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BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 

& PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ 

 

Phần I: TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 

        Trong năm 2016, cùng với sự thành công của Bầu cử Quốc hội khóa XIV và 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng 

khá, bất chấp những khó khăn do hạn hán, xâm nhập mặn, sự cố môi trường biển 

miền Trung và tác động bất lợi từ kinh tế thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 

trên 6,21%, lạm phát được kiểm soát tốt, mặt bằng lãi suất đã được điều chỉnh để 

theo sát sự vận động của nền kinh tế. Các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu 

trúc nền kinh tế đã được Chính phủ triển khai đồng bộ.  

        Với khả năng nắm bắt xu hướng vận động, cơ hội phát triển của nền kinh tế, 

sự chủ động, quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành của HĐQT và Ban 

Tổng giám đốc, và với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ và nhân viên, kết thúc năm tài 

chính 2016, Công ty  đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội 

đồng Cổ đông năm 2016 đề ra, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, tạo đà cho sự 

phát triển vững chắc cho Công ty trong những năm tiếp theo. 

1. Những kết quả đã đạt đƣợc 

1. 1 Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 

a) Kết quả kinh doanh, tài sản và nguồn vốn 

Kết quả kinh doanh Năm 2015 Năm 2016 Tăng giảm 

- Tổng doanh thu 153.820.728.300 302.343.605.042 96,56% 

- Lợi nhuận trước thuế  19.532.438.040 37.587.387.720 92,44% 
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- Lợi nhuận ròng 15.157.450.961 30.067.779.124 98,37% 

- Lãi cơ bản/1 cổ phiếu 2.653 1.486 -43,09% 

- Tài sản ngắn hạn 165.611.481.258 343.239.396.316 107,25% 

- Tài sản dài hạn 73.477.038.538  205.078.575.318 179,11% 

- Nợ 145.205.075.801  120.689.517.247 -16,88% 

- Vốn chủ sở hữu 93.883.443.996 427.628.454.387 355,48% 

      Doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng tích cực hàng năm. Doanh thu và lợi 

nhuận gộp năm 2016 đạt 302,34 tỷ và 51,8 tỷ, lần lượt tăng 96,56% và 85% so với 

năm 2015. Năm 2016, lợi nhuận ròng đạt 30,07 tỷ đồng tăng 98,35% so với 2015, 

là mức tăng cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp, nguyên nhân do hoạt 

động kinh doanh khởi sắc từ tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đặc biệt là 

lĩnh vực kinh doanh thương mại thép và bất động sản. 

b, Chỉ tiêu tài chính cơ bản: 

Chỉ tiêu  

Lợi nhuận trước thuế/ Tổng doanh thu 12,43% 

Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 9,95% 

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu 7,03% 

Tổng nợ phải trả/ Tổng tài sản 22,02% 

  2. Về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu. 

2.1. Về Đầu tƣ kinh doanh bất động sản:  

         Trong lĩnh vực bất động sản, 2016 tiếp tục là một năm thắng lợi của TienBo 

Group với nhiều kết quả thành công: 

TienBo Group tập trung đầu tư vào các dự án bất động sản chung cư, có quy 

mô lớn tại những vị trí đắc địa của Thành phố Thái Nguyên. Tập đoàn không 

ngừng phát huy đẩy mạnh tiến độ thi công tại các dự án và giữ vững cam kết với 

các nhà thầu và khách hàng. Bất chấp sự suy giảm nặng nề của thị trường cũng như 

tình trạng xây dựng đình trệ, tại tất cả các thành phố, các công trường của TienBo 

Group vẫn không một ngày ngơi nghỉ. Kết quả là TienBo Group đã hoàn thành 

trước tiến độ đối với các dự án TBCO và TBCO1 đã đưa vào sử dụng 500 căn hộ 

và khởi công công trình dự án TBCO3. Với những nỗ lực không ngừng, TienBo 
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Group đã khẳng định được uy tín và vị thế dẫn đầu về phát triển bất động sản tại 

Thái nguyên. 

