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      HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ               CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CTY CP THỦY SẢN CÀ MAU                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                        
                                                                           Cà Mau, ngày 26 tháng 02 năm 2018 

BÁO CÁO TÓM TẮT 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017,  

Và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 

******************* 

 

PHẦN  I 

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 
----------------------------- 

 

I.  ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN MÔI TRƢỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 

TRONG NĂM 2017: 

Đánh giá tổng quan thì môi trường sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 

vẫn còn gặp nhiều khó khăn:  

- Trong 04 tháng đầu năm 2017, lượng tôm, cá nguyên liệu luôn bị thiếu hụt. Từ 

tháng 05 đến tháng 08, nguồn cung ứng tôm nguyên liệu được cải thiện, nhưng nguồn cá 

nguyên liệu phục vụ cho sản xuất mặt hàng surimi tiếp tục bị sụt giảm, trong đó nguồn cá 

nguyên liệu có độ dai cao giảm mạnh, do ảnh hưởng bởi ngư trường khai thác. Thời điểm 

chính vụ xuất khẩu (tháng 9 – 10) nguồn cung ứng tôm nguyên liệu lại giảm nhẹ, giá tôm 

nguyên liệu tăng khá cao, ảnh hưởng đến thu mua đáp ứng các đơn hàng; 

- Quản lý sản xuất còn nhiều bất cập, hạn chế: việc tổ chức thực hiện các quy định, 

quy chuẩn còn lúng túng, chưa triệt để, chưa đảm bảo luôn được duy trì kiểm soát; xử lý 

công việc thiếu chủ động, sáng tạo; định mức sản xuất thường xuyên biến động – thiếu sự 

ổn định; giá thành luôn cao – rất khó chào giá cạnh tranh nhất là các size tôm lớn, từ đó 

chủ yếu ký các đơn hàng tôm nhỏ kéo theo sản xuất tôm nhỏ – sản lượng thấp.  

- Nguồn vốn kinh doanh luôn bị thiếu hụt, do hạn mức tín dụng cho vay của các 

Ngân hàng đối với Công ty bị kéo giảm ảnh hưởng đến thu hút nguyên liệu phục vụ sản 

xuất; 

- Nhiều thị trường chủ lực như Mỹ, Úc, Canada, EU tăng cường áp dụng các rào cản 

kỹ thuật để hạn chế nhập khẩu: Thuế chống phá giá, tạm ngừng nhập khẩu, rút thẻ vàng, 

kiểm tra 100% các conts hàng thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam, làm sức tiêu thụ giảm 

mạnh; 

- Lượng khách hàng đầu ra mặt hàng tôm vẫn chưa được cải thiện tốt, vẫn chỉ có 

được lượng nhỏ khách hàng tiêu thụ chiến lược mang tính ổn định, còn lại  phần lớn là 
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khách hàng nhỏ, chủ yếu tập trung tiêu thụ theo mùa Lễ, Tết. Điều này ảnh hưởng không 

nhỏ đến tính bền vững trong sản xuất của các Xí nghiệp;   

- Lao động tiếp tục bị thiếu hụt nghiêm trọng và rất khó tuyển dụng, do đặc thù 

ngành nghề có tính mùa vụ – thiếu tính ổn định, cộng với cạnh tranh thu hút lao động của 

một số ngành nghề khác, các doanh nghiệp chế biến Thủy sản trong khu vực đang phải 

đối mặt với khó khăn về lao động và là mối nguy thật sự trong tương lai;  

Với tình hình đó, việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong năm đạt khá thấp: 

1. Về sản xuất chế biến:  

SỐ DIỄN GIẢI ĐV KH THỰC HIỆN T.HIỆN T.HIỆN 

TT  TÍNH 2017 NĂM 2017 SO KH SO 2016 

I TOÀN CÔNG TY       

1 Mua nguyên liệu Tấn   7.956,57   87,16% 

2 Tổng sản lƣợng chế biến Tấn   5.158,58   92,90% 

 2.1 Hàng mua nguyên liệu chế biến Tấn 6.500 4.742,94 72,97% 95,21% 

2.2 Hàng CB từ bán thành phẩm Tấn   415,64   72,80% 

           

II XNCB MẶT HÀNG MỚI            

1 Mua nguyên liệu Tấn   1.194,07   131,17% 

2 Sản lƣợng chế biến  Tấn   1.436,85   116,20% 

2.1 Hàng mua nguyên liệu chế biến Tấn 1.600 1.149,04 71,82% 128,86% 

2.2 Hàng CB từ bán thành phẩm Tấn   287,81   83,48% 

           

III XN.CBTS ĐẦM DƠI            

1 Mua nguyên liệu Tấn   933,01   147,21% 

2 Sản lƣợng chế biến  Tấn   1.033,80   123,15% 

2.1 Hàng mua nguyên liệu chế biến Tấn 1050 913,30 86,98% 146,83% 

2.2 Hàng CB từ bán thành phẩm Tấn   120,50   55,42% 

IV XN.CBTS SÔNG ĐỐC           

1 Mua cá nguyên liệu Tấn   5.829,49   76,85% 

2 Sản lƣợng chế biến  Tấn   2.687,93   77,31% 

2.1 Hàng mua nguyên liệu chế biến Tấn 3.850 2.680,60 69,63% 77,29% 

2.2 Hàng CB từ bán thành phẩm Tấn   7,33   83,87% 

- Qua số liệu cho thấy: Tổng lượng thành phẩm sản xuất toàn Công ty đạt khá thấp chỉ 

tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, sản lượng sản xuất từ nguyên liệu của hai Xí nghiệp Mặt 

hàng mới và Sông Đốc đạt rất thấp, dù sản lượng của Xí nghiệp Mặt hàng mới đã tăng 

trên 28% so với năm 2016, chỉ có Xí nghiệp Đầm Dơi sản xuất đạt gần 87% mức kế 

hoạch.  
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- Về cơ cấu mặt hàng tôm trong tổng lượng thành phẩm chế biến từ nguyên liệu so với 

năm 2015 và 2016 có sự chênh lệch, tôm sú tiếp tục giảm mạnh, nhưng sản lượng tôm 

vanamei tăng khá, điều đó cho thấy cơ cấu thị trường tiêu thụ cũng thay đổi: tôm sú – tôm 

lớn giảm, cụ thể:  

