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I. TINH HINH SÅN XUÄT KINH DOANH N�M 2021 

- N�m 2021, bên canh nhïng thun loi doanh nghiÇp còn g·p nhiêu khó 

khän, tinh hinh thê giói, khu vrc và trong nuóc diên biên khó luong; �¡i dËch 

Covid-19 tiêp tåc bùng phát manh më, vÛi biên chùng mói, tôc �Ù lây lan nhanh 

gay thiet hai rät lÛn vê nguoi, änh huóng nghiëm trong dên tinh hinh phát triên 

kinh tê - x� hÙi và doi sông cça nhân dân, công nhân, nguoi lao �Ùng trong các 

doanh nghiÇp, khu công nghiÇp. �·c biÇt tù tháng 5/2021 viÇc giän cách x� hÙi 

theo Chi thË 16 �ê phòng chông dich bÇnh t¡i nhiêu Tinh/TP phía Nam và Thành 

phô Hà NÙi dã ành huong lón tói viÇc ký kêt hop �ông mÛi và triên khai các du 

án cua Công ty. 
- Kh�c phuc nhïng khó kh�n trên, Công ty �� chç �Ùng triên khai thuc 

hien ý kiëên chi d¡o cça länh dao Cuc, các Phòng chúc n�ng trrc thuÙc Cyc, 

dông thoi có nhïng giài pháp cu the dê khäc phåc, dây nhanh tiên �Ù triên khai 

các då án, �àm bào dòng tiên, thu hôi công ng, tôi uu hóa chi phí. Qua �ó, Công 
ty hoàn thành chi tiêu kÃ hoach n�m 2021 ß múc cao nhât, tiêp tuc giï ving vi 
thê là mÙt trong nhïng doanh nghiÇp có quy mô hoat �Ùng thuÙc nhóm dâu 

trong Cuc HO8 và tëng buóc xây dung thuong hiÇu trên thË truòng. 

- Cän c Kho£n 3, �iÁu 30 NghË �inh só 47/2021/NÐ-CP ngày 01/4/2021 
cúa Chinh phù quy �Ënh vÁ trách nhiÇm cça doanh nghiÇp quôc phòng, an ninh 
công bo thông tin hàng n�m t¡i Công Thông tin doanh nghiÇp; C�n cú huóng 
dãn cça co quan d¡i diÇn chù sß hu và BÙ Kê ho¡ch �âu tu, Công ty Thäng 
Long cong bó mÙt só thông tin ngoài các Biêu mâu cça Phu lyc l t¡i bàng sô liÇu nhu 
sau 

Giá tri Noi dung công bô_ 
Vôn diêu lÇ 
Vôn chù sß hïu 
Tong täi sán 
Tong vôn �âu tu ra nuóc ngoài 
Dâu tu tài chính 

TT DVT 

Dông 
Dông 
Dong 
Dong 
Dông 
Dong 

Trieu dông 
nguoi/tháng 

269.309.000.000 

123.113.032.074 
2.223.872.976.010 3 

4 

Tông ng phäi tr� 
Múc luomg trung binh

2.100.759.943.936 
16 



II. BANG sÓ 1: MOT SÓ CHÍ TIËU VË HOAT DONG SÅN XUÁAT 
KINH DOANH CUA DOANH NGHI�P NAM 2021 

Giá tri thye 
hien cua cá 

tô hop công 
ty m� con 

(neu có)( 

TT Chi tieu DVT Ke hoach Thyc hien 

Sån phâm chù yêu 
san xuat 

Bienso xe 
Biên sô xe mô tô Biên 455.000 

Bien sô xe ô tô Bo 135.000 

Xäng dâu 
Tong doanh thu 

8.140 m 
Dông 961.979.000.000 1.153.361.981.352 

Loi nhun truóc 
Dông 17.491.000.000 16.767.622.402 

thue 

4 Loi nhuan sau thuÃ Dông 13.240.550.685 

Thue và các khoan 
5 

nop nhà nuóc Dong 12.355.000.000 13.602.879.753 

Kim ngach xuât 
6 Trieu dong nhp khâu (nêu có) 

Sàn phâm dËch vu 

cong ích (neu có) 
Tông sô lao dÙng 
Tông qu luong 

Trieu dông 

Nguoi 
Dông 
Dông 
Dong 

246 
9 47.284.413.558 

a) Quy luong qu£n lý 1.944.963.918 
b)Quy luong lao dÙng 45.339.449.640 

Chúng toi cam kêt các thông tin công bô trên �ây là dúng su tht và hoàn 
toàn chju trách nhiÇm truóc pháp lut vê nÙi dung các thông tin �ã công bô. 
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Cong thông tin DN, BÙ KH&ÐT 

(dé cong bó); 
- Công thông tin �iÇn të BCA (�e 
công hô); 

Cuc H08 (dê b/cáo); 
Website Công ty Thäng Long; 

- Luu VT, P.KH-KT. 
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