Tính đến 31/12/2016: 

- Bất động sản đóng góp 150,7 tỷ đồng doanh thu với hơn 200 căn hộ đựơc bán 

ra. 

- Hoàn thiện và đưa vào sử dung hai dự án TBCO và TBCO1 tổng số vốn đầu tư 

lên tới 240 tỷ đồng.  

- Hoàn thiện và đưa vào sử dụng công trình nhà máy Giàn giáo – Cốp pha, nhà 

máy cầu lông, khu vực văn phòng, nhà ăn tập thể. Công trình cao 3 tầng, diện tích 

mỗi sàn trên 1000m2. Tổng diện tích 6.500m2 với vốn đầu tư là 30 tỷ đồng. 

- Lập hồ sơ dự án Chung cư TBCO RIVERSIDE quy mô 13ha, tổng vốn đầu tư 

hơn 1700 tỷ đồng với 6 block cao từ 20-25 tầng, có sức chứa 2.000 căn hộ, và đã đi 

vào khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2016. Tòa nhà A4 cao 20 tầng đã bắt đầu 

đi vào hoàn thiện các bước cuối cùng để chuẩn bị bàn giao nhà cho các cư dân. Các 

hạng mục sân đường giao thông, công trình phụ trợ, lát vỉa hè và trồng cây xanh 

tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp xung quanh đã cơ bản hoàn thành. 

- Dự án nhà ở xã hội Tiến Bộ Phổ Yên đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê 

duyệt quy hoạch chi tiết khu nhà ở Tiến Bộ xã hội theo quyết định số 890/QĐ-

UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 27/04/2016. 

- Lập hồ sơ pháp lý và khảo sát địa hình một số dự án như: Khu dân cư An Long 

Đại Từ; Nhà ở xã hội Tiến Bộ Phượng Hoàng Bắc Giang, Dự án khu đô thị TTB 

Thọ Xương, Dự án TTB Bắc Giang. 

2.2. GIÀN GIÁO CỐP PHA VÀ KINH DOANH THƢƠNG MẠI 

Tien Bo group chọn ngành sản xuất kinh doanh Giàn giáo - Cốp pha và kinh 

doanh thương mại thép là một mắt xích trọng yếu trong hệ thống các sản phẩm gia 

tăng giá trị cho khách hàng. Tập đoàn đã thiết lập và nhanh chóng mở rộng mạng 

lưới hệ thống các của hàng bán lẻ phủ sóng trên khắp địa bàn Tỉnh Thái Nguyên.  

- Năm 2016, Nhà máy đã mở thêm được 4 cửa hàng chuyên bán sắt thép, vật 

liệu xây dựng, trưng bày sản phẩm (trong đó 3 của hàng cấp I và 1 cửa hàng cấp 

II). 

- Doanh thu năm 2016 tăng so với năm 2015 khoảng 362% 

- Mức lương trung bình trên 1 đầu người khoảng 6 triệu đồng/tháng 

- Bổ sung thêm một số máy móc phục vụ cho sản xuất. 

- Bổ sung thêm xe 1 xe cẩu 8 tấn chuyên chở thép 
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2.3. SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CẦU LÔNG 

Sản phẩm Cầu lông Tiến Bộ đã mở rộng ra khắp các của hàng và các khu vui 

chơi giải trí tại các địa bàn Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Đưa thương hiệu Cầu 

lông Tiến bộ trở thành một trong các thương hiệu được lựa chọn hàng đầu của 

người tiêu dùng.  

- Nhà máy sản xuất cầu lông đã tạo việc làm thường xuyên cho trên 30 lao động 

với thu nhập bình quân: 4.2 triệu đồng / người/tháng. 

