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Thaønh Ñoâ laø moät thaønh phoá lôùn naèm ôû phía taây Trung Quoác. Laø moät thaønh 

phoá quan troïng coù beà daøy lòch söû, vaên hoùa vaø phong caûnh ñeïp. Ñaõ coù raát nhiều caâu 

chuyeän lòch sử, danh nhaân ñöôïc baét nguoàn vaø saûn sinh taïi nôi ñaây. Cuoäc hoïp Hoäi 

Ñoàng Quaûn Trò vaø Ñaïi Hoäi Coå Ñoâng naêm 2018 ñöôc toå chöùc taïi thaønh phoá lịch sử 

danh tieáng naøy. Chuùng ta cuøng teà töïu taïi ñaây, cuøng chia seõ nhöõng thaønh quaû sau 

nhöõng noã löùc coâng taùc cuûa chuùng ta, cuøng nghó ñeán söï phaùt trieån cuûa Coâng ty trong 

töông lai. Nhaân ñaây toâi xin nhieät lieät hoan ngheânh Quyù vò ñaõ ñeán ñaây, ñoàng thôøi 

cuõng chaân thaønh caùm ôn caùc vò Laõnh Ñaïo trong luùc baän rộn đã bớt chút thôøi gian 

khoâng ngaïi ñöờng xaù xa xoâiđđể ñeán ñaây cuøng baøn chuyeän ñaïi söï. Xin chuùc caùc vò 

doài daøo söùc khoûe, gia ñình haïnh phuùc. Döôùi ñaây toâi xin trình baøy vôùi caùc vò Laõnh 

Ñaïo veà vieäc saûn xuaát kinh doanh trong moät naêm qua vaø nhöõng vieäc ñaõ laøm lieân 

quan ñeán quaûn lyù doanh nghieäp. Ñoàng thôøi cuõng trình baøy moät soá coâng vieäc vaø 

caùch suy nghó trong moät naêm keá tieáp. Raát mong caùc vò Laõnh ñaïo seõ goùp yù chæ ñaïo. 

 

TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC NAÊM 2017 

 

Trong baùo caùo cuoäc hoïp Hoäi Ñoàng Quaûn Trò vaø Ñaïi Hoäi Coå Ñoâng cuûa naêm 

2017. Chuùng toâi phaùn ñoaùn raèng, tình hình kinh teá cuûa Vieät Nam vaãn trong tình 

traïng chöa coù gì saùng suûa. Vaãn toàn taïi raát nhieàu nhaân toá khoâng roõ raøng. Caùc con soá 

taêng tröôûng chuû yeáu ñeán töø nguoàn voán ñaàu tö cô sôû haï taàng vaø moät số löôïng lôùn baát 

ñoäng saûn. Nhöng ñoái vôùi kinh teá thực thể vaãn trong tình traïng thieáu voán, saûn löôïng 
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dö thöøa, laïm phaùt vaø giaù thaønh lao ñoäng vaãn khoâng ngöøng taêng cao. Tình traïng maäu 

dòch chöa khôûi saéc và chöa ñöôïc caûi thieän rõ rệt. Nhöng Coâng ty chuùng ta vaãn tuaân 

theo söï chæ ñaïo cuûa Hoäi Ñoàng Quaûn trò maø töøng böôùc trieån khai coâng vieäc. Hoøa 

nhòp thaêng hoa theo töøng böôùc phaùt trieån cuûa Coâng ty. 

Keát hôïp tình theá môùi phaùt sinh caùc hieän töôïng môùi. Treân neàn taûng quaûn lyù 

saún coù taêng cöôøng hơn nữa việc quaûn lyù noäi boä cuûa Coâng ty. Kieân trì khoâng ngöøng 

ñưa ra caùc yeâu caàu baûn thân. Hoaøn thieän caùc chi tieát quaûn lyù. Thoâng qua yeâu cầu 

nghiêm khắc đối với cán boä quản lý ñaàu ngaønh, bất kể Coâng ty trong quá trình saûn 

xuaát, chaát löôïng saûn phaåm, quy phaïm kyõ thuaät coâng ngheä ñeàu ñöôïc naâng cao một 

cách höõu hieäu. Ñeàu ñöôïc hôïp lyù hoùa hôn, nhaân tính hoùa hôn, hieän ñaïi hoùa hôn, caøng 

coù theå thích öùng vôùi söï bieán hoùa nhanh choùng cuûa nhu caàu thò tröôøng. Döôùi tieàn ñeà 

ñaûm baûo chaát löôïng vaø soá löôïng của saûn phaåm vaø đã giaûm ñi rất lớn cöôøng ñoä lao 

động cho coâng nhaân nơi tuyeán ñaàu. Yeâu caàu nghieâm khaéc veà maët oån ñònh saûn xuaát, 

oån ñònh giaù thaønh vaø oån ñònh chaát löôïng. Công ty ñaõ ñaït ñöôïc möùc tieâu chuaån cao 

trong ngaønh thöïc phaåm vaø nöôùc giaûi khaùt hieän nay. Hoaøn toaøn coù theå öùng phoù ñöôïc 

söï bieán hoùa khoù löôøng cuûa thò tröôøng caïnh tranh. 

