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CTY CP IN VÀ BAO BÌ                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
          BÌNH ĐỊNH      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 Số: 01/2020/BC-HĐQT                                        Quy Nhơn, ngày 20 tháng 06 năm 2020 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
----------o0o--------- 

 
TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 
 
I.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:  
-Năm 2019 là năm cuối nhiệm kỳ 5 năm 2015-2019 của HĐQT Công ty cổ phần In và Bao bì 
Bình Định. 

-Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trong bối cảnh nền kinh tế trong 
nước có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định,lạm phát được kiểm soát, sức mua thị 
trường tăng, lãi suất vay Ngân hàng ổn định có nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp. 

-Giá nguyên liệu đầu vào năm 2019 tương đối ổn định, không có nhiều biến động như các 
năm qua. 

-Nguồn vốn hoạt động SXKD và cho đầu tư phát triển, đổi mới công nghệ của công ty đảm 
bảo, không thiếu hụt vốn.  

-Máy móc thiết bị hàng năm được chú trọng cải tiến, nâng cấp,đầu tư mới trên dây chuyền sản 
xuất khép kín với công nghệ tiên tiến nên chất lượng sản phẩm ổn định, tăng sức cạnh tranh. 

    -Đội ngũ công nhân kỹ thuật ngành in và bao bì của công ty có nhiều kinh nghiệm, tay nghề 
cao, có thời gian làm việc lâu dài trong công ty.  

-Thương hiệu BIPRICA trong nhiều năm đạt Thương hiệu uy tín được khách hàng và các tổ 
chức quan tâm đánh giá cao, khẳng định vị thế trên thương trường. 

-Trong những năm qua, công ty vẫn duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng truyền thống. Tuy 
nhiên, việc phát triển thêm khách hàng mớikhông đáng kể. 

Trong bối cảnh tình hình chung có nhiều thuận lợi, vớisự quyết tâm nổ lực, tinh thần đoàn kết 
nhất trí cao trong HĐQT, Ban lãnh đạo và người lao động công ty, đồng thời được sự quan tâm, 
hỗ trợ, hợp tác của nhà đầu tư và khách hàng, chúng tôi đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. 
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II.TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD2019: 

1.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng: 

T 
T 

CHỈ TIÊU ĐVT THỰC 
HIỆN  
NĂM  
2018 

KẾ 
HOẠCH  

NĂM 
2019 

THỰC 
HIỆN  
NĂM  
2019 

TH2019/ 
KH2019 

(%) 

TH20
19/ 

TH20
18 
(%) 

