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I. TINH HINH HOAT �ONG SÁN XUÁT KINH DOANH N�M 2021 

- Dánh giá kêt quå hoat �Ùng sån xuât kinh doanh trong n�m so vÛi kê 

hoach �ôi vÛi các chi tiêu theo Bång sô 1 

Tong doanh thu trong ho¡t �Ùng sån xuât kinh doanh cça doanh nghiÇp d¡t 

478,7 ty dông, vuot 107,9 ty �ông (tuong �uong 129%)so vÛi kê hoach. 

Trong �ó doanh thu phuc vu ngành �¡t 217,8 tý �ông, t�ng 12,4 tý �ông so 

vói n�m 2020, chiêm 45% so vÛi tông doanh thu cça Công ty n�m 2021. 

Loi nhuân cça Công ty n�m 2021 giàm 2,7 tý �ông so vói kê hoach nguyêen 

nhân là do ành huÝng n·ng nê bÝi dËch Covid-19 nên dËch vy nhà hâng va trung 

tâm tiêc cuói t¡i chi nhánh Håi Phòng doanh thu giäm hon 60% so vÛi các n�m 

truróc, trong khi �ó các chi phí cô �inh gân nhu không thay �ôi; mång �óng tàu 

phuc vy thË truòng du lËch, thË truÝng dân sinh gân nhu �óng b�ng; thårc hiÇn 

quyêt dinh di dÝi dja diêm të sô 103-105 Nguyên Tuân - Thanh Xuân - Hà NÙi 

vê khu công nghiÇp Tân Hông- B�c Ninh và sô 10 Hô Giám - �ông �a - Hà 

Noi làm phát sinh chi phí cça doanh nghiÇp; chi phí quán lý doanh nghiÇp lón 

cing ånh huong �ên loi nhuân cça Công ty. 

Thue và các khoàn �ã nÙp nhà nuóc �¡t 15,2 tý �ông, vuot 7,6 tý �ông 

turong duong 200%) so vÛi kê hoach. 
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Sô lao dÙng cing t�ng so vÛi kê ho¡ch, tính �ên n�m 2021 có tông cÙng 

375 nguoi, tông quù luong chi tr� �¡t 33,9 ty �ông, giäm 3,6 tý �ông so vói kê 

ho¡ch. So vÛi n�m 2020 tông quý luong t�ng 1,2 tý �ông. 

Thuan loi, khó kh�n cho yêu, các yêu tô ành hurong tói tinh hinh sån xuåt 

kinh doanh cça doanh nghiÇp 

Thuan loi 
Duói su länh �¡o, chi �¡o, tô chúc thåc hiÇn nghiêm, quyêt liÇt, hiÇu quá 

Chien dich tiêm chùng vaccine Covid-19 cça L�nh �ao Cyc Công nghiÇp an 

ninh, BÙ Công an kêt quå �¡t duoc là 100% cán bÙ công nhân viên nguoi lao 

dong deu drgc tiêm dây �ù, dúng h¡n và dugc �äng ký tiêm nh�c l¡i vaccine 

phòng chông Covid-19 khi có dieu kiÇn, giúp bào vÇ súc khöe cho nguòi lao 



dong, t�ng cuong khà n�ng miên dËch trong tp thê Công ty nói riêng và cÙng 

�ông nói chung. 

Cuc Cong nghiÇp an ninh kËp thÝi �ê ra các chính sách phù hãp vói tinh 

hinh chung cça dât nuóc nhu t�ng cuÝng giao nhiÇm vy, �·t hàng sän xuât ��m 

bão thu nhp cho nguroi lao �Ùng; thành lp "Tô An toàn Covid-19" t¡i các 

doanh nghiÇp thuÙc Cuc Công nghiÇp an ninh, t�ng cuÝng áp dång các biÇn 

phap phong chöng djch bÇnh Covid-19, hróng dân thrc hiÇn chi trå luong và 

giài quyêt chê �Ù chính sách cho nguÝi lao �Ùng thuÙc diÇn phài t¡m thÝi nghi 

viec, ngëng viÇc do dËch bênh Covid-19 theo quy dËnh cça BÙ Luât Lao �Ùng 

2019, Vån bàn sô 1064/BLÐTBXH-QHLÐTL ngày 25/3/2020 cça BÙ Lao �Ùng 

thuong binh và xä hÙi. Bô trí quân sô làm viÇc 50% luân phiên trong thÝi ky 

dËch bênh Covid-19 diên biên phéc tap. Thrc hiÇn ý kiên chi �¡o cça länh �¡o 
Bo vê công tác �äm bão tài chính, y tê, hu cân, ký thut s�n sång nhiÇm vu dám 

bào an ninh trt tu, phòng chông dËch Covid-19, phòng chông thiên tai, tim kiêm 

ciru nan cça lyc lugng CAND. "Chuyên huóng chiên luoc phòng, chông dich 

Covid-19" thåc hiÇn th�ng lãi "Muc tiêu kép" vra phòng chông dËch bÇnh vra 

phuc hôi, phát triên sån xuât kinh doanh cça doanh nghiÇp thông qua viÇc ban 

hành các v�n bàn thông báo, huóng dân thrc hiÇn cça Cuc H08, Ban chi �¡o 

phong chöng dËch bënh Cyc HO8, BÙ Công an dàm b£o tiên �Ù công tác, hoàn 

thành nhiÇm vu thuÝng xuyên, �Ùt xuât duoc giao trong n�m 2021. 