Song song vôùi vieäc taêng cöôøng quan lyù noäi boä. Chuùng ta khoâng ngöøng naâng 

cao möùc ñoä töï ñoäng hoùa cuûa nhaø maùy. Kyõ thuaät cải tạo vaø duy tu bảo dưỡng đối với 

thieát bò máy móc được ñaët cuøng moät vò trí quan troïng. Töø ñoù laø tieàn ñeà ñeå không 

ngừng naâng cao tieâu chuaån chaát löôïng trong quá trình hướng đến coâng nghieäp tự 

động hóa cuûa nhaø maùy. Yeâu caàu nhaân vieân kyõ thuaät vaän haønh thieát bò noã löïc hoïc 

taäp kieán thöùc môùi. Khoâng ngöøng môû roäng taàm nhìn cuûa baûn thaân. Kòp thôøi hiểu biết 

caùc saûn phaåm môùi của thế giới hieän nay. Tieán haønh caùc hình thức thöû nghieäm nhieàu 

hơn. Toaøn theå nhaân vieân tieán haønh taäp huaán kyõ thuaät môùi theo töøng ñôït. Tiến hành 

taäp huaán vaø saùt haïch caùc quy chuaån theo coâng ngheä môùi, ñeå cho chaát toá ngheà 

nghieäp của mỗi nhân viên ñeàu có thể vững bước nâng cao. Naêm qua, chuùng ta ñaõ 

hoaøn thaønh vieäc thay môùi vaø laép ñaët maùy caét saét cuûa phaân xöôûng lon hoäp. Đaûm baûo 

ñöôïc chaát löôïng cuûa lon hoäp nên đã naâng cao ñöôïc tyû leä thaønh phaåm của sản phẩm. 

Ñaõ giaûm ñöôïc rất nhiều thôøi gian cho vieäc duy tu maùy moùc thieát bò. Vöøa coù theå 

naâng cao ñöôïc năng suất lao ñoäng laïi giaûm ñöôïc möùc tieâu hao nguyeân vaät lieäu. Töø 

ñoù tạo được neàn taûng toát ñeïp cho vieäc oån ñònh saûn xuaát vaø tỷ lệ lôïi nhuaän. Nâng cao 

được tốc độ cho máy hàn thì tạo ñöôïc khoaûng troáng toát cho vieäc sử dụng ít lao động 

hơn. 
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Veà maët thò tröôøng kinh doanhï. Vì thôøi gian teát nguyeân ñaùn ñeán tương đối sôùm 

vaø thoùi quen tieâu duøng ñöôïc hình thaønh trong moät thôøi gian daøi của người tiêu dùng 

đã laøm cho thôøi gian khuyeán maïi ngaén ñi 2 tuaàn. Tröïc tieáp gaây ra saûn löôïng tieâu thuï 

của Công ty bị giaûm ñi gần 20% so vôùi naêm tröôùc. Sau cuoäc hoïp Hoäi Ñoàng Quaûn Trò 

tại Tam AÙ, Coâng ty laäp töùc toå chöùc cuoäc hoïp tieâu thuï toaøn quoác cho caùc Chi nhaùnh. 

Taäp hợp ý kiến, từ ñoù làm sao thay đổi cục diện bị động để triển khai phân tích. Phaân 

tích chi tiết một cách toàn diện với tình thế tröôùc maét để đöa ra caùc giaûi phaùp töø caùc 

khía caïnh. Yeâu caàu caùc Chi nhaùnh tích cöïc tham gia các hoäi chôï trieån laõm vôùi caùc 

hình thöùc khaùc nhau. Ñi saâu vaøo tìm hieåu caùc vaán ñeà toàn taïi của các Đại lý. Đồng 

cam cộng khổ, vui buồn có nhau. Veà maët tuyeân truyeàn quaûng caùo, khuyeán maïi saûn 

phaåm, Coâng ty ñaõ đưa ra hoã trôï rất maïnh mẽ. Baát keå veà maët hình thöùc hay mức độ 

đối với việc tuyên truyền quảng cáo, töø khaâu nhaân löïc cho ñeán khâu taøi löïc ñeàu được 

taêng leân ñaùng keå so vôùi naêm tröôùc. Chuùng ta thử thoâng qua caùc hình thöùc cuûa 

chöông trình nhaèm coá gaéng naâng cao saûn löôïng tieâu thuï cuûa Coâng ty. Thoâng qua söï 

noã löùc cuûa moãi ngaøy, moãi tuaàn vaø moãi thaùng ñeå goùp ít thaønh nhieàu. Ñeå töø ñoù hoaøn 

thaønh nhieäm vuï tieâu thuï naêm 2017 do Hoäi Ñoàng Quaûn Tri giao phó. Coâng ty hỗ trợ 

bằng cách ñöa ra caùc chính saùch ñaët thuøï. Tuøy nôi, tuøy ngöôøi để cuøng nhau phối hợp, 

hoã trôï laãn nhau, taâm cuøng chí höôùng, söùc cuøng moät nôi. Coá gaéng giảm toån thaát trong 

möùc thaáp nhaát. Traõi qua söï noã löùc hôn nöõa naêm, chuùng ta ñaõ gaët haùi ñöôïc thaønh 

quûa rất tốt. Coâng ty vaãn nhaän ñöôïc söï tín nhieäm từ Ngöôøi tieâu duøng khaép nôi. Vaãn 

nhaän ñöôïc söï thừa nhận và uûng hoä từ caùc Ñaïi lyù. Töøng böôùc thích öùng sự biến hóa 

ngaøy caøng nhanh, hình thöùc tieâu thuï ngaøy caøng môùi, yeâu caàu ngaøy caøng cao cuûa 

ngöôøi tieâu duøng đối với sinh thaùi môùi cuûa thò tröôøng. Ñoàng thôøi cũng càng thêm cảm 

nhận, càng thêm dự đoán để ứng phó và chuẩn bị sớm hơn ñoái vôùi töông lai. 