1 Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 36,4 - 39,8 - 109% 

2 Vốn điều lệ Tỷ đồng 18 - 18 - 100% 

3 Doanh thu thuần  
-Doanh thu bao bì carton 
-Doanh thu In offset 

Tỷ đồng 
- 
- 

116,9 
86,8 
30,1 

120 
84 
36 

129 
 94 
 35 

108% 
112% 
97% 

110% 
108% 
116% 

4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 8,53 8,6 10,5 122% 123% 

5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 6,82 6,88  8,38 122% 123% 

6 Nộp Ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 6,5 Theo 
Luật 
định 

7,5 - 115% 

7 Chia cổ tức  ( %/vốn điều lệ) % 20% 18-20 % 20% 100% 100% 

8 Lao động bình quân Người 190 - 180 - 95% 

9 Thu nhập bình quân Tr.đồng 
/người/tháng 

6,5 - 6,8 - 105% 

10 Vốn đầu tư phát triển 
 -Thiết bị máy móc          

 
Tỷ đồng 

 
7 

 
7 

 
6 

 
86% 

 
86% 

11 Lãi cơ bản trên cổ phiếu  Đồng/CP 3.358 - 3.919 - 117% 

12 Lợi nhuận ròng/doanh thu thuần  % 5,8% - 6,5% - 112% 

13 Lợi nhuận ròng/vốn chủ sở hữu % 19% - 21% - 110% 

14 Lợi nhuận ròng/tổng tài sản % 9,6% - 11% - 115% 

2.Thực hiện một số chỉ tiêu khác theo Nghị quyết Đại hội: 
-Trích, nộp các loại thuế đúng, đủ theo luật định.  
-Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế theo quy định của Nghị quyết Đại hội cổ đông 
-Chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông là 3,6 tỷ đồng (20% trên vốn điều lệ), thực hiện chi trả trong 
tháng 02 năm 2020. 
-Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Ban điều hành theo Nghị quyết Đại hội cổ đông. 
3.Các hoạt động chủ yếu năm 2019: 
3.1.Hoạt động sản xuất: 
 Tổ chức sản xuất hợp lý theo quy trình sản xuất. Phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận kế hoạch 
sản xuất và các phân xưởng, khai thác tốt năng lực sản xuất hiện có.Quản lý chặt chẽ nguyên vật 
liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.Dự trữ tốt nguyên vật liệu, đáp ứng yêu cầu sản xuất trong 
từng thời kỳ. Thường xuyên theo dõi thông tin về tình hình biến động giá cả vật tư nguyên liệu 
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trên thị trường, đặc biệt là nguyên liệu ngành giấy in và bao bì để có kế hoạch dự trữ phù hợp, 
nên không xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu hụt nguyên vật liệu trong năm. 
3.2.Hoạt động kinh doanh: 
 -Chủ động thực hiện chiến lược kinh doanh hợp lý trong từng giai đoạn. Có chính sách 
bán hàng linh hoạt, giá cả phù hợp giá thị trường.Triển khai kế hoạch bán hàng cụ thể cho những 
thị trường trọng điểm.Công tác chăm sóc khách hàng tốt, quan tâm đến lợi ích của khách hàng;  
 -Tổ chức triển khai, đánh giá, khảo sát sự hài lòng đối với các khách hàng của công ty. 
Các tiêu chí khảo sát được khách hàng đánh giá đạt kết quả tốt, đảm bảo sự hài lòng khách hàng; 
 -Thương hiệu BIPRICA tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường trong tỉnh và trong cả 
nước. Hàng năm, công ty thực hiện công tác quảng bá thương hiệu trên mạng Thương hiệu Việt 
và tham gia một số chương trình quảng cáo qua các đơn vị truyền thông có uy tín trong 
nước.Xây dựng trang web mới thay trang web cũ cho phù hợp để quảng cáo giới thiệu thông tin, 
hình ảnh, sản phẩm công ty. 
3.3.Hoạt động tài chính - kế toán: 
 -Công tác quản lý tài chính - kế toán luôn tuân thủ đúng pháp luật và chuẩn mực kế toán 
hiện hành; 
 -Tính toán nhu cầu vốn hợp lý, sử dụng vốn vay đúng mục đích.Trả lãi và vốn vay đúng 
hạntheo hợp đồng tín dụng, được các ngân hàng đánh giá là doanh nghiệp tốt, có tình hình tài 
chính lành mạnh; 
 -Công tác quản lý tiền mặt, hàng tồn kho và thu hồi nợ tốt nên đảm bảo vốn lưu động cho 
hoạt động SXKD, giảm vốn vay Ngân hàng, chi phí lãi vay thấp; 
 -Khấu hao tài sản cố định đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của công 
ty.Khấu hao nhanh một số tài sản để tăng khả năng thu hồi vốn, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng 
cấp thiết bị,công nghệ phục vụ sản xuất; 
 -Công tác quyết toán tài chính quý, năm kịp thời, đảm bảo quy định. Báo cáo tài chính 
hàng năm đều được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập Bộ Tài chính quy định. 
3.4. Về quản trị chất lượng: 
 -Nguyên vật liệu, bán thành phẩm được kiểm tra đảm bảo chất lượng trước khi đưa vào 
sản xuất. Đảm bảo 100% sản phẩm nhập kho đạt yêu cầu chất lượng trước khi giao hàng; 
 -Hạn chế thấp nhất sản phẩm hỏng xảy ra trong quá trình sản xuất.Tỷ lệ sản phẩm hỏng 
thấp. Thực hiện tốt các hành động khắc phục,loại trừnhững nguyên nhân gây ra sản phẩm hỏng 
qua các công đoạn sản xuất để ngăn ngừa sự tái diễn; 
 -Hệ thống quản lý chất lượng công ty áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoạt động 
có hiệu lực, hiệu quả.Thực hiện tốt công tácđánh giá giám sát, đánh giá chất lượng nội bộ hàng 
năm. 
3.5.Các hoạt động khác: 
a.Về đầu tư thiết bị công nghệ:Trong năm 2019, đầu tư mua sắm máy móc thiết bị khoảng 6 tỷ 
đồng.Trong đó: 
-Đầu tư nâng cấp hệ thống dàn sấy máy carton khổ 1,6 mét do Đài Loan sản xuất. 
-Đầu tư 01 máy chia khổ, cán lằn khổ 1,85 mét, mới 100% Trung Quốc sản xuất.  
-Đầu tư 01 máy cột dây thùng carton đã qua sử dụng do Đức sản xuất. 
-Đầu tư 01 máy gỡ phôi hộp in offset, mới 100% Trung Quốc sản xuất.  
-Đầu tư lắp đặt mới 100% hệ thống máy lạnh công nghiệp hiệu TRANE cho PX in offset ở cơ sở 
2 , Khu vực 7, phường Nhơn Phú. 
-Và một số máy móc thiết bị chuyên dùng khác.  
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b.Về xây dựng cơ bản: 
 *Hoàn thành công tác xây dựng mới Trụ sở nhà làm việc (3 tầng, tổng diện tích xây dựng 
hơn 1.000m2)tại địa điểm cơ sở 2, Khu vực 7, phường Nhơn Phú. Đã nghiệm thu, bàn giao công 
trình và đã đưa vào sử dụng; 
 *Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà kho cũ diện tích 1.400m2 thành nhà xưởng In 

