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 D� TH�O 
BÁO CÁO 

K�T QU� HO�T ��NG S�N XU�T KINH DOANH N�M 2018 D� 
TH�O PH	
NG H	�NG NHI�M V VÀ K� HO�CH N�M 2019 

(Trình ��i h�i ��ng C� �ông th��ng niên n�m 2019) 
 

Ph�n th� nh�t 
K�T QU� HO�T ��NG S�N XU�T KINH DOANH N�M 2018 

 

I. ��C �I�M TÌNH HÌNH CHUNG N�M 2018: 

Kinh t� - xã h�i n��c ta n�m 2018 di�n ra trong b�i c�nh kinh t� th� gi�i t�ng 

tr�	ng ch
m l�i và ti�m n y�u t� khó l��ng. Tuy nhiên, v�i nh�ng n� l�c c�a ban lãnh 

��o cùng toàn b� cán b� nhân viên Công ty, so v�i n�m 2017, ho�t ��ng n�m 2018 

Công ty C� ph�n T
p �oàn Hapaco �ã thu ���c nh�ng k�t qu� kh� quan h�n. 

�� ��t ���c b��c ti�n trong n�m 2018, T
p �oàn �ã t
n d�ng nh�ng thu
n l�i và 

kh�c ph�c nh�ng khó kh�n, ch� y�u nh� sau: 

1. Thu�n l�i  

T
p �oàn luôn nh
n ���c s� h� tr� t� Quý c� �ông, các ��n v� trong Ngành và 

s� quan tâm ch� ��o giúp �� c�a các B�, Ngành Trung ��ng và các S	, Ban, Ngành, 

�oàn th� c�a Thành ph�. 

Các m�i quan h  lâu n�m v�i các khách hàng l�n, khách hàng truy�n th�ng và 

các hi p h�i ngành ngh� không ng�ng ���c c�ng c� và phát tri�n.  

C� c!u t� ch"c c�a T
p �oàn ���c s�p x�p h�p lý, gi�m c!p trung gian, g�n 

trách nhi m v�i c� ch� c� quan m�t Th� tr�	ng, m�t ng��i ch�u trách nhi m.  

��i ng# cán b� nhân viên T
p �oàn có n�ng l�c, kinh nghi m, m$n cán, �oàn 

k�t và nhi t tình trong công vi c. 

2. Khó kh�n 

Bên c�nh nh�ng y�u t� thu
n l�i nh� �ã nêu trên, trong n�m qua ho�t ��ng s�n 

xu!t kinh doanh c�a T
p �oàn HAPACO c#ng còn g%p không ít nh�ng khó kh�n, c� 

th�:  

2.1. Khó kh�n khách quan: 

T�P �OÀN  HAPACO 

S�: …/2019/BC-HAP 

 

C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

��c l�p - T� do - H�nh phúc 

                     

      H�i Phòng, ngày 29 tháng 03 n�m 2019 
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Sau th�i gian ho�t ��ng lâu dài, nguyên li u tr&ng m�i quanh khu v�c s�n xu!t 

không �� �áp "ng nhu c�u s�n xu!t, nên m!t tính c�nh tranh v� giá thành nguyên li u 

��u vào. 

��a bàn ho�t ��ng c�a các xí nghi p gia công gi!y xu!t khu ch� y�u n'm trong 

n�i thành các thành ph�, mà ngu&n nhân l�c l�i ch� y�u 	 các huy n ngo�i thành nên 

m!t tính c�nh tranh trong vi c thu hút ngu&n nhân l�c. 

Các c� quan qu�n lý nhà n��c v$n si�t ch%t các th� t�c hành chính v� c!p phép 

nh
p khu nguyên li u v� s�n xu!t b� �y chi phí t�ng cao, thu mua nguyên li u gi!y 

ph� li u trong n��c g%p khó kh�n do c�nh tranh v�i th��ng lái Trung Qu�c vào Vi t 

Nam thu mua v�i s� l��ng r!t l�n. 

Nh�ng �òi h(i yêu c�u kh�t khe ngày càng cao v� ch!t l��ng s�n phm c�a th� 
tr��ng, các m"c phí �óng BHXH, giá xút, giá �i n, nguyên li u, nhiên li u, ph� li u, 

v
t t�, thi�t b�...��u t�ng giá. 