Naêm 2017, veà maët quaûn lyù nguoàn voán, cheá ñoä taøi chính, quaûn lyù vaät tö của 

Công ty cuõng nghiêm khắc tuaân theo yeâu caàu nhö moïi naêm. Khoâng ngöøng thay ñoåi, 

khoâng ngöøng hoaøn thieän, nghieâm tuùc hoïc taäp tö duy môùi, tích cöïc ñeà cao yeâu caàu 

môùi, từ đó ñaõ gaët haùi ñöôïc nhöõng thaønh tích ñaùng möøng vaø ñöôïc naâng cao moät caùch 

roõ reät. Coâng ty ñaõ doác söùc cố gắng thay ñoåi moät soá tö duy truyeàn thoáng. Quan niệm 

truyền thống. Nghieâm tuùc laøm toát công tác kết hợp các khâu saûn xuaát và tieâu thụ. Đạt 

được không có khe hở, tính toaùn kyõ caøng. Boä phaän cung öùng vaät tö đối với công tác 

thu mua nguyeân vaät lieäu bằng cách thoáng nhaát ñaøm phaùn, thoâng nhaát ñieàu phoái, 

thoáng nhaát ñaët haøng. Keá hoaïch saép xeáp sản xuất cuûa các phân xưởng caøng theâm 

khoa hoïc. Toàn kho thaønh phaåm, nguyeân vaät lieäu, baùn thaønh phaåm của các sản phẩm 

caøng theâm khoa hoïc vaø hôïp lyù. Có thể đảm bảo thỏa mãn nhu cầu tiêu thụ của các 
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Chi nhánh một cách tối đa, vöøa coù theå giaûm đến mức thấp nhất việc chiếm dụng giá 

thành, từ đó nâng cao được tỷ lệ nguồn vốn sử dụng. Ñoàng thôøi thoâng qua nâng cao tỷ 

lệ đạt chuẩn của sản phẩm sản xuất, thông qua việc đổi mới và sáng tạo kỹ thuật hơn 

nữa để nâng cao năng suất lao động. Hình thöùc thanh toaùn saép xeáp khoa hoïc. Kịp 

thôøi thu hoài tieàn haøng. Ruùt ngaén thôøi haïn thanh toaùn. Các giải pháp söû duïng nhaân 

coâng hợp lý ñeå giaûm giaù thaønh. Coâng ty thoâng qua caùc hình thöùc để ñaûm baûo coù ñuû 

nguoàn voán ñeå thỏa mãn saûn xuaát, các mặt kinh doanh đđược vận hành trơn tru để 

hoàn thành kế hoạch sản xuất và tiêu thụ moät caùch hữu hiệu và böôùc qua naêm 2017 

moät caùch suông sẻ. Vững chắc tiến một bước lớn trên con đường phát triển trong 

tương lai. Vững vàng bước vào hàng ngũ đi đầu trong ngành thực phẩm và nước giải 

khát. 

Gặp 7 là vaát vaû, xaùc ñònh naêm 2017 laø moät naêm sẽ gặp nhiều khoù khaên. Laø 

moät naêm coù raát nhieàu nhaân toá baát lôïi, cũng laø moät naêm đầy thaùch thöùc. Hơn nữa 

cũng laø moät naêm Công ty chúng ta có dịp để tôi luyện. Coâng ty chuùng ta coù neàn taûng 

toát, coù moät ñoäi nguõ quaûn lyù ñoaøn keát vaø thieän chieán vaø một ñoäi nguõ coâng nhaân mieät 

maøi lao ñoäng vaø noã löïc làm việc. Coù ñöôïc sự nỗ lực của nhöõng ngöôøi này, coù ñöôïc 

söï quan taâm vaø hoã trôï cuûa caùc vò laõnh ñaïo trong Hoäi Ñoàng Quaûn Trò. Tin raèng seõ 

khoâng coù khoù khaên naøo caûn ñöôc chuùng ta. Cuõng khoâng coù con ñöôøng khó đi naøo 

mà chuùng ta böôùc khoâng qua. Duøng ñaàu oùc tænh taùo ñeå làm phaùn ñoaùn, laáy taâm 

traïng ổn định ñeå laøm quyeát saùch, laáy tinh thaàn cầu thị ñeå laøm söï nghieäp. Naêm 2017 

chuùng ta vaãn laøm raát toát. Trình leân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò moät baûn ñaùp aùn haøi loøng. 

