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Hà Nội, ngày 03/06/2022 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 

VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 

 

Kính thưa :  - Qúy Cổ đông 

   - Quý vị đại biểu 

Tổng Giám Đốc Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả 

hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 như sau: 
 

PHẦN I: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 

I.  KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF 

Việt Nam, toàn văn báo cáo đã được đăng tải trên Website của Công ty: 

www.hangsondonga.com.vn , sau đây là một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính: 
Đơn vị: trđ 

TT Chỉ tiêu 
Thực hiện 

năm 2020 

Kế hoạch 

năm 2021 

Thực hiện 

năm 2021 

Tỷ lệ 

TH/KH 

Tỷ lệ 

+/- 

1 Doanh thu thuần 261.482 319.366 268.426 84,0% 2,6% 

2 LN trước thuế  13.108 25.000 34.909 139,6% 166,3% 

3 Cổ tức 5% 10% 6%   
 

  Doanh thu thuần năm 2021 đạt 268,4 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch và tăng 2,6% so với 

năm 2020. Nguyên nhân chính ảnh hưởng tới kết quả doanh thu không đạt kế hoạch đề ra là do: 

  -  Tình hình kinh tế tiếp tục bị sụt giảm do ảnh hưởng chung của đại dịch bệnh Covid-19.  

  -  Sự canh tranh khốc liệt từ các đối thủ cạnh tranh. 

  -  Công tác triển khai thị trường, đánh giá, nhận định Kế hoạch kinh doanh chưa sát với 

thực tế và còn nhiều bất cập,... 

  Tuy nhiên, trong năm vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động điều tiết các chỉ tiêu 

kinh doanh cũng như một số chính sách bán hàng để kịp thời đáp ứng tình hình thực tế đồng 

thời nhằm mục đích giảm thiểu tối đa chi phí cho Công ty.  

  Mặt khác, Ban điều hành Công ty chủ động cân đối hợp lý các nguồn lực tài chính để 

đảm bảo nguyên vật liệu đầu vào cung ứng đầy đủ cho kế hoạch SXKD cũng như giảm thiểu tối 

đa các rủi ro do biến động tăng hết sức mạnh mẽ của thị trường làm ảnh hưởng tới giá thành sản 

xuất của sản phẩm. 

  Do đó, kết quả đạt được trong năm 2021 vừa qua đã được Hội đồng quản trị cũng như 

Ban điều hành Công ty đánh giá là hết sức khả quan. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 

34,9 tỷ đồng, hoàn thành 140% kế hoạch SXKD đề ra. 

http://www.hangsondonga.com.vn/
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1.2.  Báo cáo tình hình đầu tư TSCĐ năm 2021: 

Chi tiết tình hình thực hiện đầu tư Xây dựng nhà xưởng, dây truyền sản xuất và tài sản cố định 

theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua, cụ thể như sau: 

ĐVT: 1.000 VNĐ 

DANH MỤC TSCĐ 
GIÁ TRỊ 

Tỷ lệ Ghi chú 
Kế hoạch Thực hiện 

1. Đầu tư tài sản cố định 2021 9.500.000 10.276.239 108%  

  - Hệ thống điện cho dây truyền, nhà xưởng 1.800.000  1.666.543  93%  

  - Hệ thống đường ống và dây truyền tự động GĐ2 3.200.000  3.789.269  118%  

  - Hệ thống tự động pha mầu tại nhà máy 2.500.000  2.106.026  84%  

  - Hệ thống PCCC và Hệ thống xử lý nước thải 1.500.000  2.172.120  145%  

  - Máy móc, thiết bị, xe nâng, … 500.000  542.280  108%  

2. Đầu tư TSCĐ theo KH năm 2019 

    - Đầu tư xây dựng trụ sở Văn phòng, nhà máy  

    - Đầu tư dây truyền sản xuất sơn 

85.000.000 

30.000.000 

55.000.000 

78.543.685 

40.494.394 

38.049.291 

92% 
KH năm 

2019 

 

2. Những vấn đề còn tồn tại: 

 Trong năm 2021 vừa qua, còn tồn tại một số nội dung được ĐHĐCĐ thường niên cũng 

như ĐHĐCĐ bất thường đã thông qua nhưng chưa thực hiện, cụ thể như sau: 

 - Chưa thực hiện phát hành cổ phần (ESOP) theo chương trình lựa chọn cho người lao 

động trong Công ty. 

 - Chưa thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ sàn giao dịch chứng khoán 

Hà Nội (HNX) sang sàn giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chính Minh (HOSE). 

 

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 

 Trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và thị trường xây dựng nói riêng đang có những 

dấu hiệu phục hồi sau đại dịch Covid-19. 

 Căn cứ  định hướng kế hoạch SXKD giai đoạn 2022 – 2025, với những kết quả đã đạt 

được trong năm 2021 đã qua, cùng với những nhận định cũng như chiến lược kinh doanh cụ thể. 

Ban điều hành Công ty đưa ra kế hoạch SXKD năm 2022, cụ thể như sau: 

     Đơn vị: trđ 

TT Chỉ tiêu Đvt 
Thực hiện năm 

2021 

Kế hoạch  

năm 2022 

Tỷ lệ 

+/- 

1 Doanh thu thuần tr đồng 268.426 280.000 4% 

2 Lợi nhuận trước thuế tr đồng 34.909 25.000 (28%) 

3 Cổ tức % 6% 5% (17%) 
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 Để thực hiện điều đó, Ban điều hành tiếp tục đưa ra một số giải pháp mang tính chiến 

lược như sau: 

2.1. Công tác quản trị điều hành. 

✓ Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị điều hành của Ban điều hành, chỉ đạo sát sao 

việc thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022, rà soát khắc phục những hạn chế, yếu kém 

còn tồn đọng. Điều hành Công ty hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy 

định, quy trình của Công ty. 

