
1  CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – TBTH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            KIÊN GIANG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       TP Rạch Giá, ngày 20 tháng 05 năm 2022 BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 PHẦN 1 : BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 I. Ñaëc ñieåm, tình hình chung : - Năm 2021 là năm gặp rất nhiều khó khăn và sự ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đối với Công ty CP Sách – Thiết bị trường học Kiên Giang (Công ty) nói riêng và các doanh nghiệp, các Ngành trong tỉnh nói chung do dịch bệnh Covid-19 mang đến, đặc biệt là từ tháng 06/2021 dịch bệnh lan rộng, phức tạp và tỉnh phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội của Chính phủ.   -  Trước những khó khăn Công ty đã tìm và đưa ra nhiều biện pháp nhằm thích ứng với tình hình thực tế trong công tác kinh doanh và phục vụ. Tuy gặp nhiều những khó khăn nhưng Công ty cũng đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan, ban ngành trong tỉnh, được sự quan tâm và tạo điều kiện trong hoạt động của Sở Giáo dục & Đào tạo. Công ty vẫn khẳng định là đơn vị hậu cần của ngành Giáo dục, đảm bảo công tác phát hành sách, cung ứng thiết bị dạy học và dụng cụ học tập trong điều kiện khó khăn, tranh thủ các chính sách, điều kiện ưu tiên để hoạt động trong các đợt dịch bệnh bùng phát. Và năm qua Ban giám đốc cũng tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Quản trị, qua đó đã giúp cho Ban Giám đốc điều hành linh hoạt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.  - Trong năm tiếp tục củng cố, xây dựng và tạo mối quan hệ tốt với NXBGD Việt Nam, nhất là NXBGD Việt Nam tại TP Cần Thơ, Công ty CP Sách & TBGD Cửu Long và các công ty đầu mối thuộc NXBGD Việt Nam nhằm thuận lợi trong công tác nhận, cung ứng sách giáo khoa, sách bổ trợ, thiết bị dạy học và sách tham khảo khác phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và chương trình mục tiêu khác của Ngành Giáo dục, năm qua công ty đã nổ lực cung ứng, đầy đủ, đồng bộ và kịp thời sách giáo khoa ra thị trường, nhất là sách giáo khoa lớp 1, 2, 6 mới theo chương trình thay sách giáo khoa, bên cạnh đó giữ mối liện hệ thường xuyên với các phòng, ban của Sở giáo dục & Đào tạo, các phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, thành phố nhằm nắm bắt thông tin trong công tác chỉ đạo chuyên môn của ngành Giáo dục, từ đó chủ động trong công tác cung ứng sách giáo khoa và thiết bị dạy học. -  Đối với khách hàng là đối tác, đại lí, các cơ sở giáo dục Công ty luôn nhận được sự ủng hộ và tin tưởng trong công tác phát hành sách và cung ứng thiết bị dạy học.   1/ Veà maët thuaän lôïi : - Ban Giám đốc có được sự quan tâm chỉ đạo và định hướng tốt của Hội đồng quản trị, sự phối hợp đồng bộ của các phòng và các Nhà Sách trong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Công tác tổ chức, phục vụ bán lẻ cơ bản ổn định, nề nếp, chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng, bộ phận và CB – CNV được phân công rõ ràng và cụ thể.  DỰ THẢO 



