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BAO CÃO DÁNH GIÁ V� KÉT QU� THrC HI�N KÉ HOACH KINH DOANH 

NAM 2020 

(Ban hành kèm theo NghË dinh só 47/2021/NÐ-CP ngày 01 tháng 4 n�m 2021 cia Chính phi) 

I.TINH HINH HOAT DONG SÅN XUÂT KINH DOANH N�M 2020 

Tù nhïng tháng �§u n�m. dËch bÇnh Covid-19 dã có dâu hiÇu và bùng phát nhanh và 
rong, mÙt só ngành, lînh vyre kinh doanh bát �§u bj tác �Ùng ånh hurong cúa dich bÇnh 
nhu du lich lï hành quôc tÃ, giao thông vn täi và dËch vå khác..là l+nh vrc kinh doanh 
chính cua Công ty. 

O1007099, 

Khi dich bÇnh bùng phát, �ång úy và Ban Tông giám �ôc dã chç dÙng trong cong onG 
tác dánh giá và nhn �Ënh tình hinh, xây dåung các kËch bån úng phó; uu tiên dàäm bao a 
toàn séc khòe cho cán bÙ nhân viên (CBNV); uu tiên båo ��m thanh khoán va lu 

chuyên dng tiên ...nâng cao tính ký lut và nhât quán trong công tác quän trË và duHO G 
hành kinh doanh; nhn dËnh nhûïng lînh vrc và khu vyc (Hà nÙi, Tp. Hô Chí Minh và TgAU 
Dà n�ng, là nhïng nÛi công ty có trs sÝ và chi nhánh) bË tác �Ùng ånh huong không thê 
hoàn thành và nhïng linh vyrc và khu vyre ít bj ånh huóng �ê có biÇn pháp, diêu hành ho0gt 
�Ùng kinh doanh phù hop. Tô chéc hop cán bÙ chç chôt cça Công ty và các chi nhánh 
nh�m quán triÇt chç truong, kê ho¡ch, måc tiêu và các biÇn pháp mà �ång üy, Ban TGÐ 
dã thÑng nhât.. NghË Quyêt cça Dång üy dugc quán triÇt tói tëng d�àng viên trong �ång 
bo. 

Ban Tong Giám �Ñc luôn theo dõi sát sao tinh hinh dËch bÇnh, nhïng tác �Ùng ånh 
huong và di biên �Ùng cça thË truong dê kip thài có dánh giá và nhn dËnh sát vÛi tình 
hinh. Tó chúc hop cán bÙ chç chôt dËnh ky nh�m �ánh giá và �iêu chinh các biÇn pháp 
cho phù hop. 

Tu nhng giäi pháp �ó, Ban Tông Giám �ôc luôn chç �Ùng trong công tác diêu hành 
và quan lý ho¡t �Ùng kinh doanh cça Công ty trong n�m 2020. Kêt quå là, Công ty hoàn 
thành vut múc chi tiêu Loi nhun �ã duoc UBND TP giao, hoat �Ùng kinh doanh ôn 
dËnh, �oi sông CBNV duoc �£m båo... 



MOT SÓ CHi TIËU KÉT QUÅ KINH DOANH CÜUA DOANH NGHIÇP N�M 2020: 

Giá trË thyre 
hiÇn cua cá 
to hop công 

TT Chi tiêu DVT Ke Giá trË 

hoach thye 
hiçn ty m� côngg 

ty con 

1San phâm chç yêu sån xuât 

Ty dóng 190 167,86 

Ty dong9,50 12,35 

2 Tông doanh thu 

3 Loi nhun truóc thue 

Ty dông 7,6 10,75 

Ty dong 

4 Loi nhun sau thuê 

5 ThuÃ và các khoàn d� nÙp Nhà 50,12 49 

nuóc 

Ty dong Kim ngach xuât khâu 
7 7 Sän phâm dËch vå công ích 

6 

8 Tong sô lao �Ùng Nguoi 47 37 

9 Tong quý luong Ty dông 4,86 VIEN 6,16 

a) Quy luong quan lý Ty dông 0,85 AU TU 
1,02 

Ty dong 4,01 5,14 b) Quy luong lao �Ùng 
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