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I. T!NH HINH SAN XUAT KINH DOANH VA DAu TV PHAT TRIEN NAM 2019
1. Tlnh hInh san xut kinh doanh näm 2019
Kt qua thirc hin các chi tiêu san xut kinh doanh chü yu nàm 2019 cüa T6ng cong
ty Buu din Vit Nam (Bixu din Vit Nam hotc Tong cong ty) nhi.r sau:
- T6ng doanh thu hçp nhtt Buu din Vit Nam näm 2019 dat: 25.210 t dng, tang
20,6% so vài thijc hin nàm 2018.
- Tng lqi nhun hçip nh&t sau thu& 452,4 t dng, tang 30% so vâi thirc hin näm
2018.
- Các khoàn dã np ngân sách nhà nuâc trong näm 2019: 863,3 t' dng, tang 5,4%
so vOi thirc hin näm 2018.
KIt qua kinh doanh Cong ' mc Tdng cong ty Bu'u diçn Vit Nam:
- T6ng doanh thu: 25.025 t dng, bang 98,3% so vâi k hotch B giao, tang 19,9%
so vâi thirc hin nàm 2018 trong dO:
+ Doanh thu djch vi Buu chInh chuyn phát: 8.30 1 t dng bang 74,6% so vâi k
hotch BO giao, tang 6% sovài thrc hin näm 2018.
+ Doanh thu djch v1i Tãi chmnh Bmi chInh: 3.260 t ding bang 81,5% so v6i k
hotch B giao, tang 7,6% so vói th%rc hin näm 2018.
+ Doanh thu djch vi Phân phi Truyn thông: 13.17 1 t dng vuçit 30,3% so vài
kê hotch BO giao, tang 35,7% so vâi thxc hin nam 2018.
- Tng lqi nhun sau thu& 371,3 t dng, tang 0,1% so vài k hoch Bô giao, tang
2 1,8% so vâi thirc hin näm 2018.
- T sut lqi nhuan sau thud trên v6n chü s httu thirc hin 4,54%, vtxçct 0,01% so vâi
kê hotch BO giao, tang 21,7% so vài thirc hin nam 2018.

- só np ngân sách nhâ rnxâc: 769,1 t, tang 3% so vâi thijc hin nam 2018.
KIt qua kinh doanh cOng ty con.
- Tng doanh thu: 2.040 t5' dng, tang 17% so vâi so vâi th?c hin nam 2018.
- Tng lçii nhun sau thu: 63,4 t dng, tang 14% sovOi thirc hin näm 2018.

Kt qua thirc hin san phAm cong Ich chü yu nàm 2019 nhu sau:
- San hxqng thu c bàn trong nuOc, thu c bàn quc th tü Vit Nam di các nuOc, thu
ca bàn quôc tê tir các nuâc den Vit Nam: 72,9 triu cai thu, bang 95,7% so KH giao, bang
82,6% so thirc hin näm 2018.
Trong nhüng nàm qua, san krcmg thu co bàn lien tic trong xu huàng s%lt giàm do
mt so nguyen nhân sau:
•Sit giàm thu giri cá nhân do các hInh thirc gri thông tin din ti:r thay th;
• Siit giàm thu gui tr cac cci quan, t chrc do s1 diing hInh thi.'rc giri tin qua cMg
thông tin din ti'r và thirc hin chInh phü din tir;
•Chuyn djch sang si'r dung djch v11 buu phm bào dam, chuyn phát nhanh, do các
djch vi eO th?yi gian chuyên phát nhanh và có truy tim djnh vj.
- San krqng báo Nhân Dan, Quan di Nhân dan, báo Dàng dja phuang, tp chI cong
san: 182.692.806 t/cuôn, bang 99,9% so KH giao, tang 0,2% so thirc hin 2018.
- Chi tiêu cht luqng djch vi BCCI:
+Tng cong ty th%rc hin dung theo các chi tiêu cht lucmg theo quy chun k thutt
quôc gia ye chat luqng djch vi buu chInh cOng Ich, djch vi cong Ich trong hot dng phát
hành báo chi do B Thông tin và Truyên thông (B TTTT) ban hành kern theo Thông tu
so 17/2015/TT-BTTTT ngày 30/6/20 15.
2. Tlnh hlnh dâu tir phát trin nãm 2019
K hoach du tu nam 2019 cUa Tng cong ty duçc B Thông tin và Truyn thông
thông qua và HOi dong thành viên Tong cOng ty Buu din Vit Nam phê duyt là:
1.428.403 triu dOng và duqc phân theo nhóm các chucmg trInhIdir an dâu tu gOm:
- Theo chucmg trInh du tu thuing xuyên (cac dir an nhOm C): 793 .475 triu dng.
- Dir an nhóm A - B: 6 14.928 triu dng.
- Vn dir phông: 20.000 triu dng.
Tang s vn d.0 tu dã thirc hin thông báo k hoch vn giài ngân: Trong nam 2019,
Buu din Vit Nam dä th%rc hin thông báo kê hoach von vOi tong so von 973.3 88 triu
dOng/ 443 dij an, bang 68,14% so vó'i tng so vOn kê hoach phê duyt.
U. KE HOiCH SAN XUAT KINH DOANH vA DAU TU' PRAT TRIN NAM
2020
1. Ké hoich san xuât kinh doanh nàm 2020
- Tng doanh thu hqp nht Buu din Vit Nam: 23.728 tT dng, bang 94,1% so vâi
thirc hin nam 2019.
- Tng lqi nhun hçip nht sau thu: 45 1,5 t dng, bang 99,8% so vói thirc hin nam
20 19.
Clii tié't ke hogch cia Cong ty mc Bwu din Vit Nam:
- T6ng doanh thu cong ty mc: 23.559 t' dng, bang 94,1% so vâi thirc hin nam
2019.
- Li nhun sau thu: 373,9 t' dng, tang 1% so vol thic hin nàm 2019.

