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BÁO CÁO TỔNG KẾT 
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
Nhằm tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, và làm cơ sở để định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và những năm tiếp theo. Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 như sau:
A. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Về khó khăn:
- Năm 2012 được xem là một năm khó khăn đối với nền kinh tế của nước ta nói chung, và đối với các doanh nghiệp nói riêng, trong đó có cáp treo núi Bà…, qua đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động kinh doanh chung của Công ty.
- Lượng khách đến tham quan Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen phân bổ không đều trong năm, tập trung trên 65% trong tháng Hội xuân năm 2012 (1,4 triệu khách), nhưng trong tháng này thì công suất của hai hệ thống cáp treo và máng trượt hiện hữu không thể đáp ứng hết nhu cầu của du khách.
- Tình hình thời tiết mưa bão thất thường, đặc biệt là trong các dịp lễ và rằm lớn trong năm,… đã gây khó khăn cho quá trình vận hành hai hệ thống cáp treo và máng trượt, ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh chung.
- Do tập trung toàn bộ nguồn vốn cho dự án cáp treo theo công nghệ Châu Âu (mới), nên nguồn thu từ hoạt động tài chính giảm so với cùng kỳ 2011.
2. Về thuận lợi: 
- Tiềm năng phát triển du lịch tại Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen rất lớn, lượng khách tham quan tăng trưởng bình quân năm sau cao hơn năm trước.
- Tương truyền về sự linh thiên của Chùa Bà ngày một được lan truyền rộng rãi, đây là điều kiện tốt để khai thác khách trong thời gian tới.
- Có lợi thế thương mại, độc quyền kinh doanh khai thác dịch vụ vận chuyển khách lên xuống núi Bà Đen thuộc Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen.
- Đã tạo được mối liên kết với các đơn vị lữ hành du lịch, các đối tác trong việc đưa khách đến tham quan và tham gia sử dụng các loại hình dịch vụ cáp treo và máng trượt. Hàng năm, các đối tượng này đã đưa được lượng lớn khách đến tham gia sử dụng dịch vụ, qua đó nâng cao doanh số cho Công ty.
- Qua từng năm, công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO ngày càng hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn, thông qua đó đáp ứng được nhu cầu của du khách về chất lượng dịch vụ.
- CB.CNV là những người có trình độ, kinh nghiệm và có tâm huyết với công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Có sự đoàn kết, nhất trí cao trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và sự nỗ lực gắn bó của người lao động đã tạo sự gắn kết của một tập thể mạnh. Đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên đã làm việc cật lực, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo tốt cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả, tranh thủ được cơ hội, tạo lợi thế, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2012
Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty đã tập trung triển khai dự án hệ thống cáp treo công nghệ Châu Âu, đưa dự án vào vận hành trước tháng Hội xuân năm 2013.
a. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH
1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012:
Với những khó khăn trong năm 2012, đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình SXKD của Công ty, tuy nhiên với sự linh hoạt trong điều hành của Ban lãnh đạo, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBNV, đã đưa Công ty vượt qua khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Cụ thể:
TT
Diễn giải
Thực hiện
So sánh
kế hoạch năm 2012
So sánh
cùng kỳ năm 2011
1
Tổng doanh thu
91.153.496.460 đồng
113,23%
+11,9%
2
Tổng chi phí
19.434.780.291 đồng
107,98%
+7,48%
3
Lợi nhuận trước thuế
71.718.716.169 đồng
114,75%
+13,16%
4
Cổ tức
70%/ VĐL
100%
+75%
Ghi chú: Kết quả kinh doanh của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt TP.HCM

