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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN LỰC 

Số:  09/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 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021 
 

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Ngân Lực 
  

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực (NIAD); 
Căn cứ hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, 

 Hội đồng quản trị NIAD báo cáo đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 
2016-2021 cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG: 

 Trong 05 năm 2016-2021, Hội đồng quản trị NIAD đã chỉ đạo sát sao và 
tạo điều kiện để Ban điều hành NIAD triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại 
hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua, đưa Công ty ngày một phát triển, 
mở rộng hơn. 
1. Thực hiện các chỉ tiêu tài chính và kết quả thực hiện 05 năm (2016-2021) 

         (Đơn vị: Triệu đồng) 

TT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020 

1 TỔNG TÀI SẢN 2,612,942 1,294,483 1,017,858 1,187,306 852,407 

2 VỐN CHỦ SỞ HỮU 472,888 464,220 462,851 489,034 477,052 

3 TỔNG DOANH THU 391,871 296,550 183,507 242,567 706,530 

a 
Doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ 

276,169 181,697 141,517 208,244 666,222 

b 
Doanh thu hoạt động 
tài chính 

115,671 113,101 35,276 32,751 31,077 

c Thu nhập khác 31 1,752 6,714 1,572 8,984 

4 
LỢI NHUẬN 
TRƯỚC THUẾ 

41,377 42,295 42,831 47,504 41,765 

5 
LỢI NHUẬN SAU 
THUẾ 

32,397 32,042 33,323 37,462 33,110 

6 
CHỈ TIÊU KẾ 
HOẠCH KINH 
DOANH 

35,000 36,552 42,000 45,000 38,000 

7 THỰC HIỆN KHKD 41,377 42,295 42,831 47,504 41,765 

8 
TỶ LỆ THỰC HIỆN 
KẾ HOẠCH 

117.77% 116% 101,98% 105,56% 109.91% 

9 TỶ LỆ CỔ TỨC  7.56% 7.33% 8% 7.5% 7% 
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2. Thực hiện đúng phương án phân chia lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ 
và chi trả cổ tức hàng năm. 

3. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hàng năm theo 
đúng hạn mức được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng năm là Công ty TNHH Hãng kiểm toán 
AASC. 

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT 

1. Về tổ chức của Hội đồng quản trị: 

 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 05 người, cụ thể: 

- Ông Trần Xuân Hoàng - Thành viên HĐQT BIDV - Chủ tịch HĐQT từ 
26/4/2016 đến nay; 

- Ông Hà Trung Nghĩa - Tổng giám đốc NIAD - Thành viên HĐQT - từ 
26/4/2016 đến nay; 

- Ông Phan Huy Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn BIDV - 
Thành viên HĐQT từ 26/4/2016 đến nay; 

- Bà Nguyễn Thị Anh Nga - Phó giám đốc Ban Pháp chế BIDV - Thành 
viên HĐQT từ 24/3/2018 đến nay; 

- Bà Dương Thị Oanh - Phó Giám đốc BIDV Hà Nội - Thành viên HĐQT 
từ 24/3/2018 đến nay. 

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân 
công phù hợp với Điều lệ Công ty quy định, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có 
nhiều đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Hội đồng quản trị thực hiện họp định kỳ theo quy định của Điều lệ và quy 
chế tổ chức của Hội đồng quản trị. Các phiên họp Hội đồng quản trị đều mời 
Ban kiểm soát tham dự. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp, nghiên 
cứu tài liệu với tinh thần trách nhiệm cao, có những đóng góp tích cực cho việc 
định hướng, giám sát và chỉ đạo Công ty. Ngoài ra, để chỉ đạo kịp thời và nhanh 
chóng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, 
Công ty đã xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.  

 Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 12 phiên họp trực tiếp và 84 đợt xin 
ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị, đã ban hành 75 nghị quyết và 40 quyết 
định để quyết nghị các vấn đề chính liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc 
thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị trong 05 năm 2016-2021. 

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty: 

 Hội đồng quản trị Công ty luôn chỉ đạo sát sao các hoạt động kinh doanh 
của Công ty; tích cực hỗ trợ Công ty giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình hoạt động kinh doanh; Đưa ra các giải pháp, ý tưởng mở rộng và nâng cao 
hiệu quả kinh doanh của Công ty. Đặc biệt, Hội đồng quản trị rất quan tâm, định 
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hướng xây dựng kế hoạch dài hạn đưa Công ty ngày càng phát triển, bền vững 
hơn đảm bảo quyền lợi của các cổ đông góp vốn, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo 
Công ty xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2018-2023, tầm nhìn đến 
2030 để có căn cứ bám sát thực hiện theo đúng chiến lược đã vạch ra. 

 Nhìn chung, Ban Điều hành Công ty đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều 
lệ Công ty, Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Công ty và 
các quy định hiện hành của pháp luật, luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề 
ra hàng năm, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt 
động kinh doanh của Công ty. 

 Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 
2016-2021. 

 Kính trình Đại hội! 

 
 

Nơi nhận:                                       
- Như trên;                                                                    
- Lưu: TK HĐQT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 

Trần Xuân Hoàng 
 


