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CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

Ngày ….  tháng 04 năm 2019 

 

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

1) Phân tích tổng quan. 

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính như sau ( bảng 1): 

TT Chỉ tiêu 
Chỉ tiêu 

2018 

Thực hiện 

2018 

Kết quả 

2016 

Kết quả 

2017 

So sánh 

Với chỉ 

tiêu 

2018 

Với kết 

quả 

2016 

Với kết 

quả 

2017 

1 Sản lượng bao bì (tấn ) 13.430  14.975  12.980  14,.549  111.5% 115.4% 102.9% 

2 Doanh thu (tỷ đồng) 622,63  680,76  591,50  710,22  109.3% 115.1% 95.9% 

3 Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 32  30,14  23  29,36  94.2% 131.1% 102.7% 

 
b) Kết quả hoạt động năm 2018 (bảng 2): 

CHỈ TIÊU Năm 2017 Năm 2018 
So sánh 

2018/2017 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 735.337.164.685  713.685.054.261  97,1% 

3. Doanh thu thuấn về bán hàng và cung cấp dich vụ   735.337.164.685    713.685.054.261  97,1% 

4. Giá vốn hàng hóa   674.064.403.180    645.762.638.681  95,8% 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 61.272.761.505  67.922.415.580  110,9% 

6.Doanh thu hoạt động tài chính 12.374.446.398  14.191.292.433  114,7% 

7. Chi phí tài chính 4.807.583.146  14.339.244.527  298,3% 

   - Trong đó : Chi phí lãi vay 5.094.860.735  7.328.364.461  143,8% 

8. Chi phí bán hàng 15.905.629.102  16.692.963.160  105,0% 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 21.231.948.162  22.936.254.349  108,0% 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 31.702.047.493  28.145.245.977  88,8% 

11. Thu nhập khác 5.262.094.725  9.804.084.239  186,3% 

12. Chi phí khác 58.542.778  26.656.515  45,5% 

13. Lợi nhuận khác  (40 = 31 - 32 ) 5.203.551.947  9.777.427.724  187,9% 

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 36.905.599.440  37.922.673.701  102,8% 

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 7.542.883.781  7.779.442.403  103,1% 

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 29.362.715.659  30.143.231.298  102,7% 

19.Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ      29.362.715.659  30.143.231.298  102,7% 

21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.381  1.417  102,6% 
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Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2018, lợi nhuận đạt 30.143 triệu đồng chỉ đạt 94,02% so với kế hoạch 

là  32 tỷ đồng. Nhưng so với thực hiện năm trước thì tăng 780 triệu dồng (tương ứng tăng 2,66% ) so với 

kế hoạch năm trước thì tăng cao hơn 30%. Đây là những thành quả mà ban điều hành cùng toàn thể CB 

CNV Công ty Tân Đại Hưng đã hoàn thành xuất sắc, thể hiện qua các chỉ tiêu như sau: 

 Sản lượng bán hàng: đạt 14.975 tấn, tăng 1.545 tấn so với kế hoạch là 13.430 tấn (tương ứng tăng 

11,51%). 

 Doanh thu bao bì: đạt 622.627 triệu đồng, tăng 58.132 triệu so với kế hoạch 622.627 triệu đồng, tương 

ứng tỷ lệ tăng 9,34%. 

 Chi phí giá vốn: đạt 645.762 triệu đồng, giảm 28.301 triệu đồng so vo với cùng kỳ năm trước tỷ lệ 

giảm 4,20%. Chi phí giá vốn giảm do cơ cấu sản phẩm bán ra nội địa trong năm 2018 tăng đáng kể, 

tăng 29,56% so với kế hoạch là 1.757 tấn và so với thực hiện cùng kỳ năm trước thì tăng 33,8%, tương 

ứng tăn 1.669 tấn, bởi sản xuất sản phẩm này đơn giản, qui trình không kéo dài mang đến chỉ tiêu lợi 

nhuận gộp tăng đáng kể 6.649 triệu đồng, tương ứng tăng 10,85 %. 