- Trong năm 2016 thương hiệu Cầu lông TienBo đã tài trợ Cầu lông cho nhiều giải 

thi đấu trong và ngoài tỉnh, với số cầu tài trợ quy ra tiền mặt lên tới trên 200 triệu 

đồng và điển hình là một số giải đấu lớn như: 

1. Giải cầu lông Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên 2016. 

2. Giải Cầu lông cục quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên 2016. 

3. Giải Cầu lông hội khỏe phù đổng tỉnh Cao Bằng 2016. 

4. Giải Cầu lông mừng Đảng mừng xuân huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang 2016. 

5. Giải Cầu lông ngành truyền thông tỉnh Bắc Kạn 2016. 

6. Giải Cầu lông cục thống kê tỉnh Hà Giang 2016 

7. Giải thành phố Thái Nguyên Mở rộng 

8. Giải tòa án thành phố Thái Nguyên 

9. Giải phòng giáo dục huyện Đại Từ 

10. Giải cầu lông TP Cao Bằng mở rộng…. 

- Sản lượng sản xuất năm 2016: 900.000quả 

- Sản lượng sản xuất năm 2015: 700.000quả 

- Năm 2016 so với 2015 sản xuất tăng: 28,57% 

 3. Về phát triển thị trƣờng và tìm kiếm lĩnh vực kinh doanh mới. 

       Công ty sẽ ổn định tổ chức theo mô hình Công ty kinh doanh đa ngành trong 

đó tập trung vào các ngành: Xây dựng - Bất động sản, Hàng tiêu dùng trong đó có 

sản xuất Cầu Lông, Sản xuất Giàn giáo – Cốp pha, Nhà ở Chung cư làm mục tiêu 

phát triển chủ lực, ưu tiên. Đào tạo nâng cao trình độ quản lý, Cán bộ kỹ thuật 

chính, công nhân lành nghề cho toàn Công ty. Sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh 

gọn nhất, phù hợp với trình độ chuyên môn ngành nghề được đào tạo, kinh nghiệm 

làm việc, xây dựng các quy chế quản lý mới theo mô hình mà Công ty đã lựa chọn. 

        Phát huy những thành quả đã đạt được trong quá trình phát triển của doanh 

nghiệp, cùng với những kinh nghiệm lãnh đạo của đồng chí Chủ tịch Hội đồng 
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Quản trị, TTB tự tin vượt mọi thử thách mới trở thành doanh nghiệp hàng đầu của 

tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới và Doanh Nghiệp có uy tín trên lãnh thổ Việt 

Nam. 

        Bên cạnh đó, được sự ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của các cơ 

quan chính quyền Địa phương và Trung ương, TTB tin tưởng có thể vươn xa ra 

khu vực và trường quốc tế..  

        Với triết lý luôn sáng tạo, không ngừng đổi mới trong lao động của cán bộ 

công nhân viên công ty, Khoa học và công nghệ đóng vai trò hàng đầu trong lợi thế 

cạnh tranh của doanh nghiệp để vượt qua mọi khó khăn và khẳng định thương 

hiệu. 

5. Công tác nhân sự, hoạt động đoàn thể và cộng đồng 

     a. Công tác đoàn thể 

Chăm lo đời sống tinh thần, trong năm đã tổ chức cho cán bộ quản lý đi thăm 

quan và học hỏi tại Thái Lan. Tổ chức cho CBCNV  người lao động tham quan 

nghỉ mát 2 đợt tại Sầm Sơn – Thanh Hóa và Cửa Lò – Nghệ An tạo khí thế vui 

chơi bổ ích cho CBCNV. Ngoài ra còn tổ chức cho nữ công kỷ niệm ngày 8/3 và 

20/10. Tổ chức thăm hỏi đoàn viên và người lao động ốm đau, hiểu hỷ. 

      b. Đối với xã hội và cộng đồng 

Năm qua công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ luôn tham gia tích cực công tác 

xã hội, từ thiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cụ thể: trích quỹ phúc lợi, quỹ công 

đoàn và tổ chức vận động tập thể, cá nhân trong tập đoàn quyên góp, ủng hộ, xây 

dựng các quỹ làm công tác xã hội, từ thiện. Năm 2016 tổng số tiền chi ủng hộ từ 

thiện, hoạt động xã hội của Tập đoàn là 947 triệu đồng. 

