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Tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 
   

Kính trình: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT 

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm 5 thành viên: 

1. Ông Phan Văn Tạo Chủ tịch HĐQT 

2. Ông Lê Văn Khuê Ủy viên HĐQT 

3. Ông Nguyễn Duy Khánh Ủy viên HĐQT 

4. Ông Nguyễn Sĩ Khoa Ủy viên HĐQT 

5. Ông Nguyễn Thanh Liêm Ủy viên HĐQT 

Trong năm 2014, các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cùng Ban Giám 

đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã 

được Đại hội cổ đông thông qua. 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 

TT Ch  ti u ĐVT 
TH 

2013 

2014 So s nh     

KH TH 
TH14 

/TH13 

TH14 

/KH14 

A B C 1 2 3 4=3/1 5=3/2 

1 Doanh thu t  1.038,3 1.050 824,5 79,4 78,5 

2 Nộp ng n s ch " 25,5 25 15,2 59,7 61,0 

3 Lợi nhu n trư c thu  " 45,0 46,5 25,1 55,7 53,9 
 

 

Ch  ti u 

TH KH TH Lãi cơ bản/ Tỷ suất LN/ Tỷ suất LN/ 

2013 2014 2014 Cổ phiếu Vốn CSH Vốn ĐL 

(%) (%) (%) (VNĐ) (%) (%) 

4. Cổ tức 18 18 15 1.512 13,9 19,5 

2. Giải trình một số ch  ti u sản xuất kinh doanh 

Năm 2014, tình hình thực hiện c c chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty như 

sau: Tổng doanh thu đạt 824,5 t  đồng, chỉ bằng 79,4% so KH; Nộp ng n s ch đạt 

15,2 t  đồng, bằng 61% so KH; Lợi nhu n trư c thu  đạt 25,1 t  đồng, bằng 53,9% so 

KH. 

Hội đồng quản trị và Ban điều hành xin giải trình một số nguyên nh n sau: 

a. Tình hình chung của ngành thuốc l  trong nƣớc 
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- Năm 2014, Tình hình kinh t  th  gi i vẫn chưa h t phức tạp và khó khăn (nợ 

công cNao ở Ch u Âu chưa được giải quy t triệt để, tiềm ẩn rủi ro t c động xấy đ n sự 

ph t triển kinh t  khu vực và th  gi i); Những thị trường xuất khẩu thuốc đi u chính 

của Tổng công ty (Bắc Triều Tiên, Trung Đông …) vẫn còn nhiều bất ổn về mặt chính 

trị. Kinh t  trong nư c vẫn tiềm ẩn nguy cơ t i lạm ph t cao trong khi đó sức mua của 

người tiêu dùng vẫn chưa phục hồi. 

- Đối v i ngành thuốc l  thì gi  cả c c y u tố đầu vào vẫn ở mức cao, gi  c c loại 

v t tư đầu vào vẫn còn ti p tục bi n động theo chiều hư ng tăng (đặc biệt bắt đầu từ 

1/8/2013, gi  điện trong nư c tăng 5%) g y  p lực l n về gi  thành sản phẩm, khả 

năng cạnh tranh và mặt bằng gi  trong nư c ảnh hưởng đ n hiệu quả kinh doanh. 

- Việc triển khai Lu t Phòng, chống t c hại (“Lu t PCTHTL”) của thuốc l  ngày 

càng s u rộng, đặc biệt là c c quy định in cảnh b o sức khỏe, cấm hút thuốc l  tại nơi 

công cộng cùng v i c c quy định về kiểm so t thuốc l  có tính hiệu lực ph p lý cao và 

chặt chẽ sẽ ti p tục ảnh hưởng rất l n đ n t m lý tiêu dùng thuốc l  của người d n, làm 

giảm sức cầu thuốc l . Việc in cảnh b o sức khỏe bằng hình ảnh, đóng góp vào Quỹ 

Phòng, chống t c hại thuốc l  (“Quỹ PCTHTL”) cũng làm tăng chi phí đầu vào sản 

xuất của sản phẩm thuốc đi u. 

