
Trang 1/3 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC 

Số: 11/BC-HĐQT  

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

Hà Nội, ngày  23  tháng  3   năm 2021   
 

 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC 
Năm 2020 

I / KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 
ĐÔNG 

 Căn cứ Nghị quyết số 19/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2020 của Đại hội 
đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện: 

1. Chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai và 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 và chi trả cổ tức 
năm 2019 với tỷ lệ 7,5% bằng tiền mặt. 

3. 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. 

4. Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo 
cáo tài chính năm 2020 của NIAD. 

 II / HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Các cuộc họp của HĐQT và công tác quản trị, định hướng, chỉ đạo 
hoạt động của Công ty: 

Hội đồng quản trị đã tiến hành 01 phiên họp trực tiếp và 11 đợt xin ý kiến 
các thành viên HĐQT, ban hành 08 nghị quyết và 04 quyết định để quyết nghị 
các vấn đề chính liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền phê 
duyệt của HĐQT, cụ thể: 

TT Ngày họp Nội dung 
TV HĐQT 
tham gia 

1 15-01-20 
Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị v/v bổ nhiệm 
Kế toán trưởng, nâng lương vị trí của TGĐ và xét hưởng 
phụ cấp thâm niên vượt khung của PTGĐ Tiến 

5/5 

2 12-02-20 
Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị v/v xếp 
lương đối với bà Phùng Thị Loan 

5/5 

3 27-02-20 

Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị v/v thuê mặt 
bằng văn phòng tại 263 Cầu Giấy 24 năm và phê duyệt 
chủ trương phối hợp các đơn vị liên quan lập phương án 
mua tài sản bảo đảm để ĐTXD Viện ĐT và Nghiên cứu 
BIDV kết hợp thu hồi vốn góp tại dự án 508 

5/5 
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TT Ngày họp Nội dung 
TV HĐQT 
tham gia 

4 06-04-20 
Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị v/v quyết 
toán quỹ thu nhập 2019 và chi trợ cấp hưu đối với bà 
Đinh Thị Mão 

5/5 

5 08-05-20 
Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị v/v kế hoạch 
mua cổ phiếu quỹ năm 2020 

5/5 

6 15-05-20 

Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/5/2020 gồm các 
nội dung: 
- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 của TGĐ; 
- Báo cáo quản trị Công ty 2019 của HĐQT; 
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám 
sát tình hình thực hiện KHKD năm 2019; 
- Giao Kế hoạch kinh doanh năm 2020; 
- Giao đơn giá tiền lương 2020; 
- Phân chia lợi nhuận sau thuế 2019; 
- Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020; 
- Tờ trình mua lại CP của Public Bank VN; 
- Báo cáo hoạt động Công ty Quý 1/2020 của TGĐ. 

5/5 

7 01-06-20 
Biên bản họp Hội đồng quản trị v/v thành lập Văn phòng 
đại diện NIAD tại Thái Nguyên 

5/5 

8 26-06-20 
Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị v/v bổ 
nhiệm lại PTGĐ Thân Ngọc Dương 

5/5 

9 22-07-20 
Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị v/v lựa chọn 
đơn vị BCTC NIAD năm 2020 

5/5 

10 10-08-20 
Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị v/v xét 
hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với TGĐ 

5/5 

11 30-10-20 
Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị v/v mua lại 
phần vốn góp của 05 trường hợp đặc biệt 

5/5 

12 14-12-20 

Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị v/v mua lại 
phần vốn góp của ông Ngô Thanh Tùng (CĐCS BIDV 
Kiên Giang) và ông Ngô Văn Hùng (CĐCS BIDV Phú 
Thọ) 

5/5 

2. Các văn bản chỉ đạo của HĐQT ban hành trong năm 2020: 

2.1. Nghị quyết 

TT Số Nghị quyết 
Ngày  

ban hành 
Nội dung 

1 
01/2020/NQ-

HĐQT 
06-04-20 

Nghị quyết v/v quyết toán quỹ thu nhập năm 2019 
của CTCP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực 

2 
02/2020/NQ-

HĐQT 
08-05-20 

Nghị quyết v/v kế hoạch mua lại cổ phần NIAD năm 
2020 

3 
03/2020/NQ-

HĐQT 
12-05-20 Nghị quyết v/v giao kế hoạch kinh doanh năm 2020 

4 
04/2020/NQ-

HĐQT 
12-05-20 Nghị quyết phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2020  
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5 
05/2020/NQ-

HĐQT 
12-05-20 

Nghị quyết v/v mua lại cổ phần của CĐCS Public 
Bank Việt Nam 

6 
06/2020/NQ-

HĐQT 
22-07-20 Nghị quyết v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài 

chính của NIAD năm 2020 

7 
07/2020/NQ-

HĐQT 
30-10-20 Nghị quyết v/v mua lại phần vốn góp của 05 trường 

hợp đặc biệt 

8 
8/2020/NQ-

HĐQT 
14-12-20 

Nghị quyết v/v mua lại phần vốn góp của ông Ngô 
Thanh Tùng (CĐCS BIDV Kiên Giang) và ông Ngô 
Văn Hùng (CĐCS BIDV Phú Thọ) 

2.2. Quyết định: 

TT Số Quyết định 
Ngày 

ban hành 
Nội dung 

1 
10/2020/QĐ-

HĐQT 
01-06-20 

Quyết định v/v lập Văn phòng đại diện NIAD tại 
Thái Nguyên 

2 
11/2020/QĐ-

HĐQT 
01-06-20 

Quyết định v/v bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng 
đại diện NIAD tại Thái Nguyên (ông Đỗ Sỹ Tiến) 

3 
12/2020/QĐ-

HĐQT 
12-06-20 

Quyết định v/v triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 
năm 2020 

4 12a/QĐ-HĐQT 26-06-20 
Quyết định v/v bổ nhiệm lại PTGĐ Thân Ngọc 
Dương (1/7/2020-30/6/2025) 

3. Công tác phối hợp với Ban Kiểm soát và quan hệ với cổ đông: 

HĐQT đã mời BKS tham dự các phiên họp HĐQT và cho ý kiến tham gia 
đối với các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty. HĐQT đã chỉ đạo 
Ban điều hành ghi nhận và hoàn thiện các nội dung theo như kiến nghị và đề 
xuất của Ban kiểm soát. 

 Trong mối quan hệ với cổ đông, người góp vốn, Hội đồng quản trị cung cấp 
thông tin và giải đáp các ý kiến về hoạt động của Công ty trước, trong và sau 
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020; Thực hiện công bố thông tin định kỳ 
(Báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính…) và các thông tin bất thường trên 
website nganluc.vn của Công ty. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Trần Xuân Hoàng 

 


