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TONG CONG TY MAY BONG L1C vA
MAY NONG NGHIP VIT NAM - CTCP
S6:

fBC-HDQT

CONG HOA XA HQI CIJIJ NGHIA V[T NAM
Bc 1p - Tr do - Hnh phüc
Ha Nt$i, ngày'Ff tháng 5 nám 2019

BAO CÁO
KET QUA HOAT BQNG NAM 2018 VA KE HOACH 2019
CUA HQI BONG QUAN TR! VEAM
KInh gfii: Dai hi dng c dông thung niên nàm 2019
Can cü chüc näng, nhim yin , quyn han cüa HOi dng quãn trj (1-]DQT)
Tng cong ty May dng linrc và May nông nghip Vit Nam - CTCP (sau day gi tt
là VEAM) duçic quy djnh tai Lut Doanh nghip so 68/2014/QH13 và Diêu 1
VEAM, HDQT báo cáo k& qua hoat dng nm 2018 và ké hoach 2019 nhu sau:
I. BANH GIA CHUNG YE KET QUA SAN XUAT KINH DOANH
NAM 2018
1. Thun Içri và khó khän
1.1. ThuIn 4i

TONG
MAY DC

- Kinh th Vit Nam näm 2018 dat nhiêu k& qua t&, GDP tang tru&ng
7,08% so vâi nàm 2017, müc tang cao nht 11 nàm qua, cao hcin nhiêu nuâc trong
khu virc. Lam phát ca bàn binh quân näm 2018 ducic kim soát a mirc 3,54%.
Chat hrçing thng truâng và môi tnr&ng du tu kinh doanh duçic cái thin, doanh
nghip thãnh 1p mài tang math. Nên tang kinh tê vi mô duçc cUng c và tirng
buac duçc tang cu?ng.
- Thj tru&ng xe may và ô to (trir xe thucmg mai) Co sir tang trueing cia tác dng
tich clnrc dn các cong ty có vn gop cüa \TEAM hoat dng trong 11th vrc nay.
- Cong tác quán l và diu hành cüa VEAM duqc hoàn thin han, nAm thu 2
boat dng theo mô hInh cong ty c phn nên có nhiêu kinh nghim han.
1.2. Khó k/ian
- Thj tru&ng dng cci, may nông nghip tip tine kho khän, canh tranh gay gát
vOl san phm nhp khAu. Quy djnh v vic các san phm may nông nghip không
thuc dOi tuçmg chju thus GTGT và vic hgp tác san xuât hang xu.t khu ma phn
iOn thud GTGT du vào không thrcic khAu tth ây bt lcd cho sinr phát trin cüa thi
trung dng Ca, may nông nghip, không khuyen khIch ducc hoat dng xut khu.
- Vic thinrc hin Quy& djnh s 49/201 1 /QD-TTg ngày 10/9/201 1 cüa Thu
tuOng ChInh phü ye l trinh áp ding tiêu chun khI thai Euro 4 cho tht cã cac ioai
xe 0 to dung dcng ca diesel và quy djnh diu kin san xut, 1p rap, thãp khu yà
kith doanh djch vi báo hành, báo duôn ô to (Nghj djth 1 16/2017/ND-CP) cia ành
huOng iOn dn thj trung xe tãi lam tong doanh s tiêu thin xe tài cá nuOc näm
2018 giám 19.2% so yOi näm 2017(theo báo cáo VAMA 2018). Vic tiêu thin hang
ton kho và phát triên các san phAm mOi theo tiêu chu.n khI thai Euro 4 cüa Nba
may ô tO VEAM theo dO gp thiu khO khän.
I
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- Cong tác quy& toán c phn hóa cüa VEAM chua hoàn thành ành hiRing
den vic bàn giao sang cong ty cô phn cing nhu kê hoch niêm yet cô phiêu trên
san chüng khoán.
2. Kt qua san xut kinh doanh 2018
Hoit dng san xut kinh doanh Cong ty mc tp trung O 03 lTnh vIc chInh:
- Hoat dng san xuAt cOng nghip: tii Chi nhánh Nhà may ô to VEAM (tai
Thanh Hóa) và Nhà may Düc VEAM (tai TP. HCM).
- Kinh doanh thucing mai cüa Van phàng VEAM và djch vi1 khách san, nhà
hang tai chi nhánh Ngh An.
- Du tu tài chInh, bao gim:
+ Du tu tâi chInh dài han tai cac Cong ty con, Cong ty lien doanh, lien kt;
+ Du tu tài chInh ngn han (chü yu là gui tin tai các ngân hang).
2.1. Ke't qua hoqt dç3ng san xudt kinh doanh cáa Cong ' mc
Don vj tInh: Tj &ng
Chitiêu

