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BBÁÁOO  CCÁÁOO  TTỔỔNNGG  KKẾẾTT  HHOOẠẠTT  ĐĐỘỘNNGG  NNĂĂMM  22001122 
PPHHƯƯƠƠNNGG  HHƯƯỚỚNNGG  &&  MMỤỤCC  TTIIÊÊUU  HHOOẠẠTT  ĐĐỘỘNNGG  NNĂĂMM  22001133 

Phần thứ nhất:    TTỔỔNNGG  KKẾẾTT  HHOOẠẠTT  ĐĐỘỘNNGG  NNĂĂMM  22001122 

I. ĐĐẶẶCC  ĐĐIIỂỂMM  MMÔÔII  TTRRƯƯỜỜNNGG  KKIINNHH  DDOOAANNHH  NNĂĂMM  22001122 

1. Thị trường và Kinh tế thế giới: 
 Các nước có nền kinh tế lớn (Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Nga..) đồng loại bầu cử nguyên thủ quốc gia, tranh 

chấp chủ quyền lãnh thổ tiếp tục gia tăng ẩn chứa nguy cơ lớn về chiến tranh xung đột. 

 Suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính vẫn lan rộng, nhiều ngân hàng quốc tế vướng vào pháp lý,  phần 
lớn chính sách kinh tế quốc gia đều tập trung vào kích cầu (giảm lãi suất, bơm thêm tiền). Kinh tế Mỹ bắt 
đầu hồi phục, trong khi khối Euro ngày càng rơi vào khủng hoảng nợ, Đức và Pháp bắt đầu bộc lộ khó khăn 
do sản xuất suy giảm và nợ gia tăng.  

 Nhìn chung, tình hình kinh tế toàn cầu năm 2012 vẫn là màu xám. Châu Á vốn là động lực tăng trưởng của 
thế giới cũng gặp nhiều khó khăn với xuất khẩu suy giảm. Các nước Mỹ Latinh cũng bị ảnh hưởng nhiều từ 
Mỹ và eurozone. Kinh tế toàn cầu tăng trưởng 2,5%, tỷ lệ lạm phát lên tới 11,4%, tỷ lệ thất nghiệp là 14%.  
Cả cung và cầu trên toàn cầu liên tục suy giảm với sự trì trệ của những “đầu tàu” như Mỹ, Trung Quốc, 
Nhật, Đức. Mặc dù đã có một vài tín hiệu khởi sắc trong quý IV nhưng sự phục hồi được xem là vẫn rất 
mong manh. 

 Đồng Usd vẫn duy trì được vai trò vị trí trong hệ thống tiền tệ thế giới, tỷ lệ dự trữ USD toàn cầu lên cao 
nhất kể từ 2010. Đồng Euro suy yếu và giảm (-1,5%) giá so với Usd. Dòng tiền dịch chuyển mạnh từ cổ 
phiếu sang trái phiếu. 

 

 
 
2. Tại Việt Nam:  

 Chiến lược kiểm soát chặt chẽ tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, kềm chế lạm phát được duy trì. CPI chỉ tăng 6,81% 
so với cuối năm 2011, cao nhất vào tháng 9 với mức tăng 2,20%, chủ yếu do tác động của nhóm thuốc và dịch 
vụ y tế và nhóm giáo dục. Việc tăng lương cơ bản, giãn, giảm thuế GTGT cho doanh nghiệp, nâng mức thu nhập 
chịu thuế trong điều kiện ngân sách thâm hụt, giảm 50% tiền thuê đất phải nộp năm 2012, gia hạn 9 tháng thời 
gian nộp thuế đối với thuế TNDN từ năm 2011 trở về trước…thể hiện những cố gắng và quyết tâm của Chính 
phủ trong việc vực dậy nền kinh tế và điều hành kinh tế vĩ mô 

 Năm 2012 đã xuất siêu 284 triệu USD (nhưng chủ yếu do tăng gia công nhóm FDI, giảm nhập khẩu MMTB và 
tăng kiều hối) và dự trữ Usd quốc gia tăng thành 23 triệu. Tổng vốn đầu tư giảm, mức tồn kho tăng, lợi nhuận 
giảm, số lượng doanh nghiệp giải thể tăng đột biến, yêu cầu tái cấu trúc nền kinh tế và khối doanh nghiệp nhà 
nước ngày càng trở nên cấp thiết. Chứng khoán, ngân hàng và bất động sản đã qua thời hoàng kim và thực sự 
bước vào giai đoạn cực kỳ khó khăn. Nợ xấu, nợ khó đòi, nợ dây dưa trong lĩnh vực bất động sản đã ảnh hưởng 
sâu sắc đến hệ thống ngân hàng. Chỉ số GDP của Việt Nam vẫn tăng trưởng 5,03% dù thấp hơn chỉ tiêu (tuy 



 

 

Báo cáo Tổng Kết Hoạt Động Năm 2012 và Mục Tiêu Kế Hoạch Năm 2013         Trang    2 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG 
 Địa chỉ:                  414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM. 
 Điện thoại:             (08) 39737277 – 39737278         Fax:  (08) 39737276 - 39737279 
 Website:                  http://www.tandaihungplastic.com  Email:  daihungplastic@hcm.vnn.vn 

nhiên các tổ chức và chuyên gia quản lý vĩ mô đều chưa đưa ra số liệu và phân tích khách quan chỉ số GNP), 
công nợ nước ngoài đã lên mức hơn 60 tỷ Usd, thực trạng kinh tế nội địa vẫn rất khó khăn và trì trệ. 

 Nhìn chung Tỷ giá Usd và Euro so với Vnđ khá ổn định, tỷ giá Usd/Vnđ giảm (-0,5%) so với đầu kỳ; Euro/Vnđ 
giảm đến (-2,5%) so với đầu kỳ, giá trị Vnđ được cải thiện, nhưng cũng chưa tạo động lực & khuyến khích xuất 
khẩu. Khung lãi suất huy động giảm từ 14% chỉ còn 8% vào cuối tháng 12 nhưng lãi suất cho vay vẫn còn ở 
mức cao, tăng trưởng tín dụng thấp và tình trạng đọng vốn trong ngân hàng vẫn chưa chuyển biến. Giá vàng tăng 
cao (do giá vàng thế giới và do các nguồn cầu nội đia tăng mạnh). 

 
 
 

II. KKHHÓÓ  KKHHĂĂNN  VVÀÀ  TTHHUUẬẬNN  LLỢỢII 

1. Khó khăn: 
 Do đặc thù của ngành nhựa phải nhập khẩu hầu hết nguyên phụ liệu, giá nguyên liệu chịu tác động lớn và 

trực tiếp của biến động cung cầu và đầu cơ, giá nguyên liệu tăng mạnh trong quý 1, giảm mạnh đầu quý 2, 
rồi tăng nhẹ dần đến cuối năm.  

 
 Sau 05 năm gia nhập WTO, ngành nhựa Việt Nam phải tiếp tục đương đầu với những cạnh tranh khốc liệt, 

ngày càng nhiều chiêu thức bảo hộ dưới dạng các “rào cản kỹ thuật”. 

 Thị trường xuất khẩu của công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, diễn ra sự cạnh tranh quyết liệt về kiểu dáng 
& chất lượng sản phẩm và dịch vụ,  đặc biệt là về giá bán để chiếm lĩnh thị phần. Các khách hàng đều có 
những khó khăn nhất định, ẩn chứa rủi ro trong thanh toán. 

 Tất cả chi phí đầu vào của sản xuất đều tiếp tục tăng (chi phí nhân công tăng +20%, giá xăng dầu tăng 
+11,3%, vận chuyển tăng +7%, điện tăng +10%), giá vốn hàng bán bao bì đã tăng hơn +2% so với năm 
2011 dù công ty đã nỗ lực loại bỏ lãng phí và tiết kiệm các chi phí hoạt động. 

 
2. Thuận lợi: 

 Công ty có Thương hiệu và hình ảnh mạnh, được khách hàng xuất khẩu (đặc biệt là châu Âu) nhận biết. 

 Các khách hàng chủ lực và truyền thống tuy gặp khó khăn nhưng phần lớn vẫn đặt hàng liên tục, công ty có 
hệ thống vệ tinh lớn và hợp tác hiệu quả. 

 Khả năng tài chính mạnh, cho phép tồn kho nguyên liệu khối lượng lớn, hạn chế được tác động của tăng 
giảm đột biến của giá nguyên liệu. 

 Duy trì được đội ngũ cán bộ và công nhân nòng cốt có tâm huyết, trách nhiệm, năng lực và trung thành. 
 