Trong năm 2016, TienBo Group tự hào đã thay đổi diện mạo thành phố Thái 

Nguyên, mang lại các khu dân cư xanh – sạch – đẹp và hiện đại. TienBo Group 

cũng góp phần thổi làn gió mới vào hoạt động Bất động sản Tỉnh Thái Nguyên và 

định hình thói quen lựa chọn nhà ở chung cư của cư dân. Đây là các thành tích rất 

đáng kể trong một quãng thời gian ngắn 

Kết luận: 

      Mặc dù điều kiện môi trường kinh doanh năm 2016 chưa thực sự thuận lợi 

nhưng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tập trung chỉ đạo thường xuyên đội ngũ 

cán bộ nhân viên Công ty vượt qua khó khăn trên tinh thần chủ động, sáng tạo, 

quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Đối 

với các nhiệm vụ khác như đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải cách hoạt động 

quản lý điều hành, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, truyền thông quảng bá 
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thương  hiệu và hợp tác quốc tế ... đều đã có những bước chuyển biến quan trọng, 

góp phần vào sự thành công của Công ty năm 2016. 

Phần II : PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2017 

 1. Đánh giá tình hình:  

a. Thuận lợi 

TTB là một doanh nghiệp tư nhân có uy tín tại tỉnh Thái Nguyên, với lĩnh vực 

kinh doanh chính là sản xuất chính cung ứng Giàn giáo Cốp pha, vật liệu xây dựng. 

Sản phẩm của công ty có thương hiệu nổi tiếng và được đánh giá cao, nhiều công 

trình lớn đã sử dụng Cốp pha – Giàn giáo của công ty như: Tòa nhà Quốc Hội, 

Keangnam Hanoi, Landmark Tower, Times City Hà Nội, Sở y tế Bắc Ninh, 

Samsung Thái Nguyên… TTB hiện đã và đang sở hữu dự án Bất động sản tiềm 

năng và phù hợp với phân khúc có sức cầu tốt tại địa phương. Hai dự án TBCO, 

TBCO 1 đều nằm ở trung tâm thành phố Thái Nguyên, thuộc nhóm đối tượng cho 

vay gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng của chính phủ, qua đó tạo được sức hút lớn với 

khách hàng tại địa phương. Dự án Chung cư TBCO RIVERSIDE – Thành phố ven 

sông quy mô 13ha-tổng vốn 1.682 tỷ với 6 block cao từ 20-25 tầng, có sức chứa 

2.000 căn hộ và phức hợp các khu nhà ở liền kề- biệt thự, tòa nhà hỗn hợp, trung 

tâm thương mại, trường học, nhà trẻ v.v… đã đi vào khởi công xây dựng từ tháng 

9 năm 2016. Dự án nhà ở xã hội Tiến Bộ Phổ Yên đã được UBND tỉnh Thái 

Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết khu nhà ở Tiến Bộ xã hội theo quyết định số 

890/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 27/04/2016. Triển vọng ngành bất động 

sản đang có tín hiệu tích cực. Thị trường bất động sản đã được cải thiện, khi lượng 

thanh khoản đang tăng lên, lãi suất giảm thấp nhất trong vòng nhiều năm trở lại 

đây và nhiều chính sách hỗ trợ ngành bất động sản đang được kỳ vọng phát huy 

mạnh bắt đầu từ năm 2017. 

Tình hình kinh tế vĩ mô nói riêng và thị trường bất động sản nói chung đang có 

những chuyển biến tích cực: lạm phát đang được kiềm chế, lãi suất tín dụng giảm, 

thị trường bất động sản bắt đầu khởi sắc... Chính phủ đã và đang thực thi hàng loạt 

chính sách và biện pháp điều tiết vĩ mô quan trọng và bước đầu đã phát huy hiệu 

quả tích cực, tạo niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp. 