2. Những công việc thực hiện được ở các lĩnh vực:
2.1 Công tác kinh doanh
- Thực hiện theo theo định hướng ‘‘Củng cố và phát huy nội lực duy trì sự ổn định, tăng cường hiệu quả kinh doanh để đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông”, Công ty đã tập trung khai thác tốt lợi thế thương mại, cố gắng khai thác tối đa lượng khách du lịch. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị với công nghệ tiên tiến đủ điều kiện để phát triển trở thành một trong những đơn vị hoạt động có hiệu quả và có thương hiệu hàng đầu trong ngành. Và kết quả là kinh tế khó khăn nhưng hoạt động kinh doanh của công ty vẫn phát triển mạnh mẽ, năm sau cao hơn năm trước.
- Cùng với tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước, để đứng vững và đảm bảo sự tăng trưởng vững chắc thì chiến lược giữ gìn, phát triển thương hiệu “Cáp treo Núi Bà Đen” bằng nhiều giải pháp tích cực luôn được chú trọng. Ngoài ra, đã phối hợp với Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh, Ban quản lý Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá nhằm thu hút khách đến với Khu du lịch, cũng như tham gia sử dụng các loại hình dịch vụ.
- Liên kết với các đơn vị lữ hành du lịch, nhà hàng, khách sạn, …, tạo thành một chuỗi liên kết từ chỗ ăn, chỗ ở ….đến tham gia sử dụng các lọai hình dịch vụ cáp treo và máng trượt.
 - Xây dựng và triển khai một cách khoa học kế hoạch kinh doanh vào các đợt cao điểm trong năm như: Tháng giêng, Tết Đoan Ngọ, Rằm tháng 8,…., để đảm bảo khai thác tối đa lượng khách đến tham quan Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen, nâng cao hiệu quả kinh doanh của các loại hình dịch vụ.
- Đầu năm chủ động liên hệ tái ký và ký mới hợp đồng liên kết khai thác đưa khách đến tham gia sử dụng các loại hình dịch vụ với chế độ ưu đãi, đồng thời chú trọng đến công tác điều tra để thỏa mãn nhu cầu khách hàng, từ đó từng bước cải thiện chất lượng dịch vụ. Tăng cường công tác tiếp thị, thực hiện các chế độ khuyến mãi giảm vé thích hợp cho từng đối tượng khách hàng, vào từng thời điểm thích hợp để thu hút khách, doanh thu tiếp thị năm 2012 tăng 39,2% so với năm 2011.
- Nhận khoán kinh doanh thêm các loại hình dịch vụ xe lửa và xe điện để đưa khách từ cổng Khu Du lịch vào các nhà ga, thông qua đó khối lượng hành khách luân chuyển nhanh hơn, tối đa hóa được công suất của hai hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh chung.
- Thực hiện tiết kiệm chi phí, nhất là chi phí thường xuyên để bù đắp cho các yếu tố trượt giá và đảm bảo được kế hoạch trong năm 2012.
- Thực hiện giao khoán doanh thu, định mức chi phí, định biên lao động gắn liền với quỹ lương nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các phòng ban, bộ phận để nâng cao tính chủ động trong công việc, đồng thời tiết kiệm được chi phí.
2.2 Công tác bảo trì, bảo dưỡng
- Công tác bảo trì bảo dưỡng luôn được chú trọng, hai hệ thống được bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên đúng quy trình kỹ thuật. Ngoài ra, đã thuê cơ quan chức năng để kiểm định toàn diện hai hệ thống nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách khi tham gia dịch vụ.
- Để tiết kiệm trong công tác sửa chữa, đội ngũ kỹ thuật không ngừng nâng cao trình độ thông qua việc nâng bậc nghề,...để tự sửa chữa, hạn chế thuê ngoài. Ngoài ra, cũng đã liên hệ để gia công một số phụ tùng, thiết bị trong nước để tránh tình trạng bị phụ thuộc  từ phía đối tác Trung Quốc.
- Giám sát thường xuyên việc thực hiện nội quy về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, thực tập cứu hộ…
Những công tác cải tiến về chính sách quản lý
- Giao trách nhiệm cao hơn nữa cho các trưởng bộ phận để nâng cao tính chủ động và linh hoạt trong quản lý, tăng cường kỷ luật lao động, nâng cao kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm  và hiệu quả công việc đối với người lao động.
- Hoàn thiện bộ máy: tập trung xây dựng và cũng cố lực lượng nhân sự, cơ chế hoạt động, quy trình đáp ứng nhu cầu phát triển để đảm bảo tốt nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện tốt chế độ đãi ngộ cho người lao động, thu nhập của người lao động được đảm bảo, qua đó người lao động an tâm trong công tác và ngày càng cống hiến nhiều hơn cho Công ty.
Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Luôn thực hiện nghiêm túc chủ trương, sách lược và nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh theo đúng nội dung Nghị quyết Hội đồng Quản trị và Đại Hội đồng cổ đông.
- Để thực hiện tốt các chủ trương, Ban giám đốc luôn báo cáo kịp thời các công tác đã thực hiện, cũng như vạch ra nhiệm vụ cụ thể từng quý tiếp theo để trình Hội đồng Quản trị thông qua tại các cuộc họp định kỳ, đột xuất. Luôn kịp thời báo cáo và xin ý kiến Hội đồng Quản trị về các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý điều hành tại đơn vị.
