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BÁO CÁO 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD, PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2018 

VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 5 NĂM 2018 - 2023 

  

 Kính thưa:    

  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CP SIVICO 

 

 Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. 

 Căn cứ vào năng lực sản xuất cũng như nghiên cứu thị trường năm 2018 sẽ 

là năm có dấu hiệu khởi sắc. HĐQT Công ty đã họp xem xét việc thực hiện kế hoạch 

2017 và  xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018. 

  Bản kế hoạch này đã được HĐQT phân tích nhu cầu thị trường và năng lực 

sản xuất của Công ty đã được đầu tư trong năm 2017 và dự kiến đầu tư mới trong 

năm 2018 và các năm tiếp theo. Trên cơ sở đó HĐQT đã thống nhất đề nghị Đại hội 

cổ đông thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư  năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản sau: 

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Thực hiện 

2017 

Kế hoạch 

2018 

Tỷ lệ 
KH18/TH17 

1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ     

   - Sơn nhiệt dẻo phản quang Tấn 7,270 8,500 117% 

   - Túi bao bì phức hợp Triệu túi 263.3 280 106% 

3. Doanh thu thuần Tỷ đồng 196,150 230,000 117% 

4. Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 36,189 35,000 97% 

5. Vốn góp cổ đông Tỷ đồng 30,123.74 30,123.74 100% 

5. Lợi tức cổ đông % 40 30 75% 

6. Nhân viên người 71 80 112% 

7. Thu nhập bình quân 1000đ 9,000 10,000 111% 

 Một số giải pháp thực hiện: 

 - Tăng cường công tác Marketing, dịch vụ kỹ thuật, phát triển thị trường xuất 

khẩu. 

 - Mở rộng thị trường bao bì màng mỏng. Ưu tiên phát triển sản phẩm yêu cầu 

chất lượng cao. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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 - Cải tiến và hoàn thiện quy trình công nghệ từng công đoạn sản xuất bao bì, 

nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ phế phẩm xuống dưới 2%. Giảm tiêu hao 

vật tư và chi phí sản xuất.  

 - Đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành cũng như kỹ năng lao động, 

tinh thần trách nhiệm cao đối với mỗi thành viên Công ty. 

 - Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV. 

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ MỞ RỘNG NĂM 2018 

 Về lâu dài cụm công nghiệp Vĩnh Niệm sẽ phải chuyển đổi và diện tích nhà 

máy tại Tràng Duệ quá chật hẹp không thể đáp ứng được cho sự phát triển của công 

ty trong thời gian tới. Do vậy HĐQT đã thông qua quyết định quyết định lấy 20.000m2 

đến 25.000m2 đất tại khu Công Nghiệp Nam Đình Vũ  để phát triển SIVICO trong giai 

đoạn 5 năm 2018-2023.  

1. ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU 

1.1. Về nhân sự 

 - Tuyển dụng bổ xung nhân sự : 02 nhân viên kỹ thuật (kỹ sư hóa tốt nghiệp 

đại học hệ chính quy); 02 nhân viên kinh doanh (cử nhân kinh tế); 04 công nhân. 

 - Đào tạo nâng cao nghiệp vụ đội ngũ quản lý. Đào tạo nâng cao tay nghề và 

đào tạo định kỳ về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ... 

1.2. Đầu tư trong năm 2018 và các năm tiếp theo trong nhiệm kỳ 5 năm 2018-

2023 

 - Phê duyệt thiết kê quy hoạch tổng thể mặt bằng, thiết kế kiến trúc, thiết kế 

chi tiết khu văn phòng, nhà xưởng và các công trình phụ trợ. 

 - Hoàn tất thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Nam 

Đình Vũ  

 - Triển khai xây dựng sau khi các thủ tục hoàn tất. 

 Khái toán dự án: 

 + Đất     : 36,400,000,000 đ 

 + Thiết kế   : 750,000,000 đ 

 + Nhà xưởng   : 12,000 m2 x 1,800.000đ/m2 =  21,600,000,000 đ 

 + Nhà văn phòng  : 1,500 m2 x 4,000,000đ/m2 = 6,000,000,000 đ 

 + Trạm điện và dây dẫn :  2,200,000.000đ 

 + Công trình phụ trợ khác : 4,000,000,000 đ 

 + Dự phòng 5%  : 1,690,000,000đ 

 + Dây chuyền thiết bị bổ sung: 25,000,000,000 đ 

 Tổng cộng   : 96,890,000,000đ  

 - Nguồn: Từ quỹ đầu tư phát triển sau khi phương án phân phối lợi nhuận 

năm tài chính 2017 được thông qua : 101,018,217,524 đ 
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2. DỰ ĐOÁN THỊ TRƯỜNG TRONG NĂM 2018 

