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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 

SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM  2021 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM  2022 
__________________________ 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2021 
 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn, thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. Do dịch bệnh covid-19 ngày càng lây nhiễm lan rộng, toàn thành phố Hồ Chí Minh và 

các tỉnh phía nam phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ, mọi hoạt động 

sản xuất kinh doanh đều bị ảnh hưởng nặng nề khiến công ty phải ngừng và thu hẹp sản xuất từ 

7/7/2021 – 14/10/2021. Chính vì thế, sản xuất kinh doanh của Công ty bị hạn chế, chi phí sản 

xuất tăng mạnh mặc dù sản lượng và doanh thu đều giảm. 

Nguồn cung toàn cầu bị đứt đoạn, chi phí vận chuyển đường biển tăng mạnh khiến giá cả 

hầu hết các nguyên vật liệu đều tăng. 

Sự cạnh tranh gay gắt về giá cả trong ngành dược dẫn đến xu thế tìm nguồn ống tiêm giá 

rẻ từ Trung Quốc ngày càng nhiều từ các khách hàng. 

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2021 

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021: 
 

Stt Nội dung ĐVT TH 2020 KH 2021 TH 2021 Tỷ lệ tăng trưởng (%) 

      
So sánh 

2020 
So sánh 

2021 
A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2 

1 Doanh thu Triệu đồng 133.664 140.000 98.023 73% 70% 

2 Lợi nhuận sau thuế  Triệu đồng 23.794 20.000 9.616 40% 48% 

3 Lãi cơ bản/cổ phiếu Đồng 7.185 6.000 3.033 42% 51% 

4 Thu nhập bình quân Nghìn đồng 14.147 14.500 13.780 97% 95% 

5 Cổ tức % 30 25 25 83% 100% 

6 Đầu tư TSCĐ Triệu đồng 1.860 8.000 450 24% 6% 

ISO 15378 
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Năm 2021, công ty có tốc độ tăng trưởng âm, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty 

trong năm đều không đạt kế hoạch. Tuy nhiên công ty vẫn cố gắng chăm lo tốt về đời sống vật chất, 

tinh thần cán bộ, công nhân viên, môi trường làm việc được nâng cao và đảm bảo cổ tức cho quý 

cổ đông. Uy tín, thương hiệu công ty vẫn được giữ vững. 

2. Công tác thị trường: 

Bám sát nhu cầu của khách hàng, nhất là những nhu cầu phát sinh trong tháng, nhằm đáp 

ứng kịp thời đơn hàng cho sản xuất, giải quyết tốt với khách hàng về thời gian giao hàng và đúng 

số lượng, chất lượng sản phẩm. 

Chủ động tìm kiếm thêm nguồn tiêu thụ, để khai thác hết công suất máy móc thiết bị. 

3. Về tổ chức sản xuất: 

 Thực hiện sản xuất: 

 Tiến độ sản xuất đáp ứng kịp thời với nhu cầu tiêu thụ. 

 Khai thác tốt năng lực thiết bị, lao động. Quản lý và tổ chức sản xuất chặt chẽ. 

 Chủ động trong việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, cải tiến máy móc thiết bị để 

nâng cao năng suất lao động. 

 Thực hiện cơ cấu lại lao động: thực hiệc từng bước hợp lý, hiệu quả. 

 Quản lý tốt chất lượng sản phẩm bằng hệ thống  ISO 15378: 2017 hiệu quả. Kết 

hợp tốt giữa thi đua khen thưởng và quản lý. 

 Thực hiện kinh doanh: 

 Lựa chọn nguyên vật liệu tốt nhất, giá cả hợp lý. 

 Giao hàng nhanh, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt. 

 Thái độ giao dịch hướng tới hài lòng khách hàng. 

4. Về kế toán tài chính:  

 Quản lý thu, chi hợp lý, đúng thời gian. 

 Công tác kế toán, hoạch toán có tiến bộ.  

 Tích cực thu hồi công nợ. 

5. Về tổ chức lao động - hành chính: 

 Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, lao động. 

 Tích cực trong việc thực hiện chính sách chế độ tiền lương, thưởng cho Cán bộ Công 

nhân viên. 

 Chăm lo sức khỏe, bữa ăn khá tốt. 

 Cùng với các đơn vị, đã từng bước cơ cấu lại lao động một cách hợp lý. 