 Các chỉ tiêu bán hàng và chi phí quản lý năm 2018 so với năm 2017 có tăng bởi Công ty đã đẩy mạnh 

chi phí marketting 

 Doanh thu tài chính năm 2018 so với 2017 tăng 1.816 triệu đồng tương ứng tăng 14,68%, tuy nhiên chi 

phí tài chính cũng tăng đáng kể do ảnh hưởng tỷ giá Vnd/ Usd trong năm 2018 tăng 9.531 triệu đồng, 

tương ứng tỷ lệ tăng 2,16%, trong đó chỉ tiêu lãi vay cũng tương ứng bởi ảnh hưởng kinh tế thế giới và 

tỷ suất của Fed đã tăng 03 lần trong năm, ảnh hưởng một phần chỉ tiêu lợi nhuận không đạt như kế 

hoạch đề ra. 

 

2) Những tiến bộ Công ty đạt được trong năm. 
 Về Marketing: Bộ phận kinh doanh ngoài phương thức tiếp cận khách hàng vốn có, đã và đang tiếp cận với 

một số khách hàng mới về vải địa kỹ thuật, bao Jumpo chống lũ. 

 Về chính sách lao động: Cải tiến về chính sách tuyển dụng & Chính sách tiền lương, thu hút lao động 

 Về Máy móc thiết bị:  cùng với đầu tư thêm một số MMTB sản xuất, áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến 

MMTB mang lại nhiều kết quả rõ nét về tiết kiệm chi phí, tăng năng suất sản lượng và góp phần đảm bảo 

chất lượng sản phẩm.  

 Nhữing sáng kiến cải tiến được thực thi và công nhận khen thưởng hiệu quả: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công 

đoạn 
TT Sáng kiến cải tiến năm 2018 Hiệu quả 

Kéo 

sợi 

1 
Thay thế bánh răng nhựa bằng các cóc 

bánh răng nhôm tại dàn thâu. 

 Gảm hư hỏng, giảm sụp đầu giăng nhện và so le 

chỉ sợi; tiết kiệm vật tư. 

2 
Lắp bạc chặn bụi cho các bánh xe sứ đỡ 

chỉ dàn thâu . 
Tăng thời hạn sử dụng , tiết kiệm vật tư. 

3 Lắp đặt bộ ngắt hơi thổi chỉ tự động . Tiết kiệm sử dụng khí nén tại PX Kéo sợi. 

4 Thay thế hai dàn lô kéo sợi lớn hơn (S5 ) Tăng sản lượng 5%. 

Dệt 

5 Thay vòng đệm cò loại mới . Tiết kiệm vật tư phụ tùng. 

6 Cải tiến bộ đẩy máy dệt Youngming .  Giảm hao mòn bánh xe thoi, giảm chi phí BTSC. 

7 Cải tiến nẹp thùng nhớt máy dệt. Không còn chảy nhớt, hạn chế hao hụt nhớt. 

Tráng 

ghép 

8 
Thay đổi kết cấu trục lô ép máy tráng, 

trục lô dán máy in Olger. 
Hoạt động ổn định, giảm gãy lô so với trục lô cũ. 

9 Cải tiến giàn xuống cuộn 03 máy tráng.  Giúp công nhân dễ dàng xuống vải, giảm hư vải. 

In 

10 
Tách việc pha mực ra khỏi Phân xưởng 

sản xuất để kiểm soát việc cấp phát mực. 
Giảm tồn kho mực đã pha. 

11 

Cải tiến quy trình sản xuất bao PP nội địa 

không tráng từ in cắt cái sang in cuộn và 

xả trên Pallet. 

Giảm công đoạn may tay, giảm giá thành sản 

xuất.. 

Cắt 

12 
Cải tiến máy cắt hình thành máy cắt đục 

lỗ. 
Cắt được đơn hàng bao RMY. 