Chúng ta đã làm việc miệt mài và cặn kẻ nên chúng ta vaãn coù theå gaët haùi ñöôïc moät 

thành quaû toát. Từ đó ñaët neàn taûng toát cho söï phaùt trieån và lớn mạnh sau naøy. Vì hoïc 

taäp vaø saùng taïo môû ra moät con ñöôøng toát ñeïp. 

 

 

TRIỂN VỌNG NĂM 2018 

Xaõ hoäi hieän nay, ngöôøi ta thöôøng than raèng theá giôùi naøy thay ñoåi quaù nhanh, 

nhanh ñeán noãi khoù maø thích öùng, khoù maø naém baét. Vaøi ngaøy khoâng hoïc taäp thì hình 

nhö ñaõ bò ñaøo thaûi roài, cuõng gioáng nhö trôû thaønh tuït haäu, tuït haäu ñeán noãi nghe 

khoâng hieåu ngöôøi ta noùi gì. Vöøa môùi hieåu ñöôïc keát noái maïng laø gì thì laäp töùc xuaát 

hieän thoâng soá ñaùm maây, caùch tính ñaùm maây roài. Moät khi chuùng ta nöõa hieåu nöõa 

khoâng theá naøo laø thoâng soá ñaùm maây vaø söông muø gì ñoù thì laïi ñeán kyõ thuaät phaùt 

trieån cuûa thoâng minh nhaân taïo (AI), AR, VR, MR …. Caøng laøm cho chuùng ta khoù 

phaân bieät được theá naøo laø hö caáu, theá naøo laø thöïc tại. Naêm 2018 töø “Block Chain” 
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(taïm dòch : kho döõ lieäu ñöôïc nhaän daïng) chaéc chaén seõ trôû thaønh moät trong nhöõng töø 

thoâng duïng nhaát. Vôùi kinh nghieäm thöïc tieãn nhieàu naêm qua, hoïc taäp nhieàu naêm qua 

ñeàu trôû thaønh khoâng ñaùng laø bao. Söï tieán boä cuûa xaõ hoäi, yeâu caàu chuùng ta phaûi 

khoâng ngöøng hoïc taäp, khoâng ngöøng thöïc haønh, khoâng ngöøng hoïc taäp hơn nöõa vaø 

khoâng ngöøng thöïc haønh hơn nöõa. Thoâng qua söï haøo höùng hoïc taäp ñeå naâng cao kieán 

thöùc ñaõ hoïc. Thoâng qua söï noã löïc saùng taïo ñeå thích öùng vôùi caùc loaïi hình sinh thaùi 

bieán hoùa khoâng ngöøng. Phaûi coù thaùi ñoä hoïc taäp khieâm nhöôøng, phaûi coù ao öôùc tìm 

hiểu, phaûi thöôøng xuyeân bieát tieáp thu töø caùc maët ñeå coù theå thöôûng thöùc caùc söï vaät 

môùi và đöa caùc söï vaät môùi vaøo thöïc tieãn. Ñoàng thôøi taïo ra thoùi quen toát ñeå phaùt 

trieån caùc söï vaät môùi. Ñoàng thôøi cuõng caàn noã löïc tìm ra caùc nhaân taøi coù tö duy saùng 

taïo môùi. Boài döôõng moät lôùp caùn boä treû coù kyõ thuaät toaøn dieän, chòu khoù, chòu suy 

nghó. Taêng theâm moät soá caùn boä coù tinh thần hiếu học cho các bộ phần của Công ty. 

Từng bước hình thành một kết cấu hợp lý, có văn hóa, biết kỹ thuật, chịu vất vả , đồng 

thời có đội ngũ quản lý không ngừng học tập, nỗ lực sáng tạo. Chỉ có như thế mới có 

thể đứng vững trên thị trường ngày càng phức tạp hiện nay, mới có thể theo kịp khoa 

học kỹ thuật ngày càng phát triển . Những vấn đề thực tế mà Công ty đang đối mặt và 

các ưu thế, điều kiện sẵn có của Công ty hiện nay. Chúng tôi cho rằng trong một thời 

gian ngắn thị trường thực phẩm và nước giải khát sẽ phải đối mặt với những gì mà 

trong quùa khứ  không được thị trường đánh giá cao về sự biến hóa của sinh thái. Sự 

biến hóa này có thể sẽ thay đổi cách sống của mọi người hoặc sẽ trở thành điều hiển 

nhiên và tồn tại lâu dài trong thị trường sau này. 

 

Trước hết, sự đảo lộn về hình thức tuyên truyền quảng cáo, khuyến mại hoặc sự 

thay đổi đó rất nhanh sẽ trở thành trào lưu chính. Sự phát triển của điện thoại thông 

minh làm cho đại bộ phận tuổi trẻ không mặn mà tìm thông tin trên truyền hình nữa. 