TT Mặt hàng 
Kế hoạch 2017 

(Tấn) 

Thực hiện 2017 

(Tấn) 

Thực hiện so 

KH (%) 

Thực hiện so 

2016 (%) 

1 Tôm sú 975 294,60 30,22 74,00 

2 Tôm thẻ, chì  255 174,53 68,44 160,06 

3 Tôm vanamei  1.420 1.593,07 112,19 159,63 

4 Tôm sắt, giang   0,01   0,12 

 Cộng 2.650 2.062,21 77,82 136,26 

2. Về kinh doanh xuất khẩu và tiêu thụ nội địa:  

SỐ 

TT 

DIỄN GIẢI 

 

ĐV 

TÍNH 

KH 

2017 

THỰC 

HIỆN 

2017 

T.HIỆN 

SO KH 

(%) 

T.HIỆN 

SO 2016 

(%) 

1 Sản lƣợng tiêu thụ hàng thủy sản Tấn 6.700 5.061,87 75,55 104,85 

2 Tổng doanh thu bằng USD 33.372.500 27.282.938 81,75 114,26 

 Trong đó:          

a Xuất khẩu trực tiếp Tấn 6.500 4.842,81 74,50 105,24 

 Kim ngạch xuất khẩu USD 32.800.000 26.466.060 80,69 114,37 

b Bán trong nước Tấn 200 219,06 109,53 96,94 

 Doanh thu bằng USD 572.500 816.878 142,69 110,98 

 Mặt hàng, sản lƣợng và kim ngạch xuất khẩu phân theo thị trƣờng: 

TÊN CHỈ TIÊU 
LƢỢNG XK 

2016 (Kg) 

LƢỢNG XK 

2017 (Kg) 

SO 

SÁNH 

2017/2016 

(%) 

GIÁ TRỊ XK 

2016 (USD) 

GIÁ TRỊ XK 

2017 (USD) 

SO 

SÁNH 

2017/2016 

(%) 

1. NHẬT 1.706.753,79 1.812.165,76 106,18 5.726.604,45 6.116.361,02 106,81 

     + SÚ  88.332,29 85.123,31 96,37 1.436.089,70 1.629.898,23 113,50 

     + VANAMEI  5.532,50 32.638,05 589,93 46.067,73 267.714,77 581,13 

     + THẺ + CHÌ  163.975,00 137.149,40 83,64 1.330.436,41 1.088.443,22 81,81 

     + CHẢ CÁ  1.448.620,00 1.557.000,00 107,48 2.912.445,00 3.129.952,80 107,47 
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     + KHÁC  294,00 255,00 86,73 1.565,61 352,00 22,48 

2. HÀN QUỐC 680.318,40 630.471,20 92,67 2.781.653,40 4.345.043,48 156,20 

     + SÚ  23.328,00 46.443,20 199,09 287.159,40 585.498,88 203,89 

     + VANAMEI  136.590,40 302.028,00 221,12 1.414.304,00 3.196.544,60 226,02 

     + THẺ + CHÌ - 800,00 - - 4.880,00 - 

     + CHẢ CÁ  520.000,00 280.000,00 53,85 1.077.750,00 550.800,00 51,11 

     + KHÁC 400,00 1.200,00 300,00 2.440,00 7.320,00 300,00 

3. MỸ 551.899,73 708.782,53 128,43 5.131.365,60 6.302.925,04 122,83 

     + SÚ  11.508,58 - - 309.964,00 - - 

     + VANAMEI  540.391,15 708.782,53 131,16 4.821.401,60 6.302.925,04 130,73 

4. CANADA 285.367,38 402.608,82 141,08 3.546.723,75 5.022.033,49 141,60 

     + SÚ  67.746,99 14.336,41 21,16 1.188.140,29 228.911,64 19,27 

     + VANAMEI  217.620,39 388.272,40 178,42 2.358.583,46 4.793.121,85 203,22 

5. CHÂU ÂU 254.106,00 170.570,00 67,13 2.139.209,25 1.607.807,00 75,16 

     + SÚ  139.600,00 88.530,00 63,42 1.493.354,00 882.783,00 59,11 

     + VANAMEI  24.496,00 62.840,00 256,53 206.935,75 588.684,00 284,48 

     + THẺ + CHÌ  40.010,00 19.200,00 47,99 259.319,50 136.340,00 52,58 

     + CHẢ CÁ  20.000,00 - - 56.600,00 - - 

     + KHÁC   30.000,00 - - 123.000,00 - - 

6. KHÁC 1.126.056,95 1.118.214,93 99,30 3.815.291,79 3.071.890,70 80,52 

     + SÚ  144.990,45 38.258,85 26,39 1.499.123,25 456.551,80 30,45 

     + VANAMEI  27.646,50 30.556,08 110,52 254.938,54 330.148,90 129,50 

     + THẺ + CHÌ  14.400,00 14.400,00 100,00 89.280,00 89.280,00 100,00 

     + CHẢ CÁ  880.020,00 1.035.000,00 117,61 1.841.200,00 2.195.910,00 119,27 

     + KHÁC  59.000,00 - - 130.750,00 - - 

TỔNG CỘNG 4.604.502,26 4.842.813,24 105,18 23.140.848,24 26.466.060,73 114,37 

Qua số liệu xuất khẩu theo từng thị trường trong năm 2017 cho thấy:  

+ Thị trường Nhật: nhìn chung ổn định, cả lượng và giá trị đều có tăng nhưng không 

nhiều. So với 2016, tỉ lệ tiêu thụ tôm vanamei tăng rất mạnh, nhưng giá trị tuyệt đối không 

lớn. 

+ Thị trường Hàn Quốc: sản lượng tiêu thụ giảm nhẹ nhưng giá trị tăng mạnh, do cơ 

cấu mặt hàng tiêu thụ thay đổi. Sản lượng tiêu thụ tôm sú và vanamei tăng mạnh, sản 

lượng surimi giảm đáng kể. 

