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Phần I 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 

 

1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH  

Năm 2014, Nhà nước ban hành nhiều chính sách tài chính để kiềm chế lạm phát, 

ổn định tỷ giá, giảm lãi suất ngân hàng nhằm đảm bảo nguồn vốn vay phù hợp cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh… Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức thấp, sức 

mua của đại đa số người dân suy giảm, tâm lý tiết kiệm chi tiêu được duy trì, lan rộng. 

Giá điện, nước, nhân công, vật tư, nguyên liệu đều tăng làm chi phí đầu vào của 

tất cả các ngành sản xuất đều tăng theo, để tiêu thụ được hàng hoá, các doanh nghiệp 

buộc phải giảm tỷ suất lợi nhuận. Bên cạnh đó, do đầu tư sản xuất trong lĩnh vực gieo 

trồng nguyên liệu đã nhiều năm nên cơ sở vật chất, lực lượng lao động tại các vùng 

trồng của công ty nhiều, là gánh nặng chi phí khi công ty giảm qui mô đầu tư. 

Ngành thuốc lá Việt Nam trải qua một năm với khó khăn chồng chất khi Luật 

Phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu lực thi hành. Việc trích đóng Quỹ chống thuốc lá 

lậu và đầu tư in hình ảnh cảnh báo trên bao bì mới làm tăng chi phí sản xuất, tăng giá 

thành sản phẩm, bên cạnh đó còn tác động lớn đến tâm lý người tiêu dùng. Thị phần 

chuyển dịch mạnh sang thuốc lá lậu (Jet, Hero). Sản phẩm thuốc lá nội tiêu giảm 

mạnh, lượng nguyên liệu tồn kho tại các Công ty thuốc lá nhiều nên nhu cầu mua thêm 

nguyên liệu hầu như rất ít. 

Từ khi các nhà máy sơ chế tách cọng nguyên liệu mới hoạt động, năng lực chế 

biến đã vượt gấp hơn 4 lần sản lượng nguyên liệu sử dụng trong nước. Một số đơn vị 

trước đây là khách hàng lớn của Công ty như Tổng công ty Công nghiệp Đồng Nai, 

Tổng công ty Khánh Việt không những không đưa hàng đến gia công mà còn trở thành 

đối thủ cạnh tranh, lôi kéo nhiều khách hàng truyền thống khác của Công ty. 

Nguồn nguyên liệu thuốc lá nhập khẩu từ Trung Quốc trong năm tương đối ít. Số 

lượng nhập khẩu chính ngạch, có giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu 

Trung Quốc càng ít hơn, khiến tình trạng cạnh tranh càng ngày càng gay gắt, nhiều 

nhà máy sơ chế tách cọng, trong đó có cả Hoà Việt phải nghỉ ngưng máy liên tục. 

Tình trạng nguyên liệu ùn ứ không sử dụng hoặc không tiêu thụ được khiến 

khách hàng chậm thanh toán tiền hàng, tiền công sơ chế, chiếm dụng kho chứa dẫn đến 

việc Công ty phải vay nợ ngân hàng nhiều, chi phí tài chính cao, ảnh hưởng đến kết 

quả kinh doanh của Công ty. 
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Thị hiếu tiêu dùng ngày càng dịch chuyển sang phân khúc sản phẩm trung đến 

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

khó sử dụng tại các đơn vị. Giá thành nguyên liệu ngày càng tăng do phải cộng chi phí 

vốn, chi phí bảo quản, trong khi chất lượng nguyên liệu ngày càng giảm, làm tăng rủi 

ro.  

Mặc dù ngành thuốc lá gặp rất nhiều khó khăn như trên, nhưng Tổng công ty 

luôn đóng vai trò cầu nối để hỗ trợ việc sản xuất, tiêu thụ và sử dụng nguyên liệu giữa 

các đơn vị sản xuất nguyên liệu và sản xuất thuốc lá điếu. Tổng công ty đã đưa ra 

nhiều chủ trương để duy trì ổn định các vùng trồng nguyên liệu như: Lộ trình sử dụng 

nguyên liệu thuốc lá nội địa của các Công ty Thuốc lá điếu; Chủ trương “Người 

Vinataba dùng hàng Vinataba”,.. Hàng năm tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát tình 

hình thực hiện kế hoạch đầu tư, thu mua, tiêu thụ và sử dụng nguyên liệu thuốc lá tại 

các công ty con trong tổ hợp để bảo đảm các chủ trương được thực thi. 