H  th�ng máy móc, thi�t b�, dây truy�n s�n xu!t h�u h�t �ã c#, xu�ng c!p do 

th�i gian s) d�ng �ã lâu, �nh h�	ng không nh( ��n n�ng su!t và ch!t l��ng s�n phm, 

ph�i th��ng xuyên tu b�, s)a ch�a gây gián �o�n ho�t ��ng s�n xu!t.   

2.2. Khó kh�n ch� quan: 

Ph�n l�n các ��n v� thành viên ho�t ��ng còn mang tính bao c!p, ch�a t� ch� 

trong ho�t ��ng s�n xu!t kinh doanh thi�u n�ng ��ng c�a cán b� qu�n lý d$n ��n ch!t 

l��ng s�n phm không theo k�p yêu c�u c�a th� tr��ng, gi�m tính c�nh tranh. 

C� ch� khoán l�i nhu
n/v�n ch� s	 h�u, l�i nhu
n/doanh thu ch�a ���c th�c 

hi n tri t ��, d$n ��n cán b� qu�n lý các công ty, xí nghi p, ca s�n xu!t còn thi�u c��ng 

quy�t, ch� ��o s�n xu!t ch�a nhanh nh�y, còn th� ��ng. 

 

II. NH NG K�T QU� ��T �	!C 

1. K"t qu# ho�t ��ng s#n xu�t chung c$a T�p �oàn  

 C� h�i luôn �i �ôi v�i thách th"c - Nh
n th"c rõ v!n �� �ó tinh th�n chung c�a 

T
p �oàn là “Bi�n thách th�c thành c� h�i phát tri�n”. Trong n�m qua m%c dù còn 

nhi�u khó kh�n, xong d��i s� ch� ��o sâu sát và ��ng viên khích l  k�p th�i c�a các c!p 

lãnh ��o T
p �oàn, cùng s� h�p tác giúp �� c�a các c� quan qu�n lý nhà n��c, các t� 

ch"c, c� quan, ��n v� và s� �oàn k�t c�a t
p th� cán b� nhân viên. T
p �oàn �ã phát 

huy tinh th�n kh�c ph�c khó kh�n, sáng t�o, tích c�c nghiên c"u các bi n pháp tìm 

ki�m m	 r�ng th� tr��ng, nghiên c"u thí nghi m s�n phm m�i, c�i ti�n k* thu
t công 

ngh , nâng cao ch!t l��ng s�n phm và d�ch v�, tìm ki�m ngu&n nguyên li u ��u vào, 

tìm ki�m và th�c hi n các gi�i pháp kh�c ph�c khó kh�n chung, t
n d�ng và phát huy 

t�t nh�ng thu
n l�i �� hoàn thành k� ho�ch s�n xu!t kinh doanh. 
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T�ng h�p k"t qu# kinh doanh c$a toàn T�p �oàn nh� sau: 

TT CÁC CH% TIÊU �VT 
Th&c hi'n 
n�m 2017 

Th&c hi'n 
n�m 2018 

SO SÁNH 
(%) 

1 

  S#n l��ng s#n xu�t  

Gi!y �� T!n 20. 988 22.603 107,69% 

Gi!y Kraft T!n 12. 129 18.029 148,65% 

Gi!y Tissue T!n 2.153 3.027 140,59% 

Xu!t khu Conts 998 1.263 126,55% 

 

3 

T�ng doanh thu Tri u �&ng  381.109 476.101 157,25% 

Xu!t khu: USD 10.032.846 13.563.533 135,19% 

4 LN tr�(c thu" Tri u �&ng 16.450 41.819 254,22% 

5 N�p ngân sách Tri u �&ng 
N�p �úng, 

n�p �� 
N�p �úng, 

n�p �� 
 

 

2. K"t qu# ho�t ��ng c$a các b� ph�n, l)nh v&c trong T�p �oàn: 

2.1. Các phòng ban nghi�p v	: 

Các phòng ban �ã làm t�t công tác tham m�u cho Ban lãnh ��o T
p �oàn v� các 

m%t: Công tác k� ho�ch và chi�n l��c phát tri�n T
p �oàn; Công tác ��u t� và qu�n lý 

d� án ��u t�; T� ch"c h  th�ng thông tin kinh t� trao ��i tr�c tuy�n; Qu�n tr� nhân s�; 

Ki�m soát các ho�t ��ng kinh t� trong T
p �oàn theo các quy ��nh v� qu�n tr� công ty; 

Th�c hi n công tác thanh tra, ki�m tra ki�m soát các Công ty thành viên ��  k�p th�i 

phát hi n nh�ng r�i ro ti�m tàng tham m�u cho ban lãnh ��o các c!p k�p th�i ch� ��o. 