+ Thị trường Mỹ: sản lượng và giá trị tiêu thụ đều tăng và chủ yếu là mặt hàng tôm 

vanamei, mặt hàng tôm sú không tiêu thụ được. 
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+ Thị trường Canada: cả sản lượng và giá trị tiêu thụ đều tăng mạnh và chủ yếu tập 

trung vào mặt hàng tôm vanamei, mặt hàng tôm sú giảm mạnh. 

+ Thị trường Châu Âu: sản lượng và giá trị tiêu thụ đều giảm mạnh, đây là thị trường 

lớn nhưng giá trị tuyệt đối tiêu thụ khá thấp, cần tập trung khai thác nhiều hơn. 

+ Thị trường khác: nhìn chung ổn định, tuy nhiên cơ cấu mặt hàng tiêu thụ thay đổi: 

tôm sú giảm mạnh, surimi tăng.      

Nhìn tổng quan có thể thấy: sản xuất và tiêu thụ mặt hàng tôm vanamei và surimi từng 

bước được củng cố và phát triển. Tuy nhiên, điều cần hết sức lưu tâm để có giải pháp khắc 

phục là chúng ta đang bị mất dần một cách nhanh chóng thị trường tôm sú và tôm thẻ, chì 

– đây vốn từng là thế mạnh của chúng ta.  

3. Doanh thu VNĐ:  

ĐVT: đồng  

Năm 2016 Năm 2017 

Doanh thu % so kế hoạch 

548.113.739.311 618.783.946.505 
81,63% 

(KH là: 758.000.000.000) 

4. Khấu hao cơ bản:   
ĐVT: đồng  

Năm 2016 Năm 2017 

5.438.594.432 5.458.268.700 

5. Lợi nhuận trước thuế:   
ĐVT: đồng  

Năm 2016 
Năm 2017 

Lợi nhuận trƣớc 

thuế đạt 

% so kế hoạch 

2.204.957.608 511.911.319 
1,70% 

(KH là: 30.000.000.000)  

6. Đầu tư xây dựng cơ bản:   

6.1. Xí nghiệp chế biến Mặt hàng mới (NF). 

a. Tài sản cố định đã hoàn thành. 
 

STT TÊN TSCĐ THÁNG ĐƢA VÀO SỬ DỤNG SỐ TIỀN 

1 Nâng cấp khu thay bảo hộ lao động 01/2017 30.807.273  

2 Nhà ở tập thể cho công nhân (9 căn) 01/2017 435.715.392  

3 Nâng cấp hệ thống Camera PX 196 01/2017 41.450.000  



 6 

4 Nâng cấp hệ thống tủ đông gió 01/2017 165.000.000  

5 Khu tẩm bột PX 196 5/2017 111.391.353  

6 Hệ thống hồ quay đa trục PX 196 06/2017 207.806.438  

7 Máy đóng gói chân không model : IC-623 08/2017 57.500.000  

8  Phân xưởng sản xuất 1+ nâng cấp (DL 118)                    8/2017 109.031.101  

9 Máy dò kim loại ISHIDA:MS-3147-3008-WP-4 09/2017 227.650.000  

10 Máy hút chân không TY 760 11/2017 50.000.000  

11 Cổng(làm bảng hiệu mới) 11/2017 24.077.000  

12 Nâng cấp hệ thống Camera quan sát PX 118 12/2017 187.230.000  

  Tổng cộng   1.647.658.557 

b. Xây dựng cơ bản dở dang.   

 

STT TÊN TSCĐ THÁNG ĐƢA VÀO SỬ DỤNG SỐ TIỀN 

1 Nhà bao che khu đặt máy 5/2017 296.814.545 

2 Hệ thống dàn ngưng 9/2017 2.327.154.380 

3 Nâng cấp máy đá vẫy 196 12/2017 8.125.000 

4 Nâng cấp máy đá vẫy 118 11/2017 34.188.000 

 Tổng cộng  2.666.281.925 

6.2. Xí nghiệp chế biến Thủy sản Sông Đốc.  
   

Tài sản cố định đã hoàn thành.  

   

STT TÊN TSCĐ 
THÁNG ĐƢA VÀO SỬ 

DỤNG 
SỐ TIỀN 

1 2 ly tâm máy thu hồi (thu hồi chả và thu hồi vảy) 28/02/2017 104.689.370 

2 Máy đô độ dai model: SD-700II 03/11/2017 218.750.000 

3 Mương thoát nước và lộ nội bộ khu nghỉ giữa ka 31/05/2017 97.453.700 

4 Nhà nghỉ giữa ka xí nghiệp Sông Đốc (12 căn) 21/06/2017 2.225.331.819 

5 Máy đo độ trắng model CR400 31/07/2017 185.000.000 

6 Nâng cấp nhà giữ xe Xí nghiệp Sông Đốc 09/01/2017 52.230.337 

  Tổng Cộng   2.883.455.226 

 

6.3. Xí nghiệp chế biến Thủy sản Đầm Dơi.  
   

Tài sản cố định đã hoàn thành.  
   

STT TÊN TSCĐ THÁNG ĐƢA VÀO SỬ DỤNG SỐ TIỀN 

1 Trạm TM và sơ chế Trạm Tân Bằng 06/11/2017 526.357.201 
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2 Máy đóng gói chân không (model:1C-623) 01/08/2017 57.500.000 

3 Nâng cấp hãng nước đá 31/05/2017 126.992.092 

4 
Băng chuyền hấp công suất 1.000 kg/h và 

nung nước cấp nồi hơi công suất 500kg/h 
01/07/2017 1.050.000.000 

  Tổng Cộng   1.760.849.293 

 

Tổng đầu tƣ XDCB toàn Công ty: 8.958.245.001 đồng 

Trong đó: 

+ Tài sản cố định đã hoàn thành: 6.291.963.076 đồng 

+ Xây dựng cơ bản dở dang: 2.666.281.925 đồng. 