Đối với Công ty, năm 2017 cũng hứa hẹn nhiều thuận lợi: 

- Quy mô, lĩnh vực hoạt động, các nguồn lực tài chính và thương hiệu của Công ty 

và các đơn vị thành viên đã được khẳng định, không ngừng được mở rộng, tăng 

cường. 
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- Thị trường bất động sản đã có dấu hiệu hồi phục ở tất cả các phân khúc. Đây sẽ là 

tiền đề vô cùng thuận lợi để Công ty triển khai đón đầu sự hồi phục của thị trường 

và tạo đà bứt phá trong năm 2017. 

- Công ty  tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đối tác, bạn hàng và cơ 

quan nhà nước, sự ủng hộ của các cổ đông. 

b. Khó khăn 

Bên cạnh những thuận lợi kể trên, những khó khăn, thử thách đối với nền kinh 

tế và các doanh nghiệp trong năm 2016 được dự báo là sẽ tiếp tục có ảnh hưởng 

trong năm 2017. Đây sẽ là thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp nói chung 

và Công ty nói riêng, đòi hỏi phải có định hướng đúng đắn, xác định những nhiệm 

vụ cơ bản và đề ra những giải pháp thực hiện cụ thể. 

TTB trước đây chủ yếu tập trung vào 2 lĩnh vực: sản xuất & kinh doanh giàn 

giáo - cốp pha và kinh doanh thương mại thép. Công ty hiện tại đang  mở rộng tập 

trung sang lĩnh vực mới là Bất động sản (chiếm tới 50% Doanh thu năm 2016). 

Việc công ty chuyển sang lĩnh vực kinh doanh BĐS đòi hỏi vốn lớn và kinh 

nghiệm với thị trường mà hiện nay TTB hiện vẫn là doanh nghiệp có quy mô vốn 

khá khiêm tốn so với các doanh nghiệp cùng ngành và với lĩnh vực bất động sản 

thì TTB cũng mới bắt đầu triển khai trong 2 năm trở lại đây. 

2. Phƣơng hƣớng, mục tiêu, kế hoạch năm 2017 và giải pháp thực hiện 

       2.1 Phƣơng hƣớng 

Phương hướng của năm 2017 là tiếp tục đẩy mạnh phát triển hơn nữa về quy 

mô, lĩnh vực hoạt động, năng lực tài chính, năng lực quản trị và hiệu quả kinh 

doanh của Công ty. Thiết lập những nền tảng vững chắc để xây dựng TTB thành 

một công ty đa ngành, năng động, chuyên nghiệp và mang tầm quốc gia. 

- Các mục tiêu cơ bản 

        Để triển khai quyết liệt các dự án kinh doanh trong năm 2017. Dự kiến các 

mục tiêu kinh doanh của Công ty năm 2017 như sau: 

Chỉ tiêu Năm 2016 

Kế 

hoạch 

năm 

2017 

 % tăng giảm so 

với năm trước 
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• Doanh thu thuần ( Tỷ Vnđ) 
300,8 450 49% 

• LNST (Tỷ Vnđ) 
30,1 42 39,5% 

• Thu nhập trên một cổ phần 

(đồng/cp) 1.486 1.100 -26% 

• Cổ tức 
6.5%

 
10%

 
 

2.2 Kế hoạch thực hiện 

a. Đối với dự án TBCO – River Side: 

+ Hoàn thiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án TBCO Riverside 

+ Hoàn thiện nhà A4, bàn giao đưa vào sử dụng tháng 5/2017 với 234 căn hộ 

+ Khởi công xây dựng 3 tòa nhà A5, A6, A7 với trên 700 căn hộ 

+ Lắp dựng trạm trộn beetong công suất: 1500m2/ngày và các phương tiện xe phục 

vụ công trình 

+ Làm xong hai tuyến đường giao thông: một đường 20m chiều dài 0,6km đấu nối 

sang TBCO và tuyến đường từ dự án đấu nối ra đường Bắc Kạn một đường 30m 

chiều dài 1km 

+ Bất động sản chỉ tiêu đóng góp 400 tỷ doanh thu với hơn 500 căn hộ dự kiến bán 

ra trong năm. 

-   Tiến hành công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án NOXH Tiến Bộ Phổ Yên. 