13 
Đổi dàn bù vải từ ly hợp thắng từ sang 

điều khiển biến tầng trên các máy CMTĐ 
Khắc phục hiện tượng bao bị hư. 

14 Thay đổi cách cắt trên các máy cắt hình Tăng sản lượng. 

May 
15 

Cải tiến việc lắp đặt dàn thổi hơi bao 

(RMY) 
 Bao không nhăn. 

16 Chế tạo máy may bao nẹp viền. Tăng năng suất sản lượng so với may tay. 
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II. Tình hình tài chính 

1) Tình hình tài sản 

 So Sánh giá trị tài sản và nguồn vốn tại ngày 31/12/2018 và cuối kỳ năm trước. (Bảng 3) 

TÀI SẢN Số dư đầu kỳ  Số dư cuối kỳ  Tăng/giảm  

A-TÀI SẢN NGẮN HẠN       412.620.711.483  467.385.665.294  13,3% 

   I.Tiền và các khoản tương tiền         17.862.092.511  41.430.643.779  131,9% 

   II.Đầu Tư Tài Chính ngắn hạn         91.023.691.389  51.000.000.000  -44,0% 

   III.Các khoản phải thu ngắn hạn       151.434.902.435  165.900.223.372  9,6% 

   IV.Hàng tồn kho       141.870.567.526  201.692.121.582  42,2% 

   V.Taì sản ngắn hạn khác         10.429.457.622  7.362.676.561  -29,4% 

B - TÀI SẢN DÀI HẠN       231.196.924.656  194.991.814.199  -15,7% 

   I.Các khoản phải thu dài hạn                               -    22.930.435.024    

   II.Tài sản cố định         63.667.065.602  70.345.638.209  10,5% 

   III.Bất động sản đầu tư                               -    -      

   IV.Tài sản dở dang dài hạn                               -    -      

   IV.Đầu Tư Tài Chính Dài Hạn         72.710.713.499  11.585.699.299  -84,1% 

   V.Tài sản dài hạn khác         94.819.145.555  90.130.041.667  -4,9% 

         TỔNG CỘNG TÀI SẢN        643.817.636.139  662.377.479.493  2,9% 

NGUỒN VỐN Số dư đầu kỳ  Số dư cuối kỳ  Tăng/giảm  

A - NỢ PHẢI TRẢ       314.321.799.016  334.641.845.072  6,5% 

   I.Nợ ngắn hạn       314.321.799.016  334.641.845.072  6,5% 

      1.Phải trả người bán ngắn hạn         38.726.245.655  38.539.387.663  -0,5% 

   II.Nợ dài hạn                               -    -      

B- VỐN CHỦ SỞ HỮU       329.495.837.123  327.735.634.421  -0,5% 

   I.Vốn Chủ sở hữu       329.495.837.123  327.735.634.421  -0,5% 

   II.Nguồn kinh phí và quỹ khác                               -    -      

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN       643.817.636.139  662.377.479.493  2,9% 

 Tổng giá trị tài sản cuối năm 2018 so với cuối năm 2017 tăng 18.559 triệu đồng, gồm: 

 Chủ yếu giảm các khoản đầu tư tiền gửi ngắn hạn, tăng dự trữ hàng tồn kho nguyên vật liệu chính 

vì giá nguyên vật liệu cuối năm giảm so với giá đầu năm.  Đồng thời với chính sách bán hàng với 

khách hàng mới, sản phẩm mới, làm cho nợ phải thu cuối năm 2018 so với năm 2017 tăng 14.465 

triệu đồng, tương ứng tăng 9,55%. 

 Tài sản dài hạn giảm 36.025 triệu đồng , chủ yếu là giảm các khoản đầu tư dài hạn, để bổ sung vốn 

lưu động. 

