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BÁO CÁO �ÁNH GIÁ VÈ KÉT QUÅ THYC HIÆN KÉ HOACH KINH DOANH 

NAM 2021 
(Ban hành kèm theo Nghi dinh só 47/2021/NÐ-CP ngày 01 tháng 4 nám 2021 cia Chinh phi) 

I.TINH HÌNH HOAT DONG SÄN XUÂT KINH DOANH N�M 2021 

Tu nhng tháng �âu n�m 2021 djch bÇnh Covid-19 dã có dâu hiÇu và bùng phát 
nhanh và rÙng, mÙt sô ngành, l+nh våc kinh doanh b�t dâu bË tác �Ùng ánh huÛng cça 

dich bÇnh nhu du lich lt hành quôc të, xuât nhp khâu thuc phâm, giao thông vân täi 

và dich vu khác...là l+nh vrc kinh doanh chính cça Công ty. 

Khi dich bÇnh bùng phát, �ång üy và Ban Tông giám �ôc �ã chù �Ùng trong công 
tác dánh giá và nhân �Ënh tinh hinh, xây dång các kich b£n úng phó; uru tiên �£m báo 
an toàn súc khöe cho cán bÙ nhân viên (CBNV); uu tiên b£o �åm thanh khoån và luu 

chuyen dóng tien... náng cao tinh ky luat va nhát quan trong cóng tac quan trj va dieu 

hành kinh doanh; nhân �Ënh nhïng l+nh vrc và khu vrc (Hà nÙi, Tp. Hô Chí Minh và 
Tp. Då n�ng, là nhïng noi công ty có tru sÛ và chi nhánh) bj tác dÙng ánh huóng 
không thê hoàn thành và nhïng l+nh vyrc và khu våc ít b/ änh huông dê có biÇn pháp, 
diu hành ho¡t �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, muc tiêu và các biÇn pháp mà 

Däng üy, Ban TGÐ �ã thông nhât... NghË Quyêt cça Dång ùy duoc quán triÇt tÛi timg 

dang viên trong Dång bÙ. 
Ban Tong Giám �ôc luôn theo dõi sát sao tinh hinh dich bÇnh, nhïng tác dÙng änh 

huong và di biên �Ùng cça thË truòng �ê kip thÝi có �ánh giá và nhân dËnh sát vÛi tinh 

hinh. Tô chúc hop cán bÙ chç chôt dinh ký nh�m �ánh giá và diêu chinh các biÇn pháp 

cho phù hoP 
Tù nhïng giài pháp �ó, Ban Tông Giám �ôc luôn chç �Ùng trong công tác �iÃu 

hành và quän lý ho¡t �Ùng kinh doanh cça Công ty trong n�m 2021. Kêt quä là, Công 
ty có lgi nhuân nhung chua hoàn thành chi tiêu Lgi nhuân �ã �uge UBND TP giao, 

hoat dÙng kinh doanh ôn dinh, �Ýi sông CBNV duge �äm bào 

MOT SÓ CHI TIÊU KÉT QUÅ KINH DOANH CÙA DOANH NGHIÇP N�M 2021: 
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1 Sán phám chç yêu sån xuât 



2 Tông doanh thu Ty dong 170 99,19 
Ty dong 3 Loi nhuân truóc thué 7,5 4,69 

4 Loi nhun sau thu¿ Ty dông 6 4,01 
5 Thué và các khoàn �ã nÙp Nhà Ty dong 50 23,61 

nuóc 

6 Kim ngach xuât khâu Ty �ong 
7 San phâm dËch vu công ích 

8 Tông sô lao �Ùng Nguoi 35 33 

9 Tông quù luong Ty dong 5,10 3,93 
a) Quy luong qu�n lý 
b) Quy luong lao dÙng 

Ty dong 1,34 0,50 
Ty dong 3,76 3,43 
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