7. Thu nhập bình quân CB.CNV:    

ĐVT: đồng  

Năm 2016 Năm 2017 

5.164.000 5.845.000 

8. Tình hình phá sản Công ty con: Công ty CP Thủy sản An Phước (Công ty An 

Phước): 

- Do tình hình khó khăn về nguồn vốn kinh doanh kéo dài, thực hiện Nghị quyết 

ĐHĐCĐ, Công ty An Phước đã lập hồ sơ đề nghị Tòa án mở thủ tục phá sản, ngày 

29/6/2017 Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Quản tài viên tổ chức Hội nghị chủ nợ 

Công ty An Phước, Hội nghị đã ra Nghị quyết đề nghị Tòa án tuyên bố phá sản Công ty 

An Phước. Ngày 14/07/2017 Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số: 

01/2017/QĐ-PS tuyên bố phá sản đối với Công ty An Phước. Toàn bộ tài sản thanh lý phá 

sản của Công ty An Phước không đủ thanh toán cho các khoản chi phí phá sản, chế độ 

người lao động và khoản nợ có bảo đảm của ngân hàng, nên các chủ nợ không có bảo đảm 

và cổ đông không còn được thanh toán khoản nào. 

9. Tình hình đăng ký giao dịch trên sàn Upcom: 

Thực hiện quy định tại Thông tư số: 180/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 

của Bộ Tài chính, quy định về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho 

chứng khoán chưa niêm yết (upcom) và Nghị quyết của HĐQT, Công ty tiến hành lập các 

thủ tục theo hướng dẫn và đăng ký với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ngày 

29/12/2017 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra Quyết định số: 1056/QĐ-SGDHN chấp 

thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Thủy sản Cà Mau. Ngày 05/01/2018, 

Công ty đã có công văn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên và mức giá tham chiếu, nhưng Sở  

giao dịch Chứng khoán Hà Nội chưa trả lời.     
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Năm 2017, nhìn tổng quan các chỉ tiêu thực hiện có tăng hơn năm 2016, tuy nhiên so 

với kế hoạch đề ra thì hầu hết các chỉ tiêu SXKD đều đạt mức khá thấp, nguyên nhân như 

đã được đánh giá ở trên.    

Bên cạnh những khó khăn, thách thức khách quan, cũng như trong nội tại doanh 

nghiệp đã được đánh giá, chúng ta phải lưu tâm đến những cơ hội và thách thức, yếu kém 

sau đây để có giải pháp định hướng phát triển tốt hơn.  

1. Cơ hội. 

- Nguồn tôm nguyên liệu trong tỉnh và trong khu vực các tỉnh lân cận ngày càng tăng 

mạnh, do chính sách chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ về chuyển dịch cơ cấu phát triển 

kinh tế bền vững vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. Riêng tỉnh Cà Mau đến 

cuối năm 2017, diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến đạt gần 98.600 ha; nuôi tôm công 

nghiệp đạt gần 10.000 ha; đặc biệt là diện tích nuôi tôm công nghệ cao – siêu thâm canh 

với gần 1.000 ha (và đang phát triển mạnh mẽ), mật độ thả và năng suất thu hoạch khoảng 

từ 20 – 50 tấn/ha/vụ, tỉ lệ thành công trên 85%, đây sẽ là nguồn nguyên liệu dồi dào đáp 

ứng năng lực sản xuất của các nhà máy.   

- Theo nhận định chung, nhu cầu tiêu thụ thủy sản nói chung và mặt hàng tôm nói 

riêng của thế giới vẫn tiếp tục tăng trong năm 2018 và tiếp theo, do tình hình phát triển 

kinh tế thế giới được cải thiện, nhất là khu vực Châu Á, thu nhập tăng kết hợp với tốc độ 

tăng dân số sẽ là những yếu tố quyết định chính cho thương mại thủy sản trong tương lai. 

Vấn đề còn lại là làm sao ngành thủy sản – ngành tôm Việt Nam khắc phục được những 

điểm yếu của mình và đảm bảo một mức giá cạnh tranh so với các nước đối thủ khác tại 

những thị trường lớn truyền thống như Mỹ, EU, Nhật và xâm nhập ngày càng sâu hơn vào 

những thị trường mới nổi như Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia,... 

2. Yếu kém, khó khăn, thách thức: 

- Yếu kém trong công tác quản lý của chúng ta là: các phương pháp, biện pháp kiểm 

soát đã được xây dựng, đặt ra khá toàn diện và hoàn chỉnh, tuy nhiên việc nó luôn được 

các cấp quản lý bảo đảm duy trì thực hiện là rất hạn chế. Như trong công tác quản lý sản 

xuất còn nhiều yếu kém, sản lượng càng cao, hiệu quả càng thấp vì định mức tăng cao, 

điều đó cho thấy rõ ràng tổng hợp các biện pháp kiểm soát định mức đã được đưa ra 

không được duy trì một cách xuyên suốt. Vì thế các bộ phận quản lý cấp cao, cấp trung 

của Xí nghiệp phải liên tục chủ động kiểm soát định mức, các biện pháp kiểm soát phải 

đảm bảo luôn được duy trì, đừng để xảy ra những đột biến mới họp tìm nguyên nhân, giải 

pháp khắc phục. 

- Việc sắp xếp, bố trí nguồn lực lao động trong dây chuyền sản xuất chưa hợp lý, gây 

lãng phí thời gian lao động, nhiều thao tác thừa chưa được hướng dẫn khắc phục – tốn công 

sức nhiều nhưng năng suất thấp, ý thức lao động còn thấp, thái độ lao động chưa nghiêm túc, 
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lao động còn lãng công nhiều do điều hành tổ quản lý chưa sâu sát,… tất cả gây ảnh hưởng 

đến năng suất, thu nhập và biến động lao động. 

- Giá thành sản phẩm cao, nhất là đối với những mặt hàng size lớn gây khó khăn cho 

việc chào giá cạnh tranh – sản xuất và tiêu thụ tôm size lớn rất ít trong thời gian dài ảnh 

hưởng rất lớn đến sản lượng sản xuất và doanh thu hàng năm.   

- Gánh nặng tiêu chuẩn và những rào cản kỹ thuật phi thuế quan đối với sản phẩm 

xuất khẩu: Thị trường ngày càng xuất hiện nhiều tiêu chuẩn và rào cản kỹ thuật phi thuế 

quan nhằm bảo hộ ngành sản xuất nội địa hoặc hạn chế nhập khẩu, gây tốn kém cho 

doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, nhu cầu đối với sản phẩm thủy sản sản 

xuất và khai thác bền vững ngày càng cao, đây tiếp tục là những thách thức lâu dài của 

ngành thủy sản. 