2  - Các Nhà sách Đông Hồ có vị trí ngay trung tâm tỉnh, huyện nên rất thuận lợi cho việc mua sắm cho khách hàng, và phụ huynh, học sinh; tập thể lao động năng động, sáng tạo, đoàn kết và nổ lực trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện hết sức khó khăn, cơ sở vật chất thường xuyên được quan tâm, đầu tư, nâng cấp, bổ sung. - Năm 2021 là năm thứ 2 thay sách giáo khoa mới đối với lớp 2 và lớp 6 theo lộ trình của Bộ giáo dục, giá sách giáo khoa mới lớp 1, 2, 6 thực hiện theo giá cạnh tranh thị trường nên giá sách có tăng so với sách hiện hành, bên cạnh đó sách giáo khoa hiện hành cũng được điều chỉnh tăng từ những năm trước, đây cũng là nguyên nhân góp phần cho Công ty hoàn thành cơ bản doanh thu và lợi nhuận của công ty trước những khó khăn do dịch bệnh.  - Trong năm qua Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác bán lẻ, khai thác tối đa thị trường tiềm năng, khai thác tốt nguồn hàng mới nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng, tại các khu dân cư, trường học ở khu vực lấn biển, phục vụ đến các trường ở các huyện, thành phố về nhu cầu  sách, văn phòng phẩm và thiết bị dạy học. Trong công tác thay sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 Công ty đã phối hợp chặt chẻ với NXBGD Việt Nam và các Công ty đầu mối thuộc NXBGD Việt Nam trong việc giới thiệu sách, tâp huấn và tiếp cận sớm các Phòng giáo dục & đào tạo, các trường học nhằm chiếm lĩnh thị trường cung ứng Sách giáo khoa mới và thiết bị dạy học. Ngoài ra Công ty tiếp tục củng cố và duy trì hệ thống bán lẻ Nhà sách Đông Hồ nhằm giữ doanh thu ổn định và phân khúc thị trường bán lẻ.  2/ Về những khó khăn: - Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn và thách thức, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong tỉnh kéo dài từ tháng 06/2021 đến tháng 12/2021, thực hiện giãn cách xã hội, hệ thống Nhà sách bán lẻ phải ngừng phục vụ, sách giáo khoa không bán lẻ được, học sinh nghỉ học và phải học online.  - Năm học 2021–2022 Sở giáo dục & Đào tạo Kiên Giang đã có công văn đề nghị NXBGD Việt Nam cho thêm 01 đơn vị phân phối sách giáo khoa mới trong tỉnh, với tỷ lệ 10% sản lượng sách giáo khoa. Và NXBGD Việt Nam đã có văn bản đồng ý ngày 20/07/2021. Sang năm học 2022-2023 Sở giáo dục & Đào tạo tiếp tục có công văn đề nghị tăng tỷ lệ từ 10% lên 20% sản lượng sách giáo khoa mới cho đơn vị này, đây là khó khăn rất lớn đối với hoạt động của Công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo trong việc cung ứng và phát hành sách giáo khoa vốn trước đây Công ty được giao nhiệm vụ 100% từ xây dựng kế hoạch đến công tác phát hành sách cho học sinh và thầy, cô - Bên cạnh đó năm 2021 là năm cuối sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 hiện hành và nhằm chuẩn bị thay sách giáo khoa 3 lớp này trong năm học 2022 – 2023. Do đó với rất nhiều những khó khăn và áp lực cho Công ty trong việc đảm bảo không thiếu sách và phải đảm bảo cân đối lượng tồn kho sách giáo khoa hợp lí. Đây là khó khăn rất lớn trong công tác lập kế hoạch và phát hành sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10. Bên cạnh đó trong lĩnh vực phát hành sách và cung ứng thiết bị dạy học đặc biệt là sổ sách quản lý nhà trường đang bị cạnh tranh từ các công ty hoạt động cùng ngành nghề trong và ngoài tỉnh. Và ngành Giáo dục đang chuyển dần sang sử dụng sổ điện tử, công tác số hóa trong quản lý giáo dục… - Sự cạnh tranh càng ngày càng gay gắt trong lĩnh vực hoat động kinh doanh phát hành sách, học phẩm và thiết bị dạy học, đòi hỏi công tác phục vụ khách hàng phải luôn được đổi mới, tận tình, chu đáo, thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng nhằm giữ khách hàng và doanh số nên các chi phí tăng và phát sinh rất nhiều việc khó khăn, phải chăm sóc khách hàng nhiều hơn đồng thời tăng chi phí phát hành. Tình trạng phát hành sách in lậu, chiết khấu cao xảy ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thường xuyên, làm ảnh hưởng đến Công ty phát hành sách chính thống và mức chiết khấu theo quy định của NXBGD Việt Nam.  