Sự việc này đã làm cho trước kia tốc độ tuyên truyền quảng cáo nhanh, phủ sóng rộng 

và có sức ảnh hướng cao đang dần dần đi vào dĩ vãng. vả lại chi phí quảng cáo quá cao 

đã làm cho không ít doanh nghiệp dừng bước. Đồng thời luôn không được thị trường 

xem trọng hoặc xem là không chính thống, thiếu tin tưởng với các màn ành nhỏ quảng 

cáo nhỏ luôn hiện diện khắp nơi trong cuộc sống cùa mọi người và mang lại sự phiền 

phức. Sự phát triển của kho dữ liệu, thông minh nhân tạo đã thúc đẩy những quảng cáo 

trên mạng như trăm hoa đua nở. Những ứng dụng thúc đẩy toán học, độ chính xác của 

dữ liệu càng làm cho người tiêu dùng nữa hiểu nữa không mà dễ bị nhầm lẫn. Đồng 

thời cũng làm tổn hại đến một bộ phận doanh nghiệp kinh doanh chính đáng. Cũng 

chính vì hiện tượng này đang rất nhanh chóng trở thành hình thức tuyên truyền quảng 

cáo, khuyến mại sản phẩm. Đồng thời cũng sẽ trở thành quân chủ lực trong tuyên 

truyền quảng cáo trên truyền thông. Sự xuất hiện của hiện tượng này nên gây ra sự 

trọng thị đầy đủ của chúng ta. Chúng ta đi sâu vào tìm hiểu thời đại mạng kết nối 
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mang lại sự thay đổi cho chúng ta. Nên nhanh chóng thích ứng biến hóa này và thử 

tiếp cận hình thức này. Nếu không sẽ mất đi một số lượng không nhỏ người tiêu dùng 

trẻ tuổi. Vì thế, trong một năm mới, Công ty sẽ tổ chức nhân lực, vật lực để nhanh 

chóng tham gia các loại hình tuyên truyền quảng cáo, khuyến mại sản phẩm theo hình 

thức này. Nỗ lực học tập tư duy mới. kịp thời tổng kết hiệu quả. Kịp thời điều chỉnh 

phương hướng cho phù hợp với nhu cầu thị trường, nhu cầu thời thượng . 

 

Dưới hình thức thanh toán đa dạng. Máy bán hàng tự động đang âm thầm xuất 

hiện và trí thông minh nhân tạo đã mang lại cho nó một đôi cánh để bay lên. Trong hai 

năm qua, máy bán hàng tự động đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Tại các khu công 

nghiệp lớn nhỏ và nơi công cộng, bên trong các doanh nghiệp lớn nhỏ, các nơi công 

cộng trong thành phố, sân bay, trường học, công viên …. Hễ là những nơi đông người 

đều có đặt các loại máy bán hàng tự động. Hình thức đa dạng, chủng loại không ít. 

Tốc độ phát triển của nó làm cho người ta khó mà tưởng tượng. Đây là hình thức bán 

hàng đầy sức sống. Nó đang đối trọng một cách mạnh mẻ với các hình thức bán hàng 

như các cửa hàng và siêu thị. Đồng thời nó cũng là cửa sổ tốt nhất để trưng bày các 

loại sản phẩm, cũng là hình hình thức trãi nghiệm sản phẩm tiện lợi nhất. Cho nên, 

Công ty trong trong thời gian tới phải tăng thêm sức lực, tìm kiếm đối tác, đưa ra 

chính sách ưu đãi, tổ chức cho bộ phận thị trường mở rộng lãnh vực kinh doanh. Để 

cho sản phẩm của Công ty được đưa vào hệ thống máy bán hàng tự động, nhằm thoát 

khỏi sự ỷ lại hệ thống siêu thị trong thời gian dài. Nó cũng mang lại tác dụng tốt vào 

việc thúc đẩy sản phẩm mới của Công ty vào kênh tiêu thụ. Tin rằng sau khi nỗ lực, về 

mặt tiêu thụ trên thị trường sẽ có những bước đột phá lớn hơn. Nhất định có thể làm 

cho máy bán hàng tự động trở thành bộ phận quan trọng trong hệ thống tiêu thụ của 

Công ty. Từ đó theo kịp thời đại, nắm bắt phương hướng đi lên để việc tiêu thụ của 

Công ty trở nên mạnh hơn, chắc hơn và vững hơn. 

 

Nhìn chung, sinh thái của thị trường đang có những biến hóa rất lớn mà sự thay 

đổi lần này so với trước đó đều khác biệt. Nó muốn lật đổ hình thức bán hàng truyền 

thống chứ không phải cải tiến nó. Chính vì vậy, hình thức tiêu thụ truyền thống đang 

dần bị làm suy yếu đi. Nó là một sự vật mới mẻ. Nó là một sự vật mới mẻ nhất mà 

khoa học, kỹ thuật đã phát triển đến ngày hôm nay. Phải không ngừng học tập, không 

ngừng sáng tạo. Vững tin trong tương lai những doanh nghiệp nào nắm bắt được hình 

thức kinh doanh mới nhất. Nó sẽ là doanh nghiệp đứng đầu trong ngành này và cũng 

là người lãnh đạo dẫn dắt mở rộng và phát triển của ngành. 

 

Năm 2018, trong việc quản lý nội bộ doanh nghiệp. chúng ta phải không ngừng 

tiếp thu và hiện thức hóa các suy nghĩ mới, tư duy mới và môi trường sinh thái mới. 

Chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn trong nhiều mặt, không ngừng học tập, nỗ lực 

sáng tạo. Chúng ta phải có những bước đột phá dựa trên nền tảng của năm 2017 để 



7 

 

tiếp tục nâng cao hơn nữa. Chỉ có không ngừng học tập, không ngừng nâng cao mới có 

thể thích ứng được những biến hóa mới. Mới có thể theo kịp bởi sự tiến bộ của khoa 

học mà nó mang lại những bước thay đổi ngày càng nhanh. Tăng cường hơn nũa việc 

quản lý đối với các Chi nhánh. Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý của các Chi nhánh. 