Một số công tác khác
- Ký hợp đồng giao khoán cho các tổ chức bên ngoài thực hiện công tác  chăm sóc, chỉnh trang hệ thống hoa kiểng và bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực.
- Duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, qua đó từng bước cải tiến và dần nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Cung cấp kịp thời các thông tin có liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty cho Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán….
	- Đẩy mạnh các phong trào thi đua, triển khai đến các phòng ban, bộ phận trong toàn Công ty: đăng ký thực hiện thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, lấy đó làm cơ sở xét khen thưởng, tổng kết thi đua cuối năm. Mỗi phong trào có vị trí riêng, tác động tích cực đến công tác sản xuất kinh doanh. Qua các phong trào thi đua, đã tận dụng được thời cơ, phát huy nội lực để đẩy mạnh sản xuất, và đạt hiệu quả cao trong năm 2012.
b. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÁP TREO THEO CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU
Trong thời gian qua mọi công tác đầu tư, xây dựng cơ bản chỉ tập trung cho việc xây dựng hoàn thành hệ thống cáp treo công nghệ châu Âu, để kịp đưa vào khai thác trong dịp Hội xuân núi Bà 2013. Việc triển khai thực hiện dự án cáp treo trong thời gian qua là một quá trình với nhiều khó khăn, vất vả từ khâu khảo sát, nghiên cứu tìm hiểu về công nghệ hiện đại của Châu Âu, để lập nên dự án với tính khả thi cao, nâng cao được chất lượng dịch vụ và phát triển đơn vị.
Đầu  năm 2012 thì khâu chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất và dự án được phê duyệt, Công ty đã triển khai nhanh chóng các bước tiếp theo tổ chức đấu thầu các gói thầu của dự án. Trong thời gian này, mọi nguồn lực được tập trung và phối hợp cùng với các đơn vị tư vấn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổ chức lập hồ sơ mời thầu và đấu thầu để lựa chọn các nhà thầu thi công xây dựng các công trình thuộc dự án. Đến tháng 02/2012, công ty đã chính thức ký hợp đồng với nhà thầu – Công ty Doppelmayr Seilbahnen GMBH (Áo) về thực hiện gói thầu số 1 “Cung cấp thiết bị hệ thống cabin cáp treo”, tháng 4/2012 ký hợp đồng với nhà thầu – Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng (INVESTCO) về thực hiện gói thầu số 2 “Xây dựng hai nhà ga và các hạng mục phụ trợ”, tháng 7/2012 ký hợp đồng với nhà thầu – Công ty CP Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Trường Thịnh về thực hiện gói thầu số 4 “Thi công móng trụ và lắp đặt hệ thống cabin cáp”, tháng 9/2012 ký hợp đồng với nhà thầu – Công ty CP Xây lắp và Cơ khí 276 về thực hiện gói thầu số 3 “Sản xuất móng trụ, khung dầm”. 
Công trình được khởi công động thổ xây dựng vào ngày 9/5/2012. Tuy nhiên, do đặc thù công trình thi công trên núi có địa hình phức tạp, đá nhiều,  mưa gió nhiều  nên giai đoạn đầu đã gặp không ít khó khăn nhất định, điều này có thể làm chậm trễ tiến độ thi công công trình. Thời gian thi công cho toàn bộ dự án chỉ có 9 tháng quá ngắn,  trong khi khối lượng công việc quá nhiều, nhưng với quyết tâm cao công ty đã tập trung hết nguồn lực,  tạo mọi điều kiện tốt nhất cũng như hỗ trợ các nhà thầu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, xử lý kịp thời mọi vấn đề để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, kịp thời đưa vào sử dụng trước Hội xuân năm 2013. Kết quả chỉ sau 9 tháng công trình đã hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra và góp phần làm gia tăng giá trị doanh thu và lợi nhuận cho đơn vị trong những năm tới.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Về thuận lợi:
- Theo dự báo, những khó khăn mà nền kinh tế phải đối mặt trong năm 2012 có thể sẽ kéo sang năm 2013, tác động tới tăng trưởng song ở mức độ không lớn, kinh tế năm 2013 sẽ khả quan hơn. Qua đó, tình hình kinh tế xã hội năm 2013 sẽ dần đi vào ổn định và phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân sẽ được cải thiện, nhu cầu về các sản phẩm dịch vụ sẽ tăng lên, và việc tham quan đi lại tại các Khu du lịch sẽ thu hút được nhiều khách, trong đó có Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen. Đây là điều kiện thuận lợi để khai thác, đặc biệt là sau khi đưa dự án cáp treo công nghệ Châu Âu vào hoạt động.
- Hệ thống cáp treo theo công nghệ Châu Âu đã đưa vào sử dụng sẽ nâng cao được công suất, chất lượng phục vụ của toàn hệ thống, giảm thiểu thời gian chờ đợi, đáp ứng được nhu cầu tham quan đi lại của du khách tại Khu Di tích Lịch sử - Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen.



