều sâu. Lấy dịch
vụ LastMile Logistics làm trọng tâm, thúc đẩy phát triển song song các dịch vụ kho hàng,
dịch vụ Forwarders trên cơ sở tận dụng nền tảng mạng bưu chính. Triển khai ứng dụng công
nghệ thông tin ở mức cao trong hoạt động điều phối logistics. Tăng cường hợp tác với các
doanh nghiệp hạ tầng, doanh nghiệp dịch vụ logistics, phát triển chuỗi giá trị gia tăng trong
hoạt động logistics cũng như chuỗi dịch vụ logistics cung cấp cho khách hàng.
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5. Mở rộng Hợp tác kinh doanh quốc tế: Duy trì, củng cố các mối quan hệ với Hiệp
hội EMS, UPU, APPU, Asean Post và các tổ chức chuyển phát để triển khai hiệu quả các
thỏa thuận hợp tác song phương, đa phương nhằm phát triển kinh doanh với tốc độ tăng
trưởng đạt 45% cho dịch vụ EMS Quốc tế và dịch vụ Đại lý.
6. Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống cơ chế kế hoạch; đầu tư trang thiết bị để cơ
giới hóa một số công đoạn trong quy trình sản xuất để tăng năng suất lao động; đẩy nhanh
tiến độ dự án xây dựng định biên lao động và và quy chế phân phối thu nhập, tiến tới áp
dụng cơ chế trả lương theo sản phẩm đến người lao động để tăng năng suất lao động và tạo
động lực phát triển cho các đơn vị, tập thể và cá nhân người lao động.
7. Tập trung vào công tác cán bộ, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp,
đặc biệt là đội ngũ cán bộ của Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Triển khai cơ chế tuyển dụng
đội ngũ từ lãnh đạo đến nhân viên kinh doanh có chất lượng cao để đẩy mạnh phát triển
kinh doanh tại Tổng công ty và các địa bàn trọng điểm trên toàn mạng lưới; Tăng cường
công tác đào tạo, tái đào tạo lao động để hỗ trợ kịp thời cho sản xuất. Triển khai các chương
trình đào tạo tập trung để nâng cao trình độ, kỹ năng của người lao động các cấp, đặc biệt là
các chương trình đào tạo, bổ sung kiến thức về thị trường, về kinh doanh và về cách thức
triển khai cung cấp các dịch vụ TMĐT, Logistics.
8. Lập kế hoạch và giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch thu chi tài chính
năm 2019; kế hoạch thu chi các quỹ của người lao động (quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ hỗ
trợ, khuyến khích) đảm bảo tiền lương, thu nhập, ổn định đời sống của CBCNV; hoàn thành
kế hoạch lợi nhuận và triển khai cơ chế thúc đẩy kinh doanh dịch vụ trên toàn mạng lưới;
Tăng cường công tác kiểm tra tài chính, đảm bảo an toàn dòng tiền trong hoạt động sản xuất
kinh doanh; xây dựng phương án triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong toàn Tổng công
ty.
9. Phối với với các Bưu điện Tỉnh, TP, đặc biệt là các Bưu điện Tỉnh, TP lớn như Hà
Nội và TP. HCM thực hiện các giải pháp hỗ trợ để đẩy nhanh đối soát, thu hồi công nợ dịch
vụ EMS, thực hiện mục tiêu cân đối dòng tiền phục vụ nhu cầu tăng trưởng doanh thu và
nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty.
10. Triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh và
điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của từng cá nhân và sự phát triển bền vững của toàn
Tổng công ty trong tình hình mới.
Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho ĐHĐCĐ trong công tác quản trị các hoạt động
kinh doanh của Tổng công ty, trong năm 2019, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo sát sao công tác
điều hành của Tổng công ty trong việc triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để hoàn
thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua. Đồng thời,
HĐQT sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm soát nội bộ, quản
trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thu
nhập của người lao động.
Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng, gắn
bó với Tổng công ty EMS trong những năm qua. HĐQT cũng xin chân thành cảm ơn sự
giúp đỡ, hỗ trợ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; các BĐT/TP trên toàn mạng lưới và
các cơ quan hữu quan đã góp phần to lớn vào sự thành công và lớn mạnh của Tổng công ty
Chuyển phát nhanh Bưu điện ngày hôm nay.
Xin chúc các Quý vị cổ đông và các vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội
thành công tốt đẹp.
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Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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TỔNG CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019
I - KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2018
Năm 2018, được đánh dấu là một năm có đầy khó khăn, thách thức đối với các doanh
nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, đặc biệt là chuyển phát hàng hóa –
dịch vụ hậu cần cho thương mại điện tử. Đối với Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện
(Tổng công ty EMS), năm 2018 vẫn tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch
vụ trên toàn mạng lưới bằng các các giải pháp đổi mới, điều chỉnh về tổ chức sản xuất kinh
doanh. Với sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành xuyên suốt từ Tổng công ty Bưu điện Việt
Nam (BĐVN) đến Tổng công ty EMS và các Bưu điện tỉnh, thành phố (BĐT/TP), Tổng
công ty EMS đã đạt được kết quả đáng kể, giữ vững được tốc độ tăng trưởng và vị thế là
một trong những công ty chuyển phát hàng đầu trên thị trường.
1.Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh:
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT
1

Chỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

Tỷ lệ %
2018/2017

Tổng Doanh thu

1.242.782

1.516.624

122,03%

1.1

Doanh thu cung cấp dịch vụ

1.238.250

1.512.890

122,18%

1.2

Doanh thu từ hoạt động tài chính

3.288

2.615

79,54%

1.3

Thu nhập khác

1.244

1.119

89,91%

1.190.778

1.458.824

122,51%

52.006

57.799

111,14%

12%

12%

100%

2

Chi phí

3

Lợi nhuận trước thuế

4

Tỷ lệ cổ tức

- Tổng doanh thu ghi nhận tại Tổng công ty EMS năm 2018 tăng 22,03% so với năm
2017. Trong đó:
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ: đạt 1.516,62 tỷ đồng, tăng trưởng 22,18% so với năm
2017, trong đó:
+ Doanh thu HĐTC: 2,61 tỷ đồng, bằng 79,54% so với năm 2017.
+ Thu nhập khác: đạt 1,12 tỷ đồng, bằng 89,91% so với năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 57,8 tỷ đồng, tăng 11,14% so với năm 2017.
II. MỤC TIÊU KINH DOANH NĂM 2019
Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018, Tổng công ty EMS xây dựng
các chỉ tiêu kế hoạch 2019 như sau:
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1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT

Chỉ tiêu

Thực hiện
2018

Kế hoạch
2019

Tỷ lệ%
2018/2017

1.516.624

2.250.000

148,36%

1.512.890

2.246.100

148,46%

1.2

Tổng Doanh thu
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
vụ
Doanh thu từ hoạt động tài chính

2.615

3.000

114,72%

1.3
2
3

Thu nhập khác
Chi phí
Lợi nhuận trước thuế

1.119
1.458.824
57.799

900
2.183.500
66.500

80,45%
149,68%
115,05%

1
1.1

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, một số chỉ tiêu
kế hoạch và các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản
xuất kinh doanh năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng
công ty EMS xem xét, thông qua.
Trân trọng.
Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGĐ;
- Lưu VP.
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TỔNG CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN
Số :
/BKS-EMS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ….. tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Kính thưa: Quý vị cổ đông
Thay mặt Ban Kiểm soát(BKS) tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả
kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

