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BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015 
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 

 
Kính trình: Đại hội đồng cổ đồng Công ty cổ phầnThực phẩm Hữu nghị năm 2016 
Trong năm 2015 ban điều hành Công ty đã tích cực làm việc thực hiện hoàn thành 

nhiệm vụ việc sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015, và các nghị 
quyết của Hội đồng quản trị. Thay mặt ban điều hành , tôi xin được báo cáo trước 
ĐHĐCĐ năm 2016 như sau: 

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 

1. Các chỉ tiêu đạt được: 

STT Chi tiêu ĐVT 

Thực hiện 1 năm 

Năm 2014 
Kế hoạch 

2015 
 TH 2015 N2015/N2014 

% 
HTKH 

2015 

I Sản lượng Tấn 16.949 17.400 17.509 103% 101% 

1 Nội địa - 14.047 14.200 14.572 104% 103% 

2 Xuất khẩu - 2.902 3.200 2.937 101% 92% 

II Doanh thu 
Triệu 
đồng 

1.246.410 1.300.000 1.295.039 104% 100% 

III Nộp NSNN 
Triệu 
đồng 

37.294 33.500 38.217 102% 114% 

IV Lợi nhuận 
Triệu 
đồng 

32.720 33.013 33.012 101% 100% 

V 
Lao động 
bình quân 

Người 2.517 2.700 2.709 107% 100% 

VI 
Thu nhập 
bình quân 

Trđ/ng/th 5,5 6 6,0 109% 100% 

2. Đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh bánh kẹo trong năm 2015 các doanh nghiệp trong 
nước bị sụt giảm sản lượng và doanh thu so với cùng kỳ và gặp nhiều khó khăn, 
nhưng với Công ty vẫn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

- Xây dựng và hoàn thiện phát triển sản phẩm theo định hướng Thương hiệu nhãn. 

- Củng cố nâng cấp hệ thống bán hàng trên toàn quốc. Tiếp tục phân tuyến và phân cấp 
quản lý theo dòng sản phẩm. 

- Nâng cao tỷ suất lợi nhuận xuất khẩu, mang lại nguồn ngoại tệ ổn định cho công ty. 
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Giảm tỷ trọng xuất khẩu tiểu ngạch, tăng tỷ trọng xuất khẩu chính ngạch. 

+ Khó khăn:   

- Hội nhập ASEAN được ký kết với những lộ trình hàng rào thương mại giảm, trong 
đó thuế suất nhập khẩu giảm xuống 0% theo cam kết thì thách thức cho các doanh 
nghiệp thực phẩm trong nước là rất lớn. 

- Sức ép cạnh tranh toàn diện từ đối thủ cạnh tranh trong ngành bánh kẹo. Các công ty 
bánh kẹo có yếu tố nước ngoài với lợi thế về tiềm lực tài chính, trình độ quản trị, 
công nghệ sản xuất hiện đại, hệ thống phân phối chuyên nghiệp, xúc tiến quảng bá 
mạnh trên tất cả các phương tiện truyền thông và giá cả sản phẩm hợp lý như Orion, 
Lotte (Hàn Quốc), Kraft (Hoa Kỳ), Liwayway (Philippine), URC (Singapore), Nabati 
( Indonexia)... 

- Bên canh đó sự canh tranh ngày càng khốc liệt về giá cả, mẫu mã, chất lượng giữa 
bánh kẹo nội và bánh kẹo ngoại nhập từ một số nước trong khu vực như: Indonexia, 
Thailan, Philippine... do những nước này có nguồn nguyên liệu dồi dào, giá thấp như 
đường, các loại chất béo làm từ tinh dầu cọ...hiện tại Việt Nam vẫn phải nhập 

- Bức tranh ngành thực phẩm đang có sự thay đổi nhanh, mạnh, bởi các thao tác “M & 
A” của các ông lớn như Massan, Mondelez, Lotte… 

- Tình hình xuất khẩu sang các thị trường vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tình 
hình chính trị quốc tế. 

- Nhà máy tại Hà Nội và Đồng Văn do chưa có quy hoạch và hạ tầng cơ sở xuống cấp 
nên cần đẩy mạnh công tác đầu tư mới. 