2. Về Khó khăn:
- Việc tiếp nhận và vận hành hệ thống cáp treo mới sẽ có không ít khó khăn ban đầu khi sử dụng thiết bị hiện đại.
- Theo dự báo, năm 2013 khả năng lạm phát có thể cao hơn năm 2012 do nhiều khả năng điều chỉnh giá cả các mặt hàng thiết yếu, qua đó sẽ gây khó khăn cho công tác điều hành thực hiện chi phí của Công ty trong năm 2013.
- Doanh thu từ hoạt động tài chính sẽ giảm do nguồn vốn đã được đầu tư vào dự án cáp treo mới.

II. MỤC TIÊU – NHIỆM VỤ 
1. Chỉ tiêu tài chính
Từ những điều kiện thuận lợi và khó khăn đã nêu, cũng như để tiếp tục duy trì và phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2012. Nay, Ban Giám đốc điều hành Công ty lập các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, để trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua cụ thể như sau:

STT
CHỈ TIÊU
KẾ HOẠCH 2013
1
Doanh thu thuần
99.458.000.000 đồng
2
Chi phí
41.993.000.000 đồng
3
Lợi nhuận trước thuế
57.465.000.000 đồng
4
Cổ tức
80%/ VĐL hiện tại

* Ghi chú:  Mức cổ tức sẽ được điều chỉnh theo phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn Điều lệ khi được Đại hội cổ đông  năm 2013 thống nhất thông qua.