3  - Chiết khấu sách giáo khoa lớp 1,2 và 6 mới giảm từ 20% xuống còn 15%, đây là khó khăn cho công ty trong công tác phát hành sách và cạnh tranh chiết khấu với thị trường bên ngoài.  - Thực hiện các gói thầu cung ứng thiết bị, sách thư viện cho Sở giáo dục và đào tạo và các Phong giáo dục cũng hạn chế do đang trong quá trình thay đổi chương trình và sách giáo khoa mới. Việc khai thác các nguồn kinh phí mua sắm thiết bị của các trường cũng gặp không ít những khó khăn như phải qua đấu thầu, chào hàng cạnh tranh,.., phát sinh công nợ từ việc phát hành sách đến các Phòng giáo dục & Đào tạo, các Trường thu hồi chậm gây ảnh hưởng đến tình hình tài chính chung của Công ty. 3 ) Những mặt công tác làm được và thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2021:  a.) Công tác nhân sự, biên chế, tiền lương :  - Năm 2021 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tinh giảm biên chế, cơ cấu, sắp xếp lại nhân sự, tinh giảm bộ phận nhằm tăng năng sức lao động, giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động trong sản xuất kinh doanh. - Ban giám đốc tiếp tục chỉ đạo, định hướng các đơn vị Nhà sách duy trì mô hình làm việc theo nhóm, tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc. Cụ thể khoán nhân sự trên kế hoạch doanh thu được giao và thực hiện biên chế như năm trước không tăng biên chế tại các Nhà sách và Phòng kinh doanh trong năm 2021. Công tác thị trường giao cụ thể về cho các đơn vị tự khai thác, chăm sóc và quản lý thị trường để các đơn vị chủ động trong công tác khai thác doanh thu, tiếp thị và chăm sóc thị trường của đơn vị được giao.  - Tiếp tục nâng cao và tập trung cho công tác bán lẻ, đẩy mạnh công tác chăm sóc, phục vụ khách hàng. Tiếp tục tiết kiệm các chi phí, tăng cường công tác quản lý hàng hóa nhằm tránh mất mát hàng hóa nhằm đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trong tình hình khó khăn. Duy trì thời gian làm việc ½ ngày trong thời gian dịch bệnh và đảm bảo thực hiện tiền lương cơ bản cho CB- CNV toàn công ty, đồng thời tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về tiền lương cho CB- CNV của công ty được hưởng trợ cấp. Với số tiền là : 587.640.000 đồng. b.) Công tác đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và hiệu quả : - Trong năm 2021 thực hiện sửa chữa, nâng cấp mặt tiền tại Nhà sách Đông Hồ 1, giá trị hơn 200 triệu, thực hiện mua sắm thiết bị và sửa chữa nhỏ đối với Nhà sách Đông Hồ 2, tu bổ thêm quầy kệ, hệ thống máy điều hòa, chống thấm, dột, … tại các đơn vị Nhà sách. - Đặc biệt năm 2020 Công ty đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời cho Nhà sách Đông Hồ 1, Nhà sách Đông Hồ 2 và tại văn phòng Công ty. Kết quả tiết kiệm được chi phí tiền điện trong năm 2021 như sau :                                                                                               Đơn ví tính : VNĐ  Năm 2021 Năm 2020 Chênh lệch 421.582.332 821.807.484 (400.225.152)   - Đồng thời trong năm 2021, Công ty tăng thu nhập 207.276.852 đồng từ tích lũy được 106.954 kWh sản lượng điện năng lượng mặt trời bán cho Công ty Điện lực Kiên Giang.  Từ những thuận lợi và trong điều kiện hết sức khó khăn, thách thức của năm 2021 do dịch bệnh và những khó khăn khác. Ngay đầu năm Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch và các phương án, biện pháp để thực hiện, Ban giám đốc và tập thể CB-CNV công ty đã có những sự nổ lực, cố gắng vượt qua khó khăn với tinh thần trách nhiệm cao, tìm mọi phương án để phát hành sách đến tay học sinh và giáo viên, chuyển sách đến các huyện, các trường, tăng cường công tác bán lẻ tại 



4  các Nhà Sách Đông Hồ bằng cách giao sách, dụng cụ học tập đến tận nhà cho học sinh, phụ huynh, mở rộng công tác thị trường đến các phòng giáo dục & Đào tạo, các trường, bán hàng online, qua mạng xã hội,  Wedsite…nhằm cố gắng hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. Mỗi đơn vị Chi nhánh đã có những cố gắng, nổ lực để có và đạt doanh thu được giao, đẩy mạnh công tác phát hành sách giáo khoa cho đại lí trong thời gian cho phép và đồng thời phát hành qua kênh của Thầy, Cô giáo. Trước những khó khăn, hách thức của dịch bệnh Ban giám đốc đã tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, dự trữ tốt lượng hàng hóa chiến lược phục vụ mùa cao điểm, hạn chế tình trạng thiếu hụt đặc biệt là sách giáo khoa lớp 1, 2 và 6 mới và sách giáo khoa hiện hành, sách bổ trợ, tham khảo,…Thực hiện cung ứng Sách giáo khoa và sách bổ trợ ra thị trường sớm nhằm phục vụ nhu cầu mua sách sớm của học sinh ngay từ ngày hè, làm tốt công tác thị trường, tiếp thị hàng hóa đến tận trường và đến Phòng giáo dục & Đào tạo huyện, thành phố. c.) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn, tài sản của Công ty năm 2021 như sau : STT CÁC CHỈ TIÊU  TH năm 2020  KH năm 2021 đã điều chỉnh  TH năm 2021 Tỷ lệ TH 2021 so KH 2021 Tỷ lệ TH 2021 so năm 20201 Tổng doanh thu 120,917,495,024   105,100,000,000    112,843,852,794   107.37% 93.32% - Doanh thu thuần từ KD 120,427,686,270   105,000,000,000    112,606,405,938   107.24% 93.51% - Doanh thu hoạt động TC 62,048,445            50,000,000             132,828,974          265.66% 214.07% - Doanh thu khác 427,760,309          50,000,000             104,617,882          209.24% 24.46%2 Giá vốn hàng bán 97,498,517,246     87,186,500,000      93,181,679,988     106.88% 95.57%3 Tổng chi phí 19,492,855,507     15,977,402,439      17,466,061,743     109.32% 89.60% - Chi phí tài chính 569,969,217          600,000,000           311,940,531          51.99% 54.73%   Trong đó chi phí lãi vay 457,969,217          500,000,000          371,940,531          74.39% 81.22% - Chi phí bán hàng 14,698,476,171     12,502,036,000      13,350,148,732     106.78% 90.83% - Chi phí quản lý 3,959,087,268       2,875,366,439        3,803,972,480       132.30% 96.08% - Chi phí khaùc 265,322,851          -                         -                         4 Tổng lợi nhuận thực hiện 3,926,122,271       1,936,097,561        2,196,111,063       113.43% 55.94%5 Chi phí thuế thu nhập DN 425,677,071          290,414,634           207,122,178          71.32% 48.66%6 Lợi nhuận sau thuế 3,500,445,200       1,645,682,927        1,988,988,885       120.86% 56.82%7 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,354                     1,056                      1,299                     123.01% 55.18%8 Tổng quỹ tiền lương 11,201,285,790     8,820,000,000        10,004,505,954     113.43% 89.32%9 Tỷ lệ tiền lương trên thu nhập 74.61% 82.00% 82.00% 100% 110%  PHẦN 2 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022  VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN. I./ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:   1. Doanh thu vaø thu nhaäp khaùc: 127.135.000.000   2. Toång chi phí chöa tính löông:               111.702.307.692      a. Giaù voán haøng baùn 103.780.400.000      b. Chi phí baùn haøng chöa löông 5.042.687.692 



5       c. Chi phí quaûn lyù chöa löông 2.379.220.000      d. Chi phí hoaït ñoäng taøi chính + khaùc 500.000.000   3. Toång thu nhaäp chöa tính löông: 15.432.692.308   4. Toång quyõ tieàn löông: 12.037.500.000       + Ñôn giaù tieàn löông treân thu nhaäp (%) 78,00%   5. Toång thu nhaäp trước thueá: 3.395.192.308   6. Thuế TNDN (10% & 20%)   7. Phân phối thu nhập sau thuế: 509.279.308 2.885.913.000       + Thuø lao cho HÑQT  không kiêm nhiệm 132.000.000       + Trích quyõ khen thöôûng 10% 288.591.300       + Trích quyõ phuùc lôïi 3% 86.577.390       + Lôïi nhuaän coøn laïi chöa phaân phoái 2.378.744.310       + Tyû leä coå töùc treân voán ñieàu leä 10% đến 15%   6. Lao ñoäng tieàn löông:        + Lao ñoäng thöïc hieän (ngöôøi) 98       + Toång quyõ löông 12.037.500.000       + Tieàn löông bình quaân/ lao ñoäng thöïc hieän 10.235.969   7. Caùc khoaûn noäp ngaân saùch: 2.009.279.308       + Thueá giaù trò gia taêng 1.500.000.000       + Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 509.279.308 II.) NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD 2022 : 1.) Về nhân sự, tiền lương, các chế độ khác:   - Nhằm ổn định công tác tổ chức nhân sự và biên chế trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Năm 2021 Ban giám đốc tiếp tục duy trì kế hoạch khoán biên chế trên doanh thu được giao cho từng đơn vị, tính toán, cân đối trên năng suất lao động bình quân, bố trí sắp xếp nhân sự ở các bộ phận hợp lí, tiếp tục áp dụng quy chế trả lương theo chức vụ, vị trí công tác và các chế độ, chính sách và chi phí khác. Tinh giảm các bộ phận nhằm phát huy hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và sử dụng hợp lí tài sản, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng và ổn định. - Ban hành quy chế làm việc mới tại các đơn vị chi nhánh và các Phòng chức năng, quy định nguyên tắc làm việc, đặc biệt là trưởng, phó