T sut lçii nhuan sau thu trên vn chU sâ hihi: 4,57%, tang 1% so vâi thirc hin
nàrn 2019.
Clii tiêu icE hogch cüa Cong ty con.
- Tang doanh thu cong ty con: 2.264 t' dng, tang 11% so vói th%rc hin näm 2019.
- Lçii nh4n sau thu: 60,1 t' dng, b&ng 94,7% so vâi thirc hin näm 2019.
2. K hoach dutu2020
2.1. K ho3ch du tu' nâm 2020:
a. Djnh huàng dAu tir, si:ra chüa näm 2020 cüa Tng cOng ty
a. 1 Muc tiêu:
- B trI vn k hoch cho các dir an phñ hcip vài thu cu vã tin trInh trin khai dir
an vOl miic tiêu dt t)' 1 giãi ngân tôi thiêu 80% trên tong von kê hoch phé duyt (khong
bao gm von dir phông kê hoch).
- Dáp irng yêu cu di mOi th chirc san xut, hçp tác, kinh doanh vã phát trin djch
vu tai 03 llnh vuc kinh doanh trii cOt (Djch vi Buu chInh (DVBC), Tài chInh Bizu chInh
(TCBC) và Phân phôi Truyên thông (PPTT) và cung cap dch vii Hành chInh cong theo
djnh huOng cüa Tng cOng ty. Dam bão sir dông bO trong dâu tu nâng cao chat luqng khâu
giao dlch, khai thác, chia ch9n.
- Kh&c phiic tInh trng qua tài và dáp üng dugc thu c.0 mt b&ng 0 các trung tam
khai thác vUng trong th0i gian tOi và thu câu mt bang 0 các các trung tam Khai thác Vn
chuyn (KTVC) cAp tinh và cap ving.
- Can di, ixu tiên ngun vn cho các d%r an mOi trong 11th virc rng d%Ing cong ngh
thông tin (CNTT), chuyên dôi so và nâng cap h tang CNTT phiic vi các dé an iOn cUa
Tong cong ty. Tmg buOc thirc hin 1 trinh chuyên dôi hot dng Tong cOng ty Buu din
Vit Nam theo mô hInh doanh nghip cong ngh.
- Tip t%ic dtu tix cho các d%r an nâng cao näng irc khai thác nhu du tix day chuyn
chia chn cho các trung tam khai thác iOn; dâu tu bô sung phtxcrng tin 4n chuyên duông
trijc.
- B trI vn d tirng buOc th'xc hin vic xây mOi, nâng cAp dim Buu din — Van
hOa xa (BD-VIIX) da djch vi, cap quãn 1 tht'r 4 theo chuong trinh d duqc HOi dông thành
viên Tong cong ty thông qua.
- Trin khai các dir an dam bão tuân thu quy djnh cüa Nhã nuOc v du tu xây drng
và dam bão chat iixçrng, tiêt kim Va hiu qua.
a.2 V nOi dung du tu, süa chtta:
- Can di b trI vn du tu cho các dix an nam 2020 dam bão không vuçrt qua tang
s vOn du tu trong giai doan 2016-2020 dâ duçic Bô Thông tin và Truyên thông phé duyt.
- Di vOl các dir an chuyn tip: Tip tiic b trI dü v6n cho các d%r an chuyn tip dir
kiên hoàn thãnh trong näm 2020.
- Di vOi các d%r an mOi: Chi nhüng d%r an duc phê duyt chU trixong du tu và có
kê hoch cii the triên khai trong nam mOi di.ra vâo kê hoch dau tu näm 2020.

