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TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKDNĂM 2015 

VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 

 

Kính thưa Quý vị đại biểu 
Kính thưa Toàn thể cổ đông 
 Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty CP Thuốc Thú y TW NAVETCO, tôi 

xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về tình hình hoạt động 
SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:  

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2015. 

1. Đặc điểm tình hình: 

Năm 2015 là năm các doanh nghiệp trong ngành thú y gặp nhiều khó khăn, đầu 
ra của các sản phẩm chăn nuôi bị hạn chế,giá thu mua giảm không đủ bù đắp chi phí 
cho người nông dân. Điều này đã dẫn đến việc quy mô chăn nuôi bị thu hẹp ảnh hưởng 
không ít đến tình hình sản xuất và kinh doanh thuốc thú y của công ty. 

Tuy nhiên, nhờ có chiến lược kinh doanh hợp lý của Ban Tổng Giám Đốc, đội 
ngũ cán bộ công nhân viên có kinh nghiệm và nhiệt huyết cũng như thương hiệu 
NAVETCO được khách hàng tin dùng, công ty đã vượt qua các khó khăn để hoàn 
thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua. 

2. Kết quả thực hiện: 

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

Trong năm 2015, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng Ban Tổng Giám 
đốc đã tập trung chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đảm 
bảo sự phát triển ổn định, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. 

 
* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 
(Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán) 
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TT Chỉ tiêu ĐVT Từ 1/1/2015 
đến 31/12/2015 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đồng 663.104.701.021 

2 Doanh thu hoạt động tài chính đồng 6.483.537.203 

3 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đồng 52.759.625.009 

4 Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành đồng 13.504.168.7435 

5 Lợi nhuận sau thuế TNDN đồng 39.255.456.266 
 

Nhìn chung, doanh thu đạt được năm 2015là khá cao do công ty có những chính 
sách thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Sau khi cổ phần, công ty đã có sự sắp xếp lại bộ máy 
hoạt động hợp lý, hiệu quả, đề ra các chính sách tiết kiệm chi phí để tối đa hóa lợi 
nhuận. 

2.2. Tình hình tài chính: 
Ban điều hành công ty luôn ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, 

tổ chức hạch toán kế toán phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và quy định của pháp 
luật. Công tác quyết toán tài chính được quan tâm, đảm bảo chính xác, kịp tiến độ, 
đúngthời gian. Thực hiện việc kiểm toán cuối năm đúng quy định. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 
Doanh số Miền Tây hàng năm đều có sự tăng trưởng mạnh từ 10-20%. Để 

khuếch trương thanh thế của Công ty và mở rộng phạm vi hoạt động, Công ty đã mở 
Chi Nhánh Miền Tây. Theo đó, công ty đã bổ nhiệm Giám Đốc, Phó Giám Đốc Chi 
nhánh Miền Tây, vừa nâng tầm hoạt động của công ty vừa thể hiện tính chuyên nghiệp 
trong công tác chăm sóc khách hàng. Trong quá trình sản xuất, một số nhân sự của các 
đơn vị được điều chuyển đến các bộ phận phù hợp với chuyên môn và nhu cầu sản 
xuất. 

Các hệ thống quản lý đều được tái đánh giá và công nhận như hệ thống ISO 
9001, ISO 14644, GMP-WHO 

Ban Tổng Giám Đốc cũng đã chú trọng đến việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu 
khoa học gắn liền với phục vụ sản xuất, thực hiện các đề tài khoa học theo nhu cầu đòi 
hỏi của thực tế, tập trung nghiên cứu những sản phẩm mới mang tính đón đầu, có tính 
cạnh tranh cao và được thị trường đón nhận như các sản phẩm chất lượng cao về dược 
và các sản phẩm về ứng dụng công nghệ sinh học. Sản phẩm vắc xin cúm gia cầm 
NAVET VIFLUVAC trở thành thương hiệu vắc xin của Việt nam được đưa vào danh 
mục vắc xin dự phòng quốc gia đáp ứng yêu cầu chống dịch trên cả nước. 

II. KẾ HOẠCH NĂM 2016 
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Nhận định thị trường năm 2016 vẫn còn khó khăn, do tình hình chăn nuôi vẫn 
chưa khởi sắc trong khi đó thị trường thuốc thú y lại cạnh tranh gay gắt giữa các công 
ty. Tuy nhiên, công ty sẽ đưa ra những chính sách thích hợp để đạt được những mục 
tiêu mà công ty đề ra.  

