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BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020
Kính thưa quý vị cổ đông Công ty,
Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy tinh Hưng Phú xin trân trọng báo cáo đến
toàn thể Quí vị cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:
PHẦN THỨ I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2019
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Trong năm 2019, Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn như tình hình chi phí đầu
vào: tỷ giá ngoại tệ, giá nguyên vật liệu, năng lượng, tiền lương công nhân tăng… nhưng
giá bán sản phẩm không tăng, thậm chí, có một số mặt hàng giảm giá. Sự cạnh tranh của
các doanh nghiệp sản xuất bao bì ống tiêm trong nước và nước ngoài ngày càng gay gắt,
là những vấn đề bức xúc, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của Công
ty.
Nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc và các đơn vị
cũng như toàn thể CBCNLĐ, Công ty đã đạt được kết quả đáng kể. Việc tái cơ cấu lao
động và tổ chức sắp xếp sản xuất hợp lý đã phát huy tác dụng; năng lực quản lý điều
hành của các đơn vị và các phòng ban có những mặt tiến bộ; tính chủ động, tinh thần
trách nhiệm được nâng lên hơn trước, thích ứng với tình hình thực tế góp phần xây dựng
Công ty ngày càng phát triển và bền vững.
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II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2019:
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

ĐVT

THỰC
HIỆN
2018

KẾ
HOẠCH
2019

THỰC
HIỆN
2019

B

1

2

3

1. Doanh thu

Tr. đồng

142.149

160.000

2. Lợi nhuận trước thuế

Tr. đồng

22.542

3. Lợi nhuận sau thuế

Tr. đồng

4. Lãi cơ bản/cổ phiếu
5. Thu nhập bình quân

NỘI DUNG

A

6. Cổ tức
7. Đầu tư TSCĐ:

Tỷ lệ tăng
trưởng (%)
So với
năm
2018

So
với
KH
2019

4=3/1

5=3/2

177.388

125

111

24.000

45.760

203

191

19.192

20.000

39.229

204

196

Đồng

6.171

7.000

11.601

188

166

Tr.đ/Người

10.860

11.500

13.149

121

114

25

25

30

120

120

4.094

5.000

3.764

92

75

%
Tr. đồng

2. Đánh giá kết quả:
Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt hiệu quả khá, các chỉ tiêu
về sản phẩm sản xuất đạt 1.840 tấn, tăng 27%, tương đương với 478 triệu cái, tăng 27%,
sản lượng tiêu thụ đạt 1.851tấn, tăng 25%, tương đương với 482 triệu cái, tăng 24%, về
doanh thu đạt 177,388 tỷ đồng, tăng 25%, thu nhập bình quân 13,149 triệu đồng, tăng
21% so với cùng năm 2018. So với kế hoạch các chỉ tiêu đều tăng. Đời sống vật chất, tinh
thần cán bộ công nhận lao động được đảm bảo, môi trường làm việc được nâng cao. Uy
tín thương hiệu công ty ngày càng giữ vững và phát triển.
3. Công tác sản xuất kinh doanh:
- Chủ động bám sát hợp đồng đã ký với khách hàng, giải quyết tốt những đơn hàng
phát sinh trong tháng. Thực hiện tốt các yêu cầu khách hàng, đảm bảo giao hàng đúng
hẹn, nhất là đạt được chất lượng sản phẩm theo yêu cầu khách hàng.
- Sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu và phân xưởng
trong việc xác định năng lực sản xuất, bảo đảm tiến độ giao hàng khi có đơn hàng.
- Đổi mới cơ chế quản lý, đào tạo quản trị sản xuất theo hướng cải tiến tiến bộ cho
đội ngũ quản lý, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ, công nhân lao động,
để bảo đảm tiến độ sản xuất, đáp ứng nhu cầu về thời gian giao hàng cho khách hàng.
- Cải tiến lại quy trình sản xuất, thực hiện tiết kiệm trong sản xuất, tăng hiệu quả sử
dụng thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất.
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- Quản lý tốt định mức nguyên vật liệu, tỷ lệ hao hụt có cải thiện.
- Thiết kế hệ thống theo dõi, cải tiến để nâng cao năng suất lao động.
- Duy trì hệ thống quản lý ISO15378:2017 và ISO 9001:2015 thực hiện hiệu quả,
kết hợp giữa thi đua khen thưởng và quản lý.
4. Công tác đầu tư và bảo dưỡng:
- Chuẩn bị đủ các vật tư, phụ tùng thay thế cơ bản để phục vụ công tác sửa chữa
máy móc thiết bị, cấp phát vật tư theo đúng quy định.
- Chủ động trong việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, cải tiến máy móc thiết bị để
nâng cao năng suất lao động.
5. Công tác tài chính:
- Thu xếp kịp thời các nguồn vốn đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác quản lý vốn và sử dụng đồng vốn có hiệu quả.
- Tăng cường thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh,
nhằm giảm tối đa các chi phí để hạ giá thành tăng lợi nhuận cho công ty.
- Kiểm soát, theo dõi công nợ, tích cực đòi nợ để giảm nợ.
6. Công tác tổ chức - hành chính:
- Phối hợp với phân xưởng tổ chức lại lao động theo hướng tinh giảm, linh hoạt đạt
hiệu quả.
- Duy trì tốt các mối quan hệ với các cơ quan thẩm quyền chức năng; đảm bảo
thông tin liên lạc, quan hệ lao động an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn
lao động trong nội bộ công ty, đáp ứng các yêu cầu an toàn, tiết kiệm giảm chi phí.
- Kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng về môi trường hệ thống phòng cháy
chữa cháy tại Công ty đều cho kết quả đánh giá tốt.
7. Một số tồn tại:
- Chất lượng chai lọ chưa đạt về độ trung tính theo yêu cầu của khách hàng.
- Chất lượng sản phẩm không ổn định: ống dài ngắn, miệng to nhỏ không đồng
nhất.
- Chất lượng sản phẩm in có một số lô chưa sắc nét, đậm nhạt, nhòe chữ và bị tróc
men.
- Quá trình kiểm tra kiểm soát quy trình cũng như các bước thực hiện có lúc chưa
tốt, cần phải rà soát lại và hiệu chỉnh hợp lý.
- Một số không nhỏ cán bộ công nhân viên chưa khẩn trương năng động trong công
việc
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PHẦN THỨ II
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH
NĂM 2020
I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:
1. Nhận định tình hình năm 2020:
Dự kiến, thị trường bao bì ống thủy tinh đựng thuốc năm 2020 có tốc độ tăng
trưởng giảm so với năm 2019. Do tính cạnh tranh rất cao, giữa các doanh nghiệp sản
xuất ống tiêm trong nước và ống tiêm nước ngoài nhập vào. Mặt khác, Công ty Sanofi
chỉ sản xuất đến tháng 9/2020 để chuyển sang nhà máy mới, nên phải ngưng sản xuất.
2. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2020:
Căn cứ vào tình hình thị trường, năng lực sản xuất của Công ty, kết quả sản xuất
kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020 của công ty như sau:

