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1. Quan diem, dinh phát trien

- Quan diem

Phân dâu tró thành mot doanh nghiêp có quy mô vüa, tiêp tuc giü vüng sw ôn

dinh và phát triên bên vüng, có vi thê và thuong hiêu, có dú nãng lvc canh tranh và

kinh doanh có hiêu quá, không ngüng nâng cao dài sông nguài lao dêng trong doanh

nghiêp, dóng góp ngày càng nhiêu cho sw phát triên cüa xã hêi, cv thê:

- Ngành, nghà kinh doanh công cv 116 trq, thiêt bi an ninh và kinh doanh du

lich lü hành quôc tê và nêi dia: Tiêp tuc là ngành, nghê kinh doanh chính, tao durqc

thuong hiêu có uy tín, tao nguôn doanh thu ôn dinh, hiêu quá, tích tu duqc nguôn

vôn dám báo phát triên ôn dinh, tao co só phvc tôt công tác chuyên môn và tiêp

tuc khãng dinh vi thê là công ty hàng dâu trong linh vvc nhâp khâu, phân phôi công

cv 116 trq và thiêt bi an ninh trong nuóc. Xây dvng công ty trô thành doanh nghlêp

manh vê kinh doanh lü hành quôc tê và nêi dia.

- Nghiên cúu phát triên kinh doanh Các ngành, nghê khác nhãm hã trq phát

triên cho Các ngành, nghê kinh doanh chính phü hop vói tüng giai doan phát triên

cúa Công ty.

- Phát triên thuong hiêu ISERIMEX ngày càng trô thành thtrong hiêu manh và

có uy tín trên thi truàng.

- Dinh hwúng phát triên

Phát triên trong viêc da dong hoá Sán phâm và IOQi hinh dich di dôi vói nâng

cao chât luqng Sán phâm, dich vv, tao khác biêt nhãm tãng doanh thu, lvi nhuân.

Uu tiên cho viêc phát triên Các Sán phâm truyên thông dã khãng dinh duqc thi

phân . Dây manh Các hoqt dêng vê tiêp thi nhãm quáng bá thuong hiêu và Các Sán

phâm cüa Công ty trên thi truàng.

Quán l} ch4t chê chi phí, dám báo sú dvng nguôn vôn có hiêu quá, nâng cao

nãng lvc tài chính, thvc hiên tôt chính sách chât lugng dôi vói khách hàng dê duy tri

1



vå phåt trién thtrong hiéu, thi phån.
Phoe tot cöng tåc chuyén mön theo yéu cåu cüa cc quan cap trén.2. Muc tiéu, cåc nhiém

- Mec tiéu kinh doanh:

+ Dåm båo hiéu quå kinh doanh, båo toån vå phåt trien von Chü sö htru cüacöng ty

+ Quan tåm düng m(rc den thu nhap vå dbi söng, quyen vå Ivi ich hvp phåp cüanguöi lao döng

Möt so chi tiéu thé dén näm 2020

STT Cåc chi Do•n vi
tiéu tinh

1 Doanh thu TY döng

2 LVi nhuån TY döng

tru6c thué

3 Nöp TY döng

NSNN

4 Sö lao Nguöi

döng

2016

165

12,5

40

60

2017

168

12,6

50

60

2018

171

12,8

52

60

2019

175

13

55

62

2020

180

13,5

58

63

Ting

Bq/näm

2,15

3,2

7,5

0,1

3. Giåi phåp de duvc cåc muc tiéu.

- Vé phåt trién nguön nhån Ivc: Phåt trién nguön nhån Ivc c6 trinh dö chuyén
mön vå deo d(rc nghé nghiép, vüng mqnh Vé tö chüc, phåt huy cao dö moi nguön Ivc

dé nång cao näng Ivc cqnh tranh vå khöng ngirng nång cao döi söng vat chåt, tinh

thån cho nguöi lao döng. Too co ché, diéu kién phü hqp dé cån bö nhån vién cöng ty

ur nång cao trinh dö chuyén mön, dåp frng töt cöng viéc trong nhüng näm t6i.

- Vé tö chL'rc bö måy, co ché quån IY dibu hånh: Tiép tuc giü mö hinh quån l!

nhu hi?n nay, dåm båo tinh gon, hiéu quå, kip thöi diéu chinh, duy tri co che quån l!

giåm såt, diéu hånh linh h0@t, hiéu quå.

- Vé dåu tu phåt trién: Tiép tuc quån IY vå giåm såt khoån dåu tu chiém 30% Cö

phån trén vön diéu IQ: 400 nghin Dö la MY tQi Cöng ty TNHH Lién doanh Du lich

Hö Guom-Diethelm. Nghién Cl'ru cåc linh vgc, ån m6i c6 tinh khå thi cao, phü

hop dö läp ké hoech båo cåo dåu tu.
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-Ve công tâc kinh doanh: Đăc biÔt quan tâm dân căc chinh sâch chăm sóc khăch
hăng vă dich vu sau bân hâng.

- Ve tăi chinh: Thvc hiÔn quân tri tôt ve hoąt dÔng luân chuyôn vôn, công ng,
hăng tôn kho. Theo dôi chăt chë căc chinh săch cua chinh phil vă NHNN ve dieu
hânh t} giâ vâ lăi suat dâm bâo tinh hiÔu quâ trong kinh doanh.
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