✓ Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy toàn công ty; triển khai rà soát đánh 

giá, phân loại và sắp xếp lại nhân sự phù hợp với năng lực chuyên môn và phát huy tối đa khả 

năng nguồn nhân lực hiện có. 

✓ Triển khai rà soát đánh giá cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, lập kế hoạch bảo trì, 

bảo dưỡng đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra liên tục và an toàn 

✓ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống báo cáo định kỳ nhằm đánh giá kế hoạch đã phê 

duyệt, đảm bảo thông tin thông suốt và đánh giá thường xuyên được mọi hoạt động sản xuất 

kinh doanh trong công ty. Triển khai rà soát, sửa đổi hoàn thiện các văn bản định chế, các quy 

định, quy trình nghiệp vụ, quy trình nghiệp vụ phối hợp các phòng ban trong công ty. 

✓ Tăng cường kiểm soát các chi phí sản xuất theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn; 

tổ chức quản lý – lưu trữ - hạch toán số liệu sổ sách kế toán đầy đủ theo đúng quy định của chế 

độ kế toán hiện hành. 

✓ Tăng cường công tác giao quyền, gắn trách nhiệm cụ thể đến từng vị trí trong 

Công ty, đồng thời xây dựng cơ chế khoán để nâng cao tinh thần trách nhiệm qua đó góp phần 

đảm bảo hiệu quả công việc. 
 

2.2. Biện pháp triển khai thị trường. 

✓ Ban điều hành đã có xây dựng kế hoạch đào tạo, xây dựng KPI đo lường cho toàn 

thể các CBCNV và các phòng ban trong công ty. 

✓ Xây dựng ngiên cứu cho ra những sản phẩm chiến lược, công nghệ cao hơn để đáp 

ứng được nhu cầu và tiên phong dẫn dắt thị trường. 

✓ Đặc biệt tập trung vào đào tạo, và cử cán bộ đi học các khoá học chuyện sâu về 

kinh doanh và Marketing thuộc đội ngũ Kinh doanh. 

✓ Xây dựng điều chỉnh cơ chế chính sách bán hàng cho từng nhóm khách hàng, từng 

thương hiệu phân nhóm, phân loại rõ ràng để thích ứng với thị trường hơn 

✓ Đặc biệt thực hiện các chính sách kích cầu, kết nối hợp tác với nhóm khách hàng 

A,B nhóm Key trên thị trường. 

✓ Đưa ra chính sách giải pháp kéo đầu ra thị trường cho các NPP bằng các hình thức 

hợp tác khách hàng gián tiếp là KTS, Thầu thợ, cấp 2.  

✓ Đầu tư nhân sự bán hàng trực tiếp là NVTV bán hàng, CTV , các công cụ dụng cụ 

phục vụ bán hàng công trình của NPP gia tăng sức mua của người tiêu dùng. 

2.3. Công tác tiết giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. 

✓ Tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung cấp nguyên NVL để trách rủi ro, hạn chế sự phụ 

thuộc vào những nhà cung cấp nhất định bằng cách tìm mới các nhà cung cấp đủ điều kiện. 

✓ Chủ động trong kế hoạch vật tư, dự trữ nguồn nguyên liệu một cách hợp lý trong 

những thời điểm thuận lợi để giảm thiểu sự biến động bất lợi về giá cả 
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✓ Tiếp tục nghiên cứu những nguyên vật liệu mới với chất lượng không thay đổi, để 

có thể  thay thế những nguyên liệu hiện có, nhưng có sự biến động bất lợi về giá cả và sự ổn 

định.... 

2.4. Về nhân sự: 

✓ Tăng cường công tác quản trị và xây dựng nguồn lực nhân sự chất lượng cao phục 

vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

✓ Rà soát, đánh giá nguồn nhân lực chưa phù hợp để có kế hoạch thay thế. 

✓ Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao năng lực của nguồn lực phục vụ cho nhu cầu của 

Doanh nghiệp... 

✓ Nâng cao và tăng cường công tác đào tạo nhân sự cho Cán bộ - CNV thông qua 

các khoá đào tạo thường xuyên, bao gồm cả thuê ngoài đạo tạo cũng như đào tạo nội bộ,… 
 

PHẦN III: TỔNG KẾT 
 

Năm 2022 là năm bản lề cho Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2022 – 2025, Ban 

điều hành Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để giữ vững sự ổn định và tạo đà phát triển cho hoạt động 

sản xuất kinh doanh của Công ty trong các năm tiếp theo. 

Với đội ngũ CB-CNV ổn định và có sự quyết tâm cao, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần 

Hãng Sơn Đông Á tự tin sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, triển khai có hiệu 

quả các đường lối, chiến lược được HĐQT đề ra, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2022 cũng như những cam kết về quy mô sản xuất, bán hàng, thương hiệu và lợi nhuận. Tiếp tục 

khẳng định sức mạnh, nâng tầm thương hiệu sản phẩm của Công ty. 

Trân trọng cảm ơn! 

Hà nội, ngày 03 tháng 06 năm 2022 

 TM BAN GIÁM ĐỐC 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

  

 

  

 

 NGUYỄN VĂN SƠN 

 