Nhất là tăng cường việc quản lý tài chính đối với các bộ phận tiêu thụ. Xử lý công việc 

theo chế độ, quy định một cách nghiêm túc.  Tăng cường giám sát khâu tiêu thụ. Kịp 

thời nắm bắt tình trạng tiền và hàng , nhất là trong thời gian khuyến mại. Việc quản lý 

tiền và hàng phải hết sức chú ý để dựa trên cở sở đảm bảo tài sản của Công ty được an 

toàn để nâng cao sản lượng tiêu thụ với mức tối đa có thể. Tranh thủ trong một năm 

mới sản lượng tiêu thụ có thể nâng cao hơn nhằm bù đắp lại số sản lượng đã thiếu hụt 

do thời gian khuyến mại ngắn của năm 2017. 

 

Cải tạo kỹ thuật và nâng cao công nghệ sản xuất vẫn là công tác được thực hiện 

nghiêm túc của mỗi năm. Trên tinh thần tiết kiệm, trọng điểm của việc hoàn thiện máy 

móc thiết bị sản xuất của Công ty là duy tu bảo dưỡng. Lấy bảo dưỡng làm chính, duy 

tu làm phụ. Kịp thời phát hiện những hiện tượng vận hành không bình thường, kịp thời 

xử lý những tiềm ẩn thiếu an toàn đang tồn tại. Nâng cao tuổi thọ của máy móc thiết bị 

ở mức tối đa để giảm giá thành sản sản xuất ở mức có thể. Phòng ngừa các hình thức 

lãng phí và sự cố phát sinh. Năm qua, sau khi thay mới máy cắt sắt để đảm bảo chất 

lượng sản phẩm, đồng thời cũng nhằm nâng cao tốc độ cùa dây chuyền sản xuất của 

máy hàn để việc kết hợp sản xuất càng thêm hoàn thiện. Năm nay, chúng ta phải mua 

mới một máy ghép mí lon để thay thế thiết bị cũ đã sử dụng trên 20 năm. Chi phí là 60 

ngàn USD.  Sau khi lắp đặt máy ghép mí lon mới, việc sắp xếp kế hoạch sản xuất của 

phân xưởng lon hộp sau này sẽ càng thêm khoa học. Có thể thỏa mãn nhu cầu của thị 

trường và căn cứ tiêu thụ theo mùa mà điều chỉnh tốc độ của máy hàn. Dựa vào đó để 

nâng cao sản xuất, giảm lượng hàng tồn kho của lon hộp xuống nhằm đạt tới mục đích 

giảm giá thành. Đồng thời, Công ty cũng đưa ra một loạt các cơ chế khích lệ để 

khuyến khích cán bộ công nhân vì Công ty mà suy nghĩ. Một tinh thần chịu khó vì 

Công ty mà có sáng kiến, có kiến nghị, vì quản lý sản xuất, cải tạo kỹ thuật mà đưa ra 

nhiều kiến nghị hơn, nhiều sáng kiến hơn, nhiều cải tạo hơn. Công ty sẽ khen thưởng 

bằng tinh thần và vật chất một cách xứng đáng. 

 

Không ngừng tăng cường nghiên cứu sản phẩm mới và công tác quảng bá trên 

thị trường. Tuy trong những năm qua Công ty đã đưa ra thị trường không ít sản phẩm 

mới, nhưng nhìn chung vẫn cảm thấy gặp phải không ít khó khăn. Nhất là về khâu 

quảng bá có cảm giác chưa làm đến nơi đến trốn. Lúc chuẩn bị tương đối hối hả, nên 

dẫn đến tốc độ tiến triển không như ý muốn. Mang lại cho người ta một cảm giác có 

sức mà sử dụng không được, có sức mà không có chổ sử dụng.  Chúng ta phải nghiêm 

túc tổng kết các công việc đã làm mà chưa đầy đủ, các bài học đã có mà chưa trọn vẹn. 

Điều chỉnh phương hướng, tập trung sức lực, đẩy mạnh việc tuyên truyền và quảng bá 
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tất cả các sản phẩm mới để tạo ra biểu tượng với chất lượng ưu việt, quản lý tiên tiến, 

khẩu vị thời thượng và dinh dưỡng lành mạnh để người tiêu dụng yên tâm sử dụng sản 

phẩm của chúng ta. Chúng tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta không ngừng tăng cường học 

tập, không ngừng đưa ra những sản phẩm mới phù với hợp khẩu vị thời thượng, không 

ngừng đi vào chiều sâu của thị trường, kiên trì không mệt mỏi làm tốt công tác quảng 

bá trên thị trường như nước thấm lâu sẽ thấu, kết hợp với hình thức kinh doanh mới 

của thị trường, thời gian sẽ cho chúng ta một câu trả lời hài lòng. Sản phẩm mới chắc 

chắn sẽ mang lại cho Công ty chúng ta niềm vui tốt đẹp và trở thành một phần không 

thể thiếu trong các sản phẩm Công ty. Chúng ta vững tin ngày ấy sẽ không xa. 