- Do lợi nhu n cao, tình trạng buôn l u thuốc l , buôn b n hàng giả, hàng nhái 

vẫn ti p diễn và sẽ ph t triển mạnh n u không có c c biện ph p kiểm so t chặt chẽ của 

Nhà nư c. 

- Việc ti p tục thực hiện c c cam k t của Việt nam khi gia nh p WTO và Hiệp 

định Thương mại hóa ASEAN (ATIGA), trong đó có việc mở cửa thị trường thuốc l , 

dỡ bỏ c c hàng rào cản thu  quan và phi thu  quan sẽ là một th ch thức l n đối v i sự 

tồn tại và ph t triển của ngành công nghiệp thuốc l  nội địa. 

- Chính những khó khăn trên t c động mạnh t i k t quả sản xuất kinh doanh của 

c c công ty công ty sản xuất thuốc đi u trong ngành thuốc l  nói chung và c c đơn vị 

cung cấp nguyên liệu nói riêng. 

b. Đối với Công ty 

- Do ảnh hưởng nặng nề của Lu t PCTHTL, và tình trạng buôn l u chưa thể kiểm 

so t được của nhà nư c, các công ty sản xuất thuốc l  đi u bị sụt giảm về sản lượng, 

và do đó, Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ nguyên liệu, dẫn đền 

hàng tồn kho l n. 

- Ngoài ra, việc các khách hàng này ch m thanh to n tiền hàng, dẫn đền Công ty 

phải vay nợ ng n hàng nhiều, chi phí tài chính cao, ảnh hưởng đ n k t quả kinh doanh 

của Công ty. 

- Tình hình sơ ch  t ch c ng nguyên liệu thuốc l  cạnh tranh rất gay gắt do năng 

lực ch  bi n của ngành tăng cao (xuất hiện thêm nhiều d y chuyền ch  bi n tại c c đơn 

vị địa phương) trong khi đó nguồn nguyên liệu đầu vào khan hi m. 

- Thị hi u tiêu dùng ngày càng dịch chuyển sang ph n khúc sản phẩm trung đ n 

cao cấp làm dư thừa một lượng không ít nguyên liệu nội địa cấp thấp khó tiêu thụ hoặc 

khó sử dụng tại c c đơn vị. 

c. Ch  đạo của Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị luôn chú tr ng đ n công t c quản trị, đã có những chỉ đạo kịp 

thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thể hiện trên c c mặt sau: 
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- Công tác thu hồi công nợ đầu tư vụ mùa 2013 - 2014 đã thu hồi được 100% 

tổng vốn đầu tư trong vụ. 

- Hoàn chỉnh c c thủ tục ph p lý thành l p Văn phòng đại diện Công ty tại thành 

phố Hồ Chí Minh ngày 18/12/2014. 

- Hoàn thành dự  n kho m t, đưa vào khai th c từ th ng 8/2014, bổ sung vào 

doanh số trong mảng kinh doanh kho bãi gần 1 t  đồng/th ng.  

- Trong công t c ch  bi n, Công ty luôn chủ trương đặt “Thương hiệu Hòa Việt” 

lên hàng đầu do đó việc quản lý chất lượng sản phẩm được kiểm so t chặt chẽ. 

- Công t c chăm sóc kh ch hàng đã được quan t m đúng mức, căn cứ vào ph n 

loại kh ch hàng, Công ty đã x y dựng c c hình thức chăm sóc đa dạng như tổ chức các 

đoàn thăm vi ng c c đối t c v i tần suất thích hợp, tổ chức c c buổi hội thảo, tổng k t, 

tiệc chiêu đãi... 

- Định kỳ hàng th ng Công ty thực hiện kiểm tra, rà so t sổ s ch chứng từ tại c c 

Chi nh nh, do đó luôn kiểm so t được tình hình tài chính của Công ty và các Chi 

nh nh. Điều ti t và sử dụng nguồn vốn của Công ty đúng mục đích, chặt chẽ, chủ động 

và linh h at, đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, Công ty luôn theo dõi, nắm bắt gi  cả thu mua 

nguyên liệu tại c c Chi nh nh, kịp thời điều chỉnh c c chính s ch về gi  trong thu mua. 