ViÇc huóng dân xây dåung, dËnh huóng Kê ho¡ch s£n xuât kinh doanh và 

�âu tu phát triên dinh ky hàng n�m và giai do¡n 5 n�m 2021-2025, tâm nhìn 
2030 giúp doanh nghiÇp phát huy duçc tinh thân chç �Ùng, rà soát l¡i ngành 
nghe, sån phâm theo huóng tâp trung, chuyên sâu, có trong tâm, trong �iem, iu 
tiên �âu tur sän xuât các trang thiêt bË �·c biÇt, phuong tiÇn chuyên dùng có tính 

n�ng hiÇn �ai, úng dung công nghê cao, nâng cao n�ng suât, chát lugng sån 

phâm, có loi thê c¡nh tranh. 

T�ng cuong liên doanh, liên kêt vÛi các doanh nghiÇp trong và ngoài nuóc, 
chú trong chuyên giao công nghê, phát triên doanh nghiÇp bên vïng, båo vÇ môi 
truóng gån vÛi cuÙc Cách m¡ng cong nghiÇp lân thï tu. Nhiêu giài pháp tháo go 
khó kh�n, vuóng mác hÑ tro phát triên �ã duge Chinh phú, BÙ Công an, Cyc 
Công nghiÇp an ninh dua ra nhur Chính phù �� ban hành NghË dËnh sÙ 
52/2021/NÐ-CP ngày 19/4/2021 gia h¡n thÝi h¡n nÙp thuê giá trË gia t�ng, thuÃ 
thu nhp doanh nghiÇp, thuê thu nhâp cá nhâân và tiên thuê �ât trong n�m 2021; 
hop tác vê khoa hÍc công nghÇ vÛi mÙt sô tp �oàn �a quôc gia; tham då HÙi 
nghË và Triên läm quôc phòng quôc tê nh�m tim kiêm sån phâm, dôi tác phù hop 
vói ho¡t döng sán xu�t kinh doanh cua don vi; nghiën ciu hãp tác vÛi Công ty 

cça ThÑ Nhï Ky; �Ã xuât phát triên công nghiÇp an ninh vÛi Nga.. 
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T�ng cuÝng áp dång hinh thúc �âu thâu qua m¡ng trong giai �o¡n djch 

bênh Covid có nhiêu di¿n biên khó luong. Huóng dan triên khai thåc hiÇn các 
quy dinh mÛi cça Lut �âu thâu, theo dõi, kiêm tra, �ánh giá, tông kêt tinh hinh 

hiÇn Lut �âu thâu hàng n�m, �àm bão công b�ng, công khai, minh b¡ch. 



Su doàn két, thÑng nhât trong công tác chi �¡o, dièu hành cça Ban Tong 
giám doc Công ty, su phôi hop giïa các phòng ban và chi nhánh cça Công ty, 
dÙi ngû công nhân lao �Ùng có tay nghÁ cao, có kinh nghiÇm lâu näm trong viÇêc 

xuât, gia công các sån phâm co khí chuyên düng 

*Khó kh�n 
Dot büng phát dËch Covid-19 lân thé 4 vÛi su xuât hiÇn biên thÃ mÛi có tóc 

dÙ lây lan nhanh, nguy hiêm hon, ánh huong nghiêm trong dên moi mt doi 

sông kinh té, x� hÙi vÛi míc �Ù, ph¡m vi lón hon nhiêu so vói n�m 2020. Ngoài 
ra, d¡i dich Covid-19 kéo dài cing tác �ông tiêu cuc dên ho¡t dÙng sån xuât 
kinh doanh cça doanh nghiÇp, viÇc làm và thu nhp cça ngurQi lao �Ùng, anh 

hurong tói các chuôi cung úng hàng hóa, giá mÙt sô m�t hàng nguyên vt liÇu 
t�ng cao, cuÓc phí vn chuyên t�ng m¡nh do ånh huróng cua gia xang da. 