 

Năm nay, Chủ đề báo cáo Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Cổ Đông là “Không 

ngừng học tập, Nỗ lực sáng tạo” là bời vì đã xảy ra rất nhiều những thay đổi trên thế 

giới với tốc độ rất nhanh. Sự phát triển 30 năm của thế giới tương đương với mấy 

ngàn năm phát triển của lịch sử nhân loại. Cho nên đã có được một số suy nghĩ. Chúng 

ta đang sống trong một thời khắc vĩ đại. Chúng ta đang trãi nghiệm những khoảng 

khắc tốt nhất trong lịch sử loài người từ trước đến nay. Đây là một thời đại biến hóa 

với tốc độ cực nhanh. Là một thời đại có thể bị đào thải bất cứ lúc nào. Sự tiến bộ vượt 

bậc của khoa học kỹ thuật  làm cho người ta cảm thấy khó mà ứng phó. Kỹ thuật cao 

siêu mới của ngày hôm qua có thể ngày mai sẽ trở thành lỗi thời. Những nhà doanh 

nghiệp thành công của ngày hôm qua có thề ngày mai sẽ bị đào thải. Sự chuyển động 

cùa bánh xe thời đại luôn hướng về phía trước với tốc độ cao. Làm sao để ứng phó với 

sự phát triển của ngày hôm nay?, làm sao để nắm bắt được cơ hội?. Làm sao để doanh 

nghiệp đã đi vào quỹ đạo mà có thể giữ được tăng trưởng lâu dài và giữ được sức sống 

mạnh mẽ?. Tất cả những thắc mắc này tìm đáp án từ đâu?. Được thực hiện từ đâu?. 

Theo tôi nghĩ chỉ có thể thông qua Công ty không ngừng học tập, học tập nữa, không 

ngừng học tập nữa, mới có thể theo kịp nhịp điệu của thời đại. Chúng ta có thể tiếp 

xúc với vô số thông tin bất cứ lúc nào và vô số các loại hình quảng bá, tuyên truyền 

thật giả lẫn lộn. Từ đó cũng mang lại cho chúng ta rất nhiều những cám dỗ. Đồng thời 

cũng mang lại cho chúng ta rất nhiều sự lựa chọn. Thời đại yêu cầu chúng ta thay đổi. 

Thay đổi hình thức quản lý truyền thống. Thay đổi cơ chế cũ kỹ, cần có một tư duy 

hoàn toàn mới, tâm trạng hoàn toàn mới, tư thế hoàn toàn mới để hòa nhập với một xã 

hội luôn không ngừng sản sinh ra những sự vật mới. Công ty chúng ta cũng không 

ngoại lệ. Cũng cần học tập, học tập nữa. Không ngừng đổi mới kiến thức, không 

ngừng đổi mới nhận thức, đối với sự vật mới phải kịp thời am hiểu, kịp thời phân tích, 

tiếp nhận những tinh hoa để sử dụng. Kịp thời điều chỉnh phương hướng chiến lược, 

kịp thời đưa ra các chính sách đổi mới. Nhận lấy các sự vật mới với lòng bao dung. 

Tin rằng chỉ có như thế mới có thể tránh được sai sót, mới có thể trong quá trình phát 

triển lâu dài của doanh nghiệp vững bước tiến lên, mà trước mắt đây có thể là biện 

pháp hữu hiệu nhất để giữ cho doanh nghiệp phát triển. Cũng là biện pháp dựa vào nỗ 
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lực của bản thân để đi trên con đường thành công. Chân thành mong muốn chúng ta 

cùng nhau học tập, nỗ lực sáng tạo. 

 

Đây là bản báo cáo Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Cổ Đông năm 2018 và một 

số nhận định cho công việc sau này. Nhìn chung khó khăn không ít. Nhưng chỉ cần 

không ngừng học tập, nỗ lực sáng tạo thì có thể khắc phục được mọi khó khăn. Cũng 

chắc chắn có thể vượt qua được những khó khăn trên con đường đang tiến bước. 

Thành công sẽ thuộc về những con người chịu nỗ lực, chịu siêng năng, chịu học tập và 

chịu sáng tạo. 

 

Kính thưa các vị Đổng sự, các vị cổ đông, Công ty cổ phần thực phẩm và nước 

giải khát Dona Newtower đã đi qua được một chặng đường 25 năm. Đây là một thành 

tựu không nhỏ. Đây cũng là một thành tựu mà chúng ta đáng tự hào. Đây là thành quả 

hậu hỷ mang đến cho Quý vị, đồng thời cũng là thời gian 25 năm công hiến cho xã hội. 

Chúng ta không hổ thẹn với thời đại tốt nhất trong 25 năm. Cũng là 25 năm cùng nhau 

đoàn kết và nỗ lực phấn đấu. Cho nên, chúng tôi chân thành cám ơn quý thành viên 

trong Hội Đồng Quản Trị, thành viên cổ đông đã quan tâm yêu mến, hỗ trợ hết mình 

cho Công ty chúng ta từ trước đến nay. Cũng cám ơn tất cà anh em công nhân, nhân 

viên nơi tuyến đầu sản xuất và bộ phận thị trường kiên trì trong một thời gian dài với 

sự siêng năng lao động và cống hiến hết mình. Tương lai đang ở phía trước. Chúng ta 

hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn. Một lần nữa xin kính chúc Quý vị dồi dào sức khỏe, gia 

đình hạnh phúc. Chúc mọi người cảm thấy thật vui vẻ nơi Thành Đô vừa cổ kính vừa 

đẹp đẻ. Xin chúc cuộc họp thành công mỹ mãn.  

