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V/v thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước 

 

 I. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm trước 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2016: 

- Tổng doanh thu năm 2016 đạt 4.427 tỷ đồng 

- Kim ngạch Xuất nhập khẩu năm 2016 của TCT đạt 160 triệu USD, trong đó: 

 + Kim ngạch Xuất khẩu: đạt 154,5 triệu USD 

 + Kim ngạch NK: đạt 5,5 triệu USD 

- Lợi nhuận trước thuế: đạt 69,97 tỷ đồng 

- Nộp ngân sách Nhà nước: đạt 144 tỷ đồng; 

 II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017. 

1. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017: 

 - Tổng doanh thu năm 2017 ước đạt 4.488 tỷ đồng 

- Kim ngạch Xuất nhập khẩu năm 2017 của TCT ước đạt 152,9 triệu USD, trong đó: 

 + Kim ngạch Xuất khẩu: đạt 145,8 triệu USD 

 + Kim ngạch Nhập khẩu: đạt 7,1 triệu USD 

- Lợi nhuận trước thuế: đạt 32,75 tỷ đồng 

- Nộp ngân sách Nhà nước: đạt 110 tỷ đồng; 

2. Tập trung đẩy hoạt động xuất khẩu: Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ 

nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, trong đó tập trung triển khai và đẩy nhanh tiến độ 

phương án đầu tư cơ sở vật chất, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ sở sản 

xuất vệ tinh đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực góp phần đáp ứng nguồn hàng 

cho hoạt động XK; đồng thời, quan tâm hơn đến mối quan hệ với các đối tác, khách hàng 

để mở rộng và phát triển thị trường XK.   

3. Thúc đẩy hơn nữa hoạt động kinh doanh thương mại nội địa:  

- Tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả kinh doanh của hệ thống thương mại 

nội địa, trong đó tập trung vào công tác nâng cao chất lượng cung cấp các sản phẩm, 

dịch vụ; cơ cấu và chuẩn hóa lại hệ thống bán lẻ theo chiều sâu, đảm bảo phù hợp trong 

điều kiện và tình hình mới. 

- Tận dụng, khai thác có hiệu quả các thoả thuận hợp tác đã ký kết với các địa 

phương, các đối tác,…để mở rộng và phát triển mô hình Tổng đại lý, Nhà Phân phối theo 



quy mô cấp TCT, góp phần thúc đẩy hoạt động tiêu thụ và thu mua hàng hóa, tạo chân 

hàng cho hệ thống thương mại nội địa, quảng bá thương hiệu TCT. 

4. Công tác Đối ngoại:  

- Tiếp tục duy trì, khai thác và thực hiện có hiệu quả các Chương trình làm việc, 

quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác, các địa phương,…; tập trung nghiên cứu các 

khu vực, thị trường trọng điểm trong nước, tìm lợi thế từng khu vực để hỗ trợ các đơn vị 

kinh doanh TCT. 

- Công tác XTTM trong và ngoài nước tập trung và đặc biệt quan tâm đến thúc 

đẩy hoạt động XK, trong đó đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ với các cơ quan tham tán, 

thương vụ Việt Nam tại nước ngoài; khai thác tối đa các hỗ trợ của Nhà nước, Trung 

ương và Thành phố. 

5. Công tác Marketing - Quản trị thương hiệu: 

- Xây dựng, phát triển, duy trì thương hiệu TCT; Khai thác giá trị sử dụng nhãn 

hiệu Hapro. Chủ động hỗ trợ các đơn vị trong việc xây dựng, phát triển nhận diện thương 

hiệu; 

- Xây dựng và đề xuất kế hoạch, chương trình tham gia các Hội chợ thương mại. 

- Xây dựng, triển khai các chương trình xúc tiến bán hàng dịp Kỷ niệm và các 

ngày Lễ lớn trong năm; Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch Marketing, truyền 

thông,...  

6. Công tác đổi mới phát triển doanh nghiệp: Tiếp tục tập trung hoàn thành 

phương án cổ phần hóa Công ty Mẹ - TCT theo đúng mục tiêu kế hoạch đặt ra. 

 III. Các giải pháp thực hiện 

1. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu: 

- Đa dạng hóa mặt hàng, phương thức kinh doanh xuất khẩu và thị trường xuất khẩu; 

- Tập trung phát triển thị trường ngách, có tiềm năng bên cạnh các thị trường 

truyền thống đã có để mở rộng thêm cơ hội phát triển kim ngạch XNK. 