KB 2018

TH2018

Sosánh
TH/KH

1. Doanh thu BH và CCDV

3.539

2.927

82%

+ SX cong nghip

2.73 9

1.983

72%

800

944

118%

2.DoanhthutàichInh

5.137

5.495

107%

3. Lçii nhun sau thud (*)

4.908

5.224

106%

28%

39,3%

+Thucingmi

4. C tirc

2.2. Ket qua hogt dçng san xut kinh doanh theo Báo cáo tài chInh hcp nhth
+ Doanh thu thun ban hang và cung cp djch vii

: 7.070 t' dng

+DoanhthutàjchInh

: 416tdng

+ Lài trong cOng ty lien doanh, lien kt

: 6.851 t' ding

+ Lqi nhun sau thu

: 7.047 tr dng

(Lcii nhun sau thul cüa cd dOng cong ty mc: 7.010 tj' dng.
- Näm 2018, doanh thu ban hang và cung cp djch vi, trong do giá trj san
A
..
xuat congnghiep Cong ty mc chua dat ke hoach de ra. Nguyen than chu yeu do
Nhà may o to VEAM tiêu thii san phm nàm 2018 di vOi xe tài có tiêu chun khI
thai Euro 2 không dat kê hoach, san phâm mâi dat tiêu chun khI thai Euro 4 chua
thâm nhp thj trung trong näm dâu tiên san xut.
A

- Doanh thu tài chInh và lçii nhu.n sau thu cüa Cong ty mc tang truOng
math, vuqt k hoach dê ra do:
+ Các cong ty có vn gop cüa VEAM có kt qua hoat dng t6t;
2

+ Hiu qua d,u tu tài chinh ngn hn (lqi nhun tü tin giri ngãn hang) cUa
Cong ty m trong 6 thang cu6i nAm duçic cãi thin dáng k theo huâng tôi uu hóa
các ngun tài chinh;
+ Chi phi hoit dng ti Cong ty mc duçic quàn l cht chê theo huOng ti&
giâm các chi phi không can thit hoc không hiu qua.
- Hot dng cüa các Cong ty con có vn gop cüa VEAM nhu FUTU1,
FOMECO, DISOCO, C khi chinh xác s 1 tham gia chuôi cung i'ing cüa cong
nghip h trçi vn n djnh và dt hiu qua cao.
- Hott thng các cong ty Co von gop cüa VEAM chuyên kinh doanh thuang
mi, djch vii nhix MATEXIM, MATEXIM Hãi PhOng, VETRANCO van cOn lô
luy k vói sO tin len.
- Hot dng san xu.t kinh doanh cUa 03 cong ty TNHH MTV có 100% vOn
gop cüa VEAM trong linh virc may nông nghip là SVEAM, TAMAC, Cong ty
C khI Tr.n Hxng Dao hin rat khó khän, tiáp tic lô.

II. HOAT BQNG CUA HQI BONG QUAN Tifi NAM 2018
Co cu Hi d1ng quail trj
1.
Theo Nghj quyêt sO 34/NQDHDCD-VEAM ngày 29/6/20 18, HDQT nhim
k5t 2017 - 2022 tOng sO thành viên HDQT là 07 ngixi. Dai hi CO dông näm 2018
dA bau bO sung them 01 thành viên, nên sO thành viên HDQT hin nay là 06 ng1xi,
trong do cO 04 thãnh viên không tham gia diu hành và 02 thành viên tham gia
diêu hành.