3. Kết luận: 

Qua những phân tích các yếu tố cơ hội và thách thức, yếu kém nêu trên, và dù toàn 

thể CB.CNV đã cố gắng nổ lực phấn đấu, nhưng tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đều không 

đạt được tùy ở mức độ khác nhau. Song, nếu không phải trích khắc phục cho dự án đầu tư 

Công ty An Phước 18.000.000.000 đồng thì thực lãi trước thuế của Seaprimexco đạt được 

là: 18.511.911.319 đồng. Mong toàn thể CB.CNV cùng nhau đoàn kết, phấn đấu để đạt 

được kết quả tốt hơn trong năm 2018. 

 

PHẦN II 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018   

********* 
 

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH: 

Những khó khăn, thách thức và cơ hội trong năm 2017 nêu trên, tiếp tục là những tác 

động mạnh đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2018. 

1. Thách thức: 

- Những tác động bất lợi ngày một khắc nghiệt khó lường của thời tiết do biến đổi 

khí hậu, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng nguồn cung nguyên liệu, nhất là nguồn 

cá nguyên liệu chế biến Surimi cho các Nhà máy; 

- Việc sản xuất và tiêu thụ tôm size lớn rất ít trong thời gian dài ảnh hưởng lớn đến 

sản lượng sản xuất và doanh thu hàng năm, cùng với việc tăng tỉ trọng sản xuất hàng 

GTGT làm tăng thời gian hao phí lao động dẫn đến sản lượng thấp, cũng ảnh hưởng đến 

việc đánh giá và cấp hạn mức tín dụng của các ngân hàng; 

- Mặc dù tình hình tài chính đã được cải thiện đáng kể từ việc trích dự phòng lợi 

nhuận những năm qua để bù đắp cơ bản cho những khoản lỗ đầu tư, song do một số Ngân 
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hàng hạ hạn mức tín dụng cho vay, nên nguồn vốn kinh doanh vẫn còn gặp khó khăn khi 

vào mùa vụ cao điểm mua nguyên liệu sản xuất; 

- Việc chưa khai thác hết công suất máy móc, thiết bị, nhà xưởng, trong khi vẫn thực 

hiện khấu hao theo đường thẳng, điều này làm tăng giá thành trên từng đơn vị sản phẩm – 

giảm sức cạnh tranh; 

- Năm 2017, Ấn độ, Indonesia dần trở thành những nước xuất khẩu tôm hàng đầu 

Châu Á, với chất lượng không cao – giá thành rẽ, sản lượng ngày càng lớn sẽ tạo áp lực 

cạnh tranh quốc tế ngày càng tăng lên trong năm 2018 và tiếp theo. Năm thị trường tiêu 

thụ thủy sản lớn nhất của Ấn Độ hiện nay là: Nhật, Mỹ, EU, Trung Quốc và ASEAN – 

đây cũng là những thị trường quan trọng nhất của Việt Nam. Ấn độ là nhà cung ứng tôm 

hàng đầu cho thị trường Mỹ, dự báo cũng sẽ là nhà cung ứng tôm hàng đầu cho thị trường 

Trung Quốc, tuy nhiên sản lượng cung ứng cho thị trường EU trong những tháng đầu năm 

2018 sẽ giảm, do các nước này lo ngại vấn đề kháng sinh trong sản phẩm thủy sản của 

nước này. 

- Tình hình địa Chính trị trong khu vực và thế giới luôn bất ổn và diễn biến hết sức 

phức tạp, tình hình Bán đảo Triều Tiên diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến Hàn Quốc và 

Nhật Bản – những thị trường lớn; Chủ nghĩa dân tộc trổi dậy mạnh mẽ ở nhiều nước lớn – 

ngăn cản tự do Thương mại; các chính sách của Mỹ đột biến khó lường,...là những nguy 

cơ hết sức khó lường đối với Thương mại quốc tế trong năm 2018 và thời gian tới. 

- Việc liên tục tăng mức lương tối thiểu vùng và ban hành chính sách về mức tham 

gia BHXH chưa phù hợp thời điểm – năm 2018, chi phí đóng BHXH sẽ tăng rất cao – cao 

nhất trong khu vực => làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước so với các 

đối thủ quốc tế và khó thu hút lao động.   

2. Cơ hội: 

- Kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định và đạt mức tăng trưởng khá. Trên cơ sở 

đó, Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt, lãi suất tín dụng có thể 

vẫn giữ ổn định ở mức thấp để kích thích nền kinh tế và đảm bảo cạnh tranh quốc tế; tình 

hình tài chính Công ty từng bước được cân đối theo hướng tích cực, là điều kiện để tiếp 

cận nguồn vốn vay dễ dàng hơn – giảm chi phí tài chính, giúp kinh doanh mang lại hiệu 

quả cao hơn. 

- Từng bước xây dựng và đạt các tiêu chuẩn Quốc tế về điều kiện sản xuất của nhà 

máy và vùng nuôi, đáp ứng yêu cầu và điều kiện ngày càng tốt hơn để mở rộng thị trường 

và khách hàng;   

- Nếu thời tiết thuận lợi và không có dịch bệnh trên diện rộng, nguồn cung ứng tôm 

nguyên liệu nhiều khả năng sẽ tăng mạnh, do diện tích nuôi tôm công nghệ cao tăng mạnh 

liên tục trong thời gian qua;  
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- Trung Quốc là nước có sản lượng tôm lớn, nhưng dần trở thành thị trường tiêu thụ 

đầy tiềm năng do nhu cầu trong nước lớn, dân số đông cùng với tăng trưởng kinh tế mạnh, 

tỉ lệ người có thu nhập cao ngày càng tăng, vị trí địa lý thuận lợi sẽ là thị trường tiêu thụ 

lớn của ngành thủy sản Việt Nam, tuy nhiên phải cạnh tranh về giá với nguồn cung đến từ 

Ấn độ;  

- Hàn Quốc là thị trường mà Thủy sản Việt Nam có lợi thế rất lớn so với các nước 

trong Khối ASEAN, vì theo Hiệp định VKFTA giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Hàn Quốc 

cam kết cấp hạn ngạch thuế quan 10.000 tấn tôm cho Việt Nam trong năm đầu tiên (kể từ 

20/12/2015) và đạt 15.000 tấn sau 5 năm với thuế suất 0%. Trong khi Hàn Quốc chỉ cấp 

cho cả ASEAN là 5.000 tấn; 

- Bên cạnh những thị trường mới nổi, phải duy trì và không ngừng mở rộng tìm kiếm 

khách hàng ở các thị trường truyền thống như: Nhật Bản, Canada, Mỹ, EU nhằm hạn chế 

rũi ro về thị trường. 

