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BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 

 

Kính thưa Đại hội! 

Thưa toàn thể các Quý vị cổ đông! 

Thay mặt Hội đồng Quản trị tôi xin được báo cáo trước Đại hội về hoạt động quản trị Công ty 
trong năm 2018, như sau: 

Báo cáo gồm 4 phần: 

1. Các Hoạt động của HĐQT trong năm 2018. 

2. Đánh giá kết quả đạt được năm 2018 và hoạt động của ban điều hành. 

3. Kế hoạch định hướng của HĐQT năm 2019. 

4. HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua một số nhiệm vụ, tờ trình tại Đại hội. 

Chi tiết từng phần như sau: 

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2018. 

1. Nhiệm vụ chính của HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. 

- Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018. 

- Phân phối lợi nhuận năm 2017 theo hình thức chia cổ tức 12% bằng cổ phiếu. 

- Chuyển niêm yết cổ phiếu sang Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM. 

- Phát hành 4,2 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược. 

2. Kết quả đã đạt được. 

- Các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch.             (đơn vị: tỷ đồng) 

STT CHỈ TIÊU 
Kế hoạch/ Kế hoạch 

điều chỉnh 
Thực hiện 

Tỷ lệ HT so với Kế 
hoạch điều chỉnh 

I Doanh thu  2.500/ 2.479 2.742 110,6% 

II Lợi nhuận gộp 170/ 158,7 180,6 113,8% 

III Lợi nhuận sau thuế 58/ 48,9 50,8 103,9% 

Ghi chú về lý do điều chỉnh kế hoạch: Trong năm 2018 thị trường BĐS TP. Bà Rịa có tốc độ 
tăng trưởng khá tốt, giá BĐS có xu thế tăng. Do vậy, HĐQT đã họp và quyết định chưa tiến 
hành chuyển nhượng 19 căn nhà thuộc dự án Hoàn Cầu. 

Như vậy các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt so với kế hoạch. 

- Phân phối lợi nhuận năm 2017 theo hình thức chia cổ tức 12% bằng cổ phiếu: Ngày 
09/10/2018 HĐQT đã ban hành nghị quyết số 07/NQ/2018/PHC-HĐQT về việc phát hành cổ 
phiếu trả cổ tức 12% cho cổ đông hiện hữu. Tổng số cổ phiếu phát hành thêm là 2.507.799 cổ 
phiếu. Đợt phát hành hoàn thành trong tháng 11/2018 và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu 
niêm yết bổ sung là 17/12/2018. 
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- Chuyển niêm yết cổ phiếu sang Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM: Ngày 13/09/2018 

HĐQT đã ban hành nghị quyết số 06/NQ/2018/PHC-HĐQT về việc hủy niêm yết cổ phiếu PHC 

tại HNX và niêm yết tại HOSE, công tác chuyển niêm yết đã hoàn thành, cổ phiếu PHC được 

tổ chức lễ trao quyết định niêm yết và giao dịch chính thức trên sàn HOSE ngày 03/10/2018. 

- Phát hành 4,2 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược: 

Công ty chưa thực hiện các phương án phát hành trong năm 2018 vì các lý do sau đây:  

+ Diễn biến chung thị trường chứng khoán Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2018 có nhiều 

biến động lớn nằm ngoài kế hoạch và dự tính của Công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng 

phát hành cổ phiếu ra công chúng.  

+ Mặt khác Công ty đang tích cực lựa chọn, đàm phán với các nhà đầu tư trong và ngoài 

nước để thực hiện phương án phát hành riêng lẻ, nhằm mục đích mang lại lợi ích tối đa cho 

công ty và cổ đông. Tuy nhiên, quá trình làm việc chưa đem lại kết quả trong năm 2018. 

Công ty luôn bám sát diễn biến chung của thị trường để lựa chọn thời điểm thích hợp thực 

hiện phương án, do đó Công ty đã quyết định hoãn thực hiện phương án phát hành được 

ĐHĐCĐ 2018 thông qua. 

3 Các hoạt động chính của HĐQT năm 2018. 

3.1. Trong năm 2018 HĐQT đã tiến hành 25 cuộc họp trực tiếp và thông qua các nội 
dung quan trọng sau:  

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và trình ĐHĐCĐ. 