 Nguồn vốn và nợ phải trả: 

 Tổng nguồn vốn đến 31/12/2018 là 662 tỷ đồng so với năm 2017 là 643 tỷ đồng tăng 2,88% ,  chủ 

yếu là đi vay vốn ngắn hạn ngân hàng để thanh toán nguyên liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất 

kinh doanh, 

 Nguồn vốn  chủ sở hữu năm 2018 so với năm 2017 giảm 0,55% là do trong năm 2018 chi trả cổ 

tức 2017 là : 31.903.434.000 đồng với tỷ lệ chi trả 1.500 đồng / cổ phiếu. 

 

2) So Sánh các chỉ số tài chính năm 2018 và năm 2017 ( bảng 4) 

Chỉ tiêu - chỉ số 2016 2017 Ghi chú 

Tổng Tài Sản       

 Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%) 64,09% 70,56% Tăng 

 Tài sản Dài hạn/Tổng tài sản (%) 35,91% 29,44% Giảm 

Nợ phải trả  

   Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%) 48,82% 50,52% Tăng 

 Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%) 49,74% 49,48% Giảm 

 Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu  (%) 95,39% 102,11% Tăng 
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Tỷ Số Lợi nhuận  

  
 Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (LN biên) 3,99% 4,22% Tăng 

 Tỷ Số Lợi nhuận/ tổng tài sản (ROA) 4,56% 4,55% Bằng 

 Tỷ Số Lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu (ROE) 8,91% 9,20% Tăng 

 Tỷ Số Lợi nhuận/ Vốn Cổ phần 12,02% 12,34% Tăng 

Chỉ tiêu khả năng thanh toán  

   Tỷ số khả năng thanh toán nhanh 1,31  1,40  Tăng 

 Tỷ số khả năng thanh toán bằng tiền mặt 0,86  0,79  Giảm 

Chỉ tiêu năng lực hoạt động  

   Vòng quay hàng tồn kho (giá vốn hàng bán/ hàng tồn kho BQ) 6,03  3,76  Giảm 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản 1,14 1,07 Giảm 

Tóm lược: trong năm 2018 với tình hình tỷ giá đồng Usd so với đồng việt nam tăng 2,16% và bởi 

ảnh hưởng của kinh tế thế giới của Fed đã tăng lãi suất vay 03 lần, mỗi lần 0,25% , đã ảnh hưởng 

đáng kể đến chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận của đơn vị. Mặc dù không đạt như kế hoạch, nhưng so với  

lợi nhuận thực hiện năm trước thì tăng 780 triệu tương ứng tăng 2,66% , nếu so với kế hoạch năm 

trước 23 tỷ đồng, thì tăng đáng kể tương ứng tăng 31%. 

 

Các biểu đồ so sánh các chỉ số tài chính giữa năm 2018 với năm 2017: 
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III. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý trong năm 2018. 

1) Về cơ cấu tổ chức 
 Tổ chức lại quy trình sản xuất In cắt (cái) và may sang in cuộn và cắt may tự động: giảm chi phí sản 

xuất, tăng năng suất sản lượng. Tổ chức lại việc quản lý mực, dung môi & quy trình cấp phát (theo 

định mức): giảm chi phí trong sản xuất tại khâu in. 

 Tiếp tục quy hoạch sắp xếp, bố trí lại mặt bằng Đóng kiện, LĐPT: hợp lý hóa vận chuyển và quá trình 

sản xuất, nhập kho. 

 Sắp xếp quy hoạch lại mặt bằng PX1 & PX4 để bố trí thêm máy Kéo sợi & máy Dệt. 

 Cơ cấu lại sắp xếp lại tổ gia công may: chuyển về Bộ phận Kinh doanh cung ứng quản lý (thay vì Bộ 

phận KHSX quản lý). 

2) Về chính sách quản lý  
 Rà soát cải tiến lại định mức đối với các công đoạn: LĐPT, May PP, May lưới cho phù hợp với thực tế.  