1. Kế hoạch SXKDnăm 2016: 
- Tổng doanh thu: 680 tỷ đồng, trong đó 

+ Sản xuất:  335 tỷ đồng 
+ Kinh doanh: 345 tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế: 53 tỷ đồng 

2.  Kế hoạch đầu tư xây dựng: 
- Nhà máy sản xuất vaccine đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại Bình Dương, đưa 

vào hoạt động sẽ nâng công suất sản xuất vắc xin lên rất nhiều, đây là cơ hội tốt cho 
xuất khẩu. 

- Trung Tâm Nghiên Cứu và Phòng Kiểm Tra Chất Lượng (QC) sẽ xây dựng 
tiêu chuẩn ISO 17025 đạt tiêu chuẩn phòng thí nghiệm quốc tế . 

3. Các giải pháp thực hiện: 

- Nhóm giải pháp về thị trường, sản phẩm  
+ Duy trì và phát triển hoạt động của nhà máy sản xuất dược phẩm và vắc 

xin đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, nâng cao năng suất, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng 
của thị trường. 

+ Đổi mới công tác marketing, cải tiến mẫu mã bao bì nhằm nâng cao giá trị 
thương hiệu của sản phẩm.  

+ Tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến chất lượng sản phẩm 
đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

+ Tập trung xây dựng hệ thống khách hàng. Phát triển ổn định mạng lưới 
phân phối là các đại lý cấp I cùng với các hoạt động hỗ trợ cho đại lý cấp II, cấp III. 
Phát triển các chính sách nhằm tăng cường mối quan hệ giữa khách hàng và công ty, 
cùng chia sẻ những khó khăn trong tình hình cạnh tranh như hiện nay. 

+ Tổ chức các buổi hội thảo đầu bờ, bao gồm hội thảo khoa học và hội thảo 
thương mại nhằm bán hàng và giới thiệu sản phẩm đến tận nhà chăn nuôi. Phát huy 
các mô hình câu lạc bộ chăn nuôi, đầu tư ít nhưng hiệu quả vừa phổ biến được kiến 
thức về sử dụng sản phẩm cho người tiêu dùng, vừa giới thiệu được sản phẩm mới 

+ Tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm khai thác có hiệu quả 
công suất của các nhà máy cũng như ổn định và gia tăng thị phần. Tham gia các hoạt 
động triển lãm, hội chợ tại nước ngoài để tìm kiếm thị trường. Qua các đợt triển lãm, 
đã có rất nhiều khách hàng nước ngoài tìm đến công ty kết nối kinh doanh. 
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- Nhóm giải pháp về tài chính 

+ Quản lý chặt chẽ tài sản, tiền vốn, đầu tư và tồn kho. 

+ Tổ chức tốt hoạt động hệ thống  kế toán theo chuẩn mực quy định, phản 

ánh đầy đủ, trung thực và đáp ứng yêu cầu các hoạt động kinh doanh của 

Công ty: Ban hành quy trình kiểm kê, luân chuyển chứng từ, hạch toán kế 

toán hàng tháng, quý  năm đúng niên độ. 

+ Thực hiện đầy đủ yêu cầu kiểm toán: soát sét sơ bộ 6 tháng đầu năm và 

kiểm toán cuối năm về thuế , hàng tồn kho ….của đơn vị kiểm toán đã 

được đại hội cổ đông chấp thuận. 

 

- Nhóm giải pháp về nhân sự 

+ Quy hoạch và xây dựng đội ngũ nhân lực mạnh, tinh thông nghiệp vụ, 
năng động sáng tạo, quản lý giỏi, nhạy bén trong kinh doanh. 

+ Đổi mới hình thức tuyển dụng và đào tạo, tập trung đào tạo đội ngũ tiếp 
thị, cán bộ nhân viên chuyên môn, cộng tác viên. 

+ Có chính sách đãi ngộ tốt nhằm thu hút và giữ được lao động có năng lực.  

 - Nhóm giải pháp về nghiên cứu khoa học 

      + Tiếp nhận tiến bộ khoa học trong và ngoài nước, nghiên cứu tạo ra các sản 
phẩm có lợi thế cạnh tranh cao. 

     + Tham gia các đợt hội thảo, qua đó trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt tình hình 
thực tế, định hướng các nghiên cứu đón đầu và quảng bá sản phẩm công ty . 
 

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về một số hoạt động của công ty 
sau khi cổ phần và kế hoạch năm 2016. Ban Tổng Giám Đốc cam kết sẽ nghiêm túc 
thực hiện các mục tiêu, định hướng đã đề ra để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 
2016 được Hội Đồng Quản Trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt   
   

TỔNG GIÁM ĐỐC 
(Đã ký) 

 
 

Phạm Quang Thái 


