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Trà Vinh, ngày 11 tháng 6 nàm 2020 

BAO CÁO DANH GIÁ YI KET QUA THIJ'C HIN K1 HOACH SAN XUAT 
KINH DOANH NAM 2019 VA 03 NAM (20 17-2019) 

Thirc hin Ngh dnh s 81/2015/ND-CP ngày 18/9/20 15 cüa Chinh phü v vic 
Cong bô thông tin cüa doanh nghip nhà nuó'c, cong ty TNHH mt thành viên XO sO 
kiên thiêt tinh Trà Vinh báo cáo kêt qua thrc hin kê hoch san xuât kinh doanh 03 näm 
2017 -2019 nhu sau: 

I. TInh hlnh san xuât kinh doanh vã dãu tu' phát triên 03 nãm (tu' nám 2017 
den nãm 2019): 

1/ Tlnh hInh thiyc hin các chi tiêu kê hotch 3 näm: 

Thirc hin Quyêt djnh s 2612/QD-UBND ngày 08/12/20 16, Quyt djnh s 
2287/QD-UBND ngày 08/12/20 17 vàQuyêt djnh sO 2416/QD-UBND ngày 10/12/20 18 
cüa U ban Nhân dan tinh Trà Vinh ye vic giao chi tiêu kê hoich kinh tê — xâ hi và dir 
toán ngân sách các nãm 2017, 2018 và 2019; Thirc hin kê hoch san xuât kinh doanh 
hang näm cña cOng ty TNEEH MTV Xô sO kiên thiêt tinh Trà Vinh, Ban lành dio cOng ty 
dà lãnh dao thuc hiên và hoàn thành tOt nhiêm vi 2019 vói các chi tiêu näm 2019 và 03 
nàm 2017-20 19 nhu sau: 

- Tng doanh thu (có thug) 03 näm dt 9.906,81 t dng, trong do, doanh thu tiêu 
thii ye sO là 9.782,23 t' dOng, dt 117,58% 50 vói kê hotch dugc giao (8.320 t dOng). 
Cu the các näm nhu sau: 

+ Näm 2017 dtt 2.759,89 t ding, trong dO: doanh thu kinh doanh x s là 
2.720,82 t dOng, dtt 12 1,19% kô hotch nãm (2.245 t dOng); doanh thu hott dng tài 
chInh là 37,11 t5 dOng, thu nhp khác là 1,96 tT dOng. 

+ Näm 2018 dtt 3.283,61t dng, trong do: doanh thu kinh doanh x s là 
3.243,09 t dOng, dtt 118,15 % kê hoch näm (2.745 tST dOng); doanh thu hott dng tài 
chInh là 3 7,53 t dOng; thu nhp khác là 2,98 t dOng. 

+ Närn 2019 dtt 3.863,31 t dng, trong dO: doanh thu kinh doanh x s là 
3.818,32 t dOng,dtt 114,66 % kê hoich näm (3.330 t dOng); doanh thu hoit dng tài 
chinh là 43,5 t dOng; thu nhp khác là 1,49 tSr dOng. 

- Lgi nhun truâc thuê 03 nãm dtt 1.178,34 t5r dông, dtt 133,45% so yyj  k hoach 
(885 t5r dOng). Trong do: 
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+ Nàm 2017 dt 3 52,76 t) dng, dt 13 3,12% k hoach nàm. 

+ Näm 2018 dtt 394,0 1 t dng, dat 140,72% k hoich näm. 

+ Näm 2019 dit 431,57 t dng, dt 126,93% k hoach näm. 

- S np ngân sách dt 2.974,86 dng, dt 119,47% so vâi k hoch (2.490 
dông). Trong do: 

+ Näm 2017 dit 850,55 t dng, dt 121,51% k ho tch näm. 
+ Näm 2018 dtt 1.023,95 t dng, dtt 107,78 % k hoach nam. 

+ Nãm 2019 dt 1.100,3 6 t dng, dit 115,83% k hoach näm. 

2/ Tin d thirc hin các di an trQng dim trong linh vtrc san xuãt kinh 
doanh trong 3 nãm 2017-2019: 

Các dir an tr9ng dim trong 3 näm gm: 

2.1. Du tu phn mm quãn 1: 

+ Tng vn du tu: 972.949.000 dng 

+ Ngun vn du tu: ngun vn kinh doanh 

+ Thi gian mua sam và dua vào sr dçtng: tháng 01/20 17 

2.2. Mua xe hiêu Ford transit 16 ch. 

+ Tng vn du tu: 824.103.636 dng 

+ Ngun vn du tu: ngun vn kinh doanh 

+ Thai gian mua sm vã dua vào scr dçing: tháng 09/20 17 

2.3. Xây dirng Hi tnrô'ng quay s 

+ Tng vn du tu: 1.394.189.544 dng 

+ Ngun vn du tii: ngun vn kinh doanh 

+ Th?yi gian dua vào sr diing: tháng 12/20 17 

2.4. Mua xe hiêu Ford 16 ch 

+ Tng vn du tu: 82 1.466.364 dng 

+ Ngun vn du tu: ngun vn kinh doanh 

+ ThOi gian mua sm và dua vào sü dçing: thang 12/20 18 
2.5. Mua xe tâi hiêu ISuZu 

+ Tng vn du tLr: 597.575.455 dng 

+ Ngun vn du tu: ngun vn kinh doanh 

+ ThO'i gian mua sm và dna vào sr dmg: tháng 12/20 19 
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3) Nhfrng thay dôi chü yu trong 03 nàm (nhfrng khoãn diu ttr ló'n, thay di 
chiên hrçrc kinh doanh, san phâm Va thj trirô'ng mó'i,...). 