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018: 

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Từ dự báo tình hình và căn cứ vào 

năng lực sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng 

chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau: 

1. Sản xuất, chế biến hàng thủy sản:  
                                                                                                             Đơn vị: tấn  

ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

MẶT HÀNG 

Xí nghiệp 

MHM 

Xí nghiệp 

Đầm Dơi 

Xí nghiệp 

Sông Đốc 

Toàn 

Công ty 

Thực 

hiện 

năm 

2017 

KH 

năm 

2018 

Tỉ lệ 

% 

2018 

so 

2017 

Thực 

hiện 

năm 

2017 

KH 

năm 

2018 

Tỉ lệ 

% 

2018 

so 

2017 

Thực 

hiện 

năm 

2017 

KH 

năm 

2018 

Tỉ lệ 

% 

2018 

so 

2017 

Thực 

hiện 

năm 

2017 

KH 

năm 

2018 

Tỉ lệ 

% 

2018 

so 

2017 

-Tôm sú  175,92 200 114 118,68 150 126    294,6 350 119 

-Tôm thẻ, chì 101,01 100 99 73,52 80 109    174,53 180 103 

-Tôm thẻ chân trắng 871,99 1.300 149 721,07 920 128    1.593 2.220 139 

-Tôm sắt, giang 0,01            

-Surimi       2.680 3.400 127 2.680 3.400 127 

Tổng cộng 1.149 1.600 139 913,3 1.150 126 2.680 3.400 127 4.742 6.150 130 

2. Sản lƣợng tiêu thụ: 
Đơn vị: tấn 

MẶT HÀNG THỰC HIỆN 2017 KẾ HOẠCH 2018 TỈ LỆ % 2018/2017 

Xuất trực tiếp 4.842,81 6.150 126,99% 
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-Tôm sú  272,69 350 128,35% 

-Tôm thẻ, chì 171,55 180 104,92% 

-Tôm thẻ chân trắng 1.525,12 2.220 145,56% 

-Surimi 2.872,00 3.400 118,38% 

-Khác 1,45   

Bán nội địa 219,06 340 155,21% 

- Tôm, chả cá các loại 219,06 340 155,21% 

Tổng cộng 5.061,87 6.490 130,80% 

3. Doanh thu và kim ngạch xuất khẩu: 

Chỉ tiêu ĐVT THỰC HIỆN 2017 KẾ HOẠCH 2018 Tỉ lệ % 2018/2017 

+ Tổng doanh thu 

* Trong đó: 

- Doanh thu xuất khẩu  

- Doanh thu bán nội địa 

VNĐ 

 

VNĐ 

VNĐ 

618.783.946.505 

 

600.307.376.013 

18.476.570.492 

747.840.000.000 

 

719.066.000.000 

28.774.000.000 

120,85% 

 

119,78% 

155,73% 

+ Kim ngạch xuất khẩu USD 26.466.060 31.538.000 119,16% 

4. Lợi nhuận trƣớc thuế: 

Chỉ tiêu ĐVT THỰC HIỆN 2017 KẾ HOẠCH 2018 Tỉ lệ % 2018/2017 

+ Lợi nhuận trước thuế  VNĐ 18.511.911.319 30.000.000.000 162% 

5. Dự toán kế hoạch XDCB: 

Chỉ tiêu ĐVT 
KH DỰ TOÁN 

2018 

a.  Xí nghiệp NF:   

- Nâng cấp di dời hệ thống máy nén xưởng 196 sang khu tập 

trung 

VNĐ 3.000.000.000 

b.  Xí nghiệp Đầm Dơi:   

- Đầu tư 01 băng chuyền IQF 500 kg/h 

Trong đó:  

1. Băng chuyền IQF – 500kg/h + băng tải nạp liệu + vận chuyển  

2. Phần máy nén nhập khẩu mới 100% giá  

3. Phần lắp đặt hệ thống    

VNĐ 

 

VNĐ 

VNĐ 

VNĐ 

4.833.800.000 

 

2.216.000.000 

1.070.000.000 

1.547.800.000 

Tổng cộng VNĐ 7.833.800.000 
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c.  Dự án đầu tƣ xây dựng mới kho lạnh công suất 1000 tấn và Trụ sở văn phòng 

Công ty: 27 tỷ đồng 

Trong đó:  

 + Dự toán đầu tư Trụ sở văn phòng Công ty: 6 tỷ đồng  

 + Dự toán đầu tư xây dựng mới kho lạnh công suất 1000 tấn: 21 tỷ đồng  

-  Địa điểm xây dựng: Số 8, đường Cao Thắng, phường 8, thành phố Cà Mau. 

-  Sự cần thiết phải đầu tƣ Trụ sở văn phòng: 

+ Đầu tư xây dựng mới Trụ sở văn phòng Công ty là nhằm chuẩn hóa cở sở vật 

chất, tạo môi trường làm việc tốt cho cán bộ nhân viên Công ty ; 

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao thương với các đối tác, giải quyết tình 

trạng thiếu phòng làm việc, phòng làm việc chật hẹp. 