Mt b�ng, nhà xuong, máy móc, thiêt bË sån xuât côn thô so, l¡c hu, chra 

dugc �âu tu kip thÝi do su han chê cça các quy �inh trong viÇe phe duyÇt tham 

quyên, trinh ty �âu tu, mua s�m tài sån cÑ dinh trong doanh nghiëp Cong an 
nhân dân. DÙi ngû công nhân lao �Ùng có kinh nghiÇm cüng dã lón tuôi, viÇ 
phái di chuyÁn quäng drong xa �è di làm cing ånh hurông tói ste khoe cing 
nhu hiÇu quå sån xuât, ViÇc tuyên dång lao �Ùng truc tiêp sån xuât cûng gåp 
nhieu khó kh�n do nguôn cung han chê. 

Su canh tranh giïa các doanh nghiÇp trong và ngoài ngành, täng cuÝng 
ho¡t �Ùng �âau thâu trong lya chÍn nhà thâu mua s�m hàng hóa gây khó kh�n 
trong khi các doanh nghiÇp ngoài dêu rât chuyên nghiÇp và có �âu tu chuyên 
sâu, tính canh tranh cao, yêu câu båt buÙc Công ty phài thay �ôi trong thÝi gian 
ngån, có nhïng giäi pháp thi¿t thure khai thác tot nhåt nhïng khå n�ng và nguôn 
lyuc hiên có. 

- Can cú Kho£n 3 �iÁu 30 NghË dËnh sÑ 47/2021/NÐ-CP ngày 01/4/2021 
cça Chính phç quy �Ënh chi tiêt mÙt sô diêu cça Lut Doanh nghiÇp quy �inh vë 

trach nhiem cua doanh nghiÇp quðc phòng, an ninh công bô thông tin hàng n�m 
tai Cong thông tin doanh nghiÇp. C�n cú huóng dan cça ca quan dai diÇn chù so 
hïtu và BÙ K� ho¡ch- �âu tu, Công ty TNHH MTV Nam TriÇu công bô mÙt sô 
thông tin ngoài các Biêu mâu cça Phs låc II t¡i b£ng sô liÇu sau: 

JU H 
VIE 
IEU 

Giá tr/ Noi dung 
Vôn diêu lÇ 
Vôn chù sò hïu 
Tông tài san 
Tông vôn dâu tu ra 

nuóc ngoài 
Dâu tu tài chính 

| Tông ng phái trå 
Muc luong trung binh Trieu dông/nguoi/tháng 

Don vi tính 

Ty dông 
Ty dông 

Ty dong 
Ty �ông 

303.3 

325.6 
540.3 

Ty dông 
Ty �ông 214.6 

7.5 



II. BANG sÓ 1: MOT SÓ CHI TIÊU VÉ HOAT DONG SÅN XUÁT 

KINH DOANH CjA DOANH NGHIÆP 
Giá tri thrc 
hien cüa ca 

Giá tri thrc tô hop cöng 
ty m� -

cong ty con 

(neu có) 

TT Chi tieu DVT KE hoach hiÇn 

Sån phâm chç yêu 

sån xuât 
1 

Cái 3.321 1.365 
a Tu hô so 

b SX biên sô xe mô tô 

cSX biên sô xe ô to 
d SX xuông cíu hÙ, 

ciru nan 

eDóng mói tàu xuông| Cai 

f Kinh doanh x�ng dâu | 

-X�ng 
-Dau 

2 Tông doanh thu 
3 Loi nhun truóc thuê | Ty �ông 

4 Loi nhuân sau thuê Ty dông 6,48 

1.294.496 1.520.627 

247.621 405.809 
174 

Cái 
Bo 
Cái 100 

11 16 

6.596.373 6.889.967 

Lit 4.756.047 4.955.794 
Lít 1.840.326 1.934.173 

370,8 L 478,7 
3,8 

Ty dông 
6,5 

3,7 
15,2 5 Thuê và các khoån Ty �ông 7,6 

dä nÙp Nhà nuóc 
6 Kim ngach xuât nhp Ty �ông 

|khâu (nêu có)_ 
7 Sän phâm dËch vs 

cong ích (nêu có) 

8 Tong sô lao �Ùng 
9 Tông quý luongg 
a Quy luong quån lý Ty dông 1,7 
bQuy luong lao �Ùng 

375 Nguoi 
Ty �ông 

368 

37,5 33,9 
1,5 
32,4 Ty dông 35,8 

Chúng toi cam kêt các thông tin công bô trên �ây là dúng su tht và hoànn 
toàn chËu trách nhiÇm truóc pháp lut vê nÙi dung thông tin �� công bô./. 

CHn TICH 
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Noi nhân: 
- Cong thong tin DN, BÙ KH&ÐT (de 
công bo); 
- Cong thong tin diÇn tië BCA (�ê công 
bo); 
- Cuc công nghiÇp an ninh (�ê b/cáo); 
- Luu: VT,PKHKD. 
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