*Về công tác di dời:  
Nhà nước đã bồi thường, hỗ trợ kinh phí cho công tytại khu đất số 20 Nguyễn Văn Trỗi 

bao gồm các hạng mục công trình: nhà làm việc, nhà xưởng, vật kiến trúc số tiềnlà 3,2 tỷ đồng; 
c.Giải thể Phân xưởng xeo giấy:  
 Cuối năm 2019, HĐQT công ty đã họp và ra quyết định giải thể Phân xưởng xeo giấy vì 
hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả. Số lao động dôi dư của Phân xưởng xeo được 
điều chuyển, bố trí về hai Phân xưởng bao bì carton và Phân xưởng in đang thiếu hụt lao động. 
Riêng thiết bị máy xeo giấy hiện nay đang chờ bán thanh lý, và tiến hành xử lý cải tạo mặt bằng 
nhà xưởng xeo để mở rộng mặt bằng sản xuất cho Phân xưởng bao bì và làm kho chứa hàng. 
3.6.Công tác tổ chức nhân sự, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động: 
 -Công tác tổ chức nhân sự tương đối ổn định, nề nếp, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ 
được phân công của từng phòng, phân xưởng. Lao động bình quân trong năm 2019 là 180 người. 
 -Công ty bảo đảm việc làm thường xuyên, ổn định và từng bước cải thiện, nâng cao đời 
sống cho người lao động. Ngoài tiền lương còn có tiền thưởng, tiền lễ, Tết. Thu nhập bình quân 
của 1 người lao động năm 2019 là 6,8 triệu đồng/tháng. Việc chi trả tiền lương, tiền thưởng được 
gắn liền với vị trí và mức độ hoàn thành công việc. Ngoài ra, công ty hỗ trợ tiền ăn ca cho người 
lao động bình quân 80 triệu đồng/1 tháng.  
 -Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động theo hợp đồng lao động, 
thỏa ước lao động tập thể và quy định của pháp luật lao động. Tham gia đóng   bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đầy đủ, đúng quy định. Giải quyết trợ 
cấp cho người lao động khi gia đình gặp khó khăn, ốm đau, hiếu hỷ trên cơ sở đề nghị của tổ 
chức công đoàn.  
3.7.Hoạt động xã hội: 

-Hàng năm công ty tham gia hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ quỹ vì 
người nghèo, đóng góp các hoạt động xã hội, an ninh trật tự địa phương. Kinh phí hoạt động xã 
hội năm 2019khoảng 100 triệu đồng. 
3.8.Công tác ATVSLĐ, PCCC, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự: 
 Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, bảo vệ môi 
trường được đặc biệt chú trọng, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Định kỳ hàng tháng, Ban quản lý cơ 
sở hạ tầng công ty phối hợp với các đơn vị phòng, phân xưởng tổ chức kiểm tra việc thực hiện 
công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị. Định kỳ, các cơ 
quan chức năng của tỉnh kiểm tra về công tác: phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an 
ninh trật tự, chấp hành quy chế quản lý hoạt động in. Kết quả đánh giá công ty chấp hành tốt, 
đảm bảo yêu cầu quy định. 
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3.9.Thành tích đạt được năm 2019: 

Năm Hình thức khen thưởng Số quyết định 

2019 Giấy chứng nhận Thương hiệu Việt bền vững năm 2019 của 
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu Việt 

Số: 45/THBV/THV ngày 
06/12/2019 

2019 Giấy chứng nhận Thương hiệu Việt uy tín lần thứ 15 năm 
2019 của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu Việt 

Số: 023/UYTIN/THV ngày 
06/12/2019 

2019 Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu sáng tạo 
năm 2019 của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu 
Việt 

Số: 034/DHST/THV ngày 
06/7/2019 

2019 Giấy chứng nhận Sản phẩm Dịch vụ chất lượng uy tín hội 
nhập năm 2019 của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương 
hiệu Việt 

