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B¸o c¸o  
T×nh h×nh sxkd n¨m 2011 & KÕ HO¹CH SXKD n¨m 2012 

     
KÝnh th−a: Toµn thÓ c¸c Quý vÞ cæ ®«ng 

Thay mÆt Ban ®iÒu hµnh C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong t«i xin b¸o 

c¸o víi c¸c Quý vÞ cæ ®«ng vÒ t×nh h×nh SXKD n¨m 2011 vµ ph−¬ng h−íng ho¹t ®éng 

n¨m 2012 cña C«ng ty nh− sau:  

I. TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2011 

1. Tình hình kinh tế trong nước và thế giới 

Năm 2011 nền kinh tế - chính trị thế giới có nhiều biến động, chiến tranh và 

bạo động xảy ra ở các nước Châu Phi và Trung Đông, khủng hoảng nợ công 

trầm trọng của một số nước Châu Âu, nền kinh tế Mỹ chưa có dấu hiệu phục 

hồi, Nhật Bản vẫn đang khắc phục những hậu quả của thảm họa động đất 

sóng thần hồi tháng 3/2011. Giá lương thực, thực phẩm, dầu thô, nguyên 

nhiên vật liệu ở thị trường Quốc tế tăng cao. Các yếu tố trên có nguy cơ đẩy 

thế giới vào một đợt suy thoái kinh tế toàn cầu như năm 2008. 

Trước những biến động của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế nước ta cũng 

bị tác động theo chiều hướng xấu. Theo số liệu của Tổng cục thống kê vừa 

công bố, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2011 của Việt Nam tăng 5,89% 

so với năm 2010. Mức lạm phát ở mức 18,58% so với năm 2010. Tỷ giá 

USD/VND liên ngân hàng tăng 9,3% (từ 11/02/2011) cũng là yếu tố làm tăng 

giá cả nhiều mặt hàng. 

Lãi suất huy động và cho vay tăng cao, lượng tín dụng cho vay thu hẹp, sự 

tái xuất hiện hai loại tỷ giá VNĐ/USD trong hệ thống ngân hàng vào các tháng 

cuối năm ... 

2. Các chỉ tiêu SXKD năm 2011 

Trong những điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế đất nước, sự đóng 

băng của thị trường bất động sản, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, của Ban 

điều hành, sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty phấn đấu đạt được các 

chỉ tiêu SXKD trong năm 2011 là: 
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TT ChØ tiªu §VT Thùc hiÖn 
n¨m 2010 

Thùc hiÖn 
n¨m 2011 

Tû lÖ t¨ng 
tr−ëng 

KÕ ho¹ch 
n¨m 2011 

Tû lÖ hoµn 
thµnh KH 

1 Doanh 
thu 

Tû 
®ång 

1.939 2.265 116,8%     2.135   106% 

2 S¶n 
l−îng 

Ngh×n 
tÊn 

54,4 50,7 92,2% 50 101,5% 

3 LN tr−íc 
thuÕ 

Tû 
®ång 

366,5 346,6 94,5% 345 100,4% 

 

Qua c¸c sè liÖu trªn cho thÊy mÆc dï c¸c chØ tiªu ®¹t ®−îc kÕ ho¹ch n¨m 2011 

®K ®Ò ra, vµ tèc ®é t¨ng tr−ëng doanh thu thùc hiÖn n¨m 2011 so víi n¨m 2010 lµ 

16,8%. Tuy nhiªn chØ tiªu s¶n l−îng chØ b»ng 92,2% so víi s¶n l−îng thùc hiÖn n¨m 

2010 vµ lîi nhuËn tr−íc thuÕ chØ b»ng 94,5% so víi lîi nhuËn tr−íc thuÕ thùc hiÖn 

®−îc n¨m 2010.  

3. C¸c ho¹t ®éng ®· thùc hiÖn trong n¨m 

Trong n¨m 2011C«ng ty ®K thùc hiÖn ®−îc tèt c¸c c¸c c«ng viÖc lµ: 

3.1. §Èy m¹nh tiªu thô hµng hãa:  

T¨ng c−êng c¸c ch−¬ng tr×nh truyÒn th«ng, qu¶ng b¸ th−¬ng hiÖu “Nhùa TiÒn 

Phong” ®Õn mäi ®èi t−îng kh¸ch hµng ®Ó hç trî b¸n hµng. 

