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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
NĂM 2022 

Kính thưa quý vị cổ đông Công ty, 

Trước tiên, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thuỷ Tinh Hưng Phú xin 

trân trọng chào mừng toàn thể quý vị cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2022 của Công ty. 

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy tinh Hưng Phú, xin báo cáo tới 

quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

năm 2021 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh - đâu tư của Hội đồng quản trị 

năm 2022 như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021: 

Năm 2021 tiếp tục là năm có vô vàn biến động, thách thức và khó khăn vô cùng lớn đối 

với hoạt động của công ty. 

Toàn xã hội phải đối mặt với đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi 

trường sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng. 

Do bị ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu, giá nguyên liệu tăng, nhưng giá bán sản phẩm 

tăng không bằng mức tăng của nguyên nhiên vật liệu. Công ty Sanofi đã giảm sản lượng 

do di chuyển nhà máy về quận 9. Cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp 

sản xuất ống tiêm trong nước và của nước ngoài, điều này cũng đã tác động đến sự tăng 

trưởng về doanh thu và định hướng phát triển của công ty. 

Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo toàn thể cán bộ công  

nhân viên công ty quyết tâm, phấn đấu duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

trong thời gian thành phố bị giãn cách, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội 

đồng cổ đông giao.  

- Trong năm 2021 công ty không đạt mức tăng trưởng, doanh thu năm 2021 chỉ đạt 

73% so với năm 2020 đặc biệt từ tháng 7/2021 công ty phải ngừng sản xuất tại Long Hậu 

và Quận 8 do đại dịch bùng phát dữ dội ở TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên nhờ sự nổ lực và 

quyết tâm của Hội đồng quản trị và toàn thể CB.CNV đến trung tuần tháng 8/2021 công 

ty đã phải tổ chức "làm việc 1 cung đường 2 điểm đến - 3 tại chỗ" tại quận 8. 

- Năm 2021 là năm rất khó khăn về việc làm tuy nhiên Công ty vẫn cố gắng duy trì được 

việc làm và thu nhập cho người lao động. 

- Công ty đưa ra những biện pháp để ổn định nguồn nhân lực, tái cơ cấu lao động, 

bổ nhiệm 2 phó giám đốc thay thế cho 2 phó giám đốc đã nghỉ việc và tổ chức sắp xếp 

sản xuất cho hợp lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng năng suất lao động. 
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- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ để xem xét đánh giá việc 

thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời các hoạt động 

liên quan lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đầu tư phù hợp với các quy định, quy chế 

hiện hành của Công ty và pháp luật. 

 - Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh 

doanh sao cho phù hợp với tình hình cụ thể, trong bối cảnh của dịch bệnh, đồng thời ổn 

định tư tưởng cho cán bộ công nhân viên, 

- Triển khai đề án cải tiến sắp xếp lại quy trình sản xuất để tăng hiệu quả sử dụng 

cho thiết bị, tiết kiệm trong sản xuất và giảm chi phí. 

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022: 

HĐQT tiếp tục nhận thấy năm 2022 là một năm còn có rất nhiều nguy cơ và rủi ro bất 

ngờ từ các biến động thị trường và kinh tế thế giới. Đặc biệt còn có ảnh hưởng của dịch bệnh và 

chiến tranh. 

Do vậy, năm 2022 vẫn còn những thách thức và đầy khó khăn thị trường cạnh 

tranh cao, giá cả đầu vào tăng liên tục như gas, tube, xăng, dầu… nhưng HĐQT sẽ tập 

trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của công ty như sau: 

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu thực hiện các chỉ 

tiêu cơ bản của công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo hoàn 

thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; 

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, quy định của Công ty 

đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và đầu tư trong giai đoạn mới; 

- Thay đổi cách quản lý trong sản xuất, sắp xếp lao động hợp lý, áp dụng những 

tiến bộ về kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động và giảm 

chi phí sản xuất để cạnh tranh; 

- Phát triển thị trường kinh doanh nhất là sản phẩm chai; 

- Về kinh doanh đáp ứng kịp thời, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, quản lý 

tốt công nợ và chống lãng phí trong mọi hoạt động của Công ty. 

III. KẾT LUẬN: 

Với định hướng trên, năm 2022 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo và tăng 

cường giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty để đạt kết quả sản xuất kinh doanh và 

đầu tư tốt nhất.  

Rất mong được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông. 

 

 
 