PHẦN I
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT
1. Hoạt động của Ban Kiểm soát
Ban Kiểm soát Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – Công ty cổ phần (Tổng
công ty EMS) có 03 thành viên gồm 01 chuyên trách và 02 kiêm nhiệm. Căn cứ quyền hạn
và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Tổng công ty EMS; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm
soát (BKS) đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua;
năm 2018 Ban Kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:
1.1 Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát
Trong năm 2018 Ban Kiểm soát đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt
động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của
Luật Doanh nghiệp, đã tổ chức 04 cuộc họp trong năm để lấy ý kiến của các thành viên
thông qua các nội dung văn bản trước khi ban hành.
Nội dung lần họp thứ nhất: Bầu trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023
Nội dung lần họp thứ hai: Ban Kiểm soát tiến hành họp để phân công nhiệm vụ cho
các thành viên của Ban cũng như kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018.
Nội dung lần họp thứ ba: Thẩm định báo cáo tài chính 9 tháng của Tổng công ty EMS
Nội dung lần họp thứ tư: Thông qua báo cáo thẩm định BCTC năm 2018, báo cáo
hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
1.2 Các hoạt động khác của Ban Kiểm soát
- Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban Kiểm soát cũng thường xuyên liên
lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện
các nhiệm vụ của BKS nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), đưa ra các kiến nghị
với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh
doanh.
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và
việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
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- Tham gia cùng đoàn công tác của Tổng công ty EMS thực hiện kiểm tra các mặt
hoạt động tại các Chi nhánh của Tổng công ty EMS.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của
báo cáo tài chính.
- Thực hiện các công việc khác quy định tại Điều lệ Tổng công ty EMS, Quy chế hoạt
động của Ban Kiểm soát, các quy chế nội bộ của Tổng công ty EMS và các quy định của
pháp luật có liên quan.
Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát luôn nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của
HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Phòng ban chức năng, các Chi nhánh để Ban
Kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.
2. Kết quả kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT và
Ban Tổng Giám đốc
Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc
Tổng công ty EMS trong năm 2018 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động,
Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện và các quy
định pháp luật có liên quan.
a. Đối với Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị Tổng công ty EMS gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông
bầu. Các thành viên của Hội đồng Quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm
cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng
Quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty EMS,
bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
Trong năm 2018; HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của
HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác
quý trước và đề ra chương trình công tác quý sau. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được
thể hiện đầy đủ trong biên bản cuộc họp có Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho ban
TGĐ triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT luôn kiểm tra giám sát, đôn
đốc thực hiện.
b. Đối với Ban Tổng Giám đốc
Cùng với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc luôn có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt
trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Ban Tổng Giám đốc thường xuyên họp thống nhất phân công, chỉ đạo các phòng
ban chức năng, các đơn vị triển khai thực hiện cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định
của HĐQT..
- Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá những nhân tố thuận lợi cũng như khó khăn, thách
thức; đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Tổng
công ty EMS. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó
khăn; Thực hiện giải pháp đột phá về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và
mô hình quản trị của Tổng công ty EMS để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các đơn vị; huy
động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao
năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết giảm, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh
doanh.
3. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
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Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban
Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị,
Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung
cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty EMS. Ban Kiểm soát
được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Tổng công
ty EMS.
Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc
trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại các Chi nhánh cũng như tại bộ máy điều
hành tại Tổng công ty EMS để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành
của pháp luật cũng như các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty EMS.
4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018
Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán
bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO và thống nhất xác nhận kết quả như sau:
- Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài
chính của Tổng công ty EMS tại thời điểm 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh
doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với
Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có
liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế
toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.
- Trong năm 2018, Tổng công ty EMS đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu,
thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh
doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài
chính và chế độ kế toán theo quy định.
- Tổng công ty EMS đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của tổ chức
niêm yết theo đúng quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng công ty EMS:
Trong năm 2018, Tổng công ty EMS tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn, thách
thức đặc biệt là áp lực cạnh tranh về giá, chính sách bán hàng, ứng dụng công nghệ thông
tin với các Công ty chuyển phát nhanh mới thâm nhập thị trường chuyển phát nhanh. Mặc
dù vậy dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng với điều hành quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc đã
có những giải pháp quyết liệt để Tổng công ty EMS thực hiện các mục tiêu đề ra.
Kết quả đạt được (Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán)
5.1. Kết quả sản xuất kinh doanh
(Đơn vị tính: Triệu đồng)
Kế hoạch 2018
TT