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý và khảo sát địa hình một số dự án như: Khu dân cư An 

Long Đại Từ; Nhà ở xã hội Tiến Bộ Phượng Hoàng Bắc Giang, Dự án khu đô thị 

TTB Thọ Xương, Dự án TTB Bắc Giang. 

b. Giàn giáo cốp pha và kinh doanh thƣơng mại 

 -  Tiếp tục thiết lập và nhanh chóng mở rộng mạng lưới hệ thống các của hàng 

phân phối trên địa bàn bàn Tỉnh Thái Nguyên và cá tỉnh lân cận với các nhiệm vụ 

chính: 

- Chỉ đạo tìm hiểu thông tin và hiểu rõ về khách hàng trong hiện tại và xu hướng 

phát triển trong tương lai để từ đó có các phương thức quản lý và thúc đẩy phát 

triển kinh doanh phù hợp; 

- Chỉ đạo xây dựng và quản lý hệ thống phân phối cho các đơn vị kinh doanh. 
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- Chỉ đạo và trực tiếp tham gia việc xây dựng Kế hoạch của đơn vị hàng 

năm/hàng tháng với việc thiết lập các chương trình, kế hoạch tài chính và các yêu 

cầu tổ chức thực hiện phù hợp. 

- Định hướng kinh doanh, quản lý, khai thác và phát triển hệ thống phân phối 

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện, đánh giá hiệu quả các chính sách, sản phẩm, chương 

trình liên quan đến hoạt động kinh doanh 

-  Mở rộng thị trường kinh doanh ra các tỉnh Hà Nội, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bắc 

Giang, Quảng Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc……. 

-  Mở thêm 1 đến 2 cửa hàng ở thị trường Đại Từ, Đồng Hỷ để tăng doanh thu cho 

nhà máy. 

- Chủ động trong việc giải quyết tình huống và tham mưu ý kiến, sáng kiến cho 

lãnh đạo. 

- Đa dạng các mặt hàng kinh doanh: thép xây dựng, thép hộp, thép hình, vật tư kim 

khí phục vụ ngành xây dựng. 

       c.    SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CẦU LÔNG 

- Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm đủ tiêu chuẩn thi đấu tại các giải 

đấu lớn.   

- Tập trung bám sát thị trường, giữ vững vị trí số một về thị phần Tại Thái 

Nguyên và các tỉnh lân cận. Tích cực gia tăng mở rộng thị trường mới, đẩy mạnh 

tiêu thụ 

Chỉ tiêu đặt ra: 

 + Cầu xốp: 100 vạn quả 

 + Cầu gỗ 20 vạn quả 

- Mở rộng dây chuyền Sản Xuất Mới 

- Nghiên cứu thành công vật tư keo  

- Tăng công Xuất Qủa Cầu Gỗ  

- Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật, chất lượng cho từng người một cách 

hợp lý 

- Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào theo quy trình sản xuất, tiếp tục tìm 

kiếm nhà cung cấp vật liệu để tìm ra nguồn nguyên vật liệu đạt chất lượng tốt nhất 

Kết luận: 

        Những kết quả đạt được trong năm bản lề 2016 và những năm trước đó là 

điều kiện thuận lợi và là động lực cho Công ty phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh 
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doanh năm 2017. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh thay đổi và biến động liên 

tục, các giải pháp kinh doanh mà Công ty đưa ra cho năm 2017 tập trung hướng tới 

những mục tiêu bền vững và lâu dài nhằm củng cố và phát huy những giá trị cốt lõi 

tạo nên nền tảng nội lực vững chắc cho TienBogroup, đồng thời thích nghi với môi 

trường kinh doanh trong thời kỳ mới. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng 

tập thể cán bộ nhân viên Công ty bằng tất cả nỗ lực của mình quyết tâm thực hiện 

thành công các nhiệm vụ đề ra cho năm 2017, mang lại lợi ích cho các cổ đông và 

đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế xã hội Việt Nam. 

         Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông; 

- HĐQT, BKS ; 

- Ban TGĐ; 

- Website; 

- Lưu VT. 
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