- Trong näm 2020, can d6i mt phn vn D.0 tu uu tiên cho các dir an Cong ngh
thông tin, chuyn dôi so cüa Tong cong ty.
a.3 V ngun vn:
- Ngun dAu tu: Si:r ding chü yu cho các dr an du tu v ha thng cong ngh thông
tin (CNTT); phuang tin v.n chuyên; các cong trInh xây mâi, nâng cap, ma rng biru c%ic,
trung tam khai thác chia chçn.
- Ngun chi phi: Sr ding chñ yu cho mua sm trang thit bj, cong C%i diing c%i; sira
chüa buu cic, diem BD-VHX, các hang mitc nhan din thuang hiu cüa các dir an dâu tu
xây d1mg.
b. K hoach du tu näm 2020 cUa cong ty mc Buu din Vit Nam
Tng k hoach vn du tu dâ dugc phê duyt: là 94 8,6 t' dng, trong do:
- Tng k hoach vn Mu tu tap trung: 795,2 t' dng.
- Tng k hoach vn Mu tu phân cp: 103,5 t' dng.
- Tang k hoach vn Mu tu dr phOng: 50 t' dng.
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2.2. Dir kien ket qua dau tir nam 2020:
- B tn vn k hoach cho các dr an phü hcip vâi thu cu và tin trinh trin khai di,r
an vâi mic tiêu dat t 1 giâi ngân tOi thiêu 80% trên tong von kê hoach phê duyt (không
bao gOm von dr phông kê hoach).
in.

CAC GIAI PHAP TH1fC HIN
1. Giái pháp v tài chInh

-H trcl, huàng Mn các dn vj van hành n djnh b may k toán, thrc hien các quy
trinh quàn l tài chinh kê toán, thng cuO'ng các giãi pháp quãn 1 dOng tiên. Xây dirng bài
toán giá thành san phâm dch vi,i.
-Moan thien các quy ch& quy djnh ni b cUa Tng cong ty trong lTnh virc tài chInh
kê toán thu quy chê quãn 1 rUi ro, quy chê quãn 1, sir dyng tài san cô djnh.
-Tip tic chi dao các dan vj My nhanh tin d trin khai cac thu tic xü l s.p xp
lai nhà dat theo quyêt djnh 09/QD-TTg dê báo cáo Bô Thông tin và Truyên thOng, B Tài
chInh theo quy trInh huàng Mn.
-Tang cung cOng tác kim tra, kim soát trong lTnh vi,rc tài chinh k toán, quãn l
dông tiên, dam bào an toàn qu két.
-Trik khai áp dicing CNTT trong quán l TCKT (hOa dan dien tü, h tMng báo cao
online, giài pháp kêt nOi tr dng phan mêm KTBD vâi các phân mêm quàn 1 TCKT tai
giao djch).
- He th6ng quãn l tài chinh, k toán di.rgc chu.n hoá va trin khai ap dyng trên toàn
mng luâi. Cac chi tiêu, co chê kê toán, h thông báo cáo djnh k' duqc thông nht nh&m
phic vii cOng tác quãn l, diêu hành chinh xác, nhanh chóng.
- Tang cuông cong tác kim soat hoat dng cüa các COng ty con, Cong ty lien kit,
chi dao dai dien vOn cña Tng cong ty trong viec tham gia quán 1, diu hàth các doanh
nghiep nhàm mic tiêu bào toàn Va nang cao hieu qua sir ding vOn dâu tu cüa Tang cong
ty.