+ Thuận lợi: 

- Sự đoàn kết và sát sao của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc công ty 
cổ phần thực phẩm Hữu Nghị. 

- Sản phẩm của Công ty được khẳng định, tin tưởng của khách hàng trong và ngoài 
nước.  

- Giá cả nguyên vật liệu ổn định. 

3. Các lĩnh vực hoạt động của công ty 

3.1 Tổ chức sản xuất 

- Xây dựng nhà máy hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật, công nghệ 
cho thị trường xuất khẩu và đáp ứng tiềm năng thị trường Miền Nam tại Bình Dương. 

- Thực hiện di dời nhà máy sản xuất tại Quy Nhơn và nhà máy tại thành phố thủ Dầu 
Một về nhà máy mới tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 và tổ chức sản xuất ổn định từ 
đầu tháng 11/2015. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn VSAT thực phẩm, quy trình ISO 22.000-2015,  

- Đầu tư chuyển giao công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng giá trị sản 
phẩm, 

- Sáng kiến cải tiến máy móc thiết bị, nâng cao năng suất lao động, giảm lao động thủ 
công, 

- Ổn định lao động. 
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3.2 Công tác tiêu thụ và Marketing 

3.2.1 Thị trường nội địa: 

- Định hướng sản phẩm: 

� Xây dựng và phát triển thương hiệu nhãn: Tipo, Salsa, Staff, Goldream,... 

- Xây dựng hệ thống: 

� Xây dựng hệ thống phân phối GT phù hợp với nguồn lực hiện tại: 

+ Lựa chọn nhà phân phối phù hợp về quy mô và tiềm lực kinh tế   

 + Đầu tư tập trung khu vực trọng tâm (đầu tư và triển khai cuốn chiếu). 

� Xây dựng thị trường chuyên sâu: GT, MT, Bakery, Horica. 

� Triển khai hệ thống bán hàng thông minh DMS 

3.2.2 Thị trường ngoại: 

Công ty luôn chú trọng thị trường xuất khẩu, hiện tại công ty đã xuất khẩu sang được 15 
quốc gia, (năm 2015 đạt 12 triệu USD), tuy nhiên Trung Quốc vẫn chiếm tỷ trọng cao 

hơn 70% trong cơ cấu. 

- Định hướng sản phẩm: 

� Khác biệt và mang đến nhiều giá trị gia tăng cho khách hàng (Tipo) 

- Định hướng thị trường: 

� Các nước trong khu vực ASEAN.. 

� Đầu tư vào thị trường trọng điểm: Trung quốc, Myanma, Indonexia, Philipin… 

3.3 Công tác đầu tư:  

- Đã hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng các xưởng bánh mỳ, kem xốp, tipo, nhà 
kho, hạ tầng cơ sở, … thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm tại 
Bình Dương. 

- Mua sắm, nhập khẩu móc thiết bị theo đúng yêu cầu: KN 500, phụ tùng máy ZJ, 
ZW… 

- Thực hiện cải tạo, sửa chữa tại các nhà máy, trụ sở.   

3.4 Công tác tài chính: 

- Công ty thực hiện tốt việc quản lý nợ phải thu phải trả. Hầu hết các khoản nợ phải 
thu, phải trả được thanh toán đúng hạn 

- Công ty luôn chấp hành đúng quy định của pháp luật về thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân 
sách Nhà nước. 

- Nguồn vốn của công ty được sử dụng tốt và hiệu quả 

- Quản lý tốt tài sản, vật tư hàng hóa của công ty. 

- Hoàn thành các báo cáo theo đúng quy định của nhà nước cũng như của Công ty và 
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Tổng công ty. 

3.5 Công tác tổ chức 

- Tập trung công tác nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, luôn chuyển và trả lương đúng 
người đúng việc (chú trọng đào tạo nội bộ, áp dụng KPIs....) 

4. Công tác khác 

- Củng cố các tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn, động viên lao động, xây dựng các 
phong trào lao động tốt, tiết kiệm chi phí, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. 

II. Xây dựng kế hoạch năm 2016 

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. 

