
 

 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- 

RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

HABECO – HẢI PHÒNG 

 

  CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

V/v Thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch sxkd năm 2021 

 

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội khóa XIV  nước 

Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT/HHP của HĐQT ngày 31/3/2021. 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Habeco – Hải Phòng kính trình Đại hội đồng 

cổ đông thông qua một số chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2021 như sau: 

- Tổng sản lượng bia: 24 triệu lít, trong đó: 

• Bia chai Hà Nội 450 ml:   3,9 triệu lít. 

• Bia lon Hà Nội:    20,1 triệu lít. 

• Bia lon Hải Phòng :   0,2 triệu lít 

- Giá trị SXCN (Theo giá cố định): 256,764 tỷ đồng 

- Tổng doanh thu:    473,213 tỷ đồng 

- Nộp ngân sách:    246,73 tỷ đồng 

- Lợi nhuận trước thuế:   2,81 tỷ đồng 

- Lợi nhuận sau thuế:   2,21 tỷ đồng 

- Thu nhập bình quân:   8,2 triệu đồng/người/tháng  

Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 nếu cần thiết phải điều 

chỉnh lại kế hoạch chi phí, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông 

ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc được phép điều chỉnh lại kế hoạch chi phí để 

đảm bảo cho phần lợi nhuận kế hoạch được hoàn thành. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./. 

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; 

- HĐQT, BKS;  

- Lưu Vthư, TH. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch 

 

 

 

Trần Văn Trung 
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