2.
Kt qua hot dng cüa HBQT và các thành viên HBQT
a) K& qua hoat dng cüa HDQT
- HDQT dà xay dirng Chuung trInh, k hoach cong tác nAm 2018 (ban hành
kern theo Nghj quyOt so 351NQ-HDQT ngày 05/7/20 18) dê thirc hin các miic tiêu
nêu trong Nghj quy& DHDCD nàm 2018. Do nhiêu nguyen nhân, bao gOm cá
nguyen nhãn chü quan và nguyen nhãn khách quan, chi tiêu v doanh thu ban hang
và cung cp djch vi nãm 2018 chua dt chi tiêu do Dai hi de ra, my nhiên các chi
tiêu ye igi nhun dêu hoàn thành vixçt k hoach.
- Näm 2018, HDQT dà trin khai các nhim vj, gOm: tip tic ban hành các
quy ch& quy djnh nOi b lam cci sâ cho vic quàn 1, diu hành cac hoat dng cüa
VEAM; dà kin toàn bc may tO chüc, thành 1p mói các Tiu ban: Chién krcc,
Nhân sii và Kirn toán; thành 1p phông Nhãn sr - Tièn lucmg; thành 1p Ban quan
h vâi các nhà dAu tt.r; ban hành các nghj quyt, quyt djnh chi dao Ban TOng giám
doe thrc hin các k hoach DI-IIDCD 2018; tO chirc kim tra, giãm sat vic thue
hin các nghj quyt, quy& djnh cüa HDQT; thrc hin giám sat tài chinh các chi
nhanh và &Yn vi 100% vOn VEAM, giám sat chuyên d kinh doanh thi.rcmg mai và
tin gui tai Van phOng Cong ty mc.
+ Tháng 7/2018, HDQT dà hoàn thành vic dàng k, niêm yt CO phi&
VEA trên san giao djch UPCOM.
+ Tháng 8/2018, cAn ci'r mic c, khoán 2, diu 27 cüa DiOu lé TOng cOng ty
VEAM dã ducic DHIDCD VEAM thông qua ngày 29/6/2018, HDQT cIA ban hãnh
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nghj quyt tm drng nhim vii diu hãnh vi chirc danh Tng giám dc Tng Cong
ty VEAM cUa ông Iran Ngçc Ha và quy& djnh giao ông Ngo Van Tuyn, thành
vien HDQT, Phó Tong giám doe phii trách, giü chirc Quyn lông giám dc và là
Nguñ di din theo pháp 1ut cüa VEAM.
b) K& qua hot dng cUa các thãnh viên HDQT
Các thành vien HDQT dã n krc thrc hin trách nhiêm cüa mInh và ci bàn
dà hoàn thành nhim vi ducxe giao, c1i the:
+ Chü tjch HDQT dà hoãn thành vic 1p và trien khai thrc hin Chucing
trinh, ke hoach cong táccüa HDQT näm 2018; to chcrc hçp HDQT dung quy ctjnh;
chi dao 1.y kiên cac thành viên HDQT bang vAn bàn và email; kjp thai ban hành
các nghj quyêt, quyêt djnh, thông báo cña HDQT; ehi dao Ban dieu hành thixc hin
các nghj quyêt cUa HDQT;
+ Các thành vien HDQT nghiêm tüc, trách nhim tham gia gop kien c1i
vâi các van dê thuc thâm quyên cüa HDQT; phi hqp thirc hin cOng tác chi dto,
giám sat hoat dng SXKD, gop phân hoàn thành ke hoach DHDCD 2018.
c) Dánh giá chung
HDQT và các thành viên HDQT dà cci bàn dt ket qua hoat dng theo ke
hoach de ra. Ben cnh nhUng vic dã lam ducic trong näm 2018, HDQT cQng nhn
thy con mt sO ton t?i sau:
+ Chua xay dirng và ban hành dü s krçmg quy che nhu nêu trong Chuang
trinh, ke hoach cong tác nAm 2018;
+ Vic phê duyt ke hoach SXKD, doanh thu - chi FhI, ke hoich si'r diing
von và tài san v.v cüa các chi nhánh và các cong ty 100% von VEAM cOn chm so
vâi quy djnh;
+ Cong tác giám sat, don dc vic thic hin mt s nghj quyet cüa HDQT
cOn chua kjp thai, quyêt lit; mt sO nghj quyêt cüa HDQT chua duqc Ban lông
giám dc thirc hin day dU, dung thôi han nhixng chua cO bin pháp cirng rAn,
quyêt lit.
3. lJánh giá tng hçrp các hoit dng cüa HDQT nAm 2018
- Thirc hin nhim vi t cht'rc trien khai thirc hin các nghj quyet cüa
DHDCD 2018, quyen và nghTa vi cüa HDQT duçic quy djnh ti Diêu l, Quy che