¸p dông c¸c chÝnh s¸ch kinh doanh linh ho¹t ®Ó ®èi phã víi t×nh h×nh c¹nh 

tranh khèc liÖt.  

3.2. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c duy tu, b¶o d−ìng, söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ ®¶m b¶o tèt 

n¨ng lùc s¶n xuÊt kÞp thêi nhu cÇu cña thÞ tr−êng. 

 §K l¾p ®Æt xong d©y chuyÒn s¶n xuÊt èng HDPE 1200mm ®Ó ®−a vµo s¶n xuÊt 

phôc vô c¸c dù ¸n cÊp tho¸t n−íc lµ dù ¸n xö lý n−íc th¶i cho má than Vµng Danh – 

Qu¶ng Ninh, Dù ¸n tho¸t n−íc th¶i cña TP §µ N½ng …  

3.3. T¨ng c−êng ®¸p kÞp thêi nhu cÇu ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm 

C«ng ty ®K kh¾c phôc ®−îc t×nh tr¹ng kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu cña thÞ tr−êng 

vÒ c¸c s¶n phÈm phô tïng ®Æc chñng nh−: Phô tïng nong hµn, phô tïng phñ composit, 

phô tïng hµn d¸n …..   

§Èy nhanh viÖc söa ch÷a khu«n mÉu cña c¸c lo¹i phô tïng PPR cì lín ®Ó ®¸p 

øng yªu cÇu thÞ tr−êng. 
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3.4. T¨ng c−êng kiÓm so¸t chÊt l−îng s¶n phÈm 

C«ng ty ®K t¨ng c−êng viÖc kiÓm so¸t chÊt l−îng s¶n phÈm kh«ng ®Ó cho c¸c 

s¶n phÈm ch−a ®¹t chÊt l−îng lät ra thÞ tr−êng nh−: Hµng vì, kh«ng in ch÷, mÐo, sai 

quy c¸ch … ®Ó gi÷ v÷ng uy tÝn vµ th−¬ng hiÖu Nhùa TiÒn Phong trªn thÞ tr−êng.  

3.5. §èi phã víi c¸c s¶n phÈm nhËp khÈu, hµng gi¶, hµng nh¸i. 

C¸c s¶n phÈm nhËp khÈu kh«ng râ xuÊt xø (chñ yÕu tõ Trung Quèc), hµng gi¶, 

hµng nh¸i ®K xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu trªn thÞ tr−êng víi mÉu mK, chÊt l−îng kh¸c nhau, sö 

dông chÝnh s¸ch b¸n hµng víi chiÕt khÊu b¸n hµng rÊt cao ®K g©y ra sù c¹nh tranh 

kh«ng lµnh m¹nh vµ sù nhÇm lÉn cña ng−êi tiªu dïng. V× vËy cÇn t¨ng c−êng kÕt hîp 

víi c¸c c¬ quan b¶o vÖ Ph¸p luËt ®Ó ng¨n chÆn vµ gi¸m s¸t m¹ng l−íi b¸n hµng kh«ng 

b¸n nh÷ng lo¹i hµng gi¶, hµng nh¸i ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña ng−êi tiªu dïng vµ lîi Ých cña 

C«ng ty. 

3.6. C«ng t¸c dù tr÷ nguyªn vËt liÖu 

 MÆc dï n¨m 2011 t×nh h×nh nguyªn vËt liÖu ngµnh nhùa biÕn ®éng bÊt th−êng, 

gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu ngµnh nhùa t¨ng ®ét biÕn, tuy nhiªn C«ng ty ®K thùc hiÖn tèt 

c«ng t¸c dù tr÷ nguyªn liÖu ®Ó phôc vô kÞp thêi cho SXKD vµ ®¶m b¶o ®−îc lîi nhuËn 

cña doanh nghiÖp. 

II- KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2012 

`1. T×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi  

Theo dù b¸o th× n¨m 2012 sÏ cßn nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch cho nÒn kinh tÕ thÕ 

giíi vµ kinh tÕ trong n−íc. 

Nền kinh tế Mỹ chưa có dấu hiệu phục hồi, vấn đề nợ công của Hy Lạp 

và nợ công của các nước Châu Âu đã được xử lý ổn thỏa. Giá dầu tăng cao là 

mối đe dọa lớn đối với tăng trưởng toàn cầu. Tình hình chính trị tại Trung 

Đông, vấn đề hạt nhân của Iran, tiếp tục đẩy giá dầu tăng mạnh trong 2 tháng 

đầu năm 2012, hầu hết các nước đã điều chỉnh mạnh mức giá bán xăng dầu, 

đây có thể là tác động làm lạm phát tăng trở lại.  