Giá (Usd/mt)  PP  HDPE  LDPE  LLDPE 

Giá đầu năm  1,303   1,325   1,323  1,190 

Giá cuối năm  1,449   1,402   1,401  1,365 

Tăng  11.2%  5.8%  5.9%  14.7% 

Biểu đồ CPI theo các tháng từ 2010-2012
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III. KKẾẾTT  QQUUẢẢ  TTHHỰỰCC  HHIIỆỆNN  CCÁÁCC  MMỤỤCC  TTIIÊÊUU  SSXXKKDD  CCHHỦỦ  YYẾẾUU  NNĂĂMM  22001122 
Tiêu chí  Chỉ tiêu 2012 Thực hiện So sánh 

Tổng sản lượng bao bì (tấn): 8,000 8,900 Đạt 111,25% chỉ tiêu 
Trong đó xuất khẩu: ≥ 65% 67,5% Đạt 103,85% chỉ tiêu 
Tổng doanh thu (tỷ đồng): 600,5  
Tổng doanh thu bao bì (tỷ đồng): 450 477,4 Đạt 106,00% chỉ tiêu 
Tổng lợi nhuận trước thuế (ước-tỷ đồng): 38 30,7 Đạt 81,00% chỉ tiêu 
Tổng lợi nhuận sau thuế (ước-tỷ đồng): 27,4  

Ghi chú: 
 Trong quý IV-2012, HĐQT công ty đã quyết định chấp nhận giảm giá 7,881,556,805 đồng để kết 

toán dứt điểm tồn đọng từ những năm trước và trích dự phòng nợ khó đòi 1,536,939,213 đồng, nếu 
không giảm trừ 2 khoản này là 9,418,496,018 đồng thì công ty đã có thể đạt 105,8% chỉ tiêu lợi 
nhuận trước thuế. 

 Số liệu chính thức và chi tiết sẽ được thể hiện trong các báo cáo tài chính 2012 sau khi kiểm toán. 

Trong năm 2012, Công Ty Cố Phần Nhựa Tân Đại Hưng đã được: 
1) Bộ Công Thương xét tặng danh hiệu  “Doanh Nghiệp Xuất Khẩu Uy Tín” năm 2011 (đạt liên 

tục từ năm 2003 đến nay).  
2) Danh hiệu “Nhà Cung cấp chất lượng năm 2012”. 
3) Các Khách hàng tổ chức 6 lần đánh giá đạt tiêu chuẩn nhà cung cấp. 

 

CÁC KẾT QUẢ QUAN TRỌNG KHÁC : 
1) Tăng 30% khối lượng sử dụng nguyên liệu tái chế so với năm 2011. 
2) Tỷ lệ phế liệu/Tổng sản lượng: 4,7% (nếu trừ đi thanh lý tồn kho cũ sẽ là 4,36%, tuy vẫn cao 

hơn năm 2011 là 0,24%, nhưng thấp hơn chỉ tiêu của năm 2012 là 4,5%) . 
3) Giảm -32,5% chi phí vật tư kỹ thuật sản xuất so với năm 2011. 
4) Giảm -5% hao hụt truyền tải điện nội bộ so với năm 2011. 
5) Tổng thu nhập của người lao động tăng hơn 20% so với năm 2011. 

 
 

IV. TTÓÓMM  LLƯƯỢỢCC  HHOOẠẠTT  ĐĐỘỘNNGG  ĐĐIIỀỀUU  HHÀÀNNHH  NNĂĂMM  22001122 

1. Họat động tiếp thị & bán hàng: 
1.1. Thực hiện quảng bá trên website của VCCI, Thương hiệu mạnh; các cẩm nang danh bạ của: VCCI, Bộ Công 

thương, Trang Vàng (Yellow Page), Báo Đầu Tư, Báo Đầu tư chứng khoán, Báo Doanh Nghiệp & Thương Hiệu, 
các đặc san chuyên ngành của Hiệp hội Nhựa Việt Nam. 

1.2. Tiếp đón nhiều khách hàng tiềm năng đến làm việc và tham quan nhà máy qua đó nắm bắt thông tin hữu ích về 
sản phẩm, khách hàng, thị trường và đối thủ cạnh tranh, làm cơ sở thực thi chiến lược tiếp thị sản phẩm phù hợp 
để tối đa hóa lợi nhuận.  

1.3. Phát triển thêm 04 khách hàng xuất khẩu và 05 khách hàng nội địa mới, có 05 % khách hàng xuất khẩu tăng sản 
lượng và doanh thu so với 2011; có 08 % khách hàng tăng sản lượng và doanh thu nội địa so với 2011. 

1.4. Đàm phán, chào giá cạnh tranh trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng, thuyết phục được khách hàng chấp nhận giá 
bán và phương thức thanh toán theo hướng có lợi và khả thi cho cả 2 bên. Đảm bảo thủ tục và qui trình họat 
động giao nhận xuất nhập khẩu, tiết kiệm được chi phí 

1.5. Sản lượng bao bì tiêu thụ năm 2012: 8,900 tấn (vượt +11,2% chỉ tiêu 2012), trong đó: 
 Xuất khẩu 67,5%  
 Nội địa đạt 32,5% 

 
 

1.6. Cơ cấu sản phẩm bao bì tiêu thụ năm 2012: 
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1.7. Cơ cấu doanh thu năm 2012:  
 Xuất khẩu 73,9% tổng doanh số (DS XK giảm 9,5% so với 2011).   
 Nội địa: 26,3% tổng doanh số (DS nội địa tăng 12,2% so với 2011). 

1.8. Trừ quý 1/2012, hoạt động tiếp thị mang đến nhiều đơn đặt hàng đáp ứng vượt yêu cầu khai thác năng lực sản 
xuất suất cơ hữu của nhà máy và làm cơ sở phát triển mạnh hệ thống gia công, vượt các chỉ tiêu sản lượng doanh 
thu năm 2012. 

Nhận định & đánh giá: 

 Thị trường xuất khẩu ảm đạm, một số khách hàng giảm lượng đặt hàng, khó tìm kiếm được đúng & đủ đơn hàng 
theo chỉ tiêu, cơ cấu sản phẩm và gối đầu mặc dù chấp nhận giá thật cạnh tranh, cá biệt, có khách hàng đơn 
phương hủy bỏ một số đơn hàng, gây ra khó khăn đột biến về sản xuất, tồn kho, cần phòng tránh hiện tượng này 
tái diễn. Những điểm sáng là bao shooping xuất khẩu vẫn tăng, xuất khẩu vải ĐKT sang Canada tăng mạnh bù 
một phần cho xuất khẩu qua Mỹ sút giảm, đã tìm được đơn hàng bao shopping Non-woven. Thị trường nội địa 
tuy còn rộng, sản lượng nội địa đã tăng nhưng cũng không bù được cho xuất khẩu, do những hạn chế của năng 
lực in gia công (chủ yếu vì sự cố chất lượng in của các cơ sở gia công, phải chờ xử lý, sản xuất bù).  

 Nhìn chung, CBNV phòng kinh doanh cung ứng đã thể hiện khá tốt vai trò chức năng, cố gắng lớn trong nắm 
bắt thông tin thị trường và tiếp cận khách hàng, tìm kiếm đơn hàng, đàm phán chào giá, cải tiến phương thức 
thanh toán, phối hợp mật thiết phòng kế hoạch điều độ sản xuất, chọn lựa hãng tàu để  tiết kiệm thời gian và chi 
phí, chủ động trong mua các loại phụ liệu vật tư, phối hợp tốt với  Phòng công nghệ QA trong lựa chọn xác định 
các định lượng TSKT sản phẩm, xử lý các vấn đề về chất lượng….góp phần quan trọng đối với kết quả hoạt 
động của công ty, nhóm kinh doanh nội địa đã nỗ lực tìm kiếm thêm nhiều đơn hàng trong năm 2012. 

2. Họat động cung ứng và gia công chỉ, quai, in OPP: 

2.1. Thị giá nguyên & phụ liệu được thường xuyên theo dõi cập nhật, quyết định mua và tồn kho hợp lý theo đơn 
hàng và định mức, hạn chế được những tác động do đột biến thị giá, góp phần kiểm soát chi phí sản xuất và giá 
thành. Đã tìm được nhà cung cấp PP2 với giá cả, chất lượng khá ổn định. 

NNHHAAÄÄPP  KKHHAAÅÅUU  NNGGUUYYEEÂÂNN  LLIIEEÄÄUU  22001122   
 Loại  SLöôïng (kg) Giaù mua (USD) Ñôn giaù mua BQ
 PPKS           2,683,250               3,634,618            1.355  
 PPtr              534,750                  821,618            1.536  
 LLDPE                49,500                    65,093            1.315  
 HDPE                54,000                    70,740            1.310  

 

 

 

 

2.2. Họat động mua, gia công vật tư kỹ thuật bên ngòai cũng đã cung cấp kịp thời yêu cầu, tìm thêm nhà cung cấp 
cạnh tranh, cập nhật tình hình để so sánh và đàm phán giá hiệu quả. 
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Cung ứng Nhiên liệu, phụ gia, vật tư kỹ thuật và sản xuất 2012 
 Số lần Số nhà cung cấp  TS chi tiết   TS chi phí   
Nhiên liệu           34                               6              77,639           1,897,346,328  
Phụ gia         123                             33            253,880           4,978,002,983  
Vật tư phụ tùng MMTB      1,556                           169            194,786           3,079,273,133  
Gia công VTPT           72                             22                   540              327,985,583  
Vật tư sản xuất           34                           152                9,992              218,016,150  
Cộng 2012      1,819                           382            536,837         10,500,624,176  

2.3. Tiếp tục phát triển hệ thống vệ tinh gia công sản xuất (mở rộng nguồn gia công vải, khối lượng gia công may 
bao shopping tăng hơn 8,6% số lượng so với 2011), góp phần rất quan trọng đối với tăng sản lượng tiêu thụ và 
hiệu quả hoạt động, đáp ứng được những lịch giao hàng nhanh. 