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017. 

- Hủy niêm yết cổ phiếu PHC tại HNX và niêm yết tại HOSE. 

- Đầu tư vào Công ty cổ phần TM Cơ điện lạnh Tân Phát (Mục tiêu liên kết thi công cơ điện tại 
các dự án Tổng thầu Design & Build) 

- Đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng (Mục tiêu phát triển đầu tư Bất 
động sản và năng lượng) 

- Đầu tư vào Công ty cổ phần Phú Lâm (Đánh dấu mốc quan trọng trong việc Phục Hưng tham 
gia lĩnh vực đầu tư năng lượng). 

- Chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Phục Hưng 8 (Tái cấu trúc nguồn vốn) 

- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng cho 
Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng (Tái cấu trúc nguồn vốn) 

- Chuyển nhượng quyền sử dụng đất các thửa đất tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (Do chủ động chưa bán 19 căn nhà tại 
dự án Hoàn Cầu). 

3.2. Một số chỉ đạo quan trọng của Chủ tịch HĐQT. 

Trong năm 2018 vừa qua, để phù hợp với tình hình, quy mô và vị thế của Công ty, Chủ tịch 
HĐQT chỉ đạo và đã ban hành các Quyết định, Chỉ thị quan trọng như sau: 
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- Quyết định thành lập 03 phòng/ban chuyên môn: Phòng Kỹ Thuật giải pháp, Phòng Mua và 

Ban thu hồi công nợ. 

- Quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao, cấp trung: Bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc, 01 Giám 

đốc Cơ điện, 05 Trưởng phòng (trong đó có 2 trưởng phòng mới). 

- Quyết định ban hành Quy chế quản trị Công ty, Quy chế công bố thông tin. 

- Chỉ thị về kiện toàn bộ máy theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa. 

- Chỉ thị về lập phương án kinh tế các công trình thi công. 

- Chỉ thị về nâng cấp Website: www.phuchung.com.vn 

- Chủ trì họp giao ban hàng tháng qua đó đã nắm bắt tình hình và đưa ra các kết luận, chỉ đạo 

cụ thể cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ. 

- Tổng kết năm 2018 toàn mô hình, chủ trì, kết luận các cuộc hội thảo trong năm về các chuyên 

đề: “ATLĐ&VSMT, nhận diện thương hiệu trong thi công hoàn thiện, quản lý rác thải”, “Đánh 

giá chất lượng và quản lý hồ sơ”, “Phối hợp giữa Cơ điện và Xây dựng trong thi công nhà cao 

tầng”. 

4. Công tác quản lý vốn tại các đơn vị thành viên. 

- Tiến hành thoái toàn bộ vốn tại một số đơn vị: Công ty CPXD Phục Hưng số 8, Công ty 

TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng. 

- Đầu tư góp vốn vào các công ty liên kết:  

+ Góp 40 tỷ đồng (tương đương 40% vốn điều lệ) thành lập Công ty cổ phần đầu tư kinh 

doanh An Phú Hưng lĩnh vực kinh doanh chính là hoạt động đầu tư; 

+ Góp 5 tỷ đồng (chiếm 16,7% vốn điều lệ) vào Công ty cổ phần TM Cơ điện lạnh Tân Phát 

theo hình thức cổ phần ưu đãi cổ tức 20%/năm. 

- Nhận chuyển nhượng 80% vốn điều lệ Công ty cổ phần Phú Lâm, nắm quyền kiểm soát để 

triển khai dự án Thủy điện Đắk So 2. Công ty cổ phần Phú Lâm chính thức trở thành công ty 

con của Phục Hưng. 

- Tính đến 31/12/2018 Mô hình Phục Hưng gồm 4 công ty con và 2 công ty liên kết gồm: 

Các công ty con 

 

+ Công ty cổ phần nhà Mỹ Xuân Hà Nội. 

+ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phục Hưng số 3. 

+ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phục Hưng 7. 

+ Công ty cổ phần Phú Lâm. 

Các công ty liên kết 

 

+ Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh An Phú Hưng. 

+ Công ty cổ phần TM Cơ điện lạnh Tân Phát. 