- Công t c đoàn thể hoạt động có hiệu quả, tạo được mối đoàn k t nội bộ tốt, 

chung sức cùng nhau vượt qua c c khó khăn để hoàn thành c c mục tiêu.  

II. CÁC CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Đ nh gi  của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban gi m đốc  

- Ban Giám đốc công ty đã tổ chức thực hiện đầy đủ và nghiêm túc những nội 

dung của Nghị quy t, quy t định của Hội đồng quản trị, triển khai đ n từng cán bộ 

quản lý, phòng ban và chi nhánh nhằm mang lại hiệu quả cao cho Công ty trong năm 

2014. 

-  Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp lu t, các quy định, quy ch  của Công ty 

trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh. 

- Chủ động trong công t c thị trường, tích cực chăm sóc kh ch hàng, n ng cao 

chất lượng sản phẩm, n ng cao uy tín của Công ty. 

- Chú tr ng việc thực hiện đào tạo nguồn nh n lực cho Công ty, thực hiện tốt 

công t c ph n phối tiền lương, tiền thưởng đảm bao thu nh p cho người lao động. 

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị 

- Hội đồng quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình tu n thủ đúng qui 

định ph p lu t, Điều lệ công ty và Nghị quy t của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng 

quản trị thông qua quy t định bằng hình thức biểu quy t tại c c cuộc h p hoặc thực 

hiện nghị quy t bằng văn bản. Hàng năm HĐQT đều b o c o tình hình hoạt động của 

công ty thông qua báo cáo hàng tháng. 

- Phối hợp chặt chẽ v i Ban kiểm so t Công ty gi m s t Công ty trong việc triển 

khai những nghị quy t đã ban hành nhằm thực hiện k  hoạch sản xuất kinh doanh đã 

được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua trên cơ sở tu n thủ điều lệ của Công ty và 

chính s ch của Nhà nư c. 

- Chỉ đạo và gi m s t Ban gi m đốc tổ chức thực hiện triển khai những nội dung 

của nghị quy t, quy t định của Hội đồng quản trị công ty đ n từng c n bộ quản lý, 
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phòng ban, đơn vị. Xem xét và quy t định phê duyệt những nội dung trong công tác 

đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.  

- HĐQT luôn theo s t hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời đưa ra 

giải ph p nhằm quản lý sản xuất tốt, ph t triển c c vùng trồng, thị trường tiêu thụ, đẩy 

mạnh xuất khẩu, kiểm so t chi phí, đảm bảo thu nh p và việc làm cho người lao động. 

a. Quản trị công ty: 

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã cho ban hành, sửa đổi c c quy định, quy 

ch , cụ thể: 

+ Quy ch  làm việc của Hội đồng quản trị; 

+ Quy ch  đối thoại nơi làm việc 

+ Quy ch  chi phí dịch vụ, hoa hồng trong giao dịch môi gi i xuất khẩu;  

+ Quy ch  liên tịch làm việc giữa Đảng ủy, HĐQT và c c tổ chức chính trị xã hội.  

- Ti p tục rà so t để ban hành: Quy ch  quản lý điều hành Công ty theo mô hình 

tổ chức m i. 

b. Công t c sản xuất kinh doanh 

- Chỉ đạo thực hiện k  hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.  

- Đề xuất k  hoạch sản xuất kinh doanh 2015 trình Đại hội đồng cổ đông. 

c. Công t c đầu tƣ 

- Chỉ đạo hoàn thành xong dự  n kho m t để đưa vào khai th c. 

- Chỉ đạo thực hiện dự  n x y dựng 8.000 – 10.000m2 kho thường để sử dụng và 

cho thuê.   