Các đơn vị sản xuất thuốc điếu trong Tổng công ty cũng rất cố gắng hỗ trợ với 

khả năng cho phép để giúp Công ty Hoà Việt duy trì hoạt động đầu tư tại các vùng 

trồng, chờ cơ hội để phát triển lại.  

2. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 

Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị đã cùng Lãnh đạo công ty cố gắng khắc 

phục khó khăn, tận dụng những ưu thế hiện có của Công ty để chỉ đạo thực hiện 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đạt được các kết quả sau: 

Ch   i    đ   

TH  ụ 

(2013-

2014) 

KH  ụ 

(2014-

2015) 

TH  ụ 

(2014-

2015) 

T  lệ (%) 

TH14/ 

TH13 

TH14/ 

KH14 

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

1. Diện   ch ha 3.390,4 2.485 2.249,1 66,3 90,5 

 Vàng sấy " 2.889,6 2.040 1.836,8 63,6 90,0 

 Burley " 397,5 385 352,3 88,6 91,5 

 Nâu " 103,3 60 60,0 58,3 100,0 

 

STT Ch   i    ĐVT 
TH 

2013 

Năm 2014 T  lệ (%) 

KH TH 
TH/ 

CKNT 
TH/KH 

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

2 Thu mua T n 11.640 10.902 10.508 90,3 96,4 

3 Chế  iến " 24.844 20.300 18.528 74,6 91,3 

4 Ti    hụ " 10.273 8.479 8.726 84,9 102,9 

5  Ch   i   TC         
 

  

    Doanh thu Tỷ 1.038,2 1.050 824,4 79,4 78,5 

    Nộp ngân sách " 22,8 25 15,2 66,7 60,8 

    Lợi nhuận " 45,3 46,5 25,1 55,4 53,9 
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Ch   i   

TH KH Ước TH 
Lãi cơ 

 ản/ 

T  s    

LN/ 

T  s    

LN/ 

2013 2014 2014 Cổ phiế  Vốn CSH Vốn ĐL 

(%) (%) (%) VNĐ (%) (%) 

6. Cổ tức 18 18 12 1.512 14,17 19,5 

(Số liệu đã được kiểm toán) 

Đánh giá kế  q ả sản x    kinh doanh năm 2014 

2.1. Công  ác ng y n liệ  

Vụ mùa 2014-2015, được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị, Công ty chủ 

động giảm diện tích để phù hợp hơn với tình hình tiêu thụ nguyên liệu khó khăn và 

định hướng cải thiện chất lượng. Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp để đánh giá tình 

trạng thực tế và lựa chọn các giải pháp kỹ thuật khả thi nhằm đầu tư sản xuất nguyên 

liệu có chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng.  

Kế hoạch diện tích 2.485 ha, nhưng do các chi nhánh loại bỏ các vùng trồng có 

chất lượng kém, loại các nhà cung ứng không tuân thủ tốt qui trình kỹ thuật và một số 

vùng trồng bị nguy cơ thiếu nước tưới do mùa mưa kết thúc sớm nên diện tích thực 

hiện được là 2.249,1 ha, đạt 90,5% so với kế hoạch.  

Nhìn chung, thời tiết khí hậu tương đối thuận lợi cho công tác gieo trồng và chăm 

sóc thuốc lá ngoài ruộng trồng nên đa số ruộng trồng phát triển từ khá đến tốt. Thuốc 

lá ngoài đồng biểu hiện tiềm năng cho chất lượng tốt hơn các năm trước nhờ các biện 

pháp cải tiến chất lượng được các chi nhánh kiểm soát thực hiện chặt chẽ. 

Một số diện tích ruộng trồng thuốc lá tại Tây Ninh, Gia Lai và Ninh Thuận bị 

thiệt hại do các loại bệnh virus nhưng nông dân vẫn có thu hoạch trên số cây không 

nhiễm bệnh nên Công ty không hỗ trợ thiệt hại. 