Công tác quản lý vốn, người đại diện thực hiện nghiêm túc theo Quy chế Người đại diện phần 
vốn góp đúng, đủ các quy trình yêu cầu, đảm bảo tính định hướng dẫn dắt, đảm bảo hiệu quả 
quản lý nguồn vốn tại các đơn vị. 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty con, công ty liên kết năm 2018 diễn ra 
khả quan, nguồn vốn góp được bảo toàn và phát triển. 
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5. Công tác quản lý thương hiệu và quản lý chiến lược 2015-2020. 

5.1. Quản lý thương hiệu. 

- Quyết định đến thành công của thương hiệu phụ thuộc rất lớn vào định hướng chiến lược để 
tạo ra sản phẩm chất lượng, đồng thời trong quá trình thực hiện các dự án luôn đảm bản an 
toàn, hình ảnh tốt về vệ sinh công trường. Trong suốt chặng đường phát triển Phục Hưng luôn 
kiên định với mục tiêu “Vì chất lượng sống mới” và không ngừng đổi mới để đạt được điều đó. 

+ Về Con người: Sàng lọc cán bộ ngay từ lúc tuyển dụng và liên tục tổ chức, xây dựng các 
chương trình đào tạo nội bộ để người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, thấm nhuần nét 
văn hóa Phục Hưng. 

+ Về Chất lượng, hình ảnh: Công tác cải tiến kỹ thuật không ngừng được Ban lãnh đạo chỉ 
đạo chuẩn hóa nhằm mang đến cho khách hàng, chủ đầu tư những sản phẩm chất lượng. Các 
sản phẩm, công trình do Phục Hưng thi công đều được tin tưởng và đánh giá cao về chất 
lượng. 

+ Về Công nghệ: Tiếp tục khẳng định là một trong số ít các nhà thầu trong nước và hàng 
đầu tại Miền Bắc có thể thực hiện được các dự án theo mô hình Tổng thầu Design & Build, mô 
hình này sẽ tiếp tục được Ban lãnh đạo công ty chú trọng và phát triển. 

- Với những kết quả đã đạt được năm 2018 Phục Hưng tiếp tục được vinh danh:  

+ Xếp thứ 3 nhà thầu uy tín nhất Việt Nam (theo Vietnam Report). 

+ Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (theo Vietnam Report). 

+ Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (theo Vietnam Report). 

+ Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (theo Vietnam Report). 

+ Là một trong 20 doanh nghiệp tiêu biểu của Thủ đô được UBND TP. Hà Nội trao tặng 
CUP Thăng Long. 

+ Và nhiều giải thưởng khác. 

5.2. Quản lý chiến lược. 

Với quyết tâm đổi mới để nâng tầm giá trị, ngay từ năm 2015, HĐQT đã xây dựng định hướng, 
mục tiêu phát triển giai đoạn 2015-2020 và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông 
qua. Trong đó phải thực hiện chiến lược phát triển đa ngành nghề và tập trung ưu tiên vào 
mảng Đầu tư kinh doanh bất động sản, so sánh giữa kế hoạch chiến lược và kết quả năm 
2018 như sau: 

 + Doanh thu: 1.500 tỷ đồng / 2.742 tỷ đồng. + Lợi nhuận sau thuế: 62,6 tỷ đồng / 50,8 
tỷ đồng. 

 + Vốn điều lệ: 250 tỷ đồng / 234 tỷ đồng. 

Với kết quả trên HĐQT đánh giá:- Các mặt đã đạt được: Công ty đã có tầm vóc và vị thế mới 
trên thị trường; đủ khả năng, năng lực thực hiện các dự án lớn, dự án Tổng thầu Design & 
Build, địa bàn hoạt động cũng đã được mở rộng trên nhiều tỉnh thành, xác định thêm được lĩnh 
vực đầu tư chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo là đầu tư năng lượng. 

- Các mặt chưa đạt được: Lĩnh vực Bất động sản trong những năm qua vẫn chưa đạt được kỳ 
vọng về quy mô. Tuy nhiên trong năm 2019 và các năm tiếp theo, HĐQT tin tưởng sẽ đạt được 
mục tiêu đã đề ra. 
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6. Quyết toán thù lao HĐQT năm 2018. 

Nội dung quyết toán thù lao HĐQT năm 2018 đã được thể hiện chi tiết tại Tờ trình số 

03.TT/ĐHĐCĐ.2019. 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2018 VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH. 