- Thrc hin cht chê vic giàm sat chi phi cüa các don vj hang tháng, cành báo ngay
các don vj có dâu hiu bat thixng âé kjp thai diêu chinh, giãi pháp h trçl kjp thii. Giám
sat các don vj thirc hin co chê dê dam bào có ccY chê tot nhât tài nguôi lao dOng trong
diêu kin nguôn lirc cüa Tong cong ty can hn hp.
2. Giäi pháp v san xut
- Dam bào chat luqng djch vii BCCI, djch vi Bun chInh phic vii co quan Dãng, Nhà
nuOc. CUng cô vànâng cao chat luçing dch viii, chat lircmg phiic vi khách hang. Tang
cuing kiêm tra, kiêm soát chat luçing, gàn trách nhim cüa ngui drng dâu dôi vOi kêt qua
cong tác chat lucmg cUa don vj.
- Xày dirng phuong an cãi tin th chirc san xut trén toàn mtng lâi, d6i mâi mô hInh
quãn 1, quãn trj cüa Tong cong ty; có giãi pháp kjp th?yi d6i vó'i cong tác quãn 1 lao dng
tti các don vi: yêu câu các don vj rà soát lao dng, hoàn thin và xây dirng djnh mrc lao
dng, djnh biên lao dng mt so don vj lan, khäc phic ngay, co bàn các ton ti trong
cong tác quãn 1 lao dng ti các don vj thu vic phân công, dánh giá h so KPI hang
tháng, quy chê trã krong dôi vOi các don vj.
- D xu&t giài pháp cãi tin quy djnh, quy trinh djch vii nhm giam bat các tác
nghip, i'rng diing tOi da CNTT phic vçi san xuât, rut ngän thai gian toàn trinh, cong doan,
tang näng suât lao dng, nâng cao chat lucmg djch vii, ti& kim chi phi.
- Tip tic danh ngun 1irc trin khai các dir an xây d%mg trung tam KTVC, cai tto h
thông Butt ciic, diem phçic vli, BD-VHX dáp irng yêu câu kinh doanh và triên khai dch
vii HCC; Dâu tu may móc, thiêt bj, cong cit diing cii, phuong tin 4n chuyên dê nâng cao
nàng lirc khai thác, 4n chuyên cüa Tong cOng ty.
- Tp trung trin khai hiu qua cong tác du ti.r, xây dung co bàn vOi miic tiêu hin
di hóa to chirc san xuât, kinh doanh cüa Tong cOng ty, dam bào dong b, nâng cao chat
luqng khai thác 4n chuyên, dong bO ye hInh ãth, thuong hiu trên toàn mtng luâi. Tiêp
tuc trien khai các digr an cãi to süa chüa buu c11c, diem phiic vii, BD-VIIX, trang b bàn
quay, nhn din thuong hiu dong hO.
3. Giài pháp v marketing
- Tip tçic hoàn thin co ch, chInh sách bàn hang tmg djch vi dn nguai lao dOng
mOt cách linh hot. Da dng hoá hinh thcrc kênh phân phOi djch yin , san phm den khách
hang.
- Quy hotch 1i h thng san phm1djch v'i. Tip t'ic nghiên cihi, phtt trin các san
phm djch vini phü hçp vâi djnh huàng, mine tiêu chiên luqc cüa Tong cOng ty.
- Nghiên ciru, xây drng chInh sách giá cuâc 1mb hot dü src cnh tranh vâi d6i tht
nhm cung cp da dng các dOi tu?ng khách hang.
- Xay dçrng phuong an kith doanh sau khi ht djch d6i vài các djch vini, dáp ing duqc
cãc ml'rc dO canh tranh gay gat cUa các nhà cung cap khác trên thj truang, that ia djch vini
bun chInh chuyên phát.
- Hoan thin h thng than din thirong hiu Bun din Vit Nam.
4. Giäi pháp v ngumn nhân lçrc
- Quy hoch li hnrc lucrng lao dng dam bào chit lucing lao dOng phu hçrp vai djnh