Nội dung

I

Tổng doanh thu

1

Doanh thu bán
hàng và cung cấp
dịch vụ

KH
1,638,000
1,634,100

%/TH
2017

Thực hiện năm 2018
Thực hiện

%/ KH
2018

%/ TH
2017

131.80%

1,516,624

92.59%

122.03%

131.97%

1,512,890

92.58%

122.18%
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2

Doanh thu hoạt
động tài chính

3

Thu nhập khác

II
III
IV
V

Lợi nhuận trước
thuế
Lợi nhuận sau
thuế
Vốn chủ sở hữu
Tỷ suất
LNST/VCSH

3,000
900
57,000
45,400
156,000
29.10%

91.25%

2,615

87.17%

79.54%

72.33%

1,119

124.30%

89.91%

109.60%

57,799

101.40%

111.14%

110.83%

45,841

100.97%

111.90%

100.65%

160,095

102.63%

101.96%

110.11%

28.63%

98.40%

103.29%

5.2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh
- Tổng Doanh thu năm 2018: 1.516,62 tỷ đồng, đạt 92,59% kế hoạch, tăng trưởng
22,03% so với năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 57,8 tỷ đồng, tăng 11,14% so với năm 2017.
Năm 2018 dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng với điều hành quyết liệt của Ban Tổng
Giám đốc, Tổng công ty EMS đã hoàn thành vượt mức 1,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế
năm 2018, tăng 11,14% so với năm 2017.
6. Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018
- Kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc triển khai
quyết liệt ngay từ đầu năm. Kết quả thực hiện được thể hiện cụ thể tại điểm 5 nêu trên.
- Tổng công ty EMS đã thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2017 theo tỷ lệ 12%
(1.200đồng/cổ phiếu) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ với số cổ tức được hưởng:
10.990.950.000 đồng. Tổng số tiền đã chi trả: 9.906.394.800 đồng.
- Thù lao HĐQT và BKS và chế độ liên quan: Được chi trả theo chế độ và phê duyệt
của ĐHĐCĐ. Tổng công ty EMS đã thưc hiện thanh toán thù lao cho HĐQT và BKS
(không bao gồm cán bộ chuyên trách) năm 2017 với số tiền: 501.552.000 đồng.
7. Kết luận và kiến nghị
Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Ban Kiểm soát kính đề nghị
lãnh đạo Tổng công ty EMS:
- Thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy trình quản lý
cũng như mô hình tổ chức để đáp ứng tốt yêu cầu của sản xuất kinh doanh và công tác quản
lý, quản trị của Tổng công ty EMS.
PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Tổng công ty EMS và
Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, tình hình nhân sự và kế hoạch kinh
doanh năm 2019 của Tổng công ty EMS, Ban Kiểm soát xác định trọng tâm công tác năm
2019 như sau:
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động quản lý, điều hành,
quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ
của Tổng công ty EMS.
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- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình
hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc
Tổng công ty EMS.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, tham dự các cuộc họp do Tổng
công ty EMS tổ chức để nắm bắt tình hình và thực hiện giám sát công tác quản trị và điều
hành của Tổng công ty EMS.
- Tham gia cùng đoàn công tác của Tổng công ty EMS thực hiện kiểm tra các mặt
hoạt động tại các Chi nhánh của Tổng công ty EMS.
- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả
hoạt động; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý, giám sát tình hình triển khai, tiến
độ thực hiện các dự án đầu tư của Tổng công ty EMS.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCD và các quy chế, quy định
quản lý của Tổng công ty EMS.
Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động
năm 2019.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý Cổ đông
mạnh khỏe, hạnh phúc và Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu VP, BKS./.
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TỔNG CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN
Số:

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

/TTr-HĐQT.IV

Hà Nội, ngày

tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Báo cáo một số chỉ tiêu chính trên Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018
và đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
_________________________________
Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty Cổ phần

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện
– Công ty cổ phần (Tổng công ty) và Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2018 của Tổng
công ty,
Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số chỉ tiêu trên Báo cáo Tài chính
sau kiểm toán của Tổng công ty năm 2018 và đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2019 như sau:
1- Một số chỉ tiêu chính trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018:
Đơn vị tính: triệu đồng
TT

Tại ngày
01/01/2018
(Trình bày lại)