Nhận định & đánh giá: 
 Đã tìm được nguồn cung cấp PP2với chất lượng ổn định và giá cả phù hợp, vượt qua nhiều khó khăn khi tiếp 

cận, kể cả thất bại; chưa tìm ra nguồn cung cấp PP2 hiệu quả cho sản xuất bao lưới (xuất khẩu). 
 Hoạt động gia công chỉ/đai, vải và in OPP đã thể hiện năng động linh hoạt đáp ứng được nhu cầu từng thời 
điểm, đã gắn liền trách nhiệm của kéo chỉ và dệt đai, cơ chế kiểm soát chất lượng (banh & kiểm tra cuộn, tập 
hợp phế ngoài định mức, bù đổi trọng lượng quai..) và chế tài đã vào nề nếp và có sự đồng thuận của các đơn vị 
gia công; tỷ trọng tổng số cuộn vải gia công vượt dung sai thấp hơn so với 2011 nhưng chất lượng vải của 1 số 
cơ sở vẫn chưa ổn định, phế nhiều do chậm cải tiến dù công ty đã hỗ trợ và hướng dẫn. Những tháng cuối năm, 
chất lượng in OPP trở thành vấn đề nghiêm trọng cho sản xuất và giao hàng xuất khẩu của công ty (dù trách 
nhiệm hoàn toàn thuộc đơn vị gia công). 

 Tuy đã giảm 1 nhân viên, nhưng tổ cung ứng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ yêu cầu; cần cải tiến thống kê làm cơ 
sở chủ động giám sát & kiểm tra & so sánh & quyết định về giá cả & chất lượng & nhà cung cấp các loại phụ 
gia, vật tư, gia công linh kiện phụ tùng, vẫn còn những phàn nàn về thời gian và chất lượng cung cấp VTKT và 
gia công; cần cải tiến việc phân công nhân viên để phát huy hết khả năng nguồn nhân lực; cần liên kết chặt hơn 
nữa giữa với Phòng KHĐĐ và Phòng CNQA trong kiểm soát chất lượng xuất nhập tồn các loại phụ liệu, xử lý 
tận dụng nhanh, phòng tránh tồn kho không hiệu quả. 

3. Họat động Công nghệ, Nghiên cứu phát triển (R&D): 
3.1. Họat động tạo mẫu được chú trọng để đáp ứng thị hiếu khách hàng, chào hàng và duyệt đơn hàng, định chuẩn 

cho sản xuất và gia công. Bắt đầu triển khai nhóm sản phẩm bao shopping từ vải không dệt. 
3.2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ xác lập các thông số kỹ thuật sản phẩm, thông số vận hành các máy móc thiết bị làm cơ 

sở để kiểm soát định lượng, chất lượng và năng suất. 
3.3. Bảo đảm kiểm sóat chất lượng nguyên liệu đầu vào, phối hợp tổ chức 6 lần đánh giá chất lượng nhà cung cấp 

(do khách hàng chỉ định đơn vị đánh giá độc lập).  
3.4. Nghiên cứu, sử dụng nguyên liệu phụ gia trong hỗn hợp nguyên liệu đạt hiệu quả cao, tận dụng các loại phế liệu 

nội bộ, tiết kiệm lớn chi phí nguyên phụ liệu mà vẫn bảo đảm chất lượng của từng loại phẩm/đơn hàng.  
 

Nhận định & đánh giá: 

 Vai trò vị trí của hoạt động công nghệ đã ngày càng rõ nét trong hoạt động sản xuất, cùng với PX1 và PX2 đã cố 
gắng sử dụng các loại PP2 và phế xay, tiết kiệm khá lớn chi phí nguyên liệu sản xuất, CBNV phòng công nghệ 
chuyển biến mạnh về khả năng chuyên môn, thái độ trách nhiệm và phong cách làm việc. 

 Tuy nhiên, phòng công nghệ cần thể hiện tốt hơn vai trò tham mưu thay đổi một số thiết bị máy móc cũ, tiêu hao 
điện năng cao, năng suất thấp; trong phân tích sản phẩm cạnh tranh chưa chủ động đề xuất thay đổi và áp dụng 
hiệu quả theo hướng cải tiến làm giảm chi phí sản xuất và tăng sản lượng; chưa chủ động hướng dẫn và giám sát 
qui trình sản xuất; việc thiết lập các TSKT còn một số sai sót, chưa kịp thời triển khai và giám sát việc thực hiện 
tại các công đoạn, chưa quản lý tốt hoạt động xay phế và giám sát việc sử dụng phế xay tại các PX1 và PX2, xử 
lý kho phế liệu chưa đạt yêu cầu, để tồn kho quá nhiều vào cuối năm, chưa đưa ra được các biện pháp khả thi để 
ổn định chất lượng gia công. 
 

4. Hoạt động bảo đảm chất lượng (QA): 
4.1. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 được duy trì, tổ chức đánh giá nội bộ 2 lần và đánh giá chính thức 

định kỳ năm 2012. 
4.2. Bộ phận QA thể hiện khá tốt việc thông tin định hướng và cảnh báo, các thông số kỹ thuật và yêu cầu chất lượng 

sản phẩm, mẫu mã được truyển đạt rộng rãi trước khi triển khai sản xuất. Công cụ, phương pháp và qui trình 
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thống kê sản phẩm đã được cải tiến để cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin về sự cố, nguyên nhân, các biện 
pháp khắc phục phòng ngừa và yêu cầu cải tiến đến từng công nhân, phân xưởng và vệ tinh gia công.  

4.3. Bộ máy kiểm sóat gia công được tăng cường tại công ty và từng đơn vị, góp phần phòng tránh những rủi ro về 
chất lượng khi triển khai họat động gia công với mức độ và phạm vi ngày càng lớn. 

Nhận định & đánh giá: 

 Dù đã được xem là 1 chỉ tiêu quan trọng và chất lượng sản phẩm luôn được nêu cao là một yếu tố cạnh tranh, 
nhưng ý thức chất lượng của một số cán bộ quản lý sản xuất trực tiếp và công nhân còn thấp, phát sinh những lỗi 
CLSP lập đi lập lại, tần suất lỗi (sản phẩm không phù hợp) tăng so với năm 2011. 

 Ban dự án chống sót lỗi đã thành lập và hoạt động  nhưng việc kiểm soát chống sót lỗi chưa thực sự đồng bộ, 
liên tục và hiệu quả, số bao sót lỗi tăng so với 2011, gây ra hệ lụy trên những công đoạn tiếp theo (gia công tiếp 
tục trên sản phẩm hư hỏng), khó khăn cho thống kê điều độ, điều hành sản xuất và giao hàng.  

 Bộ máy QA/KCS cũng chưa làm tốt việc tham mưu, dự đoán, cảnh báo, chưa làm tốt việc giám sát, kiểm tra 
chất lượng nên không phát hiện, ngăn chặn và xử lý khắc phục kịp thời các lỗi chất lượng nội bộ và gia công, cá 
biệt, còn có nhân viên QA không tuân thủ qui trình kiểm tra; cần những biện pháp cải tiến đột phá hiệu quả. 

   

   

5. Họat động quản lý MMTB, vật tư kỹ thuật, năng lượng:  
5.1. Đầu tư và lắp đặt thêm các máy kéo sợi, tráng ghép và máy in mới, sắp xếp lại MMTB của các phân xưởng theo 

số lượng thiết bị và cấu trúc mới. Thực hiện bảo trì sửa chữa tốt, góp phần quan trọng để bảo đảm hiệu suất thiết 
bị, năng suất lao động và sản lượng theo kế họach. Việc phân cấp quản lý, bảo trì sửa chữa MMTB đã dần vào 
nề nếp. Tổ chức 08 lần seminar về kỹ thuật bảo trì sửa chữa để tích tụ và chia sẻ kiến thức & kinh nghiệm trong 
đội ngũ kỹ thuật. 

Tác nghiệp T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Tổng 
Bảo trì 13 93 127 25 73 100 38 77 99 71 78 68 862 

Sửa chữa 138 204 183 170 220 185 193 192 127 184 188 195 2,179 
Hạ tầng 5 8 5 17 12 13 4 12 - 4 4 23 107 
Dự án 2 1 15 3 - 1 - 3 - 23 3 2 53 

Hiệu chuẩn 1 27 27 18 9 35 22 11 8 22 24 11 215 
Cộng 159 333 357 233 314 334 257 295 234 304 297 299 3,416 

5.2. Hoàn tất việc tách rời điện kế “con”tại các phân xưởng làm cơ sở để kiểm soát, tiết kiệm và đánh giá, hoàn tất 
việc chuyển đổi môtơ biến tần trong các phân xưởng, giảm 7% độ lệch do hao hụt đường dây. 

5.3. Triển khai việc thống kê thời gian ngừng máy đến các phân xưởng làm công cụ đắc lực cho kiểm soát và điều 
hành sản xuất từng phân xưởng, kết quả giảm -11,5% tổng thời gian ngừng máy và tăng 9,1% hệ số “K” 
(TGNM/TSL) so với năm 2011. 