2.2. L
nh v�c s�n xu�t gi�y �: 

Trong n�m 2018, các Công ty thành viên trong T
p �oàn s�n xu!t ���c: 22,603 

t�n gi�y �" = 107,69 % cùng k*. 

2.3. L
nh v�c s�n xu�t gi�y n�i �a ( kraft,tissue): 

�ã ��u t� nâng c!p �&ng b� h  th�ng tái ch� b�t gi!y và nâng cao n�ng su!t gi!y 

kraft lên 2.500 t!n/tháng, �ây là b��c ti�n l�n c�a Nhà máy gi!y Kraft, góp ph�n t�ng 

tr�	ng r!t !n t��ng n�m 2018. 

Trong n�m 2018, các Công ty thành viên trong T
p �oàn s�n xu!t ���c:  

+ Kraft: 18.029 t�n = 148,64% cùng k*  

+ Tissue: 3.027 t�n = 141,78% cùng k*  

2.4. L
nh v�c s�n xu�t gi�y xu�t kh�u: 

So v�i n�m 2017, tình hình xu!t khu n�m 2018 �ã có nh�ng b��c t�ng tr�	ng 

rõ r t: 

+ S+ l��ng conts xu�t kh,u: 1.263 conts = 126,55% cùng k* 

+ Doanh thu xu�t kh,u: 13.563.533USD = 135,19% cùng k* 
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3. Th&c hi'n các nhi'm v- khác: 

3.1. Th�c hi�n công tác an toàn - v� sinh lao �ng, phòng ch�ng cháy n�, b�o v� môi 

tr��ng: 

T
p �oàn HAPACO có nhi�u Công ty thành viên là doanh nghi p kinh doanh 

trong l+nh v�c s�n xu!t ch� bi�n do �ó công tác An toàn lao ��ng – V' sinh lao ��ng 

luôn ���c quan tâm chú tr,ng. T!t c� công nhân m�i khi vào làm vi c, th�c hi n �úng 

b�n cam k�t lao ��ng và h,c nh�ng quy ��nh chung v� an toàn lao ��ng, v  sinh lao 

��ng c�a công ty.  

Công tác phòng cháy ch�a cháy: Các Công ty thành viên là doanh nghi p s�n 

xu!t s) d�ng nhi�u lo�i nhiên li u, v
t t�, nguyên li u d� cháy �ã th�c hi n t�t Lu
t 

phòng cháy ch�a cháy, b�o v  t�t tài s�n c�a doanh nghi p, tính m�ng c�a ng��i lao 

��ng, lãnh ��o các Công ty �ã th��ng xuyên quan tâm, chú tr,ng không �� x�y ra 

tr��ng h�p hy h�u nào. 

T	 ch�c 
�i s�ng làm vic t�i các Công ty thành viên: Ph� c!p ��c h�i t�i t�ng 

công nhân, ���c tr� theo l��ng hàng tháng. Tham gia ch� �� BHXH, BHYT, BHTN 

cho ng��i lao ��ng, gi�i quy�t t�t các ch� �� �m �au, thai s�n.Th�c hi n t�t v� th�i gi� 

làm vi c và th�i gi� ngh� ng�i trong m�t ca s�n xu!t, ngh� �n gi�a ca. Công tác c�i 

thi n �i�u ki n làm vi c t�t h�n cho ng��i lao ��ng, nh� ��u t� qu�t công nghi p hút 

gió, t�ng c��ng h  th�ng chi�u sáng, ��u t� thi�t b� b�c x�p v
n chuy�n nguyên li u 

n%ng nh,c �� gi�m s"c lao ��ng. 

��nh k- hàng n�m �ã th�c hi n ��y �� công tác khám s"c kh(e cho ng��i lao 

��ng. D�a vào k�t qu� �ánh giá c�a bác s* �� công ty có chính sách ��i v�i ng��i lao 

��ng n�u m�c b nh ngh� nghi p. Theo k�t qu� khám s"c kh(e ��nh k- c�a n�m 2018 

t!t c� CBCNV c�a T
p �oàn không có tr��ng h�p nào b� m�c b nh ngh� nghi p ho%c 

s"c kh(e t� lo�i 3 tr	 xu�ng. 