 Tiếp tục triển khai các chính sách khen thưởng sáng kiến cải tiến góp phần cải tiến máy móc thiết bị, 

quy trình SX nhằm tăng năng suất, sản lượng, chất lượng (khen thưởng cho sáng kiến cải tiến năm 

2018 là 118.000.000 đồng tương đương với mức thưởng năm 2017). 

IV. Ý kiến của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:  

Nhất trí hoàn toàn với ý kiến của kiểm toán công ty A&C năm 2019 (trong chứng thư kiểm toán). 

V. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội. 
Tóm lược như sau: 

1) Về môi trường: 

Công ty đã và đang chủ động thực hiện : 

 Tiết kiệm điện nước, tăng sử dụng vật liệu tái sinh để giảm chi phí hoạt động và giá thành sản phẩm. 

 Thu gom 100% chất thải rắn và không xả thải trực tiếp ra môi trường đúng theo các qui định. 

 Được đánh giá tốt sau các lần kiểm tra định kỳ và đột xuất của cơ quan thẩm quyền trong năm 2018. 
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2) Về người lao động: 

 Nguồn nhân lực được xem là tài sản qúy của công ty, được công ty tôn trọng ứng xử theo chuẩn mực 

văn hóa.  

 Ban giám đốc đã thực thi đầy đủ các chính sách chăm sóc đãi ngộ chăm lo công ăn việc làm, ổn định 

và tăng thu nhập đối với cán bộ nhân viên và công nhân, tạo điều kiện để xây dựng quan hệ con người 

lành mạnh, giao lưu vui chơi văn nghệ thể thao, không xảy ra tranh chấp lao động trong năm 2018.  

3) Về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: 

Trong năm 2018, Ban giám đốc tham dự đầy đủ các cuộc họp theo thư mời của các cấp thẩm quyền, tham 

gia tất cả các cuộc vận động từ thiện tài trợ của chình quyền địa phương (trụ sở văn phòng và nhà máy), 

nắm vững tình hình và phối hợp thực hiện theo các yêu cầu của địa phương về ANTT, an toàn giao thông, 

giải quyết việc làm, bảo vệ môi trường.  
 

VI. Kế hoạch phát triển trong năm 2019 

1) Những dự báo về môi trường kinh doanh năm 2019 
 Tác động của mâu thuẫn địa chính trị, chiến tranh thương mại, Brexit, thay đổi chính sách… làm tất cả khu 

vực và cường quốc kinh tế đều hạ dự báo tăng trưởng, không loại trừ xuất hiện giai đoạn suy thoái toàn cầu 

theo chu kỳ. Giá dầu thô tăng nhẹ, kéo theo giá nguyên liệu tăng nhưng sẽ không hơn 6%. 

 Tại Việt Nam, kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, khuyến khích kinh tế 

tư nhân phát triển, thu hút thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài (cả FDI và FII), mức tăng trưởng kinh tế 

tương đương năm 2018, lãi suất và tỷ giá ổn định, lạm phát được kiểm soát chặt và kiềm chế để không vượt 

quá 6%. 

 Ngành nhựa Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, làn sóng M&A và đầu tư FDI và nhất là từ Trung quốc tăng 

mạnh, các chi phí đầu vào (nhân công, nguyên liệu nhựa, điện) của sản xuất đều tăng, áp lực cạnh tranh 

“kép” ngày càng lớn làm tỷ suất lợi nhuận ngành ngày càng giảm.. Nhà nước sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn 

việc nhập khẩu nhựa phế thải đồng thời có chính sách khuyến khích tái chế nguyên liệu tái sinh từ rác nhựa 

ngay từ nội địa.  

2) Định hướng chung năm 2019: 
 Xác định và tập trung phát triển các giá trị cốt lõi của Tân Đại Hưng như các sản phẩm chủ lực, nguồn 

khách hàng ổn định và đội ngũ nhân sự tâm huyết để củng cố và nâng cao lợi thế cạnh tranh, trở thành 

doanh nghiệp bao bì có tiềm lực và uy tín nhất Việt Nam.  