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại: tận dụng tối đa các cơ chế hỗ trợ về xúc tiến 

thương mại của Chính Phủ, của Thành phố; Đẩy mạnh sử dụng các công cụ mới như 

thương mại điện tử để nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại. 

+ Đào tạo, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, CNTT để 

thúc đẩy công tác giao dịch, đối ngoại. 

- Liên kết giữa các Công ty, đơn vị trong toàn TCT trong việc thực hiện những 

hợp đồng lớn, tạo sức mạnh đàm phán về giá trong thu mua, đồng thời hỗ trợ, chia sẻ 

thông tin về thị trường, mặt hàng, kinh nghiệm xuất khẩu. 

- Tăng cường nghiên cứu thông tin, thị trường, đẩy mạnh công tác xúc tiến bán nhằm 

tăng kim ngạch xuất khẩu của Tổng công ty. Tận dụng một cách có hiệu quả các chính sách 

hỗ trợ về tài chính của Chính Phủ, của Thành phố trong các tình huống cấp bách. 

- Tăng cường đổi mới cơ cấu tổ chức và phương thức kinh doanh trong hoạt động 

xuất khẩu. Chú trọng đẩy mạnh công tác thiết kế, phát triển sản phẩm mới, sản phẩm độc 

quyền nhằm gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh xuất 



khẩu của Tổng công ty.  

- Đẩy mạnh việc hình thành và phát triển các cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu trong 

Tổng công ty. Tiếp tục tăng cường xây dựng, củng cố các đối tác chiến lược để có các 

chân hàng vệ tinh uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh, đảm bảo nguồn cung hàng xuất 

khẩu, phát triển thị trường bền vững, kết hợp hài hoà lợi ích trước mắt và lâu dài. 

2. Giải pháp phát triển thị trường nội địa: 

- Giải pháp về sản phẩm và nguồn hàng: Đa dạng hóa chủng loại, mẫu mã hàng 

hóa, đảm bảo chất lượng và vệ sinh ATTP, đảm bảo phục vụ và đáp ứng nhu cầu, thị hiếu 

của các nhóm người tiêu dùng khác nhau, các khu vực thị trường khác nhau. 

- Giải pháp về giá cả: 

+ Đẩy mạnh liên kết chặt chẽ giữa các Công ty, đơn vị trong nội bộ TCT với các 

doanh nghiệp thương mại khác để thu mua hàng hóa với số lượng lớn, từ đó tạo ra ưu thế 

về quy mô trong đàm phán với nhà sản xuất, nhà cung cấp, giảm chi phí và giá thành cho 

sản phẩm trong toàn hệ thống. 

+ Đầu tư, xây dựng hệ thống logistic, tổng kho dự trữ hàng hóa để đảm bảo dự trữ 

hàng hóa với số lượng lớn nhằm chủ động trong kinh doanh và đáp ứng đầy đủ nhu cầu 

của thị trường; 

- Giải pháp về nâng cao hiệu quả sử dụng mạng lưới: 

+ Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới kinh doanh, thực hiện nâng cao hiệu quả sử 

dụng  địa điểm, mạng lưới của Tổng công ty tại tất cả các Công ty thành viên, Đơn vị 

trực thuộc Công ty Mẹ - Tổng công ty theo nguyên tắc bám sát giá thị trường, đảm bảo 

các điều kiện về: lợi nhuận, hiệu quả kinh tế; đảm bảo sử dụng mạng lưới đúng công 

năng, mục đích của đơn vị và của Tổng công ty; đảm bảo các vấn đề xã hội có liên quan 

(việc làm, chế độ chính sách của người lao động tại địa điểm…); đảm bảo tuân thủ các 

vấn đề pháp luật và tôn trọng thương hiệu, hình ảnh phát triển của Tổng công ty. 

+ Tập trung đẩy mạnh triển khai rà soát, đánh giá và nâng cao hiệu quả sử dụng 

mạng lưới tại các địa điểm là Văn phòng làm việc, kho hàng, các địa điểm đang chờ lập 

dự án đầu tư, đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, các địa điểm chưa khai thác hoặc 

khai thác chưa triệt để… để tận thu, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng mạng lưới.  