Chân thành cám ơn ! 

 

Thành Đô, Ngày 17 tháng 5 năm 2018 

Tổng Giám Đốc 

 

 

WU YAI NING 
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       CÔNG TY CỔ PHẦN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TP&NGK DONA NEWTOWER        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        BAN KIỂM SOÁT                                                        -------------------------- 
 --------------------- 

Đồng Nai, ngày 25  tháng 05  năm 2018 

. 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

 

Kính thưa Đại hội đồng Cổ đông, 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, 

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng 

Kiểm toán AASC, 

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2017, 

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TP&NGK Dona Newtower xin báo cáo trước Đại hội 

đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm như 

sau: 

I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát: 

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy 

định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông năm 2017 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh 

doanh của Công ty, cụ thể: 

 - Theo dõi, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc; xem xét tính phù 

hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản 

lý, điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các nội qui, qui định, văn bản của 

Công ty. 

- Kiểm tra các chứng từ kế toán về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; kiểm soát sự 

tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành; thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo 

tài chính năm 2017 trước và sau kiểm toán. 

- Tham gia cuộc họp kế hoạch định kỳ của HĐQT, Ban Giám đốc; kiểm tra giám 

sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề 

ra. 

II/ Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc: 

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã cung cấp đầy đủ 

thông tin và tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính 

sát thực.  
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- Trong năm, Công ty không có phát sinh các tranh chấp liên quan đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát cũng không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề 

xuất của cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, 

điều hành của Công ty.  

- HĐQT và Ban TGĐ đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công 

tác quản lý điều hành cũng như trong các giao dịch. Các thành viên HĐQT, Ban TGĐ và 

các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của 

Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật 

Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như Quy chế tổ chức 

và hoạt động của HĐQT. 

- Các Biên bản họp, Nghị quyết của HĐQT có đầy đủ chữ ký của các thành viên. 

- Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm Soát nhất trí với các nội dung 

trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2017 của HĐQT và Ban Tổng 

Giám đốc. 

III/ Về việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2017. 

Trên cơ sở kiểm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2017 và giải trình chi tiết của 

Phòng  Kế toán, Ban Kiểm soát xác nhận một số vấn đề sau:                                                                                                                                                                                             

- Báo cáo tài chính được lập đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán 

Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hảng Kiểm toán AASC; số liệu báo 

cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý; sổ sách kế toán được hạch toán 

đầy đủ rõ ràng các chi phí sản xuất và kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo; 

- Ban kiểm soát nhất trí với số liệu trong Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty đã 

được kiểm toán. Báo cáo cho thấy có sự sụt giảm nhẹ về doanh thu và thu nhập so với 

năm 2016, cụ thể như sau:    

ĐVT : VND 

Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2016 Tăng, giảm (+/-) 

Doanh thu thuần 352.993.046.710 387.765.041.015 - 8,96 % 

Lợi nhuận trước thuế 34.469.395.660 37.434.680.454 - 7,92 % 

Lợi nhuận sau thuế 27.423.731.399 28.923.034.834 - 5,18 % 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2.131 2.248 - 5,20 % 

IV. Đánh giá về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện kế 

hoạch kinh doanh năm 2017 

- Năm 2017, tình hình cạnh tranh trong ngành sản xuất Nước giải khát vẫn tiếp tục 

gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Ban TGĐ đã bám sát kế hoạch sản xuất và tiêu thụ đã 
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được Đại hội cổ đông thông qua, điều hành linh hoạt, từng bước tháo gỡ khó khăn cộng 

với sự nỗ lực của đội ngũ quản lý và toàn thể công nhân viên đã giúp Công ty duy trì sản 

xuất và tiêu thụ ổn định, và duy trì mức lợi nhuận tuy có giảm nhẹ so với năm trước. 

- Về việc chi trả cổ tức của năm 2016, phòng kế toán đã thực hiện chi trả đúng 

theo nghị quyết đề ra là 1.000 đ/cổ phần. 

V. Kết luận: 

 1. Qua quá trình hoạt động kiểm tra giám sát, Ban kiểm soát khẳng định trong 

năm 2017 HĐQT và Ban TGĐ đã tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty 

để điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 2. Sau khi xem xét toàn bộ các Báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát khẳng định chế 

độ tài chính Công ty được thực hiện đầy đủ đúng theo pháp luật. Bản Báo cáo do Công ty 

kiểm toán AASC cung cấp thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty là trung 

thực và minh bạch. 

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát đối với các mặt hoạt 

động của Công ty CP TP&NGK Dona Newtower trong năm tài chính 2017. Thay mặt 

Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban TGĐ, các bộ phận nghiệp vụ, 

phòng ban chức năng của Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm 

vụ của mình. 

 TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT 

 

 

 

 TRẦN NGỌC KIỆT 
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