2.1. Thuận lợi: 

 - Năm 2018 thị trường Sơn giao thông dự đoán sẽ tăng nhẹ so với năm 2017 

do có 5 dự án lớn theo tiến độ sẽ hoàn thành vào năm 2017: 120 km Cao tốc Đà 

Nẵng - Quảng Ngãi (SIVICO đã ký gói B: 60km), Cao tốc Hải Phòng - Hạ Long. Cao 

tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ mở rộng thêm mỗi bên 1 làn và thảm Nova chip toàn bộ dự 

án và sơn lại, Cầu và đường nối Cao Lãnh - Vàm Cống, cao tốc Long Thành - Bến 

Lức... 

 - Khả năng xuất khẩu sang Campuchia, Lào và Myanmar dự báo sẽ tăng 

trong năm 2018. 

 - Sẽ khai phá thêm thị trường mới là Philipin và Indonesia 

 - Nhà xưởng và thiết bị hiện đại, đồng bộ do vậy năm 2018 sẽ tập trung vào 

khai thác tốt công xuất thiết bị hiện có nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị. 

2.2. Khó khăn: 

 - Khả năng biến động tăng nguyên liệu cả mảng sơn và bao bì 

- Đồng đô la Mỹ tăng giá có thể biến động mạnh ảnh hưởng đến giá nguyên 

liệu nhập khẩu. 

2.3. Giải pháp: 

* Nhóm gải pháp về thị trường 

 - Tăng cường tiếp thị mảng duy tu bảo dưỡng và hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật. 

 - Tập trung thúc đẩy xuất khẩu sơn đi Myanmar, Lào, Campuchia và tìm kiếm 

thị trường mới 

 - Tập trung phát triển khách hàng bao bì lớn. Tập trung tiếp thị khách hàng 

bao bì cao cấp lĩnh vực bánh kẹo, chế biến thực phẩm. 

* Nhóm giải pháp về quản lý: 

 - Triển khai hiệu quả hệ thống phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp 

nhằm quản trị tất cả các khâu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.  

 - Cập nhật thông tin diễn biến thị trường nhanh nhậy để quyết định thời điểm 

cũng như lượng vật tư mua vào hợp lý nhất trước khả năng diễn biến thất thường 

của giá nguyên liệu thế giới năm 2018. 

 - Nâng cao nhận thức và áp dụng hiệu quả hệ thống TQM vào hoạt động của 

toàn công ty để từng người bằng công việc cụ thể hằng ngày góp phần sản xuất ra 

sản phẩm có chất lượng cao, tiết kiệm chí phí, bảo vệ môi trường. 

 - Rà soát định mức kỹ thuật đảm bảo các định mức ban hành phù hợp với 

từng loại sản phẩm. 

* Nhóm giải pháp tài chính 

 - Quay vòng vốn nhanh và hiệu quả. 

 - Tìm kiếm nguồn vốn vay lãi suất hợp lý. 

 III. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 5 NĂM 2018 - 2023 
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 1. Tập trung phát triển sản phẩm cốt lõi của công ty là sản phẩm sơn giao 

thông phản quang, các sản phẩm phục vụ lĩnh vực an toàn giao thông và bao bì 

nhựa cao cấp.  

 2. Đầu tư nhà máy mới tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ với diện tích mặt 

bằng 20.000m2 đến 25.000m2 theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn cao 

về bao bì thực phẩm. 

 3. Hoạch định chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty đồng bộ hoá 

các dây chuyền sản xuất đảm bảo sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện môi 

trường. Hướng tới thị trường xuất khẩu. 

 4. Nâng cao năng lực con người trực tiếp sản xuất cũng như quản lý theo 

hướng tinh gọn, áp dụng các hệ thống quản trị tiên tiến, ứng dụng có hiệu quả công 

nghệ thông tin trong mọi hoạt động của công ty. 

 5. Mục tiêu tăng trưởng bền vững bình quân trong 5 năm tới từ 15% - 

20%/năm  

 

Ngày  17  tháng  04  năm 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO 

               CHỦ TỊCH HĐQT                                                 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

              NGUYỄN VĂN VIỆN                                             HÒA QUANG THIỆP 

 

  

 