- Chỉ đạo ti n hành tu sửa và cải ti n dây chuyền thuốc lá tấm từ Chi nh nh Viện 

KTKT thuốc l  tại TP. Hồ Chí Minh. 

d. Họp và ban hành Nghị quyết 

- Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức 01 phiên h p Đại hội đồng cổ đông, 04 

phiên h p định kỳ của Hội đồng quản trị, và 02 phiên h p bất thường; ban hành 7 Nghị 

quy t, cụ thể: 

TT 
Số Nghị 

quyết 
Ngày Nội dung 

1 01/NQ-

CPHV 

 

14/1/2014 - Thông qua k t quả SXKD năm 2013 và k  hoạch SXKD năm 2014. 

- Thông qua chương trình và ph n công tổ chức Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2014. 

- Thông qua c c nội dung công việc đã giao Ban điều hành thực 

hiện, chi ti t theo biên bản h p. 

2 02/NQ-

CPHV 

 

31/3/2014 - Thông qua k t quả thực hiện k  hoạch SXKD quý 1 năm 2014, k  

hoạch SXKD Quý II năm 2014. 

- Thông qua c c nội dung sẽ thông qua tại Đại hội cổ đông thường 

niên năm 2014 

- Thông qua c c b o c o của Công ty tại Đại hội cổ đông năm 2014. 

- Thông qua phương  n ph n phối lợi nhu n và trích l p c c quỹ năm 
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TT 
Số Nghị 

quyết 
Ngày Nội dung 

2013. 

- Thông qua quy t to n chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

so t năm 2013 và đề xuất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm so t năm 2014. 

- Thông qua c c nội dung công việc đã giao Ban điều hành thực 

hiện, chi ti t theo biên bản h p. 

3 03/NQ-

CPHV 

 

25/4/2013 ĐHĐCĐ thông qua:  

- C c b o c o tổng k t của Công ty. 

- B o c o tài chính năm 2013 đã kiểm to n. 

- Số liệu ph n phối lợi nhu n 2013, trích l p c c quỹ, cổ tức 2013. 

- K  hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. 

- K  hoạch trả cổ tức năm 2014. 

- Quy t toán chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm so t năm 

2013; thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm so t năm 

2014. 

- Việc u  quyền cho Ban Kiểm so t tuyển ch n đơn vị kiểm to n b o 

c o tài chính năm 2014 cho Công ty Cổ phần Hoà Việt. 

- Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2010-

2015 đối v i Ông Trần Văn Quang. 

- K t quả bầu thay th  thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 

2010-2015. Thành viên Hội đồng quản trị thay th : Ông Nguyễn Sĩ 

Khoa. 

4 05/NQ-

CPHV 

 

23/7/2014 - Thông qua k t quả thực hiện k  hoạch SXKD Quý II năm 2014 và 

k  hoạch SXKD Quý III năm 2014. 

- Thông qua chủ trương x y dựng từ 8.000m2 đ n 10.000m2 kho 

thường. 

- Thông qua việc tổ chức K  niệm 25 năm thành l p Công ty vào 

ngày 31/7/2014. 

5 06/NQ-

CPHV 

 

12/9/2014 - Thông qua chủ trương t ch thửa đất số T00056.QSDĐ/QĐ.CT.UBT 

được UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/11/2001 có diện tích 

khoảng 5,4 ha trong tổng diện tích 21,2 ha của Công ty cổ phần Hòa 

Việt cho Công ty thuốc l  Sài Gòn làm thủ tục đăng ký quyền sử 

dụng đất theo đúng c c quy định hiện hành của Nhà nư c về quản lý 

đất đai. 

- Thông qua Chủ trương giải thể Chi nh nh Công ty cổ phần Hòa 

Việt tại An Giang 

6 07/NQ-

CPHV 

 

17/10/2014 - Thông qua k t quả thực hiện k  hoạch SXKD 9 th ng năm 2014 và 

k  hoạch SXKD Quý IV năm 2014 

- Thông qua K  hoạch triển khai vụ mùa 2014-2015. 

- Thông qua chủ trương tìm ki m thêm nguồn nguyên liệu gia công 

xuất khẩu và sản xuất xuất khẩu. 
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TT 
Số Nghị 

quyết 
Ngày Nội dung 

- Thông qua chủ trương nghiên cứu x y dựng chương trình cải ti n 

chất lượng nguyên liệu cho c c vùng trồng. 