Vào các ngày 26, 27 và 28/3/2015, mưa trái mùa với vũ lượng lớn tại các Tỉnh 

Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi gây lũ lớn ngập 28,83 ha thuốc lá burley 

giai đoạn bắt đầu thu hoạch, cuốn trôi nhiều thuốc lá đang và đã phơi khô cùng nhiều 

nhà phơi của nông dân. Ước sản lượng burley thất thu hoặc giảm chất lượng do lũ là 

70 tấn.  

2.2. Công tác thu mua 

Do khả năng tiêu thụ nguyên liệu thấp nên không xảy ra tình trạng tranh mua 

nguyên liệu đầu tư vụ 2013-2014, Công ty đã thu mua được 10.508 tấn nguyên liệu các 

loại, đạt 96,4% so với KH và bằng 90,3% so với CKNT.  

2.3. Công  ác  h  hồi công nợ  

Công ty thu hồi 100% công nợ đầu tư phát sinh trong vụ mùa 2013-2014 và một 

phần số nợ vụ cũ còn tồn đọng.  

2.4. Công tác chế  iến  

Do nguồn nguyên liệu thuốc lá nhập khẩu ít hơn hàng năm và sự cạnh tranh của 

các nhà máy sơ chế tách cọng khác nên trong năm 2014 Công ty phải nghỉ ngưng việc 

thời gian dài, sản lượng sơ chế tách cọng cả năm chỉ đạt 18.453 tấn.  
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Trong năm, Công ty cũng cải tạo dây chuyền sản xuất thuốc lá tấm tiếp nhận từ 

Chi nhánh Viện Kinh tế Thuốc lá và tổ chức sản xuất được 75,2 tấn thuốc lá tấm phục 

vụ cho xuất khẩu.  

Tổng sản lượng sản xuất công nghiệp đạt 18.528 tấn. 

Tận dụng thời gian nghỉ chờ nguyên liệu, Công ty đã tổ chức bảo trì, bảo dưỡng 

máy móc thiết bị tốt nên giảm đáng kể tỷ lệ số giờ ngừng máy/số giờ hoạt động.  

Công tác kiểm tra, kiểm soát thực hiện quy trình kỹ thuật công nghệ sơ chế được 

duy trì liên tục nên năng suất sơ chế, tỉ lệ thành phẩm thu hồi, chất lượng thành phẩm 

chế biến cũng ngày càng được cải thiện tốt hơn.  

2.5. Hoạ  động kinh doanh 

Trong năm 2014 Công ty tiêu thụ 8.726 tấn nguyên liệu các loại, đạt 102, % so 

với KH và bằng 84, % so với CKNT.  

Tuy nhiên, trong sản lượng nguyên liệu tiêu thụ bao gồm cả nguyên liệu thanh lý 

và phụ phẩm với giá trị thấp nên doanh thu không đạt kế hoạch. Doanh thu bán nguyên 

liệu đạt 676 tỷ, chỉ đạt 80% so với kế hoạch. 

Do Thuốc lá nằm trong danh mục hàng hóa khi nhập khẩu vào Việt Nam phải có 

giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu nên nguồn nguyên liệu thuốc 

lá nhập khẩu trong năm ít, Công ty không tìm được nguồn hàng để kinh doanh sản 

xuất xuất khẩu (tạm nhập tái xuất), sản lượng hàng hoá gia công xuất khẩu cũng không 

nhiều. 

2.6. Công tác tài chính  

Mặc dù vốn lưu động ít nhưng Công ty đã tìm các nguồn vốn rẻ để vay và cung 

ứng đủ cho công tác đầu tư sản xuất và thu mua nguyên liệu.  

Chính sách giá mua cũng được lựa chọn phù hợp với diễn biến thị trường nguyên 

liệu. Công ty cũng chủ động xem xét giá gia công sơ chế tách cọng để cạnh tranh với 

các nhà máy khác. 

Nguồn vốn cung ứng luôn được kiểm soát về mục đích, thời gian sử dụng, thời 

gian quyết toán chặt chẽ để đạt hiệu quả sử dụng cao. 

Công ty đang thuê tư vấn xây dựng chương trình giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt 

động của Công ty và các Chi nhánh.  

2.7. Công  ác  ổ chức   

Trong năm 2014, Công ty đã đánh giá lại hiệu quả hoạt động của một số chi 

nhánh nhỏ, diện tích không đạt qui mô theo qui định của Nghị định 67. Hội đồng Quản 

trị đã thông qua việc giải thể chi nhánh An Giang.  

