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KE HOACH 
San xuât kinh doanh và Dâu tu phát triên nàm 2021 

I. TINH HINH CHUNG: 

TInh hInh kinh doanh näm 2020 cüa cong ty tuy gp nhiu khó khànnhung 
dà dit duçic kêt qua kha quail. Dti djch Covid -19 ãnh huOrng rat dáng ké den hot 
dng kinh doanh cüa cong ty (ngung phát hành tháng 4/2020) nhung v6i sir quyêt 
tam, no lirc cüa tp the Can b, nhân viên cong ty, c1ing vth sir üng h nhit tInh 
cüa dti 1 ye sO nên các chi tiêu kinh doanh dêu vuç't. Ciii the, doanh thu tiêu thçi 
dt 4.327,8 1 t dOng, dt 108,47% kê hoch; lçri nhun truâc thuê dt 500,26 t 
dông, dtt 119,11% kê hotch; sO np NSNN dit 1.461,65 t dông dt 130,16% kê 
hoach. 

Dr doán nãm 2021 hot dng x s cüng gp khOng It khó khän: tinh hInh 
djch bnh Covid-19 din biên phCrc ttp, th?i tiêt khOng thun lçii; San phâm ye 

Vietlott ngày càng da dtng, nhiêu 1oti hInh duçc triên khai trong thñ gian gân day. 
VI 4y dir doán sê có nhiêu khó khàn trong thai gian tâi dOi vó'i hot dng kinh 
doanh cüa cOng ty. 

D thuc hiên t& nhim viii chinh trj ma Tinh üy, UNND tinh giao cho cOng 
ty, dOng thai duy tn si.,r tang tnthng trong näm 2021, cOng ty TNHH MTV X s 
kiên thiêt tinh Trà Vinh xay dirng kê hoch näm 2021 nhu sau: 

II. T!NH H!NH SAN XUAT KINH DOANH VA DAU TII PHAT 
TRIEN NAM 2020: 

Dan yi: tcT  dn 

Chi tiêu K hoach 

Nàm 2020 

Thirc hiên 

Nãm 2020 

T lé 

Sovó'iKH 
(%) 

Doanhspháthành  5.290 4.971,67 93,98 

Doanhthutiêuthu  3.990 4.327,81 108,47 

T)1tieuthu(%)  75,43 87,05 115,41 

Tngdoanhthu(cothu) 4.027 4.366,77 108,44 
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Lcyinhuântrw9cthuê 420 500,26 119,11 

Np Ngân sách nhà nuó'c 1.123 1.461,67 130,16 

+ Tang doanh thu Co thug là 4.366,77 t dng. Trong do, doanh thu tiêu th 
ye so là 4.327,8 1 t dông (ye so truyên thông là 4.23 6,15 t dông, ye so tr ch9n là 
9 1,67 ti dông) dtt 108,47% kê hotch näm ( 3.990 t dông); doanh thu hott dng 
tài chInh là 37,03 t dông và thu nhp khác là 1,93 t dông. 

+ Np ngân sách nhà nuc dtt 1.46 1,67 t dng, dtt 130,16% k hotch 
nam. 

+ Lçi nhun truâc dt 5 00,26 t dng, dt 119,11% k hotch näm. 

III. KE HOCH SAN XUAT JUN11 DOANH VA DAU TIJ PHAT 
TRIEN NAM 2021: 

BIEU CAC CHI TIEU SAN XUAT IUNH DOANH 
VA Au TII PHAT TRIEN NAM 2021 

S TT Các clii tiêu Don vi tInh K hoach 

1 Các chi tiêu san lugng chü yu 

- Sànluçmgsànxut 1.000vé 529.000 

- Sânluçmgtiêuthi 1.000vé 470.000 

2 Chi tiêu san phrn djch vi 
Cong Ich (nêu co) 

3 Doanh thu (co thug) T dng 4.721 

4 Lgi thun truc thu T dng 500 

5 Np ngân sách T dng 1.310 

6 Tng vn du tu XDCB T dng 10 

7 Kim ngch xut khu 

8 Các chi tiêu khác 

(Doanh thu bao gm: doanh thu tiêu thu ye s& doanh thu hot dng tài chinh yà 
thu nhâp khác) 
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CONG TY 
TNHH 

MOT THANH VIEN 

XOSOKIENT -, 

TINHJ' VINH 

IV. CAC GIAI PHAP THIIC HIIN 

- Thrc t& các giãi pháp phông ch&ig djch t& theo huóTlg dn cUa B y té, 
triên khai tuyên truyên cho ngrnñ ban ye so biêt và chap hành dung quy djnh. Len 
phucing an hot dng san xuât kinh doanh khi có djch bnh trong vUng. 

- Thirc hin t& các quy djnh cüa B Tài chInh, quy ch Tài chInh, quy ch 
quãn 1 nçi, quy chê chi tiêu . . . cüa Cong ty nhäm thu tiên ncr cüa di 1 dung htn; 
dam bão t 1 the chap cüa di 1 dung quy djnh. TrIch 1p dci phOng day dü dam 
bào bü dàp rüi ro ye tài chInh. 

- Tang cung Cong tác khào sat thj truOng, phát tri di 1, tp trung các thj 
truô'ng chua Co V sO Trà Vinh 

- Thu?mg xuyên nghiên ci'ru câi tin miu ma, chit 1ung tO ye si, nhm thu 
hut ngrnM mua và hn chê cto süa, giüp dti 1 yen tam khi dôi ye trüng thuO'ng. 

- COng tác trã thuâng vâi thU tçic nhanh lç và chInh xác. To diu kin d di 
1 np tiên ban ye & ngân hang gân nhât, tin 'cr nhât. ±äng cuO'ng trang bj cac 
dicing c1i phông chOng djch cho CBNV và di 1. 

- Tp th Can b, nhân viên cOng ty phat huy sang kin, nâng cao sut lao 
dng; doàn kêt, sang to thirc hin tOt chUc näng, nhim vi ducrc phân cOng. 

Trên day là bao cao k hoch san xut kinh doanh 2021 cUa cOng ty trach 
nhiem hüu han mOt thành yjen xO sO kiên thiêt Trà Vinh./ 

No'inhin: 
- B Kê hoach — Du tix; 
- UBND tinh Trà Vinh; 
- Sâ Tài chInh; 
- Si KH&DT; 
- BGD,KSV; 
- Website cong ty; 
- Ltru KTTC, HCTC 
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