2. Biện pháp thực hiện
Để thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra, sẽ tập trung thực hiện tốt một số công tác chủ yếu như sau:
2.1 Về công tác kinh doanh
- Tập trung khai thác tốt lượng khách đến tham quan Khu Di tích lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen thông qua 3 loại hình dịch vụ cáp treo cũ, cáp treo mới và máng trượt.
- Thực hiện tốt chiến lược quảng bá, nhất là quảng bá loại hình dịch vụ cáp treo mới.
- Phối hợp với Chùa Bà tổ chức những Lễ hội vào các đợt cao điểm trong năm để thu hút du khách.
 - Xây dựng và triển khai một cách khoa học kế hoạch kinh doanh vào các đợt cao điểm trong năm như: Tháng giêng, Tết Đoan Ngọ, Rằm tháng 8…., để đảm bảo khai thác đối đa lượng khách đến tham quan Khu Di tích Lịch sử Văn hóa – Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen, nâng cao hiệu quả kinh doanh của các loại hình dịch vụ.
- Xây dựng chiến lược giá thích hợp; triển khai sớm công tác tiếp thị trong và ngoài tỉnh, chú trọng đến công tác điều tra để thỏa mãn nhu cầu khách hàng tốt nhất, phấn đấu doanh thu tiếp thị tăng trên 20% so với cùng kỳ 2012.
- Nhận khoán kinh doanh dịch vụ xe lửa và xe điện để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác đưa rước khách từ cổng Khu Du lịch Núi Bà đến tham gia sử dụng các loại hình dịch vụ cáp treo, máng trượt cao nhất.
- Nghiên cứu sử dụng vốn có hiệu quả thông qua các kênh tiền gởi ngân hàng, đầu tư tài chính, và mua cổ phiếu quỹ,… 
2.2 Công tác đầu tư xây dựng cơ bản
- Hoàn thiện các hạng mục phụ trợ còn lại của dự án cáp treo công nghệ Châu Âu.
- Căn cứ vào quy hoạch tổng thể chung trong Khu Di tích Lịch sử Văn hóa- Danh thắng và Du lịch Núi Bà Đen, sẽ thực hiện quy hoạch lại tổng thể mặt bằng ga dưới để xây dựng văn phòng làm việc cải thiện điều kiện làm việc, đường nội bộ kết nối các nhà ga cũ và mới, sân vườn, đầu tư các khu vui chơi giải trí để thu hút khách, xây  dựng các điểm bán hàng ….tạo thêm nguồn thu cho đơn vị.
- Đầu tư hệ thống ống dẫn nước từ khu vực nhà ga dưới cáp treo lên ga trên cáp treo để phục vụ cho du khách, sinh hoạt, và tưới tiêu.
- Đầu tư thêm phương tiện vận chuyển hiện đại, chất lượng như xe lửa, xe điện để đưa khách từ cổng núi vào các nhà ga tham gia sử dụng các loại hình dịch vụ của đơn vị( Nếu Cty còn tiếp tục nhận khoán).
- Nghiên cứu tính hiệu quả lập dự án  xây dựng  đầu tư phát triển hệ thống Cáp treo lên đỉnh.
	2.3 Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng an toàn lao động
- Phối hợp với Trung tâm kiểm định an toàn Khu vực II thực hiện kiểm định toàn diện hai hệ thống, đảm bảo vận hành theo quy trình kỹ thuật và an toàn cho du khách.
- Tìm kiếm thêm các đơn vị sản xuất trong nước để gia công các thiết bị dự phòng, thay thế cho hệ thống cáp treo và máng trượt cũ, nhằm hạn chế chi phí nhập khẩu và tránh tình trạng phụ thuộc vào phía đối tác Trung Quốc.
- Tổ chức thực hiện tốt nội quy về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, thực tập cứu hộ ...
 Những công tác cải tiến về chính sách quản lý
- Sẽ vận dụng linh hoạt các chế độ ưu đãi khách vào mùa thấp điểm trong năm.
- Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế của đơn vị  bằng các biện pháp: Sắp xếp lại nhân sự theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên  môn,  nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của đơn vị trong thời gian tới, qua đó hoàn thiện bộ máy quản lý.
- Cải thiện các chế độ như về tiền lương, thưởng, phụ cấp, và điều kiện làm việc,… ,nâng cao đời sống cho người lao động.
 Một số công tác khác
- Nâng vốn điều lệ, qua đó nâng cao vị thế doanh nghiệp, đảm bảo đủ điều kiện chuyển niêm yết cổ phiếu TCT về giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong thời gian tới.
- Phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua lao động, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
-	Xây dựng và triển khai các chương trình hành động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty như giảm tiêu hao nguyên vật liệu, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý; tiết kiệm chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Đảm bảo thực hiện tốt quy trình công bố thông tin nội bộ, quy chế quản trị công ty.
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2013 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt.
- Triển khai thực hiện các công tác khác theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty giao cho.

III. KẾT LUẬN
Với nhiệm vụ đã đề ra, tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động phải thật sự đoàn kết thống nhất cao, có những biện pháp tích cực nhằm khắc phục khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cố gắng phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2013, góp phần bảo tồn, phát triển vốn cho doanh nghiệp, tích lũy tái đầu tư, ổn định cổ tức cho các cổ đông, tăng thu nhập cho người lao động và góp phần đóng góp ngân sách và phát triển kinh tế tỉnh nhà.
 Việc đầu tư thành công hệ thống cáp treo mới đã khẳng định bước phát triển của đơn vị và  đáp ứng được kỳ vọng của toàn thể cán bộ cán bộ CNVC,  cùng  cổ đông trong những năm qua.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản suất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định.

Nơi nhận:                                                                              GIÁM ĐỐC                                                                 
- Cổ đông.                                                                                         
- H ĐQT cty.                                                                                    
- BKS Cty

                                                                                         Trần Trung Kiên	   
	
 
 
	