Hoàn tất công tác tiếp nhận Chi nhánh Công ty TNHH MTV Viện Kinh tế Kỹ 

thuật Thuốc lá tại TP. Hồ Chí theo đề án Tái cơ cấu của Tổng công ty Thuốc lá Việt 

Nam.  

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp xúc, giao dịch với khách hàng, Hội đồng 

Quản trị Công ty đã ra Quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh 

và bổ nhiệm Bà Đặng Thị Thu Thảo – Phó Giám đốc Công ty làm Trưởng Văn phòng 

đại diện. 
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2.8. Công tác đầ   ư - x y dựng cơ  ản 

Công ty đã hoàn thành công tác xây dựng, nghiệm thu và đưa vào khai thác 2 kho 

mát liên kế 12A, 12B. Hai kho này đã được khách hàng là Công ty liên doanh BAT- 

VINATABA thuê sử dụng từ tháng 8/2014 và bổ sung vào doanh số kinh doanh của 

Công ty gần 1 tỷ đồng/tháng.  

3. MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG 

3.1. Cổ  ức 

Trong năm 2014, Công ty đã chi trả cổ tức của năm 2013 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 

18%/vốn điều lệ, tương ứng với số tiền là 23.135.493.600 đồng, cụ thể như sau: 

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

- Tỷ lệ cổ tức: 18% trên mệnh giá (1.800 đồng/cổ phiếu) 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/5/2014 

- Thời gian thực hiện chi trả: 26/5/2014 

Mức cổ tức chính thức của năm 2014 sẽ được Đại hội đồng cổ đông quyết định 

tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào hôm nay (ngày 04/5/2015). 

3.2. Cơ c   cổ đông s  h   cổ phiế  Công  y 

Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại ngày 4/4/2015. 

3.2.1. Thông tin chung về cơ cấu cổ đông 

STT Cổ đông 

Tại  hời điểm 4/4/2015 

Số lượng  

Cổ đông 

Số cổ  

phần s  h   

T  lệ  

nắm gi  

I Cổ đông  rong nước 430 12.760.351 99,28 

1 Nhà nước (TCT Thuốc lá Việt Nam) 1 9.778.162 76,08 

2 
Cá nhân thành viên: 

HĐQT, BGĐ, BKS, KTT 
5 42.268 0,33 

3 Cá nhân trong Công ty 196 548.090 4,26 

4 Cá nhân ngoài Công ty 226 1.193.534 9,29 

5 Tổ chức trong nước 2 1.198.197 9,32 

II Cổ đông nước ngo i 01 92.801 0,72  

  TỔNG CỘNG 431 12.853.052 100 

3.2.2. Thông tin chi tiết về cổ đông lớn  

Danh sách cổ đông lớn (có tỷ lệ % sở hữu ≥ 5% tổng số cổ phần) 

Stt T n cổ đông Địa ch  
Số cổ phiế  

s  h   

T  lệ (%) 

s  h   

1 TCT Thuốc lá Việt Nam 
Tầng 4,  

Tòa nhà Phú Điền,  
9.778.162 76,08 
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83A Lý Thường Kiệt, 

Q.Hoàn Kiếm, TP. HN 

2 
Cty TNHH 1 TV Thuốc lá  

Sài Gòn 

Lô C45/I Đường số 7, 

KCN Vĩnh Lộc, H. 

Bình Chánh, HCM 

838.738 6,52 

 Tổng cộng  10.616.900 82,6 

3.3. Tiến độ ni m yế  cổ phiế  Công  y l n s n chứng khoán 

Hiện nay, Công ty đã phối hợp với Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt để 

đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán UPCOM, mục 

đích để tạo thuận lợi cho việc chuyển nhượng 25% phần vốn của Tổng công ty và đây 

cũng là một bước để lên sàn chứng khoán.  

 

Phần II 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 

 

1. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH NĂM 2015 

1.1. Khó khăn 

Nhận định tình hình khó khăn sẽ tiếp tục tác động đến cả ngành thuốc lá trong 

năm 2015. Vẫn chưa có giải pháp kiềm chế tình trạng thuốc lá lậu chiếm lĩnh thị 

trường, trong khi thuốc lá nội địa đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Luật Phòng chống 

tác hại Thuốc lá và các văn bản Quy phạm pháp luật khác.  

