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BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 
(Báo cáo và trình đại hội biểu quyết thông qua) 

 

Kính thưa Đại hội ! 

Năm 2014 ngoài những ảnh hưởng của yếu tố khách quan mang lại thì thực tại Công ty 
là vấn đề chúng ta cần phải từng bước tiếp tục giải quyết triệt để .  

Sau quá trình thực hiện tái cấu trúc , đến thời điểm này chúng ta đã phần nào làm thay 
đổi bộ mặt Công ty mặc dù còn rất nhiều việc phải làm phía trước . Để có thể đứng vững và 
tiếp tục phát triển được lúc này đồng thời tạo tiền đề cho việc phát triển trong các năm tiếp 
theo, Chúng ta cần tiếp tục thực hiện những công việc sau  : 

1. Về tài chính : Tiếp tục cơ cấu lại các khoản nợ, tăng cường khả năng tài chính cho 
Công ty đặc biệt là tăng nguồn vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh; 

2. Về sản xuất : Tập trung vào sản xuất chế biến và xuất khẩu sản phẩm tôm Sú đây là 
thế mạnh sẵn có của Camimex vừa giải quyết được vấn đề năng lực thực tế sản xuất 
của Công ty ( máy móc thiết bị và nguồn lao động hiện có ) vừa tăng được giá trị xuất 
khẩu; 

3. Về nguyên liệu : Tiếp tục tăng cường tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu tôm phục vụ 
cho sản xuất tránh phụ thuộc vào nguồn cung cấp tại địa phương ; 

4. Về thị trường : Giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có, đồng thời mở rộng thị trường 
xuất khẩu qua Châu Âu đặc biệt là sản phẩm tôm Sú Sinh thái một lợi thế của 
Camimex ; 

5. Về Đầu tư : Tiếp tục thực hiện triển khai hoàn tất các dự án còn dở dang như : Đầu tư 
nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuất, phát triển mặt hàng giá trị 
gia tăng tại Xí nghiệp 4, đưa Xí nghiệp 5 ( cũ ) vào hoạt động trở lại trong lúc chờ thời 
điểm thích hợp đề đầu tư hoàn tất Xí nghiệp mới nhằm tăng năng lực sản xuất tối đa 
hóa hiệu quả đầu tư, tiếp tục đầu tư cải tạo, mở rộng vùng nuôi tôm giống sinh thái tại 
huyện Năm Căn tăng nguồn cung nguyên liệu sinh thái cho sản xuất, cải tạo vùng nuôi 
tôm tại Tỉnh Kiên Giang. 

6. Về Quản trị : Tiếp tục tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, chú trọng công tác 
đào tạo, bồi dưỡng năng lực cán bộ quản lý. Có chính sách đãi ngộ, khen thưởng cho 
cán bộ công nhân viên và thu hút nguồn nhân lực giỏi. 

1.  Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2014: 

      Với lợi thế sãn có và những hiệu quả thực tế đem lại sau quá trình thực hiện tái cấu trúc 
và xây dựng lại công ty cũng như tình hình thị trường có nhiều khả quan cho năm 2014 , 
HĐQT và Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2014 với những chỉ 
tiêu như sau :  
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- Kim ngạch xuất khẩu :     77,35 triệu USD 

- Sản lượng sản xuất   :     5.200 tấn tôm thành phẩm 

- Tổng doanh thu thuần :        1.636 tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế :             73 tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế :             59 tỷ đồng 

2.  Thị trường xuất khẩu năm 2014: 

TT Thị trường Kế hoạch năm 2014 (USD) 

1 Mỹ 25.000.000 

2 EU 30.000.000 

3 Nhật , Hàn Quốc 15.000.000 

4 Thị trường khác 7.350.000 

 Tổng cộng 77.350.000 

3.  Về kế hoạch đầu tư năm 2014. 

Tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuất tại các Xí 
Nghiệp 4 , Xí nghiệp 2 , Xí nghiệp 5 (cũ ) nhằm khai thác hiệu quả trang thiết bị sẵn có , 
nâng cao năng lực sản xuất đặc biệt là sản xuất hàng Giá trị gia tăng . 

    Kính trình Đại hội xem xét thông qua. 
   
  T/M BAN GIÁM ĐỐC  
  TỔNG GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

 
    NGUYỄN AN NINH 
 

 