Chỉ tiêu

Tại ngày
31/12/2018

1

Tổng tài sản

467.093

556.539

2

Vốn chủ sở hữu

205.428

215.404

2.1

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

91.591

91.591

2.2

Quỹ đầu tư phát triển

63.404

68.504

2.3

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

50.433

45.841

2- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2018
Đơn vị tính: triệu đồng
TT

Chỉ tiêu

Cách tính

Năm 2017
(Trình
bày lại)

Năm 2018

Tỷ lệ %
2018/2017

1

Doanh thu cung cấp dịch vụ

(a)

1.238.904

1.512.890

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

(b)

-

-

3

Doanh thu thuần

(c=a-b)

1.238.904

1.512.890

122,12%

4

Giá vốn cung cấp dịch vụ

(d)

1.031.403

1.270.889

123,22%
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5

Lợi nhuận gộp về cung cấp dịch vụ

6

Doanh thu hoạt động tài chính

7

(e=c-d)

207.501

242.002

116,63%

(f)

3.288

2.615

79,53%

Chi phí tài chính

(g)

784

2.257

287,93%

8

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý

(h)

147.851

185.388

125,39%

9

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh

(i=e+f-g-h)

62.154

56.971

91,66%

10

Thu nhập khác

(k1)

1.244

1.119

89,93%

11

Chi phí khác

(k2)

681

291

42,74%

12

Lợi nhuận khác

(k=k1-k2)

563

828

146,96%

13

Tổng lợi nhuận trước thuế

(l=i+k)

62.718

57.799

92,16%

14

Thuế TNDN hiện hành

(m)

12.284

11.958

97,34%

15

Lợi nhuận sau thuế

(p=l-m-n)

50.434

45.841

90,89%

Ghi chú: Số liệu năm 2017, Tổng công ty ghi nhận và trình bày lại số liệu theo Kết luận
của Kiểm toán Nhà nước.

3- Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019:
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Tổng công ty đã
trình Hội đồng quản trị phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Trong quá trình làm việc trực tiếp với đội ngũ kiểm
toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán VACO, Tổng công ty nhận thấy đội ngũ kiểm toán
viên trực tiếp làm việc có trình độ chuyên môn tốt nên đã đưa ra được các ý kiến tư vấn đáp
ứng nhu cầu thực tế của Tổng công ty.
Để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2019, Hội đồng
quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung “Giao cho Hội đồng quản trị
quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019”.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Tài liệu đính kèm: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên,
- Lưu.
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TỔNG CÔNG TY
CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU ĐIỆN
CÔNG TY CỔ PHẦN
Số:

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

/TTr-HĐQT.IV

Hà Nội, ngày

tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Thù lao HĐQT, BKS thực hiện
năm 2018 và mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2019
_________________________________

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - Công ty Cổ phần

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu
điện - Công ty cổ phần (Tổng công ty) và Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2017 của
Tổng công ty,
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận
năm 2018; Thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2018 và mức thù lao, tiền lương HĐQT,
BKS kế hoạch năm 2019 như sau:
1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:
1.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:
TT

Nội dung

Số tiền (VND)

Ghi chú

1

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2018

57.799.379.456

(a)

1.1

Chi phí thuế TNDN hiện hành

11.958.049.524

(b)

1.2

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2018

45.841.329.932

(c=a-b)

2
3
3.1

Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối
năm 2017
Phân phối LN sau thuế thực hiện năm
2018
Trả thù lao cho HĐQT và BKS theo mức chi
đã được ĐHĐCĐ thường niên của Công ty
năm 2018 thông qua

Theo Kết luận
9.468.372.617 của Kiểm toán
nhà nước (d)
55.309.702.549
541.797.120

(e=c+d)
(f)

3.2

Chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ
12%/cổ phần

10.990.950.000

(g) = 12% x
9.159.125 x
10.000

3.3

Lợi nhuận còn lại

43.776.955.429

(h=e-f-g)
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Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tương
đương 1,5 tháng lương thực hiện của
CBCNV
Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành
tương đương 1,5 tháng lương bình quân thực
hiện của cán bộ quản lý

a

b
c

34.861.200.000

Trích Quỹ đầu tư phát triển

(k = h – i –j)