- Thông qua việc x y dựng định biên lao động cho toàn Công ty. 

- Thông qua việc hoàn thiện c c thủ tục trong công t c bàn giao Chi 

nh nh Viện KTKT TL tại TP. Hồ Chí Minh. 

- Thông qua quỹ lương năm 2014 của Công ty, bình qu n 

6.600.000đ/người/th ng. 

- Thông qua việc: hoãn thực hiện dự  n kho thường (diện tích 8.000 

– 10.000m2) trong năm 2014. 

- Thông qua hạn mức vay vốn tại c c ng n hàng thương mại phục vụ 

sản xuất kinh doanh. 

7 08/NQ-

CPHV 

 

27/11/2014 - Thông qua việc thành l p Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh 

tại Số 10, đường Đông Hồ, phường 8, qu n T n Bình, TP. Hồ Chí 

Minh. 

- Thông qua việc Bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện – Bà  Đặng 

Thị Thu Thảo –P. Gi m đốc Công ty CP Hòa Việt. 

- Chuẩn bị tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và tham dự Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2015. 

- Tổ chức thực hiện Nghị quy t của Đại hội đồng cổ đông. 

e. Thù lao và chi phí hội họp của Hội đồng quản trị 

Tổng chi phí thù lao, hội h p của Hội đồng quản trị năm 2014 đã chi là 

535.500.000 đồng. 

III. MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015   

- T p trung nguồn lực tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên của Công 

ty Cổ phần Hòa Việt năm 2015. 

- Đề xuất v i Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ k  hoạch sản xuất kinh doanh 

năm 2015 của Công ty, cụ thể như sau: 

 Tổng doanh thu: 725.000 triệu đồng 

 Nộp ng n s ch (thu  TNDN): 3.500 triệu đồng 

 Lợi nhu n trư c thu : 22.000 triệu đồng 

- Ti p tục thực hiện t i cơ cấu tổ chức Công ty theo hư ng tinh g n, hiệu quả. 

- Theo dõi, gi m s t tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, k t quả 

hoạt động kinh doanh của Công ty.  

- Phối hợp v i Ban Gi m đốc, Ban kiểm so t để tăng cường quản lý, điều hành 

Công ty đạt hiệu quả. 

- Gi m s t và tổ chức thực hiện c c nghị quy t của Đại hội đồng cổ đông, nghị 

quy t của Hội đồng quản trị. 
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- Thực hiện đầy đủ c c quyền và nghĩa vụ kh c được quy định trong Điều lệ hoạt 

động và c c quy ch , quy định của Công ty. 

- Thực hiện b o c o định kỳ hoặc theo yêu cầu của Tổng Công ty về k t quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty. 

- Phối hợp v i c c cơ quan chức năng thực hiện t i cơ cấu Tổng công ty thuốc l  

Việt Nam theo đề  n đã được phê duyệt.  

- Định hư ng Công ty theo đúng c c mục tiêu theo định hư ng của Tổng Công 

ty, xin ý ki n Tổng Công ty về c c vấn đề như phương hư ng chi n lược, k  hoạch 

kinh doanh, chia cổ tức… 

IV. MỘT SỐ ĐỊNH HƢỚNG NHẰM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2015 

- Phối hợp v i Tổng công ty x y dựng đề  n vùng trồng để ph t triển bền vững 

sản lượng cũng như chất lượng nguyên liệu cho 10 năm t i, trong đó có sự tham gia 

của c c Công ty thuốc l  đi u, để có giải ph p đồng bộ gắn k t từ Công ty nguyên liệu 

t i Công ty thuốc đi u. Nhằm x y dựng chi n lược tổng thể ph t triển Công ty trong 

dài hạn, khẳng định vai trò chủ đạo của Công ty trong sản xuất và kinh doanh nguyên 

liệu thuốc l . 

- X y dựng lại tiêu chuẩn ph n cấp nguyên liệu vì tiêu chuẩn ph n cấp nguyên 

liệu cũ TCN 26-1-02 chưa phù hợp v i một số kh ch hàng của Công ty nguyên liệu. 