 Ban Bảo vệ: Giữ gìn an toàn Công ty, có tiến bộ trong công tác an toàn PCCC. 

  

         Kết luận: Tỷ lệ tăng trưởng âm, hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt thấp, do vậy cần phải 

khai thác, định hướng vào khách hàng. 

 

* Một số tồn tại: 

 Chất lượng sản phẩm in có một số lô chưa sắc nét, đậm nhạt, nhòe chữ và thậm 

chí có ống bị mất thông tin. 
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PHẦN THỨ HAI 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT -  KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022 

VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 
 

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:  

1. Nhận định tình hình năm 2022 

Năm 2022 tiếp tục là một năm đầy khó khăn khi tình hình chiến sự Nga – Ukraine khiến 

giá nguyên nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh gây ra những nguy cơ khó lường trước. 

Tình hình sản xuất kinh doanh hứa hẹn sẽ thuận lợi hơn do tình hình dịch bệnh cơ bản đã 

thích nghi, đơn hàng của các khách hàng lớn tương đối ổn định nên dự kiến sẽ có tăng trưởng so 

với năm 2021. 

2. Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2022: 

Căn cứ vào tình hình thị trường, năng lực sản xuất của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2022 của Công ty như sau: 

Stt Nội dung ĐVT TH 2021 KH 2022 
Tỷ lệ tăng trưởng 

(%) 

     
So sánh 2021 

 
A B 1 2 3=2/1 

1 Doanh thu Triệu đồng 98.023 150.000 153% 

2 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 9.616 20.000 208% 

3 Lãi cơ bản/cổ phiếu Đồng 3.033 6.000 198% 

4 Thu nhập bình quân Nghìn đồng 13.780 14.500 105% 

5 Cổ tức % 25 30 120% 

6 Đầu tư TSCĐ Triệu đồng 450 45.000 10.000% 
 

3. Kế hoạch đầu tư năm 2022: 

Năm 2022, Công ty có kế hoạch chuyển nhượng Công ty TNHH MTV Bao bì Phú Long 

cũng là miếng đất tại khu công nghiệp Long Hậu với những lý do sau: 

 Kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất chai lọ chưa thể thực hiện ngay  

 Thị trường đang biến động mạnh bởi đại dịch và chiến tranh. 

 Công Ty vẫn phải đóng phí cơ sở hạ tầng hàng tháng  

 Tái đầu tư cho những dự án khác có tỷ suất lợi nhuận cao hơn nhằm tăng trưởng lợi 

nhuận cho công ty. 

III. CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022 

- Tiếp tục chủ động phòng, chống dịch Covid-19 toàn công ty theo phương án linh hoạt, 

thích ứng. 

- Chủ động bám sát nhu cầu của khách hàng, tìm đơn hàng, đáp ứng tốt nhu cầu về chất 

lượng, thời gian giao hàng, dịch vụ giao hàng để thỏa mãn khách hàng. 

- Cố gắng thực hiện sản xuất thử nghiệm chai lọ đạt chất lượng về độ trung tính, độ 

đồng đều để mở rộng thị phần.  

- Tìm các hướng đầu tư mới mở rộng ngành nghề kinh doanh.  
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- Tiếp tục các biện pháp tăng năng suất, giảm tiêu hao, giảm chi phí, phấn đấu tăng 

năng suất từ 2% đến 5%, giảm tiêu hao 2% đến 4%, so với năm 2021 

- Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng kết hợp quản lý hiệu quả, tiết kiệm giảm chi 

phí. Thực hiện đúng kế hoạch tài chính để đảm bảo cho nhu cầu về sản xuất kinh 

doanh. 

- Bảo trì và quản lý tốt máy móc thiết bị để khai thác tốt năng lực hiện có, nhằm tăng 

năng suất, tăng sản lượng, nâng cao chất lượng, giảm chi phí. 

- Sắp xếp, bố trí hợp lý kế hoạch sản xuất, thời gian lao động phù hợp để đạt hiệu quả 

cao. 

- Thực hiện việc duy trì Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn  ISO15378:2017 

một cách hiệu quả. 

 

Trên đây là Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng 

nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022, kính trình đến đại hội đồng cồ đông 

cho ý kiến thông qua để thực hiện. 

 

 
                                                                    

                                                       

 

                                                                                             

 