quãn trj ni b VEAM, HDQT dã thông qua nhieu nghj quyêt, quyêt dnh quan
trQng ye quãn l vOn, tãi san; san xuât kinh doanh và kin toàn cci c.0 t chuc, ci the:
+ Phê duyt Chuang trInh, ke hoach cOng tác nAm 2018 cüa H1DQT;
+ T6 chüc 09 phiên hçp HDQT de xem xét quyet dnh các vn de thuOc
thm quyen cüa HDQT. Các phiên h9p deu CO sr tham gia, giám sat cüa Ban kiêm
soát. Mt s6 phiên hp HDQT duqc ma rng vói sr tham gia cüa Ban dieu hãnh, t
chrc Cong doàn và lAnh dao các phOng ban, dan vj chuyên mon nghip vii CO
lien quan;
+ T chixc 71 1n ly kien thành viên HDQT de xem xét giài quyet các vn
dê thuc thâm quyen cüa HDQT;
4
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+ Ban hành 95 Nghj quyet va 89 Quyet dnh thuc tham quyen cua HDQT
v cac vn d: nhân sir, t chirc, chü truclng dâu tu, djnh hu&ng phát triên hoat
dung san xut kinh doanh và các vn d quan trng khác cüa VEAM;
+ Ban hành 05 Quy ch quàn 1,2 ni b nh.m hoàn thin h thng quàn 1
diu hành, nng cao nàng hrc và hiu qua hoat dng ci:ia VEAM.
- IT1DQT pMi hçp vâi Ban kim soát duy trI vic kim tra, giám sat hoat
dng VEAM theo quy djnh cüa pháp 1ut và Diêu l VEAM.
- Nàm 2018, HDQT VEAM cia thirc hin giárn sat tài chInh nthn 2017, 6
tháng dAu näm 2018 dôi vói 04 &in vj 100% vn VEAM và 01 chi nhánh, bao
gm: TAMAC, THD, SVEAM DISOCO và Nhà may ó to VEAM Thi;rc hin giám
sat chuyên d v kinh doanh thixcmg mai và tin gui Van phông VEAM.
Các doàn giám sat cia thi;rc hin vic dánh giá, giám sat tài chInh theo Quy
ch giám sat tài chInh VEAM, dng thM dua ra cãc kiên nghj nhäm giüp các ckn
vj ducic giám sat chân chinh kjp thii các sai phm, khuyêt diem, gop phãn nãng
cao hiu qua hoat dng san xuât, kinh doanh và dAu tu.
* Dánh giá chung:
- V kt qua thi;rc hin cac chi tiêu: Doanh thu tài chinh và lçii nhu.n sau
thuê vuqt chi tiêu do DRDCD 2018 d ra. Tuy nhiên, doanh thu ban hang và cung
cap djch vi;i cüa COng ty me chua dat mi;ic tiêu.
- V cong tác quán l, chi dao: ciA có si;r chi dao khá kjp thai, sat sao cac
hot dng SXKD theo huàng phat triên các san phâm mói, hçrp tác vâi các doanh
nghip có thucmg hiu và uy tin, ti& giãm chi phi, nâng cao hiu qua san xuât, kinh
doanh, dâu tu (dc bit dái vói cOng tác quân l vn và tài san).
- Cong tác giám sat, kim tra: dâ di.rqc t chirc trin khai dng b han, thrc
hin theo quy djnh pháp 1ut và Diu l VEAM.
4. Dánh giá giám sat cüa HDQT di v&i Tng giám dc và nhung ngurb'i
quail i VEAM näm 2018
4.1. Nàm 2018 là näm thir 2 VEAM hoat dng theo mô hinh cong ty c
ph&n, HDQT ghi nhn nhitng c gang cüa Ban diu hãnh VEAM bao gm Tng
giám dc và nhftng ngithi quán 1 khác:
- Ban diu hành dA tIch circ phi hcip vói HDQT và trin khai thirc hiên the
nghj quyt cüa DHDCD và HDQT.
- Dà cci bàn chü dng diu hành barn sat các mic tiêu, k hoach cüa
DFIDCD 2018 trên c s Diu l, các quy chê quãn trj, quãn 1 ni bô và các nghi
quyêt cüa HDQT.
- Dà t chirc, sp xép 'a b may diu hành, phãn cong nhim vij, quy dinh
chüc nàng nhim vii theo huing cii th, chuyên nghip.
- Ban Tng giám dc dä chü dng báo cáo HDQT xem xét, xCr 11 nMng tn
tai trong qua trmnh quán l, diu hành tr các närn truOc day.
4.2. Ben cnh nhüng kt qua dat duqc trong cong tác diu hành, Ban Tng
giárn dOe VEAM cUng cAn quan tam nhiu hn nfta dn mt s v.n d nhtr sau:
5