- Giải pháp về đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh: Xây dựng Phương án đổi 

mới phương thức sản xuất kinh doanh tại các bộ phận, cửa hàng, địa điểm kinh doanh… 

của Tổng công ty theo hướng tăng tính độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng đơn 

vị kinh doanh khuyến khích các mô hình bán hàng theo chuỗi với các tiêu chí cụ thể, 

đảm bảo tăng doanh thu, hiệu quả cho đơn vị và thu nhập cho người lao động để khai 

thác tối đa hiệu quả của các bộ phận kinh doanh, các đơn vị và địa điểm kinh doanh 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm: Thường xuyên nghiên cứu,  

- Giải pháp về bán hàng và xúc tiến thương mại: 

+ Đầu tư, cải tạo nâng cấp địa điểm kinh doanh, đảm bảo hàng hóa trưng bày đẹp, 

văn minh, phong cách phục vụ tận tình, chu đáo, chuyên nghiệp. 



+ Tổ chức và tham gia các chương trình xúc tiến thương mại như Hội chợ, triển 

lãm, Lễ hội, đặc biệt tại các địa bàn mới hợp nhất về Hà Nội. 

+ Thường xuyên tổ chức và liên kết với các nhà sản xuất, phân phối để tổ chức 

các chương trình khuyến mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, đặc biệt các chương trình 

khuyến mãi, giảm giá lớn vào các dịp Lễ, Tết trên toàn hệ thống của TCT. 

+ Đa dạng hóa các phương thức bán hàng như bán hàng tại chỗ; bán hàng lưu 

động; bán hàng thông qua phiếu mua hàng; bán hàng qua điện thoại, qua mạng. 

+ Giới thiệu, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Website và 

các hình thức thông tin khác. Tuyên truyền làm thay đổi thói quen mua sắm của người 

dân, chuyển xu hướng tiêu dùng hàng ngoại để thực hiện tốt cuộc vân động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

+ Liên kết với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để thực hiện bán hàng thông qua 

các hình thức tín dụng phù hợp cho tiêu dùng cá nhân như bán hàng trả góp, cho vay tiêu 

dùng, thanh toán bằng thẻ tín dụng. 

- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ bán hàng và quản lý bán lẻ, bán buôn thông qua 

ứng dụng của phần mềm CNTT; Đầu tư mạnh dạn và có trọng tâm nghiên cứu việc ứng 

dụng hệ thống phần mềm quản lý kho tàng, quản lý bán buôn, bán lẻ. 

- Đẩy mạnh hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp khác, các thành phần kinh 

tế khác theo các mô hình, tổ chức mà pháp luật cho phép. 

+ Tận dụng triệt để các mối quan hệ với các đối tác, khách hàng tiềm năng, các 

mối quan hệ Đối ngoại của TCT để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của 

TCT. Tập trung thúc đẩy mối quan hệ hai chiều trong quan hệ hợp tác chiến lược. 

 + Tập trung đẩy mạnh các hoạt động liên kết nội bộ trong Tổng công ty, ưu tiên 

sử dụng hàng hóa, dịch vụ nội bộ giữa các Công ty thành viên, đơn vị trực thuộc Công ty 

Mẹ - Tổng công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy doanh thu bán hàng tại thị 

trường nội địa. 

3. Giải pháp đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng thương mại: 

- Củng cố và nâng cấp hệ thống hiện tại: 

 + Tiếp tục củng cố, cải tạo sửa chữa, chỉnh trang lại hệ thống hạ tầng thương mại 

sẵn có của Tổng công ty. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư các dự 

án của Tổng công ty để sớm đưa vào khai thác, sử dụng. 

+ Xây dựng và quảng bá thương hiệu, nâng cao tính chuyên nghiệp trong chuẩn 

hóa và nhận diện thương hiệu trong toàn hệ thống mạng lưới, địa điểm, trở thành hệ 

thống kinh doanh mang tính cộng đồng cao, kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh 

nghiệp với lợi ích cộng đồng.  

- Phát triển xây dựng mới, mở rộng hệ thống: 

 + Khảo sát và đề xuất Thành phố cũng như các tỉnh, thành phía Bắc tạo điều kiện 

về quỹ đất cho Tổng công ty thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng theo quy hoạch dành cho 

phát triển thương mại. 



+ Tập trung mở rộng, khai thác mạng lưới tại các Khu chung cư, khu tái định cư, 

khu đô thị mới, các trường học,…..trong nội ngoại thành Hà Nội (chú trọng phát triển 

mạnh hệ thống bán lẻ tại các huyện ngoại thành) và một số tỉnh thành phố phía Bắc. 

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN NĂM 2017 

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2017 

1 Tổng doanh thu Tỷ đồng 4.488 

2 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 32.75 

3 Nộp ngân sách Tỷ đồng 110 

4 Kim ngạch xuất khẩu  1000 USD 145.800 

 