Ti'i näm 2017 dn näm 2019 Co mtt s thay dM chü yu trong kinh doanh cüng 
nhu san phâm mâi nhu sau: 

- B Tâi chInh cho tang doanh s phát hành: 

+ Tr 7/2016 den 9/2017: 70 t dng/ k 

+ Tilt 10/20 17 dn 12/2017: 80 t dèng/ k 

+ Tilt 01/01/2018 dn 31/12/2018 : 80 t dng /k. Riêng 04 kS T& Nguyen Dan 
phát hành 90 t)l/ k 

+ Tilt 01/01/2019 den 31/12/2019 : 80 t dông /kS'. Riêng 04 k Tt Nguyen Dan 
phát hành 100 t)/ k 

4) Thun lqi, khó khän chili yu, các yêu to ãnh hir&ng t&i tInh hInh san xut 
kinh doanh cüa doanh nghip. 

Thun igi: S lucing ye phát hành cUa các tinh nhóm 1 khan him, tao diu kiên 
thun 1çi cho vic tang doanh thu tiêu thçi cho các tinh nhOm 2. 

Mt khác, trên th trultng xut hin nhiu san phrn x s mdi, giá trj giãi thuOng 
cao, thu hut ngui choi. Diêu nay cüng dà lam ành hithng den doanh thu. Ben ctnh do, 
tInh hlnh thtlti tiêt diên biên philic tp lüc näng nóng, lüc miia bào kéo dài, dã lam ãnh 
huâng trirc tiêp den ngu?ñ ban ye so cam tay và doanh thu chung cilia cong ty. 

5) Triên vçng Va ké hoich trong ttro'ng lai (thj tru*ng di tmnh, mttc tiêu,...) 

Tang cuO'ng cOng tàc cUng c và m& rng thj truO'ng, phát trin them di 1 
nhü'ng dja bàn CO tiêm nang nhäm tang tiêu thçi ye so Trà Vinh. Dông thai m rng dja 
bàn ye sO tçr ch9n trong tinh. H9c tp kinh nghirn mt so cong ty xO sO cO doanh thu 
tieu thii cao, các ni cO hot dng kinh doanh ye sO tiên tien yà hiu qua. Phân dâu tang 
trithng hang näm tilt 10% tth len. 
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T Clii tiêu 
T 

1 San phm chU yu 

a) - X s truyn thng 

b) - X s tir ch9n thU cong 
(quy dôi ye 10.000 dông) 

2 Tang doanh thu (co thud) 

3 Loi nhuân tru'ó'c thug 

4 Np ngân sách 

5 Kim ngtch xuât khâu (nu 
co) 

BYT 

1.000 ye 

1.000 ye 

T dng 

T'dng 

T dng 

1000 USD 

Thirc hen 

näm 2017 

263.791 

8.292 

2.759,89 

352,77 

850,55 

Thtrc hen 

näm 2018 

314.949 

9.359 

3.283,6 1 

394,01 

1.023,95 

Thirc hen 

näm 2019 

372.574 

9.258 

3.863,31 

43 1,57 

1. 100,36 

Uc thurc 
hen 2020 

390.000 

9.000 

4.027 

420 

1.123 

6 San phm djch vii cong Ich 
(nêu co)  

7 K hotch du tu phát trin 

a) - Ngun ngân sách 

b) - Vn vay  

c) - Vn khác 

T dng 

8 Tong lao dng kê cã ngixôi 
quãn l (bInh quan)  

9 Tngqu5lwmg  

a) - Qu5' lisong quãn l  

b) - Qu5' luong lao dng 

Ngithi 

T dng 

T dèng 

T dng 

91 

28,79 

2,80 

25,99 

89 

30,06 

2,74 

L I ,i 

90 

32,80 

2,37 

94 

30,82 

2,54 

31.66 

DOC CONG TY 

h  CONG TV ' 
TNHH 

MOTTHANH VIEW 
XOSOKIENT • 

TINH i' 

Lê Thanh Tam 

MQT sO CHI TIEU YE HOIT DQNG SAN XUAT KINH DOANH CUA DOANH 
NGHIEP 

II. TInh hInh du tir tti các cong ty con: không có 

Trén day là báo cáo dánh giá v kt qua thrc hin k hoich san xut kinh doanh 
nãm 2019 và 3 näm (tr nãm 2017 den närn 2019) cüa cong ty TN}IH mit thành viên 
Xô so kiên thiêt tinh Trà Vinh./.L2 

Noi nhân: 
- Bô Ké hoach — Du tix 
- UBND tinh Trà Vinh 
- S Tài chInh; 
- S& KH&DT; 
- Website cong ty; 
- BGD,KSV; 
- Luu KTTC, HCTC. 
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