 Linh hoạt trong tiếp thị và cơ cấu sản phẩm, chào giá cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng để nhận đủ đơn 

hàng theo chỉ tiêu kế hoạch, ưu tiên cho xuất khẩu & lựa chọn đơn hàng hiệu quả. 

 Đầu tư thêm máy móc thiết bị mới, duy trì bảo dưỡng tốt máy móc thiết bị, thanh lý máy cũ không hiệu quả 

nhằm tăng năng suất sản lượng & chất lượng sản phẩm. 

 Tiếp tục phát huy sáng kiến cải tiến liên tục, trong đó chú trọng cải tiến MMTB thiết bị và quy trình sản 

xuất sản phẩm, hạn chế tối đa việc sử dụng lao động nhằm tinh gọn bộ máy, giảm chi phí sản xuất tăng sức 

cạnh tranh đối tất cả các mặt hàng sản xuất. 

 Cải tiến quy trình kiểm soát đơn hàng, cải tiến nâng cấp hệ thống quản lý dữ liệu thống kê sản xuất. 

 Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, đồng thời nâng cao vai trò chủ động của các phân xưởng sản xuất 

trong việc kiểm soát tình hình chất lượng sản phẩm. 

 Kiểm soát công nợ bán hàng, điều phối hiệu quả dòng tiền không để phát sinh nợ xấu. 

 Nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp cận các công nghệ mới để tăng hiệu quả sản xuất và giảm thiểu rủi 

ro trong kinh doanh. 

 Tiếp tục tuyển dụng nhân sự & đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ kế thừa. 

 Đạt vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2019, gồm : tổng sản lượng bao bì 14.810 tấn, tổng 

doanh thu bao bì 627,184 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 25 tỷ đồng, tỷ lệ phế/tổng sản lượng ≤ 6%. 

3) Về hoạt động kinh doanh và cung ứng: 
 Tiếp tục đầy mạnh hoạt động tiếp thị tìm kiếm thêm khách hàng mới & tiềm năng. Trong đó ưu tiên xuất 

khẩu vải địa kỹ thuật và aquadams vào Mỹ và Eurozone. Tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng, chú 

trọng thu thập và phân tích thông tin về xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để có các chính sách thị 

trường phù hợp và hiệu quả. Tăng thị phần ở những khách hàng cũ với những khách hàng thanh toán tốt & 
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đầy tiềm năng. Linh hoạt trong việc đàm phán về giá (chính sách giá hợp lý để ưu tiên nhận đơn hàng có số 

lượng lớn).Ưu tiên máy sản xuất cho những khách hàng lớn để đáp ứng nhanh những đơn hàng gấp, đột 

xuất. 

 Tìm thêm đơn vị gia công vải dệt, để đáp ứng được nhu cầu tăng đột biến của khách hàng khi vào mùa vụ 

hoặc những tháng cuối năm.  

 Phối hợp P.KTTC để thường xuyên theo dõi tình hình công nợ bán hàng, qua đó xác định chiến lược bán 

hàng đối với từng khách hàng. 

 Tổ cung ứng và gia công  đảm bảo tiến độ cung cấp nguyên phụ liệu, gia công đúng kế hoạch. 

4) Về Kỹ thuật Công nghệ và Chất lượng sản phẩm: 

 Công nghệ: 

 Duy trì giám sát công thức và nguyên liệu sử dụng PX kéo sợi, PX tráng ghép. 

 Cải tiến công thức phối trộn của từng đơn hàng sao cho hiệu quả tùy theo nguồn PP2. 

 Tiếp tục cải tiến thông số kỹ thuật sản phẩm làm tăng sản lượng sản xuất. 

 Kết hợp kỹ thuật cơ điện cải tiến khổ dệt trên máy dệt 720 cọc đầu cây, tăng lớn khổ chia đôi hai manh 

cho đơn hàng shopping. 