Khả năng tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá trong năm 2015 chưa có tín hiệu khởi sắc. 

Nguồn nguyên liệu thuốc lá để sơ chế tách cọng vẫn chưa có hướng mở cho niên vụ 

mới và nhu cầu nhập nguyên liệu nguyên lá để sản xuất của các nhà máy thuốc điếu 

trong nước cũng không nhiều. 

Các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất (điện, nước, vật tư, phụ liệu,...) vẫn 

đang có xu hướng tăng. Bên cạnh chi phí vốn cho nguyên liệu tồn kho cao làm gia tăng 

chi phí, giảm hiệu quả kinh doanh của đơn vị.  

Nguồn vốn hoạt động thấp làm áp lực duy trì tỷ lệ vốn vay/vốn chủ sở hữu ngày 

càng khó khăn do sản lượng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn trong vốn vay. 

1.2. Th ận lợi 

Công ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Tổng công ty trong định hướng 

phát triển lĩnh vực nguyên liệu nhằm gia tăng mức độ đáp ứng của nguyên liệu 

thuốc lá nội địa cho sản xuất thuốc điếu trong chiến lược ngành.  

Công ty có một số điều kiện thuận lợi có thể tận dụng để thiết kế các gói 

dịch vụ gia công tách cọng ưu đãi hơn nhằm thu hút khách hàng như nhà máy sơ 

chế tách cọng đã hoàn tất giai đoạn khấu hao tài sản, cơ sở vật chất thuận lợi cho 

việc vận chuyển và bảo quản tài sản khách hàng. 

Bên cạnh đội ngũ nhân viên kỹ thuật quản lý vùng trồng, nhân viên kỹ thuật 

công nghệ nhiều kinh nghiệm, Công ty cũng đã xây dựng hoàn chỉnh các Quy 
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trình canh tác, Qui trình kỹ thuật công nghệ và các Qui trình kiểm soát có liên 

quan khác. Định mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến quá trình sản xuất, kinh 

doanh được soát xét thường xuyên để bảo đảm sự phù hợp và càng ngày càng tiên 

tiến hơn. 

Chính sách tài chính của Nhà nước có xu thế tạo nhiều thuận lợi cho doanh 

nghiệp để có nguồn vốn ổn định và linh hoạt. 

2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2015 

Trong năm 2015, Công ty vẫn tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh 

truyền thống như: đầu tư sản xuất nguyên liệu thuốc lá, sơ chế tách cọng nguyên liệu, 

sản xuất thuốc lá tấm, một số hoạt động kinh doanh kho bãi,.. 

2.1. Kế hoạch sản x    kinh doanh năm 2015 

Căn cứ kết quả đã đạt được trong năm qua, song song với dự báo nhu cầu thị 

trường và xem xét các yếu tố thuận lợi, khó khăn trong năm 2015, Công ty xây dựng 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:  

Ch   i    đ   
KH  ụ 

(2014-2015) 
TH  ụ 

(2014-2015) 
KH  ụ 

(2015-2016) 

T  lệ (%) 
KH 15-16/ 

KH 14-15 

KH 15-16/ 

TH 14-15 

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

1. Diện   ch ha 2.485,0 2.249,1 3.180,0 128,0 141,4 

 Vàng sấy " 2.040 1.836,8 2.800,0 137,3 152,4 

 Burley " 385 352,3 300,0 77,9 85,2 

 Nâu " 60 60,0 80,0 133,3 133,3 
 

STT Ch   i    ĐVT 

Năm 2014 
KH 

2015 

T  lệ (%) 

KH 
TH KH 15/ 

 KH 14 

KH 15/  

TH 14 2014 

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

2 Thu mua T n 10.902 10.508 6.200 56,9 59,0 

    Vàng sấy " 9.700 9.346 5.255 54,2 56,2 

    Burley " 1.050 970 831 79,1 85,7 

    Nâu nicotin cao " 152 192 114 75,0 59,4 

3 Chế  iến " 20.300 18.528 13.178 64,9 71,1 

    Nguyên liệu lá " 20.000 18.453 13.000 65,0 70,4 

    Thuốc lá tấm " 300 75,2 178,0 59,3 236,7 

4 Ti    hụ " 8.479 8.726,0 6.971 82,2 79,9 

    Nội địa " 8.281 8.479 6.791 82,0 80,1 

     uất khẩu " 198 247 180,0 90,9 72,9 

5  Ch   i   TC         #DIV/0! #DIV/0! 
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STT Ch   i    ĐVT 

Năm 2014 
KH 

2015 

T  lệ (%) 