3.2. Công tác xã h�i, t� thi�n: 

Ngoài vi c t
p trung ngu&n l�c �� t� ch"c ho�t ��ng s�n xu!t kinh doanh �n 

��nh, n�p ngân sách nhà n��c �úng, ��y �� k�p th�i; ch�m lo ��i s�ng ng��i lao ��ng 

�n ��nh, các ho�t ��ng xã h�i t� thi n ���c T
p �oàn quan tâm, �óng góp: nh� vi c 

�óng góp cho qu* c�a qu
n, huy n trong �ó có qu* vì ng��i nghèo, qu* b�o tr� n�n 

nhân ch!t ��c màu da cam, qu* khuy�n h,c, khuy�n tài xây d�ng xã h�i h,c t
p, qu* 

ch�m sóc ng��i cao tu�i, qu* ��n �n �áp ngh+a, qu* ch�m sóc và b�o v  tr. em, qu* 

ho�t ��ng công �oàn, qu* phòng ch�ng l�t bão c�a qu
n, huy n, �ng h� m�t s� xóm xã 

��a ph��ng xây d�ng công trình nông thôn m�i; �ng h� cho các phong trào ho�t ��ng 

v�n hóa th� thao c�a các t� ch"c, h�i �oàn th� c�a ��a ph��ng, �%c bi t là vi c t%ng quà 

cho các gia �ình th��ng binh li t s*, ng��i có công trên ��a bàn xã, ph��ng nhân d�p k/ 

ni m ngày th��ng binh li t s* 27/07, chung tay v�i ban ngành c�a ��a ph��ng t%ng quà 

t�t cho các h� nghèo c�a xã, ph��ng vào d�p t�t nguyên �án, �óng góp các Qu* xã h�i 

và t� thi n s� ti�n lên t�i h�n 1,2 t/ �&ng.  

3.3. Ho�t �ng c�a t� ch�c công oàn:  

Công �oàn duy trì ��u �%n các ho�t ��ng theo ch� ��o c�a công �oàn c!p trên, 

tuyên truy�n v
n ��ng công nhân ch!p hành t�t n�i quy, k/ lu
t lao ��ng, phát ��ng thi 

�ua nâng cao n�ng su!t, ch!t l��ng s�n phm trong toàn T
p �oàn. Quan tâm ch�m lo 
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��n ��i s�ng c�a ngu�i lao ��ng, �� xu!t khen th�	ng ��ng viên k�p th�i nh�ng �oàn 

viên công �oàn có thành tích cao trong lao ��ng s�n xu!t. 

BCH Công �oàn �ã t%ng quà cho các cháu h,c sinh là con các �oàn viên có 

thành tích h,c gi(i khoá h,c 2017 – 2018; Ngày Qu�c t� thi�u nhi 1/6, t�t Trung thu 

BCH Công �oàn �ã t%ng quà cho các cháu thi�u nhi là con c�a cán b� công nhân viên 

trong T
p �oàn; Các �oàn viên b� �m �au, gia �ình có �ám hi�u, h/ ph�i ngh� vi c BCH 

Công �oàn ��u c) cán b� ��n th�m h(i và t%ng quà.  

 

PH.N II: 

PH	
NG H	�NG – K� HO�CH HO�T ��NG N�M 2019 

T� ��u n�m 2019 T
p �oàn HAPACO �ã phát ��ng m�nh m0 các phong trào thi 

�ua thi�t th�c hi u qu� �� hoàn thành k� ho�ch n�m 2019; l
p thành tích chào m�ng 

các ngày l� l�n c�a c�a �!t n��c và thành ph� n�m 2019. Quy�t tâm �y lùi nh�ng khó 

kh�n, t&n t�i, khuy�t �i�m và nh�ng m%t còn y�u kém h�n ch� trong n�m 2018, s1n 

sàng v��t qua nh�ng khó kh�n th) thách m�i n�m 2019. Trong �ó, t
p trung ph!n �!u 

th�c hi n t�t nh�ng n�i dung sau: 

1. �+i v(i s#n xu�t gi�y �" xu�t kh,u:  

T� ch"c vi c thu mua, t
p k�t nguyên v
t li u, ��m b�o �� nguyên li u �áp "ng 

k�p th�i cho s�n xu!t. C�i t�o h  th�ng máy móc thi�t b� nhà x�	ng, h  th�ng dây 

truy�n s�n xu!t, không �� ách t�c quá trình s�n xu!t ��i v�i các dây chuy�n c#. 