2. Dự báo tình hình kinh tế của Việt Nam  

Nhà nước kiềm chế lạm phát 10-12% năm 2012  
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Trần lãi suất huy động vừa được Ngân hàng nhà nước hạ xuống 13%. 

Lãi suất dự báo sẽ tiếp tục giảm với tốc độ chậm. 

Tỷ giá ổn định và không biến động nhiều trong năm 2012  

Tăng trưởng GDP có thể sẽ ở mức thấp hơn dự báo 

Nền kinh tế Việt Nam vẫn còn đang trong quá trình khó khăn. 

T×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng ngµy cµng quyÕt liÖt. 

Do vËy C«ng ty ®Ò ra chÝnh s¸ch chiÕn l−îc cho n¨m 2012 lµ tiÕp tôc nç lùc 

phÊn ®Êu ®Ó duy tr× sù ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng cña C«ng ty, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn 

vèn cña c¸c nhµ ®Çu t−, æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng cña CBCNV. Mét sè môc tiªu 

C«ng ty ®Æt ra lµ ®¹t ®−îc c¸c chØ tiªu nh− n¨m 2011 cô thÓ lµ: 

3. KÕ ho¹ch SXKD n¨m 2012 

 C«ng ty ®Ò ra môc tiªu lµ phÊn ®Êu ®¹t ®−îc c¸c chØ tiªu c¬ b¶n trong ho¹t ®éng 

SXKD n¨m 2012 nh− sau: 

 

TT ChØ tiªu §VT Thùc hiÖn n¨m 
2011 

KÕ ho¹ch n¨m 
2012 

Tû lÖ t¨ng 
tr−ëng 

1 Doanh thu Tû ®ång 2.265 2.265 0% 

2 S¶n luîng Ngh×n tÊn 50,7 50,7 0% 

3 LN tr−íc thuÕ Tû ®ång 346,6 346,6 0% 

 

III. §ÇU T¦ X¢Y DùNG C¥ B¶N 

1. T×nh h×nh ®Çu t− & x©y dùng c¬ b¶n n¨m 2011 

 N¨m 2011 ®K ®Çu t− x©y dùng ®−îc thªm 2 nhµ x−ëng 3A, 3B ®Ó phôc vô cho ph©n 

x−ëng Ðp phun. §Õn nay ®K hoµn thµnh vµ ®K sö dông.  

 §K hoµn thiÖn nhµ kho ®a n¨ng, ®−a vµo sö dông ®Çu n¨m 2012. 

 §K l¾p ®Æt d©y chuyÒn s¶n xuÊt èng HDPE cña CICINNATI - ¸O cã thÓ s¶n xuÊt èng 

HDPE ®−êng kÝnh lín nhÊt lµ 1200mm. Lµ èng cã ®−êng kÝnh lín nhÊt ViÖt Nam hiÖn nay 

phôc vô cho c¸c dù ¸n cÊp tho¸t n−íc cña c¸c tØnh, thµnh phè trong c¸c n¨m tíi.  

 N¨m 2011 C«ng ty ®K chi cho ®Çu t− kho¶ng 236 tû ®ång, trong ®ã: 

- Đầu tư cho nhà xưởng tại Dương Kinh (PX 3A, PX 3B, nhà kho đa năng, PX 

cơ điện…): 127 tỷ đồng 
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- Máy móc, thiết bị (Máy đùn HDPE 1200mm, máy đùn PVC 800mm và các 

thiết bị phụ trợ khác): 86 tỷ đồng 

- Thiết bị quản lý: 5.3 tỷ đồng 

- Phương tiện vận tải, truyền dẫn điện (Trạm biến áp, ô tô bus cho CBCNV đi 

làm sang Dương Kinh …): 18 tỷ đồng 

2. KÕ ho¹ch ®Çu t− n¨m 2012 
a). Phần xây dựng cơ bản 
 

TT Tên dự án Tổng mức đầu tư 
1 Nhà máy tại phường hưng đạo - quận 

Dương kinh Hải phòng: Nhà PX2, nhà vòm 
nối PX2 và PX5, đường nội bộ giai đoạn 3. 