Số: 013/SPV/THV ngày 
06/7/2019 

2019 Giấy chứng nhận TOP 100 Thương hiệu mạnh ASEAN 2019 
của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp châu Á 

Số: 0112/DNCA-2019 
ngày 30/3/2019 

2019 Bằng khen có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chế độ 
chính sách BHXH, BHYT cho người lao độngnăm 2017-
2018 của Chủ tịch UBND tỉnh BĐ 

Số: 1439/QĐ-UBND ngày 
26/4/2019 

 
III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 

Nhận định năm 2020, nền kinh tế trong nước còn diễn biến xấu, tình hình dịch bệnh do 
chủng mới của virut corona còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người 
dân và nền kinh tế toàn thế giới. 

Mặt khác, Công ty phải thực hiện di dời văn phòng làm việc và Phân xưởng In lên địa 
điểm mới ở Khu vực 7, phường Nhơn Phú nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Phân xưởng 
In cũng đã bị ảnh hưởng. 
 Đến thời điểm hiện nay thì Công ty đã di dời xong và đi vào hoạt động ổn định. 

Trước tình hình trên, tiếp tụcphát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong nội bộ, chủ 
động phát huy nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng Công ty ngày càng phát triển, 
đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho 100% người lao động, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, 
đảm bảo cổ tứccho nhà đầu tư. Bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động. Thực hiện tốt 
công tác xã hội. 
Công ty dự kiến các chỉ tiêu cơ bản về hoạt động SXKD năm 2020 như sau: 
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1.Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020: 
T
T 

CHỈ TIÊU ĐVT THỰC 
HIỆN  

NĂM 2019 

KẾ 
HOẠCH 

NĂM 2020 

KH 2020/ 
TH 2019 

(%) 

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 129 120 93% 

 -Bao bì carton    94   96 102% 

 -In offset    35   24 69% 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 10,5 9,6 91% 

3 Nộp Ngân sách Nhà nước Tỷ đồng Đúng, đủ  - 

4 Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế %/LNST 25% 25% 100% 

5 Chia cổ tức  (% trên vốn ĐL) % 20% 18-20% 90-100% 

2.Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020:  
*Về thiết bị máy móc: 
 Dự kiến năm 2020 vốn đầu tư XDCB, mua sắm thiết bị máy móc, đổi mới công nghệ với 
các hạng mục sau: 
-Đầu tư 01 máy bế thùng carton tự động (khuôn phẳng) khổ 1,6 - 1,7 mét 
-Đầu tư 01 máy dán thùng carton tự động 
-Đầu tư 01 máy bồi thùng  
-Nâng cấp máy SX carton 1,6m (Trong đó : thay 2 đầu sóng và đầu hồ; Thay giàn dẫn giấy và 
dao chặt) với các thiết bị thay thế loại tốt, sản xuất tại Trung Quốc. 
-Mục đích đầu tư:    Mở rộng quy mô, tăng năng lực sản xuất 
-Nguồn vốn đầu tư:  Vốn tự có và vốn vay Ngân hàng                                     
(Khi tiến hành đầu tư, công ty sẽ lập dự án đầu tư trình HĐQT phê duyệt)  
*Về xây dựng cơ bản: 
-Sửa chữa, cải tạo xưởng xeo thành nhà kho và xây mới 01 nhà kho 1.200m2  để tăng diện tích 
kho chứa hàng cho PXBB. 
3.Các giải pháp cơ bản thực hiện mục tiêu đề ra: 
 3.1.Bám sát tình hình kinh tế, giá cả thị trường nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu 
quả, hạn chế các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 
 3.2.Củng cố và phát triển thị trường hàng hóa một cách có chọn lọc, đa dạng hóa ngành 
bao bì giấy, chú trọng sản xuất bao bì carton, hộp in offset chất lượng cao để nâng cao sức cạnh 
tranh. Giữ vững khách hàng truyền thống. Tìm kiếm khai thác  khách hàng tiềm năng và các 
khách hàng là doanh nghiệp trong khu kinh tế.  
 3.3.Nắm vững tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận sản xuất và kinh 
doanh trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán hàng, kế hoạch mua nguyên vật liệu 
phục vụ sản xuất. Tìm kiếm bổ sung các nguồn cung ứng nguyên vật liệu có chất lượng ổn định, 
giá cả hợp lý để phục vụ sản xuất. Tăng cường quản lý tốt công nợ, không để nợ xấu xảy ra. 
 3.4.Quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, hạn chế đến mức 
thấp nhất sản phẩm hỏng. 
 3.5.Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO 9001:2015 nhằm kiểm soát tốt các quá trình và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thực 
hiện tốt công tác đánh giá nội bộ và đánh giá giám sát hàng năm theo quy định. 
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 3.6.Về công tác tài chính : 
-Quản lý tài chính theo đúng pháp lệnh kế toán hiện hành.  
-Bảo toàn và phát triển vốn, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh.  
-Tăng nhanh vòng quay vốn lưu động, thu hồi nợ đúng hạn, đảm bảo vốn cho hoạt động kinh 
doanh. 
 3.7.Về tiền lương, thu nhập, các chế độ đối với người lao động: 
-Tìm mọi biện pháp tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
để nâng cao tiền lương, thu nhập nhằm bảo đảm đời sống, công việc làm ổn định cho người lao 
động.  

