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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC 

Số: 04 /BC-NIAD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Hà Nội, ngày  23  tháng 03 năm 2021 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ  
MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực 

PHẦN I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH 

1. Thực hiện chỉ tiêu HĐQT giao 
Chỉ tiêu  

Lợi nhuận trước thuế 
Kế hoạch LNTT 

(Trđ)  
Thực hiện (Trđ) 

Tỷ lệ thực hiện 
so với KH 

Năm 2020 38,000 41,765 109.91% 

2. Một số chỉ tiêu cơ bản khác  

Chỉ tiêu  Đơn vị tính 31/12/2020 31/12/2019 
Tăng/giảm 

so với 
31/12/2019 

Tổng tài sản Triệu đồng 852,407 1,187,306 -28.21% 

Vốn điều lệ  Triệu đồng 480,060 480,060 0 

Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 477,053 489,034 -2.45% 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020 

1. Đầu tư tài chính 

1.1. Đầu tư cổ phiếu 

1.2. Đầu tư tiền gửi 

1.3. Đầu tư trái phiếu 

2. Kinh doanh Bất động sản: 

2.1. Dự án 508 

2.2. Dự án Nam An Khánh 

3. Cho thuê và kinh doanh tài sản 

3.1. Cho thuê ô tô 

3.2. Cho thuê tài sản khác 

3.3. Kinh doanh thiết bị văn phòng 

4. Dịch vụ quản lý tòa nhà 

5. Các dịch vụ khác 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ 

1. Công tác Đảng 

2. Hoạt động Công đoàn 

3. Hoạt động Đoàn thanh niên 
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IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ NĂM 2020 

TT Số VB Ngày BH Tên văn bản Kết quả thực hiện 

1 19/2020/NQ-
ĐHĐCĐ 

22/6/2020 
Nghị quyết của ĐHĐCĐ 
tại ĐHCĐ thường niên 
2020 

1. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều 
hành Công ty nỗ lực hoàn thành 
kế hoạch kinh doanh với kết quả 
lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 
41,765 triệu đồng đạt 109.91% 
kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ 
giao. 
2. Phân chia lợi nhuận sau thuế 
năm 2019, trích lập các quỹ. 
3. Thực hiện chi trả cổ tức năm 
2019 với tỷ lệ 7,5% bằng tiền 
mặt với tổng số tiền 30,651 tỷ 
đồng/30,752 tỷ đồng (sau khi đã 
trừ 5% thuế TNCN), còn 107trđ 
chưa thannh toán do không liên 
hệ được. 
4. Thực hiện chi trả thù lao Hội 
đồng quản trị, Ban kiểm soát 
năm 2020 theo đúng hạn mức 
được Đại hội đồng cổ đông 
thông qua. 
5. Lựa chọn Công ty TNHH 
Hãng kiểm toán AASC thực hiện 
kiểm toán báo cáo tài chính năm 
2020 của NIAD. 

PHẦN II: MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG 2021 

I. Kế hoạch kinh doanh năm 2021: 

- Được sự phê duyệt của Hội đồng quản trị, Công ty phấn đấu thực hiện kế 
hoạch kinh doanh 2021 với lợi nhuận trước thuế: 41 tỷ đồng. 

- Căn cứ theo tình hình kinh doanh thực tế, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy 
quyền Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh (nếu có). 

II. Phương hướng: 

1. Đầu tư: 

- Lựa chọn các kênh đầu tư, sử dụng vốn hiệu quả nhất vào các khoản đầu tư an 
toàn;  

- Quản lý tốt phần vốn đã đầu tư góp vốn, liên doanh liên kết. 

2. Dịch vụ:  

- Tận dụng cơ hội đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ đã và đang hoạt động 
(Dịch vụ cho thuê xe ô tô; Dịch vụ cho thuê máy ATM, STM; Dịch vụ cung cấp 
xe ô tô; Dịch vụ quản lý tòa nhà; Dịch vụ cho thuê lại lao động; Dịch vụ bảo 
vệ…), đặc biệt chú trọng phát triển các dịch vụ đến khách hàng ngoài hệ thống 
BIDV. 
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- Chú trọng phát triển sản phẩm mới: Cung các thiết bị tin học (core, 
switch, máy chủ), phần mềm có giá trị khác và vận chuyển tiền (xe chở tiền, tiếp 
quỹ, bảo vệ…); 

- Tiếp tục quyết liệt xử lý dự án bất động sản phục vụ cán bộ BIDV (Dự 
án 508); tìm kiếm và đầu tư vào các dự án BĐS văn phòng cho Ngân hàng thuê 
làm trụ sở giao dịch; Chuyển đổi quy hoạch dự án Nam An Khánh CT2, CT7. 

3. Phấn đấu trả cổ tức năm 2021 cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 
12 tháng tại BIDV từ 1% đến 2%. 

III. Giải pháp 

1. Hội đồng quản trị 

- Chỉ đạo sát sao các hoạt động kinh doanh của Công ty; 

- Đưa ra các giải pháp, ý tưởng mở rộng hoặc nâng cao hiệu quả kinh doanh 
của Công ty. 

2. Ban điều hành 

- Bám sát các chỉ đạo của HĐQT, triển khai và nâng cao hiệu quả từng hoạt 
động nghiệp vụ; 

- Linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành các đơn vị phòng ban, kịp thời khuyến 
khích, điều chỉnh khi cần thiết. 

- Tìm kiếm các dự án mới an toàn, hiệu quả mở rộng hoạt động kinh doanh 
của Công ty; 

- Tập trung xử lý dứt điểm những khó khăn tồn đọng về dự án Bất động sản 
508. 

3. Các phòng/đơn vị/chi nhánh trực thuộc Công ty 

- Tập trung, bám sát, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu/nhiệm vụ được giao; 

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 
của Công ty; 

- Tìm kiếm và đề xuất các dự án/nghiệp vụ mới cho Công ty. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và mục tiêu, phương hướng 
năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực, Tổng giám đốc 
báo cáo Đại hội đồng cổ đông! 

 

Nơi nhận: 

- Như đề gửi; 
- Ban điều hành; 
- Lưu: VT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 
 
 
  
 
 

Hà Trung Nghĩa 

 


