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                                 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA       
                                          ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG 2012 
                                                       -------0o0-------- 
                                      Sóc Trăng, ngày 26 tháng 04 năm 2013 
 

                             BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ðỐC VỀ 
                KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2012 
               VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ðỘNG NĂM 2013 

 
                                      PHẦN I: KẾT QUẢ SXKD 2012 
 
Hoạt ñộng năm 2012 kết thúc với nhiều khó khăn lớn tưởng chừng không vượt 

qua ñược. Tựu chung với những nét cơ bản về thuận lợi lẫn khó khăn như sau: 
     1)Khó khăn:  
1. Khó khăn lớn nhất là tôm nuôi của Sóc Trăng nói riêng, cả nước nói chung bị 
thiệt hại hàng loạt trên diện rộng khiến lượng tôm nguyên liệu trong nước bị thiếu 
hụt trầm trọng và giá tôm nguyên liệu tăng nhanh và cao, ảnh hưởng tới hiệu quả 
sản xuất kinh doanh của công ty.  
2. Kinh tế thế giới còn khó khăn, sức tiêu dùng còn hạn chế, giá tôm thế giới luôn 
ở mức thấp khiến việc tiêu thụ càng khó khăn. Ngay từ ñầu năm giá tôm thế giới 
giảm, có cỡ tới 20%. Nguyên nhân giá tôm thế giới không cao, ngoài lý do kinh tế 
còn do nguồn cung từ một số nước tăng mạnh, nhất là Thái Lan, Ấn ðộ, Equador.. 
3. Tôm nuôi khó khăn do dịch bệnh, khiến người nuôi nóng lòng, sử dụng thuốc 
phòng trị bệnh tôm tràn lan, nhiều lô tôm có dư lượng hoá chất kháng sinh quá 
mức cho phép của thị trường nhập khẩu khiến một số lô hàng bị trả về gây thiệt hại 
cho công ty. 
      2) Thuận lợi: 
- Thị trường và khách hàng công ty ñược duy trì ở mức quan hệ luôn tốt ñẹp. 
Khách hàng lớn của công ty là những ñầu mối tiêu thụ lớn, có uy tín. 
- Tôm nuôi tại Sóc Trăng bị thiệt hại lớn, nhưng bù lại Công ty ñã tìm ñược nguồn 
tôm nguyên liệu bổ sung từ nhiều nguồn... nên ñã kịp thời góp phần tăng sản lượng 
thành phẩm chế biến lẫn tiêu thụ. 
- ðội ngũ ñiều hành lẫn công nhân có năng lực và nhiệt tình, luôn hết lòng với 
công việc dù lúc khó khăn nhất. 
- Tình hình tài chánh lành mạnh ñể công ty có thể ñược các khoản tín dụng ñủ cho 
kinh doanh cả lúc cao ñiểm mùa vụ và thực hiện sách lược kinh doanh của mình. 
      3) Về nông sản : 
          Hơn ba năm hoạt ñộng, nhà máy thực phẩm An San ñã có khách hàng và sản 
phẩm chủ lực. Doanh số và sản lượng chưa nhiều ngoài lý do kinh tế thế giới khó 
khăn, còn do giá nông sản bấp bênh và ta phải cạnh tranh với giá nông sản rẽ từ 
Trung Quốc.  Dẫu sao tới thời ñiểm này, An San ñã khá ổn ñịnh trong kinh doanh 
và từng bước có lãi, tuy chưa cao. 
     4) Sự nỗ lực của Ban ñiều hành và cộng sự: 
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          Ngay từ ñầu năm Ban lãnh ñạo ñã bắt tay ngay vào việc tìm kiếm thị trường, 
khách hàng thông qua tham dự các hội chợ thủy sản lớn trên thế giới, ñồng thời 
thường xuyên có sự thông tin với khách hàng ñể phối hợp chế biến sản phẩm mới 
nhằm tăng sức cạnh tranh của mình. Do vậy, trong năm công ty ñã chủ ñộng ñiều 
chỉnh tiêu thụ qua hệ thống khách hàng và thị trường của mình ñể tận dụng những 
ñơn hàng có giá tiêu thụ tốt.  
          Khâu nguyên liệu cũng ñược coi trọng thông qua việc hợp tác với người nuôi 
ñể nhằm tăng lượng nguyên liệu an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, tạo lòng tin với 
khách hàng và công ty chủ ñộng nguyên liệu cho chế biến. Công ty có chính sách 
giá tốt hơn với người nuôi trực tiếp bán hàng cho mình. Nhờ vậy lượng tôm mua 
trực tiếp từ ngư dân khá cao, hơn hẳn những năm trước ñó. 
          Về lao ñộng, là khó khăn chung cho ñồng bằng sông Cửu Long, khi vào vụ 
không ñủ nhân lực ñáp ứng yêu cầu sản xuất. Công ty ñã linh hoạt phải cho xe ñón 
ñưa người lao ñộng thời vụ ở tận các xã, ấp. Việc làm này làm tăng chi phí nhưng 
cũng có tác ñộng làm giảm áp lực lên nguyên liệu và sản phẩm chế biến. 
            Nhìn chung trong cả năm 2012, Ban lãnh ñạo ñã có nhiều cố gắng xoay sở 
sao sớm vượt qua khó khăn chung của ngành, khó khăn riêng của công ty. Tuy 
nhiên, kết quả hoạt ñộng chung cả năm không thể như mong muốn. Doanh số và 
lợi nhuận ñã giảm mạnh. ðiều an ủi là công ty ñã tạo nền tảng tốt cho các năm về 
sau là có thêm khách hàng tốt, tiềm năng; là có cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp, có 
lực lượng lao ñộng gắn bó hơn thông qua những chính sách công ty ñã thực hiện 
trong năm như tăng thu nhập, tăng phúc lợi, cải thiện ñiều kiện lao ñộng… 
          5) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012: 
 