-  Sự cần thiết phải đầu tƣ kho lạnh:  

+ Thực hiện theo Phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, khi chuyển từ 

Công ty XNK Thủy sản Minh Hải thành Công ty CP Thủy sản Cà Mau vào tháng 

10/2004 và đặc biệt đây cũng là cơ sở để UBND tỉnh Cà Mau quyết định giao phần đất 

1.208,6m2 Công ty CP Vật tư & Bao bì Tiến Hải đang tọa lạc cho Công ty CP Thủy sản 

Cà Mau;  

+ Đầu tư kho lạnh 1.000 tấn là một trong những giải pháp giảm giá thành, tiết 

kiệm chi phí sản xuất cho Công ty và đem lại lợi nhuận cao hơn;  

+ Tạo việc làm cho lao động địa phương, tăng thu nhập cho người lao động, cải 

thiện được đời sống cán bộ công nhân viên để họ an tâm lao động, gắn bó lâu dài với 

Công ty, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho tỉ nh;  

+ Giải quyết được tình trạng tồn đọng hàng hóa, hoàn thiện phương án lưu trữ 

hàng hóa và tương xứng với năng lực sản xuất của Công ty, kiểm soát được chất lượng 

sản phẩm, đáp ứng được tiêu chí đánh giá của khách hàng về khả năng lưu trữ, bảo quản 

hàng hóa sau sản xuất, tăng vị thế về năng lực cạnh tranh của Công ty; 

+ Chủ động được việc tồn trữ hàng hóa khi giá cả thị trường biến động, đáp ứng 

nhanh đơn hàng khi Công ty ký được hợp đồng mới. 

- Hiệu quả của dự án kho lạnh (phần tiết kiệm được từ việc không thuê kho ngoài 

và chi phí phát sinh do thuê kho ngoài): 9.700.000.000 đồng 

Trong đó: 

+ Chi phí tiền thuê kho ngoài cho 500 tấn hàng là: 3.700.000.000 đồng/năm. 

+ Chi phí nhân công, vận chuyển, thay bao bì tạm… phát sinh do thuê kho ngoài 

khoảng: 6.000.000.000 đồng/năm. 
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Tổng chi phí vận hành khi đưa kho vào hoạt động (chi phí nhiên liệu, động lực, 

lương công nhân, bảo trì sửa chữa, khấu hao, lãi vay dài hạn, chi phí quản lý…):     

4.712.600.000 đồng/năm 

Hiệu quả của dự án (lợi nhuận):  

9.700.000.000 đồng - 4.712.600.000 đồng = 4.987.400.000 đồng/năm 

- Thời gian hoàn vốn PBP (Payback period): Theo tính toán của dự án đã được 

xây dựng và trình cho các cơ quan chức năng, thì thời gian hoàn vốn là: 4,5 năm  

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

* Về điều hành công việc:  

Kiên định mục tiêu, giải pháp đã đề ra, tập trung - chủ động - sáng tạo - linh hoạt 

điều hành, giải quyết công việc một cách nhanh nhất có thể ; Tăng cường sự chia sẻ và 

phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần: việc gì phối hợp giải quyết 

được thì giải quyết ngay với mục tiêu hiệu quả công việc là cao nhất. 

* Về tài chính:  

- Tiếp tục rà soát, tiết giảm từng khoản chi phí nhằm đảm bảo tiết kiệm cao nhất; 

theo dõi, phân tích tình hình để có dự báo, dự đoán chính xác về biên độ và thời điểm điều 

chỉnh tỷ giá USD/VNĐ, qua đó linh hoạt bán ngoại tệ, hạn chế lỗ tỷ giá; Cân đối, điều 

hành nguồn vốn hợp lý để vừa đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là 

đáp ứng cho việc thu hút nguyên liệu phục vụ sản xuất, vừa tiết giảm đến mức thấp nhất 

chi phí sử dụng vốn. 

- Tiếp tục rà soát, tính toán xây dựng giá thành cho từng loại hoặc từng nhóm sản 

phẩm xác thực tế, hạch toán đúng – đủ các khoản chi phí, nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc cân đối điều hành sản xuất và kinh doanh.  

* Về cơ sở vật chất, điều kiện sản xuất:  

Tăng cường rà soát, kiểm tra, tiến hành sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất, 

nhà xưởng, máy móc thiết bị luôn đảm bảo sẵn sàng phục vụ cho sản xuất. Bố trí, điều 

chuyển trang thiết bị hợp lý, nhằm phát huy hết công dụng, công suất. 

* Lĩnh vực quản lý sản xuất:  

- Chủ động thu hút, tìm đối tác cung ứng nguyên liệu, khai thác tốt nhất các trạm thu 

mua, sơ chế tôm hiện có: An Xuyên, Tân Trung, Tân Bằng, nhằm tranh thủ thêm nguồn 

lao động bên ngoài để tăng sản lượng. Thường xuyên quan hệ, liên hệ với các đại lý cung 

ứng trên bình diện rộng - từ trong tỉnh đến ngoài tỉnh để nắm thông tin kịp thời, đa chiều 

về giá, về chủng loại và sản lượng nguồn nguyên liệu, qua đó đưa ra chính sách thu hút 

nguyên liệu hợp lý và có lợi nhất ; bố trí sắp xếp lực lượng lao động và công cụ sản xuất 

hợp lý, chống lãng công để đạt được mức năng suất cao nhất ; áp dụng triệt để các công cụ 
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- chương trình quản lý chất lượng để giám sát, duy trì và chủ động kiểm soát về định mức 

và chất lượng sản phẩm đảm bảo thoả mãn cho từng đối tượng khách hàng theo từng mức 

độ chất lượng khác nhau ; hạn chế đến mức thấp nhất việc sản xuất dôi ra để tồn kho 

những mặt hàng khó tiêu thụ. 

- Các khâu trong chuỗi sản xuất kinh doanh phải phối hợp để giải quyết căn cơ tình 

trạng giá thành cao không chào bán cạnh tranh được các size tôm lớn, những lĩnh vực 

công việc cần rà soát chấn chỉnh: về kỹ thuật đánh giá chất lượng và giá mua nguyên liệu 

phải đảm bảo hài hòa, hợp lý nhằm đảm bảo size cở và định mức sản xuất bên trong; bố trí 

sản xuất hợp lý để tăng năng suất – tăng sản lượng – giảm chi phí quản lý, khấu hao trên 

một đơn vị sản phẩm; các bộ phận liên quan phải nắm và duy trì kiểm soát được tất cả các 

yếu tố ảnh hưởng đến định mức, trong đó có khâu sơ chế, nắm chắc và không ngừng cải 

tiến các thông số kỹ thuật tiên tiến liên quan đến vận hành nồi hơi hấp, sử dụng phụ gia và 

vận hành băng chuyền để kiểm soát và kéo giảm định mức một cách hợp lý nhất; kiểm 

soát chặt các khâu trong tiêu thụ điện năng, phải phân khu để tiết kiệm điện. Qua phân tích 

cho thấy tất cả các bộ phận cần phải xiết vào, chuyền lửa để mọi người đều xiết vào nhằm 

khắc phục những hạn chế yếu kém. 

