










Mau số 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......................   ngày ........thảng.........năm 2022

GIẤY ĐÈ Cử
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông có tổng số cổ phần sở hữu từ 10% tổng số cổ phần 
CTB trở lên, bao gồm:

TT Tên cổ đông Số 
CMND/CCCD 

/Hộ chiếu/ 
GCNĐKDN

Ngày cấp Noi cấp SỐ CP 
sở hữu

Số CP 
đề cử

Chữ ký 
Xác nhận

Cộng

Tổng số cổ phần đề cử:................................. cổ phần, tương ứng...................... % số cổ
phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đe nghị cho chúng tôi đề cử:
Ông/Bà:...............................................................................................................................
Số CMND/CCCD/HỘ chiếu: ........................................ Ngày cấp:..................................

Nơi cấp: .......................................................... Số điện thoại: .........................................

Địa chỉ thường trú:..............................................................................................................

Trình độ học vấn:...............................................................................................................

Chuyên ngành: ...................................................................................................................

Làm ứng cử viên tham gia để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần 
Chế tạo Bơm Hải Dương nhiệm kỳ 2022-2027.

Trân trọng.
CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)



Mầu số 03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......................   ngày tháng........năm 2022

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIÊM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

CÔNG TY CỔ PHÀN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Họ và tên:..............................................................................................................................................

Số CMND/CCCD/HỘ chiếu: ....................................................... Ngày cấp:................................

Nơi cấp:........................................................................... Số điện thoại: ........................................

Địa chỉ thường trú:................................................................................................................................

Trình độ học vấn :.................................................................................................................................

Chuyên ngành: ......................................................................................................................................

Hiện đang sở hữu:............................................cổ phần, tương ứng.....................% số cổ phần có
quyên biêu quyêt của Công ty.

Đe nghị cho tôi tự ứng cử vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương, 
nhiệm kỳ 2022-2027.

Neu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực 
và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Chế tạo Bơm 
Hải Dương.

Tôi xin cam kết mọi thông tin trong nêu trên đều chính xác và trung thực.

Trân trọng.
NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là pháp nhân)



Mau sổ 04
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......................   ngày ........tháng.........năm 2022

GIẤY ĐÈ Cử
THÀNH VIÊN BAN KIÊM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÉ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương

Chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông có tổng số cổ phần sở hữu từ 10% tổng số cổ phần 
CTB trở lên, bao gồm:

TT Tên cổ đông Số 
CMND/CCC 
D/HỘ chiếu/ 
GCNDKDN

Ngày cấp Noi cấp Số CP 
sờ hữu

SỐ CP 
đề cử

Chữ ký 
Xác nhận

Cộng

Tổng số cổ phần đề cử:....................................cổ phần, tương ứng........................% số cổ
phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đề nghị cho chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:..........................................................................................................................................

Số CMND/CCCD/HỘ chiếu: ........................................... Ngày cấp:....................................

Nơi cấp: .............................................................. Số điện thoại: ............................................

Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................................

Trình độ học vấn:.........................................................................................................................

Chuyên ngành: .............................................................................................................................

Làm ứng cử viên tham gia để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Chế 
tạo Bơm Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng.

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)













ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
ЖнАРиМА

TU» riặtíi sfteig»

-------oOo-------

BÁO CÁO
KÉT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NÀM 2021

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THựC HIỆN 
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, dự 
kiến kế hoạch năm 2022 và các giải pháp thực hiện:
I. Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021
1. Tình hình chung năm 2021

- Dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp ngoài dự kiến làm ảnh 
hưởng chung cả thế giới, Việt Nam và HAPUMA.

- Giá vật tư cho sản xuất tàng cao và khó khăn trong mua, vận chuyển, làm 
ảnh hưởng nhiều tới tiến độ và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đầu tư công bị gián đoạn và chậm triển khai làm ảnh hưởng tới việc làm và 
doanh thu.

- Ngày càng nhiều đơn vị tham gia thị trường cung cấp bơm. Nhu cầu, dự án 
liên quan sử dụng máy bơm giảm làm tăng tính khốc liệt trong cạnh tranh.

- Dù có nhiều khó khăn, tuy nhiên HAPUMA vẫn có được những thuận lợi. 
Đó là:

+ Thương hiệu mạnh có uy tín trong ngành thủy lợi, khai thác khoáng sản 
và cấp thoát nước.

+ Cơ sở sản xuất đồng bộ đáp ứng được nhu cầu thị trường.
+ Người lao động gắn bó.
+ Đặc biệt có sự chỉ đạo, hỗ trợ của HĐQT trong định hướng, điều hành kịp 

thời, sát thực tế.
2. Kết quả sản xuất kinh doanh
a) Các chỉ tiêu chính

TT Tiêu chí Đơn vị 
tính 2020 KH 

2021
TH 

2021
So sánh

TII/KII 2021/2020
1 Doanh thu Tỷ đồng 462,25 900 610,3 67,8% 132%

2 Lợi nhuận trước thuế П 42,74 50 33,1 66,2% 77,5%

3 Lao động BQ Người 310 - 276 89%

4 Thu nhập BQ Tr. Đồng/ 
người/ tháng 11,72 12.3 11,17 90,8% 95,3%
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b) Đánh giá và kết quả sản xuất kinh doanh
- Doanh thu không đạt kế hoạch:
+ Doanh thu từ hợp đồng EPC thi công tuyến ống cấp nước: không đạt, 

chậm tiến độ do giá vật tư tăng, khó khăn trong nhập khẩu sơn, mặt bằng thi công 
vướng. Đạt 67% kế hoạch.