KH 
TH KH 15/ 

 KH 14 

KH 15/  

TH 14 2014 

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

    Doanh thu T  1.050 824,4 725,0 69,0 87,9 

    Nộp ngân sách " 25 15,2 3,5 14,0 23,0 

    Lợi nhuận " 46,5 25,1 22,0 47,3 87,6 

6 Cổ  ức % 18 12 12 66,7 100,0 

 

2.2. Các nhóm giải pháp nhằm  hực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 

2.2.1. Về sản xuất kinh doanh 

Phối hợp với Tổng công ty để nghiên cứu xây dựng chiến lược tổng thể phát triển 

Công ty giai đoạn 2015-2020, khẳng định vai trò chủ đạo của Công ty trong sản xuất và 

kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.  

Tích cực tìm kiếm khách hàng, đi đôi với cân nhắc khả năng tiêu thụ nguyên liệu để 

xác định qui mô đầu tư sản xuất hợp lý tại các vùng trồng, duy trì khả năng phát triển trở 

lại khi thị trường xoay chiều. 

 ác định chất lượng sản phẩm/dịch vụ là yếu tố quyết định sự phát triển của Công 

ty. Tập trung nguồn lực cho việc cải tiến kỹ thuật và công tác quản lý để hợp lý hoá sản 

xuất, giảm chi phí, nâng cao năng suất, cải thiện chất lượng. Cụ thể: 

- Về sản xuất nguyên liệu: tập trung đầu tư sản xuất các chủng loại nguyên liệu có 

hàm lượng nicotine cao theo xu hướng sử dụng hiện nay của khách hàng. Phát huy kết 

quả thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng trong năm qua, nghiên cứu hoàn thiện qui 

trình kỹ thuật canh tác. Phối hợp giải pháp kỹ thuật với việc chọn lọc nhà cung ứng, chiến 

lược giá mua để giảm tỷ lệ nguyên liệu cấp thấp.  

Sản phẩm nguyên liệu lá của Công ty được phân loại theo tiêu chuẩn phân cấp của 

ngành hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng để thuận tiện cho khách hàng trong việc phối chế. 

Trong niên vụ 2014-2015, sẽ nghiên cứu phối các mẫu nguyên liệu thành phẩm riêng của 

Công ty để chào hàng, hướng đến thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty về việc mua bán 

dạng nguyên liệu thành phẩm theo mẫu thoả thuận. 

Tạo sự phối hợp tốt giữa các đơn vị trong công ty trong công tác thu mua, phân loại 

nguyên liệu tại các chi nhánh; Kế hoạch giao nhận, chế biến và bán hàng phù hợp nhằm 

quay nhanh đồng vốn đầu tư. 

- Trong lĩnh vực sơ chế tách cọng: Tìm kiếm nguồn nguyên liệu để duy trì hoạt động 

của xí nghiệp chế biến. Ngoài các khách hàng gia công nguyên liệu trong nước, Công ty 

sẽ tích cực hơn trong việc tìm các nguồn nguyên liệu khác để kinh doanh sản xuất xuất 

khẩu hoặc gia công xuất khẩu.  

Nghiên cứu cải tiến máy móc thiết bị, nâng cao tỷ lệ thành phẩm thu hồi, chất lượng 

sản phẩm đáp ứng các thông số kỹ thuật khách hàng yêu cầu. Kiểm soát tốt tạp vật trong 

quá trình sơ chế tách cọng. Tiếp tục nghiên cứu cải thiện môi trường làm việc tại  í 

nghiệp chế biến. 
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Thiết kế các gói sản phẩm dịch vụ sơ chế tách cọng phù hợp với tình hình thực tế 

hiện nay. Dùng các thế mạnh về kho bãi, dịch vụ hỗ trợ hoặc chính sách giá ưu đãi cho 

khách hàng truyền thống, khách hàng lớn để cạnh tranh với các đối thủ.  