 Quản lý chất lượng: 

 Đào tạo QA về nhận thức chất lượng “first in time”, phòng ngừa là chính. 

 Tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra việc tuân thủ qui định, qui trình đảm bảo chất lượng nội 

bộ và cung ứng gia công. 

 Dự báo, cảnh báo lỗi chất lượng tiềm ẩn, tham mưu các giải pháp khắc phục phòng ngừa hiệu quả. 

 Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu  quả của hành động khắc phục phòng ngừa tại các bộ phận và đơn vị 

gia công. 

 Tuân thủ phương pháp lấy mẫu kiểm tra nhằm hạn chế mặt trái của phương pháp kiểm tra xác suất. 

 Kỹ thuật Cơ điện: 

 Lắp đặt 12 máy dệt mới khổ lớn. 

 Tăng năng suất, sản lượng máy sợi S9 mà vẫn hoạt động ổn định. 

 Bảo trì, sửa chữa tốt các máy dệt 12 thoi và 8 thoi AquaDams. 

 Tiếp tục cải tiến năng suất máy cắt nhiều line trên các đơn hàng shopping. 

 Cải tiến máy dệt, dệt được khổ lớn và bổ sung dàn quấn cuộn thứ hai. 

 Theo dõi và kết hợp kỹ thuật nhà cung cấp hoàn tất các melt pump trên các máy kéo sợi. 

 Duy trì hiệu chuẩn các thiết bị đo định kỳ. 

5) Về sản xuất và gia công: 
 Đảm bảo việc tuân thủ Qui trình sản xuất đã ban hành tại các PX và công đoạn.  

 Tuân thủ Họp triển khai kế hoạch tháng từ ngày 06 – 09 hằng tháng, giao ban sản xuất hằng ngày hội ý 

nhanh các ý kiến các trưởng bộ phận, quản lý SX  để thống nhất các mục tiêu công việc hằng ngày cho thật 

thuận lợi và nhanh chóng 

 Đảm bảo nhân viên kế hoạch điều độ, các bộ phận SX  tuân thủ việc báo cáo dữ liệu chính xác, kịp thời và 

đúng lịch theo qui định cho BGĐ & các Trưởng , các QLPX . 

 Đảm bảo giải quyết tất cả các sự cố về chất lượng sản phẩm và MMTB trong vòng 24h. 

 Đảm bảo thực hiện 5S trong tất cả bộ phận sản xuất. 

 Tổ chức thực hiện hiệu quả 07 trọng tâm của BPSX : Kiểm soát sản lượng, trọng lượng và năng suất, đảm 

bảo lịch giao hàng. (1) Kiểm soát sản lượng, trọng lượng và năng suất, đảm bảo lịch giao hàng. (2) Giảm 

lỗi và chống sót lỗi. (3) Tiết kiệm giảm chi phí vật tư kỹ thuật. (4) Kiểm soát giảm thời gian ngừng máy.  (5) 

Tiết kiệm điện và nhiên liệu. (6) Giảm phế liệu phế phẩm. (7) Duy trì trật tự vệ sinh, phòng chống côn 
trùng và tai nạn lao động.  

 Thực hiện đạt vượt các mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất gia công năm 2019. 

6) Về Hành Chính Nhân Sự: 

 Tiếp tục phối hợp với bộ phận Kỹ thuật và Sản xuất: thực hiện đồng thời các giải pháp, kiểm soát giờ giấc 

làm việc, cải tiến MMTB, công đoạn sản xuất, sắp xếp phân bổ máy hợp lý .v.v…. nhằm tăng năng suất lao 

động. 
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 Xây dựng Cơ cấu tổ chức & Chính sách: Phối hợp Bộ phận SX & Kỹ thuật cơ điện tổ chức lại việc nhập 

liệu tại sản xuất (đầu tư hệ thống phần mềm & chủ động cân nhập liệu bằng điện tử tại các công đoạn sản 

xuất). Cải tiến tiến hệ thống định mức tại May Shopping. Tham gia cùng Bộ phận Kỹ thuật & sản xuất cải 

tiến quy trình sản xuất bao Shopping để giảm giáthành sản xuất. Cấu trúc lại Bộ phận Kỹ thuật theo yêu 

cầu nhiệm vụ mục tiêu Công ty năm 2019. 