  
TT Chỉ tiêu ðVT TH 2011 TH 2012 % 

01 Nguyên liệu thu mua     
  - Tôm Tấn 9.266 6.842 73,84 
  - Nông sản Tấn 1.832 1.652 90,17 

02 Mua tôm thành phẩm  Tấn 1.146 984 85,86 
03 Thành phẩm chế biến     

 - Tôm Tấn 8.247 7.181 87,07 
 - Nông sản Tấn 833 827 99,28 

04 Sản lượng tiêu thụ     
 - Tôm Tấn 7.434 6.695 90,06 
 - Nông sản Tấn 759 696 91,70 

05 Doanh số tiêu thụ Tỷ ñồng 1.918 1.549 80,76 
 - Tôm Tỷ ñồng 1.877 1.507 80,29 
 - Nông sản Tỷ ñồng 41 42 102,44 

06 Lợi nhuận trước thuế Tỷ ñồng 28,6 6 20,98 
07  Thu nhập/tháng/lao ñộng triệu ñồng 4,3 4,4 102.3 
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           Qua các số liệu cho thấy các chỉ tiêu cơ bản của kinh doanh tôm ñều không 
ñạt mức ñề ra và không bằng mức ñã thực hiện năm trước, nhất là doanh số và lợi 
nhuận. Nguyên nhân ñã nêu ở phần trên, do thiếu hụt nguyên liệu, do bất ổn của thị 
trường và nhận ñịnh trong kinh doanh của Ban lãnh ñạo còn có ñiểm chưa lường 
hết sự diễn biến quá nhanh chóng của thực tế.. 
 
                         PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ðỘNG NĂM 2013  
 

1) Tình hình chung: 
          Những năm qua là quãng thời gian khó khăn chung khá dài; ñã tạo ra bước 
sàng lọc, phân hóa của thị trường ñối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất 
khẩu cũng như trong các lĩnh vực khác. Ngày càng lúc có nhiều doanh nghiệp chế 
biến thủy sản rơi vào bế tắc, nhất là về tài chánh. Những doanh nghiệp nhỏ, vốn 
mỏng, nhân lực yếu, không có chiến lược hoạt ñộng rõ ràng gặp khó khăn trước. 
Tuy nhiên, những doanh nghiệp còn lại cũng không yên ổn gì, hàng lúc phải ñương 
ñầu với nhiều bất lợi. Ngay từ ñầu năm 2012 các yếu tố bất lợi ñã bộc lộ rõ nét, ñó 
là tôm thế giới giảm giá mạnh, nhất là cỡ tôm lớn. Trong bối cảnh lạm phát, các 
yếu tố ñầu vào ñều tăng trong khi giá bán giảm, tỉ giá bất lợi khiến nguy cơ luôn 
rình. Tình huống này ñã khiến công ty lao ñao ngay từ quý I, khi hàng tồn kho bị 
giảm giá mạnh. Thêm một thách thức vô cùng lớn lao cho hoạt ñộng chung là tình 
hình ngư dân sử dụng kháng sinh, hoá chất trong nuôi tôm sẽ là một nguy cơ, rủi ro 
cực lớn có thể  bùng phát bất kỳ lúc nào. Bước sang năm 2013, giá cả tiêu thụ có 
tăng do quy luật cung cầu, nhưng khó khăn vẫn còn ñeo ñẳng, nhất là trong lĩnh 
vực nuôi tôm. ðánh giá của các chuyên gia hàng ñầu, dịch bệnh tôm vẫn tiếp tục 
lây lan trên phạm vi toàn cầu. Ngay từ ñầu năm nay Thái Lan ñã nằm trong danh 
sách tôm nhiễm bệnh hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính (AHPNS). Hội chứng này 
vẫn ñang tồn tại trong tôm nuôi nước ta. Tuy nhiên, từ năm 2013 công ty có những 
thế mạnh ñáng nêu ra là tài chánh lớn, mạnh ñủ khả năng mở rộng hoạt ñộng theo 
yêu cầu thực tiễn; có thêm sự hỗ trợ thị trường từ công ty chủ quản và ngay ñầu 
năm, công ty có thêm tin vui là việc nuôi tôm thử nghiệm theo quy trình mới ñã có 
kết quả hết sức tốt ñẹp.... Một vấn ñề khác là ñồng yen liên tục mất giá khiến giá 
tiêu thụ ở Nhật Bản không theo kịp tình hình chung, trong khi Nhật Bản là thị 
trường tiêu thụ trọng ñiểm của công ty. 
  