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

Tổng kết năm 2018, doanh thu Công ty mẹ đạt 2.742 tỷ đồng, tăng 65,8% so với năm 2017, lợi 

nhuận sau thuế 50,8 tỷ đồng, vượt 4,9% so với kế hoạch và tăng 78,9% so với năm 2017. Đây 

đều là các con số cao nhất trong lịch sử của Công ty. 

Bên cạnh các con số ấn tượng là những giải thưởng danh giá trên các bảng xếp hạng uy tín 

như đã nêu trên. Những danh hiệu này phần nào phản ánh được sự đầu tư, phát triển bài bản 

của Phục Hưng ở tất cả các mặt hoạt động, uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm của 

Công ty ngày càng được khẳng định.   

1.1. Lĩnh vực thi công, xây lắp. 

Tính đến 31/12/2018 Phục Hưng đang triển khai 17 công trình, tập trung tại Hà Nội, TP.HCM, 

Quảng Ninh và Vũng Tàu. Nhìn chung chất lượng, tiến độ, hình ảnh các dự án đều cải thiện 

đáng kể so với năm 2017. Nổi bật là sự đồng đều trong các dự án, điều này thể hiện được 

mức độ chuẩn hóa cao trong thi công, đồng đều chất lượng nguồn nhân lực. 

Trong năm 2018 Phục Hưng cũng đã bàn giao cho chủ đầu tư 9 công trình, các công trình đều 

hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng tốt, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của từng dự án, được 

các Chủ đầu tư hài lòng và đánh giá cao. 

1.2. Lĩnh vực đầu tư bất động sản. 

- Dự án Florence: Sau nhiều năm chuẩn bị cho dự án, năm 2018 Phục Hưng đã chính thức mở 

bán và cung cấp ra thị trường 480 căn hộ cao cấp. Đây là dự án Phục Hưng dành rất nhiều 

tâm huyết, chăm chút từng nét thiết kế, tuyển chọn rất kỹ lưỡng vật tư, vật liệu đầu vào nhằm 

từng bước khẳng định là nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và uy tín trên thị trường. Tính 

đến thời điểm hiện tại dự án đã bán được 65% tổng số căn hộ và sàn TM, Văn phòng. Dự kiến 

bàn giao nhà cho khách hàng Quý 4/2019 theo đúng kế hoạch đề ra. 

- Dự án Hoàn Cầu: Thị trường BĐS TP. Bà Rịa năm 2018 có mức tăng giá khá tốt do vậy 

HĐQT đã quyết định giữ lại chưa bán 19 căn nhà tại mặt đường Ba tháng hai trong năm 2018 

mà để sang năm 2019 sẽ thực hiện chuyển nhượng 19 căn nhà này. Đến thời điểm hiện nay 

các căn nhà tại dự án Hoàn Cầu đã tăng giá từ 20%-30% điều này sẽ đem lại khoản lợi nhuận 

tốt nhất cho Dự án và đóng góp vào kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty. 

Như vậy năm 2018 hoạt động kinh doanh BĐS chưa đóng góp lớn vào doanh thu và lợi nhuận 

cho Công ty. Tuy nhiên trong năm 2019, hai dự án nêu trên sẽ đóng góp rất lớn vào kết quả 

sản xuất kinh doanh. 

- Phát triển dự án mới: Ngay trong tháng 3/2019 Phục Hưng đã ký kết hợp tác đầu tư tham gia 

góp 45% vốn thực hiện dự án “Cải tạo, xây mới chung cư 59, 63 Huỳnh Thúc Kháng”, trong 

năm 2019 sẽ tập trung hoàn tất các thủ tục đầu tư và khởi công dự án này, đồng thời xúc tiến 

thêm một số dự án tiềm năng khác hiện đang trong quá trình đàm phán. 
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1.3. Lĩnh vực đầu tư năng lượng. 

HĐQT đánh giá lĩnh vực phát triển điện năng của Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng phát triển 
và sẽ đem lại nguồn thu ổn định, dài hạn cho Công ty trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Với 
nhận định đó, HĐQT đã quyết định nhận chuyển nhượng lại 80% vốn điều lệ của Công ty Cổ 
phần Phú Lâm để triển khai thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Đắk So 2 với công suất 7,5 
MW. Dự án đánh dấu bước ngoặt của Phục Hưng khi chính thức tham gia lĩnh vực đầu tư 
năng lượng. Nhà máy đã được khởi công ngày 16/01/2019, dự kiến hoàn thành, phát điện 
trong quý 4 năm 2020. 