- Trong công tác quản lý sản xuất, từng cán bộ quản lý phải chủ động đọc, trao đổi, 

tìm hiểu, nghiên cứu và ghi nhớ các biện pháp, giải pháp đã được đưa ra để kiểm soát các 

mối nguy, trong đó có mối nguy về định mức chế biến. Qua đó, chủ động liên tục áp dụng 

vào công việc hàng ngày liên quan đến nhiệm vụ được giao để hình thành phản xạ tự 

nhiên, nhằm đảm bảo các biện pháp, giải pháp luôn được kiểm soát và duy trì, đừng để 

xảy ra những đột biến mới đi tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục. 

* Lĩnh vực chất lƣợng sản phẩm:  

Đây là lĩnh vực cực kỳ quan trọng có tính chất quyết định đến sự sống còn và phát 

triển bền vững của Công ty, đặc biệt là khi Việt Nam hội nhập ngày càng sâu hơn với 

Thương mại quốc tế, cam kết cao hơn, khắc khe hơn trong các Hiệp định Thương mại tự 

do thế hệ mới ; bên cạnh đó là sự trổi dậy của chủ nghĩa dân tộc, bảo vệ mậu dịch trong 

nước, để thực hiện điều này nhiều nước sẽ đặt ra những rào cản kỹ thuật ngày một khắc 

khe hơn với hàng hóa nhập khẩu,... Qua đó cho thấy sự cần thiết và tầm quan trọng của 

việc duy trì và vận hành có hiệu quả một cách thực tế các quy trình, tiêu chuẩn, chương 

trình hệ thống quản lý chất lượng đã đặc ra và đạt được ở tất cả các khâu của dây chuyền 

sản xuất.  

* Lĩnh vực kinh doanh:  

- Nắm sát thị trường nguyên liệu để điều hành giá mua và ký kết đơn hàng phù hợp 

với cơ cấu thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất tăng năng suất, tăng sản lượng; 

nắm rõ, phân tích và tận dụng triệt để các cơ hội, để đẩy mạnh công tác marketing nhằm 
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tìm kiếm khách hàng và thị trường mới - tiềm năng - ổn định. Tính toán giá thành xác 

thực tế, chào giá bán hợp lý - cạnh tranh, tranh thủ ký bán được ổn định & nhiều đơn hàng 

để giải phóng hàng tồn kho, đẩy nhanh vòng quay vốn, đây cũng là điều kiện tiên quyết để 

sản xuất tăng được sản lượng.  

- Kinh doanh không được có tư tưởng bán cont nào, size nào cũng phải có hiệu quả, 

mà phải cân đối toàn cục, phải biết chấp nhận bán khi lãi, khi hòa, thậm chí lỗ, nhưng toàn 

cục có hiệu quả ở mức chấp nhận được là đạt yêu cầu. Bán như thế mới bán được nhiều 

lượng, nhiều size, nhiều chủng loại hàng. 

* Lĩnh vực Môi trƣờng:  

Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát, nhằm đảm bảo việc vận hành, 

quản lý về môi trường luôn an toàn, đúng luật, tránh những tổn thất, thiệt hại về vật chất 

cũng như uy tín của Công ty đối với địa phương, ban ngành và khách hàng. Đây là lĩnh 

vực quan trọng, nếu không đảm bảo an toàn sẽ gây thiệt hại lớn về vật chất, đây cũng là 

tiêu chí quan trọng trong đánh giá tiêu chuẩn về “trách nhiệm xã hội” để bán hàng sang 

các thị trường phát triển, khi Việt Nam tham gia ký kết các Hiệp định Thương mại tự do 

thế hệ mới.    

* Về lao động:  

- Giải pháp tốt nhất và bền vững nhất để thu hút lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất là 

phải đảm bảo sản xuất ổn định, tăng sản lượng chế biến, từng bước nâng cao và ổn định 

thu nhập cho người lao động. Sản xuất có ổn định - lao động mới ổn định. 

- Các cấp quản lý, nhất là quản lý cấp tổ - đội sản xuất phải triệt để thay đổi tư duy 

về lao động, phải nghĩ là: Công ty, Xí nghiệp đang hợp tác với người lao động, chứ đừng 

nghĩ người lao động đang được nhận vào làm việc tại Xí nghiệp, Công ty; bên cạnh việc 

thay đổi tư duy là việc thực hiện nghiêm kỷ luật – kỷ cương để từng bước xây dựng tác 

phong lao động công nghiệp; phải tận tình hướng dẫn lao động làm việc thế nào để có 

năng suất và đạt chất lượng cao nhất; nghiên cứu, áp dụng và thực hiện đầy đủ các chế độ 

chính sách liên quan đến người lao động để thu hút và giữ chân họ. Xem nguồn lực lao 

động – nguồn lực con người – nguồn lực trí tuệ là vốn quí nhất của doanh nghiệp.       

* Đối với khách hàng và cơ quan chức năng bên ngoài:  

Chủ động, linh hoạt trong xác định và tạo mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác có liên 

quan, qua đó góp phần tạo sự thuận lợi nhất cho mọi hoạt động SXKD của Công ty từ: tìm 

nguồn vốn vay kinh doanh ; thu hút nhiều đại lý cung ứng nguyên liệu phục vụ cho sản 

xuất ; có được nhiều thị trường và khách hàng tiêu thụ với sản lượng lớn - ổn định ; mọi 

công việc và thủ tục có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều được 

giải quyết một cách thuận lợi, nhanh chóng... 
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Với tinh thần: “ Kiên định mục tiêu, giải pháp, Tập trung - Chủ động - Sáng tạo 

- Linh hoạt - Đoàn kết - Chia sẻ trong điều hành, giải quyết công việc”. Hội đồng 

quản trị Công ty kêu gọi Quí vị cổ đông hãy hiến kế, toàn thể CB.CNV công ty hãy hành 

động để góp phần cùng thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 đã 

đề ra./. 
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