STT Chi tiêu ĐVT Thực hiện 2015 Kế hoạch 2016 % Tăng trưởng 

I Sản lượng Tấn 17.509 17.500 100% 

1 Nội địa - 14.572 14.490 99% 

2 Xuất khẩu - 2.937 3.010 102% 

II Doanh thu Triệu đồng 1.295.039 1.300.000 100% 

III Nộp NSNN Triệu đồng 38.217 33.700 88% 

IV Lợi nhuận Triệu đồng 33.012 20.000 61% 

V Lao động bình quân Người 2.709 2.500 92% 

VI Thu nhập bình quân Trđ/ng/th 6 6,5 108% 

2. Nhận định tình hình năm 2016 

2.1 Thuận lợi 

- Người tiêu dùng ngày càng được nâng cao ý thức tiêu dùng đối với hàng hóa nội địa.  

- Một số sản phẩm của Công ty đã được khẳng định, tin tưởng của khách hàng trong và 
ngoài nước. 

2.2 Khó khăn 

- Tình hình chính trị nhiều khu vực trên thế giới vẫn còn bất ổn, gây ảnh hưởng đến sự 
tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.  

- Các hiệp định thương mại được ký kết với thuế suất 0% tiếp tục tạo ra môi trường 
cạnh tranh gay gắt hơn ngay chính thị trường nội địa như ASEAN, TPP,.. 

- Công tác mua bán và sáp nhâp M&A vẫn tiếp diễn trên thị trường, sức ép cạnh tranh 
từ các đối thủ bán lẻ nước ngoài,… 

- Việc tìm kiếm đầu tư dây chuyền công nghệ mới để tạo ra những sản phẩm mới khác 
biệt trên thị trường cũng là vấn đề khó khăn và cấp bách của đơn vị. 

- Lôgo Hữu Nghị và một số thương hiệu sản phẩm vẫn chưa được Thực phẩm Miền 
Bắc bàn giao làm ảnh hưởng không nhỏ tới SXKD của đơn vị. 

- Hợp đồng thuê đất tại nhà máy Hà Nội tại 122 Định Công đã hết hạn từ 01/01/2016 , 
Thành phố có chủ trương thu hồi để làm khu hỗn hợp . Nhà máy Đồng Văn hiện đang 
thuê lại của Công ty Thực phẩm Miền Bắc nhà xưởng đã xuống cấp nhiều. Vì vậy  áp 
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lực rất nhiều cho việc sản xuất của Công ty nếu không có sự đầu tư một nhà máy mới 
tại phía Bắc. 

3. Định hướng xây dựng kế hoạch 2016 
- Tập trung phát triển những sản phẩm có thị trường, có khả năng cạnh tranh cao, đi 

đôi với cắt giảm các chi phí bất hợp lý.  Đẩy mạnh phát triển nhãn sản phẩm. 

- Củng cố thị trường truyền thống, và tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, tập trung thị 
trường Miền Nam và các khách hàng là doanh nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động xúc 
tiến sản phẩm cả trong và ngoài nước. 

- Phát triển hệ thống quản lý hệ thống bán hàng DMS 

- Tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho cán bộ 
công nhân viên. Tăng quỹ lương 

- Không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để tiếp cận thị trường 
Châu Âu, Nhật Bản, Mỹ 

- Đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, có phương án sử dụng hợp 
lý nguồn ngoại tệ để tối đa lợi nhuận tài chính, 

- Tăng cường sử dụng vật tư, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, phụ tùng sản xuất 
trong nước, kết hợp với các biện pháp kiểm soát nhập khẩu. 

- Đầu tư máy móc thiết bị và công nghệ mới, 

- Phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển SXKD của Công ty. 

- Xin chủ trương triển khai khảo sát địa điểm đầu tư xây dựng nhà máy mới tại phía 
Bắc 

Trên đây là báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và định hướng 
xây dựng kế hoạch năm 2016 của Công ty Cp thực phẩm Hữu Nghị. Kính trình Đại 
hội cổ đông thông qua và chỉ đạo để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- HĐQT công ty; 
- Ban Tổng giám đốc; 
- Lưu: VT, P.KHĐT. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 

 
Trịnh Trung Hiếu 

 