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc. 

Làm nên sự thành công của Phục Hưng trong năm vừa qua là sự đóng góp lớn của Ban Tổng 
giám đốc. HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá 
trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. 

Tổng giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp 
điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, 
chỉ đạo của HĐQT đưa ra đều được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi 
tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả tăng trưởng đạt được trên tất cả 
các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh đã tiếp tục được duy trì và củng cố được lòng tin từ đối 
tác, khách hàng. 

HĐQT tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng 
giám đốc sẽ góp phần gia tăng sự ổn định hoạt động sản xuất trong bối cảnh kinh tế có nhiều 
biến động. 

III. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2019. 

Năm 2019 tình hình thế giới, khu vực dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Dự báo 
kinh tế thế giới và Việt Nam tăng trưởng chậm lại và chứa đựng nhiều rủi ro, chiến tranh 
thương mại giữa các nền kinh tế lớn vẫn đang diễn ra, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 
tác động trên nhiều phương diện vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với Việt Nam. 
Mục tiêu của chính phủ đề ra trong phát triển kinh tế 2019 GDP tăng 6,6%-6,8%, từ những 
đánh giá, dự báo nêu trên HĐQT định hướng năm 2019 vẫn tập trung vào lĩnh vực thi công 
làm cốt lõi, tiếp tục đầu tư bất động sản và năng lượng, cụ thể như sau: 

- Sát sao chỉ đạo, quản lý các công trình thi công trọng điểm đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu 
quả kinh tế. 

- Tiếp tục phát huy thế mạnh trong đấu thầu các dự án Tổng thầu Design & Build, mở rộng lĩnh 
vực thi công sang các công trình công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và lĩnh vực giao 
thông. 

- Lĩnh vực bất động sản: Tập trung triển khai dự án Florence đảm bảo chất lượng, tiến độ bàn 
giao cho khách hàng, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án 59-63 Huỳnh 
Thúc Kháng và tìm kiếm thêm các dự án phù hợp để đầu tư. 

- Lĩnh vực năng lượng: Tập trung triển khai dự án thủy điện Đắk So 2 đảm bảo chất lượng, tiến 
độ, tiếp tục tìm kiếm các dự án thủy điện phù hợp để đầu tư. 

- Tăng cường áp dụng các giải pháp, sáng kiến để áp dụng cách mạng công nghiệp lần thứ 4 
vào sản xuất, quản lý. 

- Tăng cường công tác đào tạo, chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực. 
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IV. HĐQT ĐỀ XUẤT ĐHĐCĐ THÔNG QUA MỘT SỐ NHIỆM VỤ, TỜ TRÌNH. 

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung: 

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 
2019. 

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. 

- Thông qua điều chỉnh Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ sang Lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối. 

- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất mức thù lao năm 2019. 

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. 

- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty. 

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. 

 (Tờ trình kèm theo) 

Trên đây là báo cáo của HĐQT tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Với vai trò trách nhiệm, 
là đại diện cho các cổ đông trong công tác quản trị các mặt hoạt động SXKD của Công ty, 
HĐQT sẽ tiếp tục củng cố nâng cao năng lực quản trị, tập trung định hướng thực hiện kế 
hoạch SXKD của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp phù 
hợp, linh hoạt vào từng thời điểm, giai đoạn để tiếp tục xây dựng Công ty ngày càng ổn định, 
phát triển bền vững, nâng cao uy tín và thương hiệu với khách hàng, các đối tác trong và ngoài 
nước.  

Thay mặt HĐQT tôi ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Ban điều hành, tập thể ban 
lãnh đạo cùng các thành viên trong Công ty năm vừa qua, xin chân thành cảm ơn các Quý vị 
cổ đông đã tin tưởng, gắn bó với Công ty trong suốt thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận 
được sự ủng hộ của quý vị cổ đông, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 và 
các năm tiếp theo. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

CAO TÙNG LÂM 

 