hisâng phát trin cüa Tng cong ty, phü hcp theo tfrng màng djch vt.
- Nâng cao hiu quân quàn 1, sü d%lng lao dng, chü trQng các giãi pháp, thim vi
trong linh vrc lao dng tiên lucmg.
- H tMng cac cong cii quân 1 nhân sir dng b ciing vài ca ch và chinh sách
khuyn khIch di vâi trng di tilcmg lao dng to nên mt tong th h thông quán 1 nhân
sr chuyên nghip, hiu qua.
5. Giãi pháp v cong ngh - k thut
- Nghiên cfru, xây drng và trin khai phuo'ng an chuyn di s6 trong hoat dng quãn
l, hot dng kinh doanh, phát triên djch vi;
- Tham gia sâu, rng trong xây drng chInh phü din tir, cài cách thu tic hành chInh
theo nhim vi ChInh phü giao là thành viên Ban chi dao, dong thai chun bj các diêu kin
cüa Tong cong ty dê dê xuât xây dirng, m& ring triên khai thirc hin nhim v1i, djch vii
hành chInh công, phôi hcrp xây dijng và v.n hành ChInh phü din lir;
- Tang cung irng diing CNTT trong diu hành hoat dng SXKD. Hoàn thin va thra
vào 4n hành rng ding cong ngh thông tin phi1c vii các ITnh vrc hoat dng cüa Tong
cOngty:
+ Phát trin các i'Ing ding phAn mm dáp üng yêu cAu san xu&t kinh doanh
+ Thirc hin chuyn di s trong linh virc ch.t krcing: Ung diing CNTT trong quân
l cht krcmg djch vi và tai cac cOng doan cüa qua trInh san xuât.
- Trin khai các dr an trong dim (Dr an MPITS, dir an LOS).
6. Giäi pháp v quãn 1 và diu hành
- Rà soát, di mOi Ca ch k hoach, d xut cách thüc t chrc, quân l k hoch áp
ding trong Tang cong ty.
- TIch cijc dy math, tang t.n suit theo dOi, giám sat djnh kS' vài cOng tác kinh doanh,
quàn l mang hrOi nhãm kjp thii phát hin va xr l nhüng bat cp trong hoat dng san
xuât kinh doanh cüa Tong cOng ty.
- Các chuang trinh h trçi dan vj tip tic duçic trin khai d tr1rc tip dua ra giài pháp
phü hcip vOi dc diem, diêu kin tmg don vj, dja bàn.
- Cong tác quàn l k hoach tip tic duçic hoàn thin, b sung, tao nên ca ch k
hoach mith bach, rO rang den trng cá nhân ngui lao dng, thüc day tfrng cá nhân, don vj
phân dâu hoàn thành thim vi kê hoach.
- Chü dng phân b ngun hrc hcp 1 và ngay tr du näm cho các thim vii trin
khai kith doath, dtc bit là nhüng thim v%I can tp trung tai tüng thai dim, tmg dja
bàn. Ban hành và huOng dn chi tiêt các Ca chê ni b, dc bit là ca ch cho nguôi ban
hang dam bão dê hiêu, dê lam, du suc hap dan. Trrc tiêp kim tra và huàng dn don vj
trong qua trith trin khai.
- Phân cOng t chuc thrc hin, giám sat, danh giá kt qua thrc hin k hoach tai các
cap tü Ban TOng Giám dôc, cac Ban Tng cOng ty và tai các don vj hach toán phi thuOc
(HTPT).
- lD cM thin nàng hrc diu hành cua các dan v, trong nàm 2020 Tng c6ng ty sê