2. Chương trình hành ñộng và chỉ tiêu phấn ñấu: 
Chương trình hành ñộng năm 2013 nằm trong chiến lược hoạt ñộng sắp tới ñược 
nêu ra là: Tăng cường nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước chủ ñộng tôm 
nguyên liệu sạch nhằm thu hút khách hàng, tăng sức cạnh tranh, tiết kiệm mọi 
mặt hoạt ñộng và luôn coi trọng sự ñoàn kết nội bộ. 
   Căn cứ vào chương trình hành ñộng trên cơ sở tình hình chung và năng lực nội 
tại, công ty ñề ra chỉ tiêu phấn ñấu năm 2013 như sau: 

Thành phẩm chế biến: 7.600 tấn tăng 15% so năm 2012. 
Thành phẩm tôm tiêu thụ: 7.700 tấn, tăng 15% so năm 2012. 
Thành phẩm nông sản tiêu thụ: 800 tấn, tăng 15% so năm 2012. 
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Doanh số tiêu thụ chung:  1.800 tỷ ñồng, tăng 16 % so năm 2012. 
Lợi nhuận trước thuế: ít nhất 20 tỷ ñồng. 
Cổ tức ít nhất 10% bằng tiền tùy thuộc mức lợi nhuận thu ñược. 
3) Hệ thống giải pháp: 

           3.1/ Sao Ta: 
          -  Hết sức coi trọng khâu vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ người nuôi tôm. 
Việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng nguyên liệu từ gốc sẽ làm giảm thiểu tối ña 
nguy cơ lô hàng nhiễm hay tồn dư chất cấm hoặc chất hạn chế sử dụng.  
          - Công ty sẽ thâm nhập lĩnh vực nuôi tôm trên quy mô lớn dần từng bước,  
nhằm chủ ñộng một phần nguyên liệu, nhất là nguyên liệu sạch ñể tăng sức cạnh 
tranh, thu hút thêm khách hàng. Việc nuôi tôm là một mảng chính trong hoạt ñộng 
của công ty, ngoài ý nghĩa trên sẽ trực tiếp làm tăng lợi nhuận chung. 

- Tập trung vào việc phối hợp cùng khách hàng cho mặt hàng tinh chế mới 
nhằm tăng năng lực cạnh tranh và ñồng lời. Cơ cấu lại sản phẩm theo hướng tăng 
sản phẩm giá trị gia tăng ñều ở tất cả các mặt hàng và giảm tỉ lệ sản phẩm thô. Tập 
trung chú trọng củng cố thị trường lớn là Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc nhưng 
ñồng thời quan tâm các thị trường tiềm năng như thị trường Nga, Singapore, ðài 
Loan, EU… 

- Chấn chỉnh hoạt ñộng về lề lối làm việc, cải thiện ñiều kiện làm việc người 
lao ñộng, chú trọng ñiều chỉnh tổ chức, nhân sự cho phù hợp sự chuyển biến của 
tình hình.  

- Củng cố tổ chức chế biến nhằm tăng năng suất lao ñộng sẽ tiết kiệm ñược 
nhiều chi phí phần cứng cho công ty. 

- Chú trọng huấn luyện ñội ngũ lao ñộng làm giảm hao phí nguyên liệu và 
tăng ñộ an toàn cho sản phẩm. 

- Coi trọng việc thực hành tiết kiệm mọi mặt. 
- Coi trọng yếu tố hợp tác, ñoàn kết trong nội bộ. 
- Có giải pháp thu hút người lao ñộng một cách cụ thể, rõ ràng như giảm giờ 

làm, tăng phúc lợi, cải thiện ñiều kiện lao ñộng; tới tận các ñịa phương ñể tuyên 
truyền thu hút lao ñộng thông qua các cam kết về ñiều kiện lao ñộng, thu nhập, chỗ 
ăn nghỉ… 
           3.2/ An San : 

- Tùy tình hình, sẽ ñầu tư mở rộng Nhà máy Thực phẩm An San, có trang bị 
một thiết bị cấp ñông siêu tốc ñể tăng sản lượng tôm chế biến, tăng sản lượng nước 
ñá vẩy ñủ nhu cầu lúc tôm vào vụ.  

- Tiếp tục thử nghiệm tìm hiểu lọai nông sản gieo trồng, chế biến ñạt hiệu 
quả tốt và bền vững. 

- Chú trọng nghiên cứu mặt hàng phối chế thâm nhập các hệ thống siêu thị, 
nhà hàng.  
           Tóm lại, vạn sự khởi ñầu nan, tuy chúng ta ñã và ñang trong cơn khó khăn, 
nhưng với những bản lĩnh, kinh nghiệm ñã có kết hợp với sự cố gắng không 
ngừng, chúng ta có niềm tin là chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn ñể ñứng vững 
bền trên thương trường, ñể ñạt kết quả tốt hơn nữa trong năm 2013 này và các năm 
về sau. 
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