 Có chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp. Quan tâm đến công tác bảo quản 

nguyên liệu, thành phẩm của khách hàng. Có cảnh báo tình hình nguyên liệu gửi kho 

của khách hàng và có các khuyến cáo phù hợp. 

Tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng công ty về chủ trương “Người Vinataba dùng hàng 

Vinataba” để vận động các đơn vị trong nội bộ Tổng công ty sử dụng sản phẩm/dịch vụ 

của Công ty. Nhanh nhạy nắm bắt và vận dụng cơ hội từ sự thay đổi của các chính sách vĩ 

mô có lợi cho việc tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá để giảm hàng hoá tồn kho. 

- Sản xuất Thuốc lá tấm: Cải tiến máy móc thiết bị, qui trình công nghệ và chọn lọc 

nguyên liệu đầu vào (đây là thế mạnh của Công ty) để sản xuất ra các sản phẩm thuốc lá 

tấm có chất lượng tốt hơn, phù hợp hơn với công nghệ thuốc điếu trong nước hiện nay 

nhằm mở rộng qui mô sản xuất và thị trường tiêu thụ.  

- Xây dựng Dự án đầu tư kho mới có diện tích từ 8.000 đến 10.000 m
2
 để cho thuê. 

2.2.2. Về công tác tổ chức 

Nghiên cứu, xây dựng phương án Tái cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty để hoạt 

động hiệu quả hơn, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực và cơ sở vật chất có sẵn. Đảm bảo đời 

sống và việc làm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động.  ây dựng hệ 

thống thang, bảng lương theo quy định mới.  

Hoàn thiện Bảng tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc đưa vào áp dụng để khuyến 

khích nâng cao năng suất lao động.  

Chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 

S KD; xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế thừa, tạo điều kiện để lao động trẻ học tập và phát 

huy năng lực.  

Làm tốt công tác tư tưởng đối với người lao động trong giai đoạn khó khăn chung; 

Quan tâm, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động. 

Rà soát các quy chế đã ban hành và ban hành tiếp những quy chế còn thiếu để 

công tác quản trị doanh nghiệp được chặt chẽ hơn. 

2.2.3. Công tác tài chính 

Nghiên cứu tái cơ cấu nguồn vốn, quản lý sử dụng tốt nguồn vốn vay để cải thiện 

các chỉ số tài chính trong năm 2015.  

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công nợ, chi phí và hàng tồn kho. Hoàn thiện phần 

mềm Hệ thống quản lý doanh nghiệp từ Công ty đến các chi nhánh.  

Tiếp tục thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Rà soát, xây dựng và ban hành đầy đủ 

các định mức chi phí, định mức kinh tế kỹ thuật nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao 

sức cạnh tranh. Tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện các định mức đã ban hành.  

2.2.4. Các công tác khác 

Quan tâm chăm sóc khách hàng truyền thống, tích cực tìm kiếm thêm khách hàng và 

thị trường mới; chú ý các hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao hình ảnh thương hiệu 

của Công ty. 
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Hoàn chỉnh các thủ tục để đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường 

chứng khoán UPCOM để chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán. Phối hợp với 

các phòng ban Tổng công ty tiếp tục nghiên cứu, thực hiện phương án bán bớt phần vốn 

góp của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Hòa Việt, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các 

quy định của pháp luật. 

Hoàn thành công tác sửa chữa Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh 

để đưa vào sử dụng nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng khi đến liên hệ, giao dịch với 

Công ty. 

Thuê Tư vấn hỗ trợ thực hiện Chương trình Quản lý rủi ro, thành lập Bộ phận 

kiểm soát nội bộ.  ây dựng Văn hoá Công ty. 

Tích cực thực hiện chương trình “Trách nhiệm xã hội trong sản xuất thuốc lá”. Duy 

trì tốt mối quan hệ với chính quyền địa phương tại trụ sở của Công ty và nơi có đầu tư 

vùng trồng.  

Thường xuyên quan tâm đến công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, 

phòng chống cháy nổ, bão lụt trong toàn Công ty.  

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch, phương 

hướng nhiệm vụ năm 2015 của Công ty, Giám đốc điều hành kính trình Đại hội đồng 

cổ đông. 

 