IV.TÓM TẮT KẾT QUẢ SXKD NHIỆM KỲ2015– 2019: 
5 năm qua, tình hìnhhoạt động SXKDcủa công ty ổn định và phát triển bền vững, quy mô và 
năng lực sản xuất ngày càng tăng.Công nghệ sản xuất và thiết bị máy móc ngành in và bao bì 
carton của công ty hàng nămđược chú trọng đầu tư đổi mới, nâng cấp.Hiệu quả kinh doanh năm 
sau cao hơn năm trước. Công việc làm của người lao động ổn định, thu nhập bảo đảm cuộc sống. 
Hàng năm công ty đều thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội cổ 
đông,chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 
nộp thuế hàng năm theo quy định. 
Điều đó thể hiện qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD 5 năm (2015-2019) sau: 

T
T 

 
CHỈ TIÊU 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 
  (Tỷ đồng) 

TỶ LỆ 
(%) 

2015 2016 2017 2018 2019 
2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

1 Vốn chủ sở hữu 29,4 28 34 36,4 39,8 95% 121% 107% 109% 

2 Vốn điều lệ 18 18 18 18 18 100% 100% 100% 100% 
3 Doanh thu thuần 

Trong đó:-Bao bì 
     -In offset 

106,6 
69,7 
36,9 

114,3 
75,9 
38,4 

113,6 
79,5 
34,1 

116,9 
86,8 
30,1 

129 
94 
35 

107% 
109% 
104% 

99% 
105% 
89% 

103% 
109% 
88% 

110% 
108% 
116% 

4 Lợi nhuận trước thuế 7,67 8,34 8,44 8,53 10,5 109% 101% 101% 123% 

5 Lợi nhuận sau thuế 6 6,67 6,75 6,82 8,38 109% 101% 101% 123% 

6 Nộp Ngân sách  5,7 6,2 6,4 6,5 7,5 109% 103% 102% 115% 

7 Chia cổ tức ( % /Vốn ĐL) 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100% 100% 100% 

8 Lao động bình quân (người) 210 200 195 190 180 95% 97% 97% 95% 

9 Thu nhập bình quân  
(Triệu đồng/người/tháng) 

5,5 6 6,3 6,5 6,8 109% 105% 103% 105% 

10 Vốn đầu tư 
(Thiết bị máy móc) 

13,3 
 

8 
 

0,5 
 

7 
 

6 60% 6% - 86% 

11 Lãi cơ bản /cổ phiếu (Đồng/CP) 2.933 3.203 3.376 3.358 3.919 109% 105% 99% 117% 

12 Lợi nhuận ròng/doanh thu  5,6% 5,8% 5,9% 5,8% 6,5% 104% 102% 98% 112% 

13 Lợi nhuận ròng/vốn chủ 
 sở hữu 

20,3% 23,8% 19,8% 19% 21% 117% 83% 96% 110% 

14 Lợi nhuận ròng/tổng tài sản  9% 10,5% 10,7% 9,6% 11% 117% 102% 90% 115% 
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 Tóm lại,tình hình hoạt động SXKD của công ty qua các năm ổn định và có sự phát triển 
tốt.Riêng năm 2019 mức tăng trưởng cao nhất so với các năm. 
 Trong những năm tới, tùy theo tình hình thực tế, HĐQT và Ban giám đốcsẽ có các giải 
pháp cụ thể và hiệu quảđể quản lý và điều hành tốt hơn nữa hoạt động SXKD, đưa công ty ngày 
càng phát triển bền vững, bảo đảm quyền lợi cao nhất cho nhà đầu tư và người lao động. 
 
Kính trình Đại hội đồng cổ đông ./. 
 
 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
  Đã ký 

NGUYỄN NHƯỢNG 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