5.4. Kiểm soát tốt hoạt động cung ứng, sử dụng và tồn kho vật tư kỹ thuật đúng các định mức, tính năng kỹ thuật, 
phòng tránh lãng phí và lạm dụng, giảm 1,6 tỷ đồng (-32,6%) chi phí VTKT so với năm 2011 dù lắp đặt thêm 
một số thiết bị mới và tăng cường hoạt động bảo trì. Chế tạo, gia công được một số các chi tiết máy dệt, các 
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dụng cụ phương tiện, đáp ứng được yêu cầu thay thế sửa chữa nội bộ. Tổ chức sửa chữa tái chế một số vật tư, 
tiết kiệm chi phí. 

   Sữa chữa linh kiện phụ tùng   Chế tạo LKPT   Cộng  
Quý 1                                             1,643                      1,631           3,274  
Quý 2                                                653                      1,274           1,927  
Quý 3                                                451                      1,284           1,735  
Quý 4                                                316                      2,660           2,976  
Cộng 2012                                             3,063                      6,849           9,912  

Nhận định & đánh giá: 

 CBNV Phòng cơ điện hoạt động khá hiệu quả trong chức năng nhiệm vụ được giao. 
 Thời gian ngừng máy giảm -11,5% so với năm 2011 nhưng chưa đạt chỉ tiêu -20%; phương pháp thống kê và 

phân tích chưa hợp lý; thời gian thực hiện bảo trì sửa chữa vẫn chưa đúng hạn, chất lượng bảo trì sửa chữa chưa 
cao dẫn đến sự cố thiết bị còn tái diễn; chưa chủ động quản lý tốt VTKT dự phòng, còn tình trạng máy đậu chờ 
VTKT; chưa đạt chỉ tiêu 12 seminar của năm; việc điều phối nhân viên theo yêu cầu tình hình nhiệm vụ còn 
nhiều lúc bất cập, có 1 kỹ thuật viên còn vi phạm kỷ luật do thiếu kiềm chế và vi phạm giờ giấc & trách nhiệm. 

 Là bộ phận chức năng quản lý toàn bộ MMTB, Phòng cơ điện còn thụ động trong giám sát và phối hợp với các 
PXSX để kiểm soát tình hình sử dụng & vận hành MMTB, chưa phân định giữa nhiệm vụ phải làm với những ý 
tưởng & sáng kiến cải tiến (là một chính sách động viên cốt lõi của quản trị); việc đăng ký cải tiến cũng chưa 
tuân thủ qui trình; sự phối hợp giữa Trưởng -Phó phòng (mới bổ nhiệm) cần nhịp nhàng và rõ ràng hơn. 

6. Họat động điều độ sản xuất và gia công In bao PP, LĐPT, may bao shopping: 
6.1. Phòng kế hoạch điều độ duy trì sự liên hệ mật thiết giữa bộ phận kinh doanh với kế họach sản xuất trong xác 

định năng lực sản xuất nội bộ và gia công, bảo đảm tiến độ giao hàng trước khi ký kết đơn hàng. 
6.2. Chế độ triển khai KHSX tháng và Lệnh sản xuất hàng ngày đến các PXSX được thực thi nghiêm túc, hoạt động 

điều độ sản xuất nhìn chung là hợp lý theo thứ tự ưu tiên của đơn hàng, cân đối được năng lực sản xuất nội tại 
với gia công để bảo đảm thời hạn giao hàng, không xảy ra hiện tượng”thắt cổ chai”và lãng phí thời gian chuyển 
đổi đơn hàng, tiết kiệm chi phí điện. 

6.3. Năng suất lao động bình quân của các phân xưởng đều vượt định mức dù có hơn 23% công nhân mới. 

 

6.4. Quản lý tốt các kho bán thành phẩm, xử lý tận dụng tốt chỉ vải tồn kho, theo dõi tiến độ sản xuất của từng đơn 
hàng và mỗi công đoạn, thông tin kết quả sản lượng và phế hàng ngày đến các bộ phận để để điều hành và đánh 
giá kết quả hoạt động của từng phân xưởng. 

6.5. Đã thực hiện liên tục những giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát định lượng tại các công đoạn, giảm 70% trọng 
lượng thành phẩm giao động vượt định mức so với năm 2011. 

6.6. Tỷ lệ phế của từng khâu & phân xưởng, cả nội bộ và gia công, được theo dõi, giám sát chặt chẽ thường xuyên, 
đạt hiệu quả quan trọng trong phòng chống lãng phí và tiết kiệm chi phí, dù tăng cường thử nghiệm các CTPT 
hỗn hợp nguyên liệu mới và có hơn 23% công nhân mới tuyển dụng đào tạo trong năm 2013. 
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6.7. Tổ gia công thuộc KHĐĐ đã thực thi được khối lượng gia công lớn, đáp ứng được yêu cầu về sản lượng và tiến 
độ, góp phần quan trọng đối với kết quả sản lượng bao PP nội địa và bao shopping xuất khẩu (tăng 8,6% so với 
2011) 

Nhận định & đánh giá: 
 Phòng KHĐĐ đã làm tốt vai trò “xương sống” trong hoạch định và triển khai sản xuất, phần lớn CBNV đều thể 

hiện phong cách và thái độ trách nhiệm nghiêm túc, thực hiện tốt việc hướng dẫn tiếp cận công việc trong các 
trường hợp chu chuyển, thay thế, phát triển. 

 Cần tiếp tục cải tiến việc kiểm soát  sản lượng thực tế, xử lý tồn kho bán thành phẩm & phụ liệu, kiểm soát điều 
chỉnh các định lượng trên các quá trình, giám sát chặt chẽ hơn để giảm thời gian ngừng máy do chuyển đổi qui 
cách. Chất lượng thống kê cần kiểm tra đối chiếu đảm bảo chính xác kịp thời hơn. Các “qui trình sản xuất” vẫn 
xác lập và thông tin chậm trễ. Các thủ kho BTP và gia công vẫn chưa thực sự kiểm soát xuất nhập tồn chính xác, 
chưa phát huy việc đề xuất tham mưu quản lý hiệu quả hơn. Cần hỗ trợ đặc biệt cho Tổ gia công vẫn còn nhiều 
bất cập trong triển khai kế hoạch và hướng dẫn kiểm soát hệ thống gia công, nhân sự thay đổi nhanh và chưa 
thực sự  ổn định, chưa phát huy hết khả năng vốn có. 
 

7. Họat động quản lý nhân viên: 
6.1. Tuyển dụng bổ sung thêm và thay thế kịp thời lao động nghỉ việc, tăng thêm 02 nhóm tráng ghép và 02 nhóm In. 

Phối hợp linh họat trong tuyển dụng và điều chuyển kết hợp với tái đào tạo tay nghề (đa năng hóa) giữa các 
công đọan sản xuất; duy trì và khai thác được năng lực của một khối lượng công nhân phù hợp với tình hình đơn 
hàng trong từng giai đoạn. Chú trọng việc hướng dẫn (coaching/kềm cặp) trực tiếp và liên tục đối tất cả cán 
bộ/nhân viên/công nhân thông qua chế độ “đánh giá kết quả công việc”. 

6.2. Xây dựng cơ cấu tổ chức: 
- Xác lập lại cơ cấu nhân sự Tổ cung ứng và PX2, chuyển Tổ Gia công và các Thống kê phân xưởng về trực thuộc 

Phòng KHĐĐ SX & gia công,  kết quả cho thấy sự phối hợp hoạt động nhịp nhàng và hiệu quả hơn. 
- Hoàn tất việc thay đổi định mức lao động tại khâu dệt, kết quả: năng suất vẫn đạt, giảm định biên, tăng thu nhập. 
- Mô hình Giám đốc phân xưởng ngày càng phát huy được trách nhiệm và năng lực của các cán bộ chủ chốt. 
6.3. Chính sách đãi ngộ:  
- Duy trì đầy đủ các chính sách đãi ngộ đối với người lao động (Lương tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng thành 

tích ABC, thưởng sáng kiến, tặng quà tất cả dịp lễ tết, đài thọ suất ăn giữa ca, trích đóng thay các khoản bảo 
hiểm, bố trí ở tại khu lưu trú miễn phí, xe đưa đón, tham quan nghỉ mát hàng năm và khám sức khỏe định kỳ…).. 

- Thu nhập trực tiếp của CBNV tăng 20,4% so với 2011, tiền thưởng cuối năm tăng hơn 30% so với 2011, tổng 
thu nhập người lao động tăng 23% so với 2011.  