38.700.000.000 

2 Nhà máy tại khu công nghiệp Nam Cấm – 
Nghệ An 

56.900.000.000 

3 Nhà xưởng bao bì Tiền phong: Nhà xưởng 
và nhà văn phòng. 

8.940.000.000 

Tổng cộng 104.540.000.000 
 
b). Phần thiết bị 
 

TT Tên dự án Tổng mức đầu tư 
1 Thiết bị đầu tư bổ xung sau khi chuyển máy 

vào nhà máy miền Trung 
12.831.650.000 

2 Thiết bị đầu tư theo kết quả xét duyệt của 
Ban Điều Hành 

35.169.400.000 

Tổng cộng 48.001.050.000 
 
Tổng đầu tư năm 2012: 152.541.050.000đ 
 

IV. Ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty liªn doanh, liªn kÕt 

1. C«ng ty CP Nhùa ThiÕu Niªn TiÒn Phong PhÝa Nam 

 
 TT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 

năm 2010 

Thực hiện 
năm 2011 

Tỷ lệ tăng 
trưởng 

Kế hoạch 
năm 2012 

Tỷ lệ tăng  
trưởng 

1 Giá trị TSL Tỷ đồng 109.3 167.04 153% 241,8 145% 

2 Doanh thu Tỷ đồng 163.4 257.9 158% 306,8 119% 

3 Sản lượng Nghìn tấn 5.341 6.447 121% 7.250 112% 

4 LN trước thuế Tỷ đồng 0.071 13.8  29,1 210% 

5 TNBQ/người/ 

tháng 

Triệu 

đồng 

4,7 5,4 115% 5.8 107% 
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2. Ho¹t ®éng cña C«ng ty LD Nhùa TiÒn Phong - SMP Lµo 

TT CHỈ TIÊU 
Năm 
2010 

Năm 
2011 

Tỷ lệ % 
tăng 

Kế hoạch 
2012 

Tỷ lệ % 
tăng 

1 Doanh thu (USD) 
   

925.025  
  

1.024.963  110,8% 
            

1.500.000  146,3% 

2 Sản lượng (Tấn) 
           

425  
             

450  105,9% 
                       

675  150,0% 

3 LN trước thuế (USD) 
  

(287.333) 
       

13.410   
                

120.000  894,9% 

3. Ho¹t ®éng cña C«ng ty CP Bao b× TiÒn Phong 

3.1. Thùc hiÖn n¨m 2011 

STT Chỉ tiêu ĐVT TH2011 TH2010 Tỷ lệ tăng (%) 

1 Sản lượng hàng hóa tiêu thụ Tr bao 12,3 12.4 99,2% 
2 Tổng doanh thu Trđ 80.058 57.490 139,2% 
3 Lợi nhuận trước thuế “ 4.176 3.520 118,6% 
4 Lợi nhuận sau thuế “ 3.773 3.030 124,5% 
5 Tỷ suất LN trước thuế/ DT % 5,21 6,13 85% 
6 Cổ tức % 20 20 100% 

3.2. Kế hoạch sản xuất năm 2012 

 

STT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 
2011 

Kế hoạch 
2012 

Tỷ lệ tăng 
(%) 

1 Sản lượng hàng hóa tiêu thụ Tr bao 12,30 13,03 106% 
2 Tổng doanh thu Trđ 80.050 60.660 76% 
3 Lợi nhuận trước thuế “ 4.176 3.500 84% 
4 Lợi nhuận sau thuế “ 3.773 3.062 82% 
5 Cổ tức % 20 20 100% 
6 Thu nhập CBCNV Trđ/ng/th 4,4 4,4 100% 

Trªn ®©y lµ b¸o c¸o tãm t¾t t×nh h×nh SX-KD cña C«ng ty trong n¨m 2011 vµ kÕ 

ho¹ch SXKD n¨m 2012, rÊt mong ®−îc sù gãp ý cña c¸c cæ ®«ng ®Ó b¶n b¸o c¸o ®−îc 

hoµn thiÖn. Chóc héi nghÞ thµnh c«ng tèt ®Ñp. 

Tr©n träng c¶m ¬n. 

    H¶i Phßng, ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2012 
Tæng gi¸m ®èc 

                                                                (đã ký) 

    Ph¹m v¨n viÖn  