- Cong tác xây drng quy djnh, quy ch nOi b dugc HDQT giao cn thirc
hin dam báo thai gian, chat liicing han.
- Cong tác ehun bj k hoch SXKD hang näm ciia Cong ty mc và các cong
ty con trInh I-IDQT phê duyt con chm, chua dung thai h?n nhix quy djnh ti Quy
chê quãn tn ni b ciia lông cong ty, rnt s k hoch SXKD cüa các dan vj khi
trinh vn chua dáp l'rng ducc yeu cAu ye ni dung.
- Cong tác diêu hành san xut kinh doanh di các dan v 100% vn VEAM
nhu TAMAC, SVEAM, Ca khf THD, Vin Cong ngh và Nhà may o to VEAM
chua thirc sir hiu qua, chua di sâu di sat thc tin các hoat dQng SXKD tai các dan
vj d chia sé các khO khän, chua có các giãi pháp kjp thii h trq dan vj các dan vj
giâi quyt tInh trng thua lô, skit giãm doanh thu.
- Mt s ho.t dng diu hành chua tuân thu dung Diu 1, quy ch (dã ducic
FIDQT neu trong các báo cáo giám sat, các nghj quy&).
- Cong tác thu hi cac khoán cOng nçi cii dâ có nh&ng k& qua nht djnh, tuy
nhiên, du nç vn cOn cao; can tiêp tiic dy mnh, tang ci.räng trong näm 2019.
- Vic giãi quyt tn kho chi.ra dt miic tiêu d ra. San phm tn kho tp
trung chü yêu a Nhà may o to.
- Tinh trng thua 1 kéo dài t?i mt s dan vj trong din giám sat dc bit
van chua có nhiêu chuyên biên tIch crc, chm duqc khäc phiic.
- Mt s nghj quyt cüa HDQT chua duqc Ban Tng giám dc thirc hin
day dü, dung thi h?n:
+ Ban Tng giám dc chua d ra các giái pháp thrc hin các kin nghj nêu
trong các Báo cáo giám sat tài chInh dA duçic HDQT phê duyt, chua báo cáo kêt
qua thc hin cho HDQT;
+ Cong tác chun bj nhân sij lam nguYi quán l ti các chi nhánh, dan vi có
von gop ciia VEAM trinh HDQT xem xét, quyêt djnh cOn chm, chua kjp thai;
+ Mt s ni dung lien quan dn vic xi'r 1 các tn tji tài chInh ti VEAM
chua ducic thirc hin kjp thii, trit dê;
+ Vic t chüc kim dim, lam rO trách nhirn ciia tp th, ca nhân lien quan
di vth nhiing vi phm khuyêt dim trong san xuât, kinh doanh, dâu tu, thu hOi
cong nç tai van phOng VEAM, các chi nhánh, các cong ty con, cong ty lien kêt
chua ducic th%rc hin kjp thyi, tIch circ theo yêu cAu cüa Nghj quyêt;
+ Yêu cu Tng giám d& yà nguai diu hành khác trin khai thrc hin day
dU các ni dung lien quan nêu ti các nghj quyêt HDQT cIA ban hành.
5. Tin hro'ng, thu lao ella HDQT
Qu tin luang, thu lao nAm 2018 cüa HDQT duçic thirc hin theo dung
Nghj quy& cUa DFIDCD närn 2018 (ngày 29/6/2018) phé duyt; dam bao các quy
djnh pháp lut ye lao dng, tiên luang, thu lao, tin thu&ng d6i vâi HDQT VEAM.
Kt qua thirc hin k' hoch tin luang, thu lao näm 2018 cüa HDQT bang
74,1% tng mac di.rgc DHDCD 2018 phê duyt.
6