522.275.400

(j)

8.393.480.029

(i)

2. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và mức thù lao, tiền lương của
HĐQT và Ban kiểm soát kế hoạch năm 2019:
2.1. Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018:
Căn cứ mức thù lao kế hoạch của HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018 của Tổng công ty thông qua; nguyên tắc xác định thù lao thực hiện
quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH và theo số lượng thành
viên bình quân thực tế trong năm, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
số tiền thù lao chi trả cho HĐQT và BKS (không bao gồm cán bộ chuyên trách) năm 2018
với tổng số tiền là 541.797.120 đồng (Năm trăm bốn mươi mốt triệu bảy trăm chín mươi
bảy nghìn một trăm hai mươi đồng). Cụ thể:

Kế hoạch 2018
S
TT

I

Chức danh

Số
lượng
b.quân
(người/
tháng)

Bình quân
2018
(VND/
người/
tháng)

Cán bộ đại diện vốn
Chủ tịch HĐQT
kiêm nhiệm
Thành viên HĐQT
kiêm nhiệm
Cán bộ không đại
diện vốn
Thành viên HĐQT
kiêm nhiệm
Thành viên BKS
kiêm nhiệm (*)

1
2
II
1
2

Thực hiện 2018

Thù lao
kế hoạch
(VND)

Số
Bình quân
lượng
thực hiện
b.quân
năm 2018
(người/
(VND/
tháng) người/tháng)

259.200.000

Thù lao
thực hiện
(VND)

266.457.600

1

11.880.000

142.560.000

1

12.212.640

146.551.680

1

9.720.000

116.640.000

1

9.992.160

119.905.920

207.360.000

275.339.520

1

9.720.000

116.640.000

1

9.992.160

119.905.920

2

7.560.000

181.440.000

1.7

7.771.680

155.433.600

Tổng cộng

557.280.000

541.797.120

2.2. Mức thù lao, tiền lương HĐQT và BKS kế hoạch năm 2019:
TT
I

Chức danh

Đề xuất KH năm 2019
Thù lao bình quân
Số lượng
(VND/người/tháng)

Thù lao của các cán bộ kiêm nhiệm
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1

Chủ tịch HĐQT

1

11.880.000

2

Thành viên HĐQT kiêm nhiệm

2

9.720.000

3
II
1

Thành viên BKS kiêm nhiệm
Tiền lương của các cán bộ chuyên trách
Trưởng BKS chuyên trách

2

7.560.000

1

35.500.000

Căn cứ mức thù lao đề xuất trên, tổng mức thù lao của HĐQT và BKS kiêm nhiệm kế
hoạch năm 2019 là 557.280.000 đồng (Năm trăm năm mươi bảy triệu hai trăm tám mươi
nghìn đồng).
Thuyết minh:
- Tiền thù lao thực hiện năm 2018 được xác định căn cứ theo quy định tại khoản 2
Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH và hệ số phân bổ tiền thù lao cho các chức
danh giữ nguyên theo hệ số áp dụng khi xây dựng kế hoạch thù lao năm 2018 như sau:
STT
1
2
3

Chức danh
Chủ tịch HĐQT
Uỷ viên HĐQT kiêm nhiệm
Uỷ viên BKS kiêm nhiệm

Hệ số
1,1
0,9
0,7

- Mức thù lao kế hoạch năm 2019 của các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm được
xây dựng trên cơ sở quy định về mức thù lao của người quản lý không chuyên trách quy
định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH. Theo đó, thù lao của người
quản lý không chuyên trách được xác định tối đa bằng 20% mức tiền lương kế hoạch của
người quản lý Công ty chuyên trách.
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách xác định trong quỹ tiền lương
của người quản lý chuyên trách theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.
Trong đó:
+ Mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được tính tương đương bằng
2,5 lần tiền lương bình quân kế hoạch của CBCNV Tổng công ty.
+ Mức tiền lương bình quân kế hoạch năm 2019 của CBCNV Tổng công ty là
14.200.000 đồng/người/tháng.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu HĐQT, TCKT.
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