6.4. Cơ cấu nguồn nhân lực công ty tại thời điểm 31/12/2012 như sau: 

  TS Lao động (31/12) Trình độ Thời gian làm việc (năm) 
Năm     Cộng  Nam  Nữ  CI  CII  CIII  TC  CĐ ĐH >ĐH < 01  1 đến 3  > 3 đến 5 > 5 ñeán 9 > 10 naêm 

2010    725 59.7% 40.3% 6.2% 59.6% 24.8% 4.0% 1.5% 3.9% 0.0% 26.8% 26.2% 16.1% 15.6% 15.3% 
2011    732 60.5% 39.5% 7.0% 59.2% 22.3% 4.0% 2.7% 4.5% 0.4% 23.6% 28.7% 15.7% 15.3% 16.7% 

BGĐ              14 4          3       1      11       3                 1           6 11 
QL SX & KTSX              49 9        2       30       17       3       3       3           2          12             5           8 31 
NV NV& KT              62 28        3       19       19      21       9      19           5          25 15         28 17 
CN SX             305 257       42      380 137       1       2        163        195 45         90 69 
Cộng  728          430 298       47      429 173      28      15      33       3      170        232 66        132 128 

20
12

  

Tỷ trọng    59.1% 40.9% 6.5% 58.9% 23.8% 3.8% 2.1% 4.5% 0.4% 23.4% 31.9% 9.1% 18.1% 17.6% 
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Ghi chú:  
 Cán bộ quản lý điều hành: = 10,4% 
 Nhân viên nghiệp vụ kỹ thuật:  =  12,4% (tăng so với 2011 do phát triển KCS gia công). 
 CN trực tiếp sản xuất:   =            77,2% 

Cơ cấu và số lượng lao động này là hợp lý với qui mô của công ty và của ngành 

8. Họat động quản lý hành chính: 

8.1. Duy trì tốt các quan hệ với các cơ quan thẩm quyền chức năng; đảm bảo thông tin liên lạc, quan hệ lao động, 
PCCC, vệ sinh công nghiệp và ATLĐ trong nội bộ công ty. Thay đổi Công ty bảo vệ và phương án bảo vệ để 
phòng tránh trộm cắp 

8.2. Kiểm sóat tốt việc sử dụng nhiên liệu xăng dầu, điện, điện thọai, văn phòng phẩm, điều phối tốt tiện vận chuyển 
tránh lãng phí, áp dụng các định mức điện nước tại khu lưu trú …nhằm lọai bỏ các lãng phí và tránh lạm dụng. 

8.3. Đầu tư thêm 1 nhà kho mới, đưa vào sử dụng thêm 10 phòng ở mới tại khu lưu trú, lắp đặt hệ thống chấm công 
mã vạch, cải tổ hệ thống camera giám sát…., làm tốt việc duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng (điện, nước, nhà 
xưởng, khuôn viên). 

8.4. Giảm (-7,64%) trường hợp vắng không phép, số lần vi phạm nội qui qui trình tăng hơn 23% so với 2011 được 
xem xét xử lý nghiêm túc, có lý và có tình. 

8.5. Cung cấp 209,159 suất ăn tập thể đảm bảo an tòan vệ sinh thực phẩm với chi phí bình quân 13,788 đ/suất (tăng 
+12,5% so với 2011), kết quả thanh kiểm tra của các cơ quan chức năng năm 2012 về về an toàn về an toàn vệ 
sinh thực phẩm, về PCCC và vệ sinh môi trường tại nhà máy đều cho ra kết quả đánh giá tốt. 

 

Nhận định & đánh giá: 
 Phòng HCNS đã làm tốt việc tìm nguồn tuyển dụng, phối hợp triển khai những thay đổi về cấu trúc, đã thực 

hiện đúng & đủ các chính sách nhân viên, những sai sót mang tính kỹ thuật là không đáng kể; việc chăm sóc 
tinh thần cho CNCNV có những nét mới thông qua hoạt động văn thể mỹ. 

 Tuy nhiên, tỷ lệ tuyển dụng thành công vẫn rất thấp (CN mới nghỉ việc trên 50%, không đạt chỉ tiêu ≤20%), 
chưa đạt chỉ tiêu 750 lao động của năm 2012, qui trình tuyển dụng và đào tạo vẫn chưa nhất quán trong hệ 
thống quản lý, chưa thực hiện được chương trình đào tạo quản lý trong năm 2012; trật tự vệ sinh vẫn chưa 
đảm bảo do chưa đánh giá chế tài nghiêm túc; vẫn còn sự cố an toàn lao động tuy đã đã giảm -44% so với 
2011, số vắng K giảm -53% nhưng số lần vi phạm kỷ luật lao động tăng +23% so với 2011. Chính sách 
khen thưởng “nóng” chưa được vận dụng để động viên khuyến khích kịp thời, chưa phối hợp tốt với công 
đoàn trong tổ chức các phong trào thi đua nội bộ, chính sách bao cấp về trích đóng bảo hiểm và chính sách 
thưởng thâm niên là những ưu điểm riêng có của công ty nhưng ngày càng tạo áp lực cho công ty về chi phí 
lao động trong xu hướng nhà nước sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu và hiệu quả kinh doanh 
ngày càng sút giảm, hoạt động quản trị hành chính đã thực thi khá tốt chức trách nhiệm vụ nhưng còn để xảy 
ra 1 số vụ trộm cắp trong nội bộ. 

TTRRÍÍCCHH  ÑÑOOÙÙNNGG  BBAAÛÛOO  HHIIEEÅÅMM  ((XXAAÕÕ  HHOOÄÄII--YY  TTEEÁÁ--TTHHAAÁÁTT  NNGGHHIIEEÄÄPP))   
 Năm 2011 Năm 2012  Döï kieán 2013  
Nghóa vuï Cty (21%)              3,895,912,872             5,417,700,375             6,506,677,152 
Ñoùng thay ngöôøi LÑ (9,5%)                 408,963,230                568,708,879                683,021,358 

Coäng             4,304,876,102             5,986,409,254             7,189,698,510 
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9. Quản lý tài chính tài sản và kế toán: 
9.1. Việc kiểm sóat và thu đòi nợ bán hàng đã được quan tâm thực hiện thường xuyên & liên tục, góp phần phòng 

tránh rủi ro trong thanh tóan và đảm bảo dòng tiền/cân đối ngân sách công ty. Kiểm sóat chặt chẽ thu chi, thanh 
tóan; thường xuyên thu thập thông tin, đánh giá tình hình tài chính của khách hàng. 

9.2. Quản lý điều phối tốt dòng tiền bảo đảm cân đối tài chính cho các hoạt động theo kế hoạch tài chính/chi phí đã 
duyệt, chưa để xảy ra bất cập nào về ngân sách và thanh toán. Kiểm sóat chặt chẽ tồn kho nguyên phụ liệu, vật 
tư kỹ thuật, bán thành phẩm và thành phẩm, không để phát sinh ngòai định mức. 

9.3. Cập nhật và cung cấp thông tin giá thành thực tế làm cơ sở xây dựng giá bán cạnh tranh và phân tích giá thành 
thực tế hàng quý để đánh giá hiệu quả đơn hàng và khách hàng. Thành lập Hội đồng giá, bước đầu đã phát huy 
vai trò tham mưu trong quyết định giá bán. 

9.4. Đã thực thi nhiều biện pháp để kiểm sóat nội bộ nhằm tiết kiệm điện năng, xăng dầu, nhân lực, nguyên phụ liệu, 
chi phí họat động vận chuyển, giao hàng, vật tư văn phòng phẩm, giảm được phế liệu phế phẩm, lọai bỏ các lãng 
phí đã nhận diện được, qua đó làm giảm giá thành và các chi phí hoạt động. 

9.5. Xây dựng và duy trì tốt quan hệ với các ngân hàng, HĐQT đã có những biện pháp hiệu quả trong tận dụng lợi 
thế có nguồn thu Usd, góp phần quan trọng vào kết quả lợi nhuận của công ty năm 2012. 

Nhận định & đánh giá: 

 Hoạt động của Phòng TCKT đã chuyển biến rõ nét nhiều mặt, thể hiện ngày càng tốt hơn vai trò, chức năng 
nhiệm vụ được giao, mặt khác, còn giúp việc cho HĐQT trong những công việc liên quan đến cơ chế và quan hệ 
của một công ty cổ phần đại chúng niêm yết. 

 Tuy nhiên, trong hoạt động, CBNV của Phòng TCKT vẫn còn thiếu mạnh dạn và chủ động mặc dù được sự chỉ 
đạo kiên quyết từ HĐQT/TGĐ và đồng tình của tất cả các CBQL và bộ phận khác; chưa phát huy tốt chức năng 
kế toán quản trị; việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn và đầu tư chưa sâu sắc để phục vụ cho tầm nhìn và định 
hướng; việc phối hợp kiểm tra đối chiếu nội bộ thường chậm dẫn đến báo cáo cũng thường chậm và phải điều 
chỉnh số liệu. 

 

 
 

SO SÁNH KẾT QUẢ SXKD 2012 VỚI 2011 (chưa kiểm toán) 
Tiêu chí Năm 2011 %/D.số Năm 2012 %/D.số 

Doanh thu bán hàng và cung cấp DV      733,277,336,040      611,130,931,986    
Giá vốn hàng bán      662,828,723,742  90.39%   579,219,730,648  94.78% 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV        70,448,612,298  9.61%     31,911,201,338  5.22% 
Doanh thu hoạt động tài chính        34,273,584,851  4.67%     51,286,692,324  8.39% 
Chi phí tài chính        16,574,452,931  2.26%     32,748,539,392  5.36% 
Chi phí bán hàng        17,534,460,270  2.39%     13,673,303,872  2.24% 
Chi phí quản lý doanh nghiệp        21,125,617,417  2.88%     15,809,611,434  2.59% 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh         49,487,666,531  6.75%     20,966,438,964  3.43% 
Thu nhập khác             680,500,537  0.09%   148,380,956,069  24.28% 
Chi phí khác          2,279,138,560  0.31%   138,576,966,525  22.68% 
Lợi nhuận khác         (1,598,638,023) -0.22%       9,803,989,544  1.60% 
Tổng lợi nhuận trước thuế         47,889,028,508  6.53%     30,770,428,508  5.03% 
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp          6,985,592,659  0.95%       3,294,971,658  0.54% 
Lợi nhuận sau thuế         37,552,426,511  5.12%     27,475,456,850  4.50% 
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10. Quản lý và điều hành chung:  
10.1 .Đội ngũ chủ chốt được thông tin chính xác đầy đủ kịp thời và một cách hệ thống về thị trường và khách hàng, 

về tổ chức và kết quả hoạt động của công ty, làm cơ sở để tạo ra sự đồng tâm hiệp lực, phát triển tầm nhìn, chiến 
lược chiến thuật SXKD, mục tiêu kế hoạch hoạt động, hội tụ được các nguồn lực của công ty.  