NỘI DUNG
A

ĐƠN VỊ
TÍNH
B

THỰC HIỆN
2019

KẾ HOẠCH
2020

TỶ LỆ TĂNG
TRƯỞNG (%)

1

2

3 = 2/1

1. Doanh thu

Tr.đồng

177.388

183.000

103

2. Lợi nhuận sau thuế

Tr.đồng

39.229

35.000

-

3. Thu nhập bình quân

Tr.đ/Người

13.149

14.000

106

30

100

5.000

133

4. Cổ tức
5. Đầu tư TSCĐ

%
Tr.đồng

30
3.764

II. CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT –
KINH DOANH NĂM 2020:
1. Về sản xuất kinh doanh:
- Tiếp tục bám sát nhu cầu của khách hàng, chủ động tìm kiếm đơn hàng, đáp ứng
tốt nhu cầu về chất lượng, thời gian giao hàng, dịch vụ giao hàng để thỏa mãn nhu cầu
của khách hàng.
- Tăng cường quá trình kiểm tra, kiểm soát sản xuất, để ổn định và nâng cao chất lượng
sản phẩm.
- Sắp xếp, bố trí hợp lý kế hoạch sản xuất, thòi gian lao động phù hợp để đạt hiệu
quả cao.
- Phấn đấu đạt chất lượng chai lọ về độ trung tính, để tăng thêm doanh thu.
- Tiếp tục các biện pháp tăng năng suất, giảm tiêu hao, giảm chi phí, phấn đấu tăng
năng suất từ 2 đến 7%, giảm tiêu hao 3 đến 7% so với năm 2019.
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2. Đầu tư cải tiến máy móc thiết bị:
- Bảo trì và quản lý tốt máy móc thiết bị, dự trù vật tư, phụ tùng thiết bị cần thiết để
khai thác tốt năng lực hiện có, nhằm tạo ra tăng năng suất, tăng sản lượng, nâng cao chất
lượng, giảm chi phí.
- Tiếp tục cải tiến máy móc thiết bị theo hướng tự động hóa cao, nhằm giảm lao
động thủ công, tăng năng suất lao dộng, đạt hiệu quả cao.
3. Công tác quản lý:
- Tổ chức quy hoạch, đào tạo và tự đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ quản lý và kỹ
thuật, để đáp ứng yêu cầu tái cấu trúc lại bộ máy quản lý trong năm 2020.
- Tiếp tục sắp xếp và cơ cấu lại lao động các đơn vị cho phù hợp với tình hình sản
xuất.
- Quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, tổ chức hạch toán giá thành;
- Thực hiện việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
và ISO 15378:2017 một cách hiệu quả.
Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng
nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 kính trình đến đại hội đồng
cổ đông, cho ý kiến thông qua để thực hiện.
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