III. KE HOACH HOAT BONG CUA HBQT NAM 2019
1. Xây du,rng, trin khai thtrc hin các chi tiêu chinh
Can cir kt qua thirc hin 2018 và tmnh hinh C%I th 2019, các chi tiêu chInh
cüa Cong ty mc dxçc xây dirng, trInh DHDCD thuing niên 2019 nhu sau:
Do'n vi tInh. t)' dng
Cãc chi tiêu chlnh

TH 2018

KB 2019

2019/2018

1. Doanh thu BH & CCDV

2.927

2.398

82%

+ San xudt cong nghip

1.983

1.598

81%

944

800

85%

2. Doanh thu tài chInh

5.495

7.243

132%

3.Lqinhunsauthu

5.224

6.402

123%

4. T' sut lçii nhun

39,3%

48,2%

123%

+Thzrcingmzi,djchvy

2. Mt s vn d v quãn trj
Trong näm 2019, HDQT VEAM së trin khai thirc hin các cong vic sau:
a. COng tác lái c0 cãu, bàn giao sang cong ty co2 phn, niêm yeAt lrên san
- Hoàn chlnh h so thirc hin bàn giao giüa cong ty TNHH 100% vn nhà
nurc sang cong ty c phn dôi vài Cong ty mc.
- Tip tic thrc hin tái Co câu cOng ty mc và các cong ty con nhAm nâng cao
hiu qua dâu tix, san xuât, kinh doanh:
+ Thirc hin dang kI Cong ty di chüng, dang kI giao djch Upcom hoc niêm
y& trên san chfrng khoán dôi vâi các cong ty con dü diêu kin gOm MATEXIM,
Co khI An Giang;
+ Tang vn diêu 1 mt so cong ty c phn nhis MATEXIM, FOMECO cho
phü hçTp vri quy mô hoit dng và djnh huâng phát trin;
+ Tip t1ic khäc phiic tInh trng si hüu chéo gitta FUTU1 - Co khI Vinh,
DISOCO - MATEXIM;
+ Sp xp, diu chlnh mô hinh, co cu v6n ti các chi nhánh, cOng ty con, cOng
ty lien kit;
+ Thoái v6n VEAM ti các don vj hoat dng không hiu qua hoc khong nAm
trong chin krqc phát trién cüa VEAM.
- Chun bj các diu kin cn thit d niêm yt c phiu VEA trên san HOSE.
- Phi hcip vOi BO phn dai din von nhà nuâc tai VEAM thc hin k hoach
thoái von nhà nuâc tai VEAM theo Quyêt djnh 1232/QD-TTg ngày 17/8/2017 cüa
Thu Urâng Chmnh phü.
b. COng tác quän trj, giám sat
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- 1-bàn thành cong tác xây dirng và ban hânh các nOi quy, quy ch ni b d
quân 1 và diêu hành cOng ty theo quy djnh cüa pháp lut.
- Tip t11c duy trI hp djnh k' It nht m& qu' mt ln và t chtrc ly kin các
thành viên HDQT tji các cuOc h9p trrc tiêp hoc bang van bàn.
- Tip tic kin toàn co cu t chCrc b may, ci ch 4n hành quán trj VEAM
theo huàng tinh gçn, hiu qua.
- Tang ciIing cong tác kim tra giám sat cUa HDQT vài các hot dng quán 1
tài chInh, san xuât, kinh doanh cüa VEAM và các chi nhánh, cOng ty con, dam báo
kiêm soát hrçxc các rüi ro và nâng cao hiu qua san xuât kinh doanh.
- Thirc hin cong tác kim tra, giám sat chat chë, kjp thai d6i vâi các hot dng
cüa Tang giám doe va ngi.thi quán 12 khác theo quy djnh cUa pháp lut, Diêu 1
VEAM và các quy chê ni b cüa VEAM. Chi do, giám sat vic khäc phie các ton
tai cüa Ban diêu hành trong nàm 2018. Quan tam den Nhà may o to VEAM trong
vic to chirc san xuât và tiêu thii san phâm, dc bit là các san phm ton kho.
- T chi:rc xay dirng và phê duyt kjp th?ii các k hoch san xut, kinh doanh,
dâu tu cüa các dn vj 100% von VEAM, các chi nhánh, kê hoch chi phi cüa các
phOng, ban trirc thuc Cong ty mc theo dung quy djnh.
- Hoàn thin D an tái c cu VEAM giai don 2019 - 2025, sp xp, të chirc
li các dcm vi thuc VRAM hcTp l, hiu qua.
3. Cong tác 1p k hooch
HDQT chü dng xây drng k hoch cOng tác cüa FIDQT và các thành viên
HDQT trong näm 2019 dê dáp rng yêu câu, nhim viii do DHDCD giao.
Trên day là báo cáo hott dng cüa HDQT nàm 2018 và k hoch hot dng
nàm 2019. HDQT rt mong nhn duc sr dông hành, üng hO cüa tat ca các qu vl cô
dông và toàn th ngiiai lao dng d HDQT th%rc hin tot các mi,jc tiêu DHDCD närn
2019 d ra, tfrng birOc dua VEAM phát trin ben vUng và dam báo quyên lçii tot nhât
cho các c dOng và nguôi lao dng./.
Ncinhçmn:

- Nhi.r trên;
- HDQT;
- Ban Kiém soát;
- Ltru: VT, VP HDQT.
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