xâp xp lai lânh dto i mt s6 dan vj yu kern, có ch tài ciii th vâi giãm d6c, lAth dao các
dan vj yêu kern vA quy djnh ci the ye cong tác luân chuyên can b, to dng l%rc t%r h9c
hOi va thay doi trong b may.
- GiAm dn bao cAp trong ca ch& diu chinh ca ch k hotch d tAng tInh trách nhim
vat chat dôi vâi lAnh dto, b may gián tiêp ti các dan vj dOi vâi két quA kinh doanh chung
ci'ia dan vj.
- Trin khai vA xem xét lti cac chi tiêu k hotch dA giao các dan vj cho phü hçip vâi
tlnh hinh Anh hu(ing cUa djch Covid - 19; xem xét ci the ca chê dôi vâi cAc dan vj lan,
trç)ng dim dê có các ca chê dac thü, giUp các dan vi có src cnh tranh mnh han trên thj
trithng. Dng thyi xem xét vA cO mô hInh to chirc ph'i hqp a hal thj tnthng trng diem là
HA NOi vA H ChI Minh dê triên khai ngay trong nAm 2020.
7. Giãi pháp khác
- ThUc dAy hçp tác và kinh doanh quc th.
- Tip tiic trin khai vAn hóa doanh nghip Buu din Vit Nam trên toàn rntng krâi.
Trên ca si nOi dung lOi vAn hóa doanh nghip Buu din Vit Nam và so tay vAn boa doanh
nghip dA ban hAnh nAm 2019, xây dixng vA triên khai các nOi dung dê giá trj vAn hóa
doanh nghip mâi di vAo thrc tién hoat dng cüa Tong cong ty.
- XAj dmg vA hoAn thin chin luçic phát trin cüa Tng cong ty theo hixàng djch
chuyên Tong cong ty sang doanh nghip i'rng d%ing cOng ngh thông tin, tAng ham luçing
cong ngh a tat ca cAc khâu trong sAn xuAt và quAn trj.
- T chi'rc trin khai chin hxqc, trong dO cO vic tAi ca cAu Tng cong ty theo hirâng
tinh giAn b may, phU hp vOi thj truang và theo do lay djch vii buu chInh chuyên phAt,
Logistic lam djch vi lOi dê xay dirng ca câu, mô hInh t chirc cUa Tong cong ty. Trtxâc
mAt thAnh 1p Trung tam kinh doanh Logicstic, thAnh lap Trung tam Nghiên cru phát trin
vA Chuyên dôi sO.
BIEU CAC Cm TIEU sAr XUAT KINH DOANH VA DAu TIX PHAT TRIEN NAM 2020
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Các chi tiêu
Các chi tiêu sAn ltrçmg chU yu:
- Djch vi Btru chInh cong Ich, trong do:
ThucabAntrongnuOc
Thu ca bàn t1r Vit Nam di cAc rn.râc
Thu co bàn tir cAc nuàc dn Vit Nam
- San lixçing cong Ich trong hott dng phát hành
bao chi, trong do:
BáoNhAndân
Báo QuAn dôi Nhân dan
BAo cüa DAng bô các tinh, thành ph true thuôc
Trung lxcmg
TpchfCngsAn
Dam bAo khã näng sfr dyng djch vy

DVT

K hotch

cái
cAi
cái
cAi

68.587.000
66.805.000
1.105.000
677.000

ta1cu6n

182.8 14.856

ta/cun
ta/cun

53.752.155
13.9 10.878

to/cuon

113.328.539

ti/cu6n

1.823.284-

TT

Các chi tiêu

DVT

Ban kInh phiic vi bInh quân trên mt dim phvc

K hoach
Ti da 3 km

So diem phuc vu trong mot xa

Ti thiu 1 dim phuc vu, t lê dat
chuan la 100% tong so xa

Thii gian phiic v%i tai các bixu ciic giao djch trung
tam tinh

Ti thiu 8 gi/ngày lam vic, t 1
d.t chuan là 100% tong so buu ciic

Thai gian phic vii tai các diem phiic vii khác

Ti thiu 4 giôln gay lam vic, t' l
dat chuán là 100% tong so diem
phiic vi

3
4
5

Doanh thu hqp nht
Lçi nhun sau thug hçip nht
Np ngãn sách Cong ty mc Biru din Vit Nam

TSr dng
T5r dng
T5r dng

23.728,0
451,5
724,00

6

Tng vn du tir cüa Cong ty mc Buu din Vit
Nam

TSr dng

852,32

7

Kim ngch xut kMu (neA'u co)

8

Nci phài trà qua han và khã näng thanh toán ncr
den h?n cüa cong ty mc Biru din Via Nam:
Ncr phái trâ qua han
Khã näng thánh toán ncr dn han

1.000 USD

Không có ncr phâi trà qua han
>1(lón han 1)