Tri�n khai ngay vi c di d�i các xí nghi p gia công gi!y xu!t khu ra ��a bàn 

ngo�i thành 	 Công ty TNHH Hapaco Yên S�n. 

T� ch"c th��ng xuyên v� vi c nâng cao trình ��, trao ��i k* thu
t gi�a các ��n 

v� s�n xu!t gi!y �� xu!t khu trong T
p �oàn �� nâng cao ch!t l��ng gi!y xu!t khu, 

dành �u th� trên th� tr��ng. 

Th�c hi n tri t �� c� ch� khoán l�i nhu
n/doanh thu ��i v�i các ��n v� nh'm 

t�ng l�i ích cho ��n v� và ng��i lao ��ng. 

2. �+i v(i s#n xu�t gi�y kraft và gi�y Tissue: 

T� ch"c th�c hi n k� ho�ch s�n xu!t n�m 2019 và ph!n �!u s�n l��ng gi!y Kraft 

��t bình quân 2.000 t!n/tháng �� ��t n�ng su!t 24.000 t!n/n�m 2019. 

Th�c hi n vi c c�i t�o ��u t� thi�t b�, nhà x�	ng nh'm t�i �u hóa quá trình s�n 

xu!t 	 các ��n v� ch�a ���c c�i t�o các n�m tr��c. 

3. K" ho�ch – ch/ tiêu kinh t" k0 thu�t n�m 2019 

C�n c" vào tình hình máy móc thi�t b�, công tác d� báo, nghiên c"u xu h��ng 

th� tr��ng, nh�ng khó kh�n và thu
n l�i và công su!t thi�t k� �ã ��ng ký v�i c� quan 

nhà n��c, T
p �oàn HAPACO xây d�ng m�t s� ch� tiêu k� ho�ch chính cho n�m 2019 

nh� sau: 
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Các ch� tiêu k� ho�ch bao g&m: 

STT Ch/ tiêu �VT K" ho�ch n�m 2019 

1 S�n l��ng gi!y Kraft T!n 24.000 

2 S�n l��ng gi!y tissue T!n 3.330 

3 S�n l��ng gi!y �� T!n
 

24.860 

 T�ng s#n l��ng T!n 48.020 

 - Trong �ó xu!t khu Conts 1.389 

4 T�ng doanh thu T/ 524 

5 N�p ngân sách NN  N�p �úng, n�p �� 

6 L�i nhu
n tr��c thu� T/ 46 

5. Bi'n pháp th&c hi'n nhi'm v- k" ho�ch n�m 2019 

5.1. Ti�p t�c phát huy phong trào thi �ua trong ho�t ��ng s�n xu!t kinh doanh theo 

truy�n th�ng HAPACO. 

5.2. Th�c hi n t�t n�i quy, quy ch� ho�t ��ng c�a T
p �oàn. T� ch"c ký nh
n giao 

��c thi �ua k� ho�ch n�m 2019 cho các ��n v� thành viên thu�c T
p �oàn. 

5.3. Ki�m soát ch%t ho�t ��ng tài chính, th��ng m�i �� kinh doanh có hi u qu� trong 

vi c s) d�ng v�n.  

5.4. Th�c hi n vi c ki�m tra ki�m soát n�i b�, theo sát ho�t ��ng c�a các ��n v� 

thành viên, k�p th�i tháo g� nh�ng khó kh�n phát sinh và phát huy nh�ng sáng ki�n, 

sáng t�o c�a các ��n v�. 

5.5. Th�c hi n quy ch� khoán: ��i v�i t!t c� các ho�t ��ng s�n xu!t kinh doanh 	 

t�ng Công ty. 

Trên �ây là Báo cáo k�t qu� ho�t ��ng s�n xu!t kinh doanh nâm 2018, ph��ng 

h��ng nhi m v� và k� ho�ch s�n xu!t kinh doanh n�m 2019 c�a T
p �oàn HAPACO. 

T
p �oàn mong nh
n ���c s� quan tâm, �ng h� c�a các Quý v� C� �ông �� T
p �oàn 

hoàn thành xu!t s�c nhi m v� và k� ho�ch s�n xu!t kinh doanh n�m 2019. 

H�i �&ng qu�n tr� Kính trình ��i h�i �&ng C� �ông th��ng niên n�m 2019 phê 

chun! 

        

 

N1i nh�n:  

- H�QT, BKS, BTGD; 

- Quý C	 
ông; 

- L�u HCNS. 

CÔNG TY CP T�P �OÀN HAPACO 
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