10.2 .Duy trì nghiêm túc việc xây dựng, triển khai và kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chương trình 
kế hoạch qúi/tháng/tuần, các Trưởng bộ phận đã thể hiện tốt sự hợp tác mật thiết trong quan hệ/thông tin giữa 
các chức năng theo cơ cấu tổ chức và kế hoạch hoạt động 

10.3 .Phân định phạm vi và cấp độ trách nhiệm, các quyết định được thực hiện khách quan, kịp thời trên cơ sở tuân 
thủ những định hướng và chiến lược thị trường/sản phẩm, chiến lược quản lý điều hành, sử dụng tiết kiệm và 
phát huy hiệu quả các nguồn lực cơ hữu, tận dụng được những cơ hội thị trường trong bối cảnh rất khó khăn. 

10.4 .Phong cách và  Năng lực điều hành của các Trưởng bộ phận chức năng và Giám đốc phân xưởng đã có mức 
phát triển mới: nắm vững mục tiêu và yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hoạt động, chủ động xử lý các 
vấn đề thuộc trách nhiệm, phối hợp giải quyết những vấn đề chung trong qui trình sản xuất. 

Những hạn chế nhược điểm cần khắc phục:  
 Năng lực tổ chức thực hiện của 1 số ít cán bộ quản lý chưa chuyển biến để thực sự ngang tầm yêu cầu; vẫn còn 

thụ động, ỷ lại vào cấp trên; ít quan tâm nghiên cứu học tập để phát triển kiến thức quản trị chung và chuyên 
môn; chưa chú trọng cầu thị, đúc kết đánh giá và cải tiến; phong cách chưa sâu sát với thực tế, thiếu sự phối hợp 
đồng bộ, đôi lúc còn tùy tiện, từ đó làm cho kết quả hoạt động của tổ, bộ phận chưa đạt được mục tiêu đề ra.  

 Chế độ đánh giá kết quả công việc chưa phát huy hết vai trò & mục đích gắn liền với lợi ích để thúc đẩy trách 
nhiệm và hiệu quả làm việc của cá nhân. 
 

V. TTÓÓMM  LLƯƯỢỢCC  HHOOẠẠTT  ĐĐỘỘNNGG  QQUUẢẢNN  TTRRỊỊ  CCÔÔNNGG  TTYY  NNĂĂMM  22001122 

1. Hội đồng quản trị đã lãnh đạo và giám sát toàn diện tổ chức hoạt động của công ty, động viên và hỗ trợ tối đa 
cho bộ máy điều hành, cùng với việc phát huy được tinh thần chủ động, đoàn kết trách nhiệm của đội ngũ cán bộ 
công nhân nòng cốt, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thân, là những nhân tố quyết định làm cho tổ chức công 
ty (và hệ thống gia công) vẫn ổn định. 

2. HĐQT đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012 vào ngày 06/04/2012 đúng các 
qui định nhà nước, điều lệ công ty và đạt các mục đích yêu cầu đề ra, bầu ra HĐQT & BKS nhiệm kỳ III giai 
đoạn 2012-2016. 

3. Trong năm qua, HĐQT đã triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, tập trung vào một số hạng mục: 
 Nhận định, dự báo và định hướng hoạt động công ty trong từng quí, tháng. 
 Triển khai các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2012 đến tất cả các phòng ban phân xưởng. 
 Quyết định chế độ tiền lương mới năm 2012, tăng thu nhập người lao động lên 20%; quyết định thanh 

lý và đầu tư mới 1 số máy móc thiết bị. 
 Quyết định một số chính sách tài chính đối với một số cơ sở gia công dựa trên khả năng tài chính của 

công ty nhằm hỗ trợ phát triển và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. 
 Hoàn tất chi trả cổ tức năm 2011 theo nghị quyết ĐHĐCĐ. 
 Hoàn tất việc thoái vốn khỏi Công ty Đại Hưng Thịnh và Công ty ĐHP theo nghị quyết ĐHĐCĐ. 

4. Do Công ty TNHH Đại Hưng (bên bán) chưa hoàn tất thủ tục quyền sử dụng đất, vì vậy, công ty CP Nhựa Tân 
Đại Hưng (bên mua) phải hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà xưởng đã ký, chuyển sang thuê mướn nhà xưởng như 
trước (đã báo cáo các cơ quan thẩm quyền và công bố thông tin). 

5. Vì lý do cá nhân, Ông Phạm Trung Cang Chủ tịch HĐQT của công ty đã xin từ nhiệm đột xuất vào ngày 
19/09/2012, HĐQT đã phải tạm thời bầu ra Chủ tịch HĐQT và Phó CTHĐQT mới (đã báo cáo các cơ quan 
thẩm quyền và đã công bố thông tin). 

6. Quy chế quản trị công ty, qui chế công bố thông tin được HĐQT thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng chế độ báo 
cáo đến các cơ quan thẩm quyền. Các thành viên HĐQT và BKS thể hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ đúng theo 
điều lệ, nắm vững tình hình và giám sát hiệu quả. 

7. Trong suốt quá trình hoạt động, những băn khoăn thắc mắc của cổ đông chuyển đến công ty đều đã đươc HĐQT 
trao đổi, trả lời rõ ràng và kịp thời, giúp cổ đông am hiểu hơn về tình hình tổ chức hoạt động của công ty.  

8. Quản lý cổ phiếu: 
8.1. Cổ phiếu TPC của công ty:  TS cổ phiếu đã phát hành:  24,430,596 

TS cổ phiếu quỹ:     3,161,640 
TS cổ phiếu đang lưu hành:  21,268,956 

8.2. Cổ phiếu EIB (công ty đang sở hữu 532,847 cổ phiếu) 
8.3. Cổ phiếu ALT (công ty đang sở hữu 193,976 cổ phiếu). 
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 Phiên giao dịch  Chỉ số  Khối lượng GDBQ/phiên  Giá trị GDBQ/phiên (Vnđ)  

 TSố  Tăng  Giảm  Không  Đầu kỳ  Cuối kỳ So sánh Khớp lệnh Thỏa thuận  Khớp lệnh  Thỏa thuận  

VNIndex     250  52% 48% 0%    351.40     413.70  17.7%    46,541,740      9,690,368     650,548,969,388    218,973,663,768  

VN30Index     232  51% 49% 0%    445.50     485.40  9.0%    17,793,510      6,340,093     347,201,021,233    167,523,809,931  

TPC     250  39% 37% 24%        7.10         9.50  33.8%           75,523             2,392            871,161,812             24,197,200  

ALT     250  33% 20% 47%      12.50       19.60  56.8%             2,930                    2              31,442,560                    25,668  

EIB     250  42% 33% 25%      14.50       15.70  8.3%      1,439,517      1,712,932       24,612,807,755      28,401,481,293  

   

 Trong bối cảnh bất thường của Thị trường chứng khoán Việt Nam, thị giá của TPC trong năm 2012 đã không 
phản ánh đúng giá trị nội tại và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

 HĐQT cũng đã xem xét và quyết định tiếp tục duy trì đầu tư tại Cty CP Đầu tư và DV Hạ tầng Á Châu (kinh 
doanh xây dựng dịch vụ cảng Cái Mép).   

 Dù ĐHĐCĐ đã quyết nghị chuyển hạng mục đầu tư chứng khoán ALT và EIB của công  ty từ dài hạn sang ngắn 
hạn, cho phép HĐQT được thanh lý các chứng khoán này, tuy nhiên, HĐQT đã quyết định không thực hiện vì 
nhận định không có lợi khi thanh lý trong bối cảnh chung của thị trường chứng khoán năm 2012 nêu trên, thị giá 
các loại chứng khoán này cũng chưa phản ánh đúng giá trị (Công ty CP Văn Hóa Tân Bình và Ngân hàng Exim 
Bank là những doanh nghiệp tốt và hiệu quả). 

 

6. ĐĐÁÁNNHH  GGIIÁÁ  TTỔỔNNGG  TTHHỂỂ  TTÌÌNNHH  HHÌÌNNHH  VVÀÀ  KKẾẾTT  QQUUẢẢ  HHOOẠẠTT  ĐĐỘỘNNGG  NNĂĂMM  22001122 

Dù môi trường kinh doanh suy thoái, khó khăn và thử thách tăng gấp bội so với những năm trước, 
nhưng nhìn lại năm 2012, công ty đã đi đúng phương hướng đề ra và đạt hiệu quả, qui mô tổ chức, 
thương hiệu và thị phần vẫn giữ vững, kết quả sản xuất kinh doanh 2012 tuy giảm sút hơn những năm 
trước (chủ yếu do kết toán dứt điểm các khoản giảm trừ bán hàng và trích dự phòng nợ xấu) nhưng đã 
thể hiện được nỗ lực của HĐQT & BGĐ công ty và cũng phản ánh thực tế khó khăn của thị trường. 
 