 Tuyển dụng: Tiếp tục tuyển bổ sung cán bộ quản lýnguồn kế thừa (Kinh doanh, Công nghệ), Bổ sung công 

nhân may cho kế hoạch năm 2019. Tiếp tục cải tiến hoạt động tuyển chọn vàsàng lọc trong tuyển dụng 

nhằm giảm tỷ lệ bỏ việc trong giai đoạn thử việc & đào tạo. 

 Đào tạo: Triển khai đầy đủ các chương trình đào tạo định kỳ hàng năm đã được phêduyệt. Đặc biệt chú 

trọng đào tạo quản lýsản xuất (cấp TTSX, Quản lý Phân xưởng, quản lýkho). 

 An toàn lao động vàVệ sinh công nghiệp: Giám sát chặt chẽ công tác đảm bảo An toàn lao động, ràsoát 

các điểm córủi ro xảy ra TNLĐ, thực hiện các biện pháp cải tiến máy móc để giảm nguy cơ TNLĐ, thường 

xuyên nhắc nhở CB-CNV luôn đề cao cảnh giác để đảm bảo An toàn lao động . Trong đó,trọng tâm làcải 

tiến MMTB để ngăn ngừa TNLĐ. Hỗ trợ các PX trong việc tổ chức sàng lọc, sắp xếp mặt bằng tại phân 

xưởng. Duy trìcông tác kiểm tra An toàn -VSCN định kỳ hàng tuần. Nhấn mạnh vai tròcủa quản lýtrực 

tiếp (Tổ trưởng, QLPX) trong công tác đảm bảo ATLĐ-VSCN..  

 Quản lýhành chánh & An ninh trật tự: Duy trìhệ thống giám sát an ninh tại nhàmáy, tiếp tục nâng cấp đội 

ngũ bảo vệ. Duy trìnghiêm công tác tuần tra, kiểm soát của tổ bảo vệ nhằm mục tiêu đảm bảo không xảy ra 

mất cắp, mất an ninh trật tự tại công ty. Nâng cấp máy quẹt thẻ theo dõi ra vào cổng, nâng cấp đội bảo vệ, 

triển khai giám sát trên camera. Xây dựng các tiêu chuẩn về trang phục bảo hộ lao động, tăng cường giám 

sát & xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, quy định Công ty. 

7) Về tài chính kế toán: 
 Đảm bảo tình hình Tài chính ổn định vàlành mạnh. Quản trị các rủi ro về tỷ giávàgiácả các nguyên 

vật liệu/phụ liệu đầu vào, quản lýcác chi phí, chống thất thoát hoặc lãng phí 

 Tiếp tục duy trìviệc quản lýdoanh thu, chi phí, kiểm soát chặt hệ thống Kho vàcác khoản tồn kho lâu 

nhằm tránh thất thoát vàgiảm tồn Kho lâu. 

 Đầu tư máy vi tính mới cho máy chủ vàcác máy con. Kết chuyển số liệu cũ mang sang giúp hệ thống 

xử lýsố liệu nhanh chóng vàkịp thời. 

TM BAN GIÁM ĐỐC 

        Tổng Giám đốc 

          PHẠM VĂN MẸO 

Ghi chú: 

 Báo cáo này được trích một phần trong Báo Cáo 

Thường Niên năm 2018 của Công ty CP Nhựa 

Tân Đại Hưng. 

 Qúy cổ đông có thể xem đầy đủ thông tin trong 

Báo Cáo Thường Niên năm 2018  đã công bố và 

lưu trữ tại website của công ty. 