- Làm việc v i Tổng công ty ti p tục hỗ trợ, tạo điều kiện trong việc cung cấp 

nguyên liệu dài hạn giữa Công ty Cổ phần Hòa Việt v i c c công ty thuốc đi u trong 

tổ hợp. Làm cầu nối giữa c c đơn vị sản xuất và sử dụng nguyên liệu thuốc l  trong Tổ 

hợp để tạo điều kiện thực hiện định hư ng nội địa hóa nguyên liệu trong cơ cấu sử 

dụng nguyên liệu và khuy n khích sử dụng nguyên liệu trong nội bộ. 

- Tích cực triển khai c c giải ph p đã x y dựng để hoàn thành các chỉ tiêu c c k  

hoạch SXKD năm 2015.  

- Ti p tục triển khai có hiệu quả Đề  n t i cơ cấu, có phương  n sử dụng hiệu quả 

c c cơ sở v t chất đã ti p nh n từ Chi nh nh Viện KTKT thuốc l  tại TP. Hồ Chí Minh.  

- Tăng cường đầu tư những vùng nguyên liệu có chất lượng cao; nghiên cứu cải ti n 

chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, tạo ra sản phẩm có tính kh c biệt và đặc thù đ p ứng 

nhu cầu của c c đơn vị sản xuất thuốc đi u trong việc phối ch  sản phẩm thuốc đi u trung, 

cao cấp. 

- Thực hiện c c giải ph p để nâng cao chất lượng nguyên liệu thuốc l  l  và nguyên 

liệu đã qua sơ ch .  

- Ti p tục thực hành ti t kiệm chống lãng phí. Rà so t, x y dựng và ban hành đầy đủ 

các định mức chi phí, định mức kinh t  kỹ thu t nhằm giảm gi  thành sản phẩm, n ng cao 

sức cạnh tranh. Tăng cường kiểm tra, kiểm so t công nợ, chi phí và hàng tồn kho; t i cơ 

cấu nguồn vốn, n ng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

- Tăng cường phối hợp v i chính quyền địa phương và c c đơn vị thành viên Hiệp 

hội Thuốc l  Việt Nam trong đầu tư sản xuất và thu mua nguyên liệu; có phương ph p 

quản lý sản phẩm đầu tư phù hợp, cải ti n công t c giao nh n, tạo điều kiện lu n chuyển 

nhanh hàng hóa và giảm tồn kho. 
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- Quan t m chăm sóc kh ch hàng truyền thống, tích cực tìm ki m thêm kh ch hàng 

và thị trường m i; chú ý c c hoạt động xúc ti n thương mại, n ng cao hình ảnh thương 

hiệu của Công ty; khai th c hiệu quả cơ sở v t chất và m y móc thi t bị. 

- Cải thiện chất lượng dịch vụ ch  bi n để thỏa mãn yêu cầu kh ch hàng và tăng sức 

cạnh tranh của Công ty.  

- Chú tr ng công t c đào tạo n ng cao chất lượng nguồn nh n lực đ p ứng yêu cầu 

SXKD; x y dựng đội ngũ lãnh đạo k  thừa, tạo điều kiện để lao động trẻ h c t p và ph t 

huy năng lực. Đảm bảo đời sống và việc làm, thực hiện tốt ch  độ, chính s ch đối v i 

người lao động. X y dựng hệ thống thang, bảng lương theo quy định m i. 

- Tích cực tham gia thực hiện chương trình “Tr ch nhiệm xã hội trong sản xuất 

thuốc l ”. Duy trì tốt mối quan hệ v i chính quyền địa phương tại trụ sở của Công ty và 

nơi có đầu tư vùng trồng. 

- Phối hợp v i c c phòng ban Tổng công ty ti p tục nghiên cứu, thực hiện phương 

 n b n b t phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Hòa Việt, đảm bảo hiệu 

quả và tu n thủ c c quy định của ph p lu t./. 

                   QUÁCH KIM ANH 