Nguyên nhân thành tựu và bài học kinh nghiệm của năm 2012: 
1. HĐQT & TGĐ có những dự báo sát đúng và và có những chủ trương, quyết định phù hợp. 
2. Công ty phát huy được kinh nghiệm thương trường và “năng lực cốt lõi”, ưu thế của thương hiệu 

và tiềm năng tài chính trong sản xuất kinh doanh. 
3. Phát huy được trí tuệ và sức mạnh của đội ngũ chủ chốt, làm cơ sở để hội tụ và phát huy các nguồn 

lực; lấy hiệu quả hoạt động làm động lực cải tiến liên tục trong phương pháp quản lý điều hành; 
chăm lo lợi ích của người lao động để tạo ra động lực nhằm đảm bảo lợi ích của công ty và cổ đông 

4. Tiếp thị và đàm phán giá bán hiệu quả; tập trung SXKD các sản phẩm có hiệu quả cao. 
5. Thực hiện chiến lược gia công hiệu quả. 
6. Lao động sản xuất ít biến động hơn so với cùng kỳ năm 2011.  
7. Cải tiến CTPT, sử dụng PP2 hiệu quả.  
8. Cải tiến hoạt động bảo trì sửa chữa, tiết kiệm chi phí vật tư kỹ thuật hiệu quả. 
9. Sắp xếp điều độ sản xuất hiệu quả. 
10. Tiết kiệm chi phí & chống lãng phí hiệu quả trong các hoạt động 
11. Thực thi phương châm: “Chuyên nghiệp, Minh bạch, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả” đối với 

tất cả CBCNV trong tất cả quan hệ & hoạt động. 
12. Chú trọng quản trị rủi ro trong tất cả hoạt động. 
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Phần thứ hai:   PPHHƯƯƠƠNNGG  HHƯƯỚỚNNGG  &&  MMỤỤCC  TTIIÊÊUU  HHOOẠẠTT  ĐĐỘỘNNGG  NNĂĂMM  22001133 

I. DDỰỰ  BBÁÁOO 

 Quốc tế: 
1) Kinh tế thế giới vẫn trì trệ, đặc biệt tại châu Âu; Kinh tế Mỹ và Trung Quốc phụ hồi nhẹ do ảnh hưởng tiếp 

tục của khủng hoảng tài chính và nợ công,  
2) Xung đột vũ trang có thể bùng phát nhiều nơi, gây ra một số đột biến, nhưng chỉ cục bộ và không kéo dài.  
3) Các nước nhập khẩu sẽ tiếp tục áp dụng nhiều “rào cản kỹ thuật” để bảo hộ hàng nội địa, kể cả áp đặt các 

biện pháp “chống bán phá giá”. 

 Nội địa: 
1) Kinh tế quốc gia tiếp tục khó khăn; sức đề kháng yếu dưới tác động của kinh tế thế giới và khu vực; chính 

sách kinh tế, tiền tệ và tài khóa của quốc gia sẽ tiếp tục theo hướng ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm 
phát, khuyến khích xuất khẩu; vẫn nhập siêu, GDP tăng 5,5%, lạm phát kỳ vọng không quá 8%.  

2) Giá dầu, giá nguyên liệu (Usd) sẽ tiếp tục tăng nhẹ (có thể đột biến nếu có chiến tranh bùng nổ), giá điện sẽ 
tiếp tục tăng theo lộ trình. 

3) Tỷ giá Usd/Vnđ sẽ được điều chỉnh tăng (rất nhẹ), đồng Euro tiếp tục mất giá nhẹ so với Usd. 
4) Thị trường chứng khoán được kiểm soát chặt chẽ, lành mạnh và ít biến động hơn 2012, có khả năng phục 

hồi và tăng trưởng, thuận lợi cho đầu tư dài hạn. 
5) Cạnh tranh ngày càng tăng về giá bán, chất lượng sản phẩm, thời hạn giao hàng, quan hệ khách hàng. 

II. CCÁÁCC  MMỤỤCC  TTIIÊÊUU  &&  CCHHỈỈ  TTIIÊÊUU  HHOOẠẠTT  ĐĐỘỘNNGG  NNĂĂMM  22001133 
1) Sản lượng bao bì:    ≥ 8,600 tấn (tỷ trọng xuất khẩu ≥ 65 %). 
2) Doanh thu bao bì:       ≥ 435 tỷ    
3) Tổng Lợi nhuận sau thuế:   ≥ 20,5 tỷ 
4) Cổ tức/cổ phiếu:    ≥ 10 % 
5) Tỷ lệ phế/tổng sản lượng:      ≤ 4,5 % 
6) Tổng số lao động:    ≥ 750 người 
7) Thu nhập của CBCNV:   Tăng ≥ 5 % so với 2012 (thông qua khen thưởng). 
8) Không có Tai nạn lao động nghiêm trọng, không xảy ra trộm cắp tài sản 
9) Giảm -5% mức tiêu thụ điện/tấn sản phẩm bao bì so với 2012. 
10) Giảm -5% chi phí vật tư kỹ thuật/tấn sản phẩm bao bì so với năm 2012. 
11) Giảm -10% thời gian ngừng máy do bảo trì sửa chữa và thay đổi qui cách sản phẩm. 
12) Giảm -20% tỷ lệ sót lỗi so với năm 2012. 
13) Giảm -30% bao do cơ sở gia công trả về (do sót lỗi nội bộ). 
14) Không có khiếu nại của khách hàng hoặc bị chế tài về chất lượng sản phẩm và thời hạn giao hàng. 
 

III. PPHHƯƯƠƠNNGG  HHƯƯỚỚNNGG  &&  NNHHIIỆỆMM  VVỤỤ  TTRRỌỌNNGG  TTÂÂMM  NNĂĂMM  22001133 

Kinh doanh & cung ứng: 
1) Tiếp cận nhanh nhạy với tình hình thị trường, khách hàng và xu hướng sản phẩm, chào giá cạnh tranh để có đủ 

đơn hàng và sản lượng (theo thứ tự ưu tiên cho xuất khẩu và sản phẩm hiệu quả), chuẩn bị sẵn nguồn hàng kế 
cận liên tục để làm cơ sở điều phối sản xuất các công đoạn cơ hữu và gia công hợp lý, giám sát lịch giao hàng 
của nhà máy. Chọn lựa các dịch vụ vận chuyển giao hàng với chi phí thấp nhất và nhanh nhất. 

2) Theo dõi chặt chẽ thị giá, quyết định hợp lý về giá cả và khối lượng mua nguyên phụ liệu vật tư cho sản xuất và 
tồn kho, không để xảy ra tình trạng giá bình quân tồn kho cao hơn thị trường quá 5% kể cả những khi thị giá có 
giảm đột biến, tìm thêm nguồn cung cấp PP2 với chất lượng ổn định và giá mua phù hợp. 

3) Cải tiến việc xây dựng, kiểm soát, lưu trữ hồ sơ chứng từ bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời và đúng qui định, 
không để xảy ra thất thoát. 

Gia công: 
1) Tiếp tục phát triển và củng cố hệ thống gia công dệt vải, gia công may bao shopping, in bao PP, có những chính 

sách phù hợp để sàng lọc, chọn lựa để duy trì và khai thác năng lực bên ngoài. 
2) Tổ chức lại bộ máy quản lý gia công In may để nâng cao hiệu quả, kết hợp với việc hỗ trợ quản lý cho các cơ sở 

gia công, tăng cường kiểm tra kiểm soát chất lượng gia công để hạn chế tối đa những hệ lụy. 
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Công nghệ QA: 
1) Tiếp tục nghiên cứu việc sử dụng nguyên liệu phụ gia, kiểm soát và tăng cường sử dụng PP2 & phế xay trong 

các hỗn hợp nguyên liệu để tăng chất lượng sản phẩm và giảm chi phí. 
2) Đảm bảo việc thiết lập, hướng dẫn và giám sát thực hiện các thông số kỹ thuật và định mức nguyên phụ liệu. 
3) Thu thập và phân tích sản phẩm cạnh tranh, có những nhận định tham mưu tốt cho tiếp thị & chào hàng, cải tiến 

công nghệ ghép OPP, thực hiện tốt việc tạo và cung cấp mẫu. 
4) Cải tổ bộ máy QA, sắp xếp lại và bổ sung thêm nhân viên để tăng cường kiểm soát quá trình (nội bộ và gia 

công) góp phần làm giảm tần suất sự cố chất lượng, giảm sót lỗi, giảm phế liệu phế phẩm. 

Kỹ thuật cơ điện: 
1) Duy trì hoạt động hiệu chuẩn, cải tiến nâng cao hiệu quả của bảo trì sửa chữa để bảo đảm công năng và công 

suất hệ thống điện-thiết bị-hạ tầng, giảm lãng phí hao hụt, trong đó tập trung vào một số thiết bị quan trọng trong 
qui trình sản xuất (kéo sợi, tráng ghép, taical UV); kiểm soát chặt chẽ để tiết kiệm giảm -5% chi phí CTKT so 
với 2012; tiếp tục sửa chữa tận dụng và chế tạo một số vật tư phụ kiện phụ tùng. 