các đơn vị chi nhánh, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát quy trình làm việc, hàng hóa tồn kho, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tài sản… - Thực hiện điều chuyển nhân sự hợp lí trong toàn hệ thống nhằm tạo động lực phát triển, phát huy nhân tố tích cực và đào tạo, phát triển nhân sự. Thay đổi phương cách trong tuyển dụng nhân sự: đảm bảo nhân sự được tuyển dụng có đủ trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu thực tế. tiếp tục rà soát phân công, phân nhiệm chức năng và nhiệm vụ của Phòng chứa năng và các Nhà sách. Tại các Nhà sách phân công việc rõ ràng, cụ thể cho từng CB-CNV, quy chế làm việc, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên phát huy tối đa năng lực và trách nhiệm, cam kết chịu trách nhiệm trong nhiệm vụ và phát huy vai trò quyết liệt trong công tác được phân công. - Thực hiện chế độ tiền lương đúng quy định của Công ty, chế độ ưu đãi, khen thưởng, tăng lương đối với các cá nhân có hiệu quả làm việc tốt và mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty, rà soát bổ sung quy chế thi đua, khen thưởng nhằm khen thưởng, động viên kịp thời các cá nhân và tập thể có thành tích tốt trong thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.    2.) Về công tác tổ chức và kinh doanh:   



6  - Chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng nhân sự có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho các nhân viên đang thực hiện công tác liên quan đến đấu thầu, tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ hiểu biết về lĩnh vực đang phụ trách.  - Tiếp tục nâng cao phong cách bán hàng mới, mỗi CB-CNV ý thức về trách nhiệm, quan tâm, chia sẻ, quyết liệt, sáng tạo trong công việc; nâng cấp làm mới cơ sở vật chất, trang trí, bổ sung, làm mới một số quầy kệ hư hỏng, xuống cấp tại các nhà sách Đông Hồ, đặc biệt là khu vực trưng bày hàng hóa tạo nét mới lạ thu hút khách hàng khi đến mua sắm, nâng cao công tác thị trường, tiếp thị hàng hóa đến các Trường, Phòng giáo dục & đào tạo, đảm bảo giữ và phát triển tốt thị trường của Công ty đang nắm.  - Có những chương trình bán hàng theo mùa vụ, phối hợp với các nhà xuất bản bán sách đồng giá, bán sách đến trường, có chương trình tặng sách cho nhà trường và phục vụ học sinh đọc sách miễn phí nhằm thu hút khách hàng, phát triển bộ phận bán hàng online trên các nền tảng chuyên nghiệp.  - Tăng cường công tác quản lý chi phí, thực hiện tiết kiệm, tiếp tục thực hiện kế hoạch khoán doanh thu-giá vốn-chi phí-tiền lương- hàng tồn kho và thu nhập đến các đơn vị trực thuộc. Sử dụng vốn vay hợp lý và tiết kiệm chi phí lãi vay ngân hàng. - Tập trung công tác kế hoạch Sách giáo khoa, sách bổ trợ, sách tham khảo đối với sách lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Tránh tồn kho hàng hóa, chủ động phát hành sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 mới để chiếm lĩnh thị phần. Công tác kế hoạch Sách giáo khoa năm 2022 phải được đặt vào nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, đảm bảo công tác phát hành Sách giáo khoa đầy đủ, đồng bộ và kịp thời, tránh tình trạng thừa, thiếu sách giáo khoa.  - Tham mưu HĐQT những ngành nghề kinh doanh mới phụ hợp với Công ty nhằm phát triển kinh doanh. Tiếp tục mở rộng khai thác kinh doanh ở các mặt hàng mới, các loại sách tham khảo, sổ sách quản lý nhà trường ở các cấp học, bậc học, khai thác thiết bị dạy học theo sách giáo khoa mới phục vụ cho việc thay sách theo Chương trình giáo dục Phổ thông mới; tăng cường Marketing và bán hàng qua nhiều kênh: trực tiếp, website, qua mạng xã hội và nền tảng khác… - Tiếp tục củng cố, ổn định và phân lại thị trường trong hệ thống nhà sách và Phòng Kinh doanh nhằm mục đích phục vụ kịp thời đến các cơ sở giáo dục, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh tránh tình trạng chậm trễ, chồng chéo gây ảnh hưởng đến công tác phát hành sách và thiết bị dạy học trong hệ thống.  - Từng đơn vị chi nhánh, phòng ban xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đội ngũ tiếp thị, đội ngũ bán hàng chất lượng, hiệu quả nhằm chiếm thị phần trong lĩnh vực kinh doanh và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao. Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Kính trình Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.     GIÁM ĐỐC Nơi nhận :  - TV HĐQT, Quý cổ đông. - BGĐ, các đơn vị trực thuộc. - Lưu Cty       LÂM VĂN NGUYỄN HUY 