2) Tìm ra biện pháp khả thi để giảm tiêu thụ điện tại các khâu kéo sợi, tráng ghép, taical-UV. 
3) Tổ chức Seminar 1 lần/tháng để hệ thống hóa hoạt động bảo trì sửa chữa. 
4) Thanh lý xong một số MMTB đã cũ và không còn sử dụng. 

Sản xuất: 
1) Cải tiến hoạt động thống kê, quản lý các kho để hợp lý hóa qui trình, cung cấp các số liệu chính xác kịp thời. 
2) Điều độ hợp lý & nhịp nhàng giữa cung ứng-gia công-sản xuất nội bộ, không xảy ra ứ đọng-chờ việc của các 

phân xưởng/công đoạn. 
3) Tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu chuyên đề:  
 Bảo đảm năng suất, tiến độ và thời hạn giao hàng. 
 Kiểm soát bảo đảm các định lượng trong thông số kỹ thuật và các yêu cầu định tính khác (tập trung tại PX1 

và PX2), tỷ lệ đơn hàng có giao động ngoài dung sai ≤  20%, không có khiếu nại về chất lượng và định 
lượng sản phẩm sau khi giao hàng,. 

 Cải tiến hoạt động chống sót lỗi (tập trung tại PX1, PX3 và PX4), giảm 30% số bao sót lỗi đến thành phẩm 
của khâu Dệt -Tráng ghép-In so với năm 2012, tỷ lệ dộp tróc/TSL của bao tráng ghép: ≤ 0,1 %, đạt tải trọng 
và không dòn rách. Tỷ lệ phế liệu phế phẩm của nhà máy ≤ 4,5%. 

 Kiểm soát thời gian ngừng máy, giảm 10% TGNM do sự cố MMTB và chuyển đổi qui cách so với 2012.  
 Kiểm soát sử dụng nhằm tiết kiệm điện, giảm 5% công suất sử dụng điện/sản phẩm so với 2012. 
 Duy trì trật tự vệ sinh công nghiệp, phòng chống côn trùng hiệu quả (tập trung tại PX1 và PX2, tỷ lệ bao 

được kiểm dính côn trùng ≤ 0,1%), an toàn lao động tại các PX. 

Nhân lực và hành chính: 
1) Cải tiến tuyển chọn để tỷ lệ thôi việc của CN mới tuyển ≤ 20%,  tuyển dụng đạt chỉ tiêu định biên năm 2013 là ≥ 

750 người. Bổ sung đủ nhân sự, giám sát cơ cấu tổ chức và thúc đẩy vai trò của các phòng ban, phân xưởng. 
2) Tiếp tục duy trì phương pháp đào tạo “coaching” (trọng tâm là với nhân viên và công nhân mới), thực hiện 

thành công chương trình đào tạo phát triển các trợ lý của GĐPX, tổ chức đào tạo nâng cao kiến thức quản trị. 
3) Bảo đảm việc thực thi các chính sách lao động của công ty, nghiên cứu đề xuất cụ thể về chính sách thâm niên 

và chính sách bao cấp trích đóng bảo hiểm, kết hợp với công đoàn tổ chức các phong trào thi đua sản xuất có sơ 
kết hàng qúi, triển khai hình thức khen thưởng “nóng” đến các phân xưởng sản xuất, phát triển các hoạt động 
văn thể mỹ trên kinh nghiệm đã có của năm 2012. 

4) Cải tiến hoạt động quản lý hành chính để bảo đảm giám sát và phòng chống trộm cắp tài sản công ty. 
5) Quản lý, duy tu tốt hệ thống cơ sở hạ tầng, đầu tư hệ thống xử lý nước thải phù hợp với qui định chung và với hệ 

thống của cụm công nghiệp. 

Tài chính & kế toán: 
1) Phát huy vai trò của Hội đồng giá, cải tiến việc xác định chi phí và kiểm soát giá thành, giá vốn, giá bán. 
2) Tổ chức phân tích đánh giá chi phí và giá thành thực tế hàng quí, khái toán kết quả SXKD hàng tháng để có định 

hướng và điều chỉnh các hoạt động kịp thời và hiệu quả, cung cấp các báo cáo kịp thời chính xác. 
3) Kiểm soát và thu hồi nợ bán hàng hiệu quả, xử lý xong nợ của Cty Thành Phú; điều phối tốt dòng tiền, thu chi 

thanh toán; chuẩn bị sẵn nguồn để chi trả cổ tức 2012; chủ động hoàn thuế và kiểm toán để có BCTC đã kiểm 
toán trong thời hạn qui định. 

4) Tăng cường quản trị rủi ro tài chính, đặc biệt về công nợ khách hàng châu Âu; theo dõi xu hướng tỷ giá để tiếp 
tục khai thác lợi thế của nguồn thu USD từ bán hàng và khả năng huy động khác. 
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CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG 
 Địa chỉ:                  414 Lầu 5, Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q.Tân Phú, TPHCM. 
 Điện thoại:             (08) 39737277 – 39737278         Fax:  (08) 39737276 - 39737279 
 Website:                  http://www.tandaihungplastic.com  Email:  daihungplastic@hcm.vnn.vn 

Quản lý & điều hành: 
1. Xây dựng và triển khai chương trình làm việc cụ thể theo tuần tháng của công ty và các bộ phận, phân xưởng 

theo định hướng và mục tiêu chung. 
2. Bảo đảm thông tin, hướng dẫn, phối hợp nhất quán; duy trì kỷ cương minh bạch và ổn định trong nội bộ. 
3. Phát huy vai trò chức năng & khả năng của các bộ phận và cá nhân, đề cao trách nhiệm của cá nhân thực hiện, 

trước hết là của cán bộ phụ trách trong quản lý điều hành theo từng cấp độ (hoạch định-tổ chức triển khai-đôn 
đốc-giám sát kiểm tra-điều chỉnh-đánh giá).  

4. Thúc đẩy và khuyến khích tinh thần cải tiến liên tục trong tất cả hoạt động. 
5. Đánh giá kịp thời và liên tục quá trình và kết quả, tôn vinh và biểu dương khen thưởng kịp thời tinh thần chủ 

động sáng tạo và hiệu quả trong hoạt động & công việc của mỗi CBNV-CN. 
6. Xây dựng và thực hiện các phương án & biện pháp phòng chống rủi ro trong các hoạt động. 
7. Quyết định cụ thể, kịp thời và hiệu quả theo tình huống thực tiễn 
8. Tuân thủ và triển khai hiệu quả nghị quyết ĐHĐCĐ, các chủ trương nghị quyết và chính sách của HĐQT. 

 
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2013 

Chỉ Tiêu Sản lượng Doanh Thu Doanh Thu Lợi Nhuận 
Tgiá:20.850đ/us  đvt: tấn  đvt: (usd)  đvt:1.000đ  đvt:1.000đ 
Tổng cộngtrị giá Kế hoạch 8,605 20,759,960 432,845,166 13,903,414 
SL Bán ra Nội địa 3,326 6,158,940 128,413,899 5,099,439 
SL Bán ra Xuất khẩu 5,279 14,601,020 304,431,267 8,803,975 

Vải cuộn MT 322 663,320 13,830,222  691,511 
Vải cuộn NAV 218 654,000 13,635,900  2,045,385 
Bao Shopping 4,160 11,648,000 242,860,800  2,428,608 

Bao Hộp Ý 154 361,900 7,545,615  226,368 
Bao PP XK 92 158,240 3,299,304  98,979 

Bao Leno 333 1,115,560 23,259,426  3,313,123 
Tổng cộng Lợi nhuận từ HĐSX   20,759,960 432,845,166  13,903,414 
Tổng cộng LN từ HĐ khác        6,472,863 
 Tổng lợi nhuận trước thuế       20,376,277 
 Tỷ suất lợi nhuận/ VCSH       9.58% 

 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN NĂM 2013 (Vnđ)  

* Sử dụng hoạt động SXKD           231,177,254,000  
* Sử dụng đầu tư ngắn hạn           150,000,000,000  
* Sử dụng đầu tư dài hạn             42,800,000,000  
* Sử dụng đầu tư BĐS dài han 150,000,000,000  
* Trả cổ tức cổ đông             25,522,746,000  

Tổng cộng 599,500,000,000  
Trong đó   

Đơn vị Đầu tư Nội dung đầu tư   Tiền đầu tư   
Ngân hàng EXIMBank  Cổ phiếu 11,300,000,000 
Cty ALTA  Cổ phiếu 10,500,000,000 
Cty CP Đầu tư Xây dựng Tân Đô  Kinh doanh khu CN & Nhà ở 1,000,000,000 
Cty CP Đầu tư và DV Hạ tầng Á Châu Kinh doanh dich vụ Cảng  10,000,000,000 
Đầu tư máy móc thiết bị SXt và đầu tư khác.   10,000,000,000 

 
 

                          TỔNG GIÁM ĐỐC 
        
 

        (Đã ký) 
 
                           NGUYỄN VĂN HÙNG 

Nơi nhận: 
- Các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ. 
- Công bố thông tin. 
- Niêm yết và lưu. 