+ Doanh thu sản xuất không đạt: một số hợp đồng triển khai chậm do tiến 
độ chung của dự án chậm và vướng mặt bằng; một số hợp đồng ký vào cuối năm 
không thể ghi nhận doanh thu trong thu trong năm. Ke quả đạt 63% kế hoạch.

+ Các hợp đồng mới giảm do ảnh hưởng dịch bệnh và các dự án mới chậm 
triển khai.

+ Riêng doanh thu đúc hàng xuất khẩu vượt kế hoạch. Đạt 160% kế hoạch.
- Lợi nhuận giảm do doanh thu giảm.
- Dù dịch bệnh làm ảnh hưởng nặng nề tới công việc và thu nhập người lao 

động của các doanh nghiệp nói chung, nhưng tại HAPUMA vẫn cơ bản duy trì 
được lực lượng lao động. Đây là sự nỗ lực và cố gắng lớn trong chỉ đạo, điều hành 
từ HĐQT tới ban điều hành để duy trì nguồn lực Công ty trong lúc khó khăn.

3. Đánh giá về các hoạt động của Công ty năm 2021
3.1. Công tác tố chức, nhân lực

- Công ty liên tục rà soát cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực để sắp xếp hợp lý 
và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có.

-Thường xuyên duy trì công tác tuyển dụng cả bộ phận quản lý và nhân 
viên. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên trong năm chưa đạt chỉ tiêu.

- Công tác đào tạo chuyên môn được duy trì thường xuyên đã đóng góp nâng cao 
năng lực chuyên môn và khả năng đáp ứng yêu cầu phù họp với mô hình sản xuất của 
Công ty theo hướng đa năng ở mỗi vị trí từ quản lý tới trực tiếp thực hiện công việc.

-Công ty tiếp tục hoàn thiện các nội quy, quy chế trong quản trị nhằm 
chuyên nghiệp trong nhận thức, thực hiện và quản lý.
3.2. Công tác quản lý, điều hành

- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý theo hướng điều hành theo mục tiêu 
có kế hoạch và có kiểm soát.

- Điều chỉnh chức năng của các đơn vị theo hướng chuyên sâu và có kiểm 
soát để tạo thuận lợi cho triển khai công việc hiệu quả hơn.

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan các quy trình, hoạt động trong 
Công ty theo hướng đơn giản, thống nhất để có hiệu quả.

- Triển khai ứng dụng các phần mềm trong quản lý nhằm đơn giản trong điều 
hành, thuận lợi trong quản lý và bảo mật chặt chẽ.
3.3. Công tác thị trường, bán hàng

- Công tác triển khai đồng bộ hoạt động thị trường trên phạm vi cả miền Bắc, 
miền Trung và miền Nam. Dù ảnh hưởng dịch bệnh, song đây là công tác mang lại 
nhiều kết quả trong năm 2021, đặc biệt trong quảng bá thương hiệu, uy tín 
HAPƯMA cả về sản phẩm, cả về dịch vụ.
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- Công ty vẫn duy trì công tác bán hàng ở các phân khúc truyền thống nhu 
thủy lợi, khai thác khoáng sản, cấp thoát nuớc.

- Năm 2021 đã có kết quả tốt tại thị truờng bên Lào cả về doanh thu và uy tín.
- Càng ngày, sự lựa chọn đúng đắn đã càng được khẳng định với đối tác, 

khách hàng cả với chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- Sự phối hợp và hỗ trợ từ bộ phận kỹ thuật với bộ phận bán hàng, kinh 

doanh ngày càng hiệu quả. Chắc chắn từ những thay đổi này sẽ mang lại thành 
công trong giai đoạn tới.
3.4. Công tác thiết kế, kỹ thuật, khoa học kỹ thuật

- Công ty ngày càng hoàn thiện công tác thiết kế theo tiêu chuẩn của quốc tế, 
từ tính toán thiết kế, chọn vật liệu, mô phỏng, thử nghiệm và đánh giá sản phẩm.

- Đang trien khai chương trình số hóa nhằm thuận lợi trong quản lý tài liệu 
và điều hành sản xuất. Đây là bước thay đổi lớn trong công tác thiết kế - kỹ thuật.

- Ngoài sản phâm tiêu chuân, Công ty đã có thêm những sản phâm đặc thù, 
phù họp với địa hình, điều kiện vận hành và môi trường làm việc khắc nghiệt.

-Đặc biệt Công ty đã có nhiều kiến thức trong thiết kế và sản xuất bơm 
buồng xoắn bê tông, loại bơm lần đầu được ứng dụng tại Việt Nam.

- Công nghệ đức của Công ty ngày càng khẳng định vị trí và sự quan trọng 
trong sứ mệnh của HAPUMA. Đây là yếu tố quan trọng liên quan tới khả năng đáp 
ứng của HAPƯMA và tiếp tục hoàn thiện công nghệ vật liệu liên quan đến thép 
không gỉ và thép chịu mài mòn theo tiêu chuẩn ASTM và JIS.

- Công nghệ gia công đang dần chuyến sang tự động CNC nhằm nâng cao 
năng suất, chất lượng và tính chủ động trong sản xuất.

- Trong năm, Công ty tiếp tục hoàn thiện từ mặt bằng, thiết bị và hệ thống 
điều khiển của hệ thống thử nghiệm đảm bảo họp lý và tin cậy.

- Công ty đã và đang triển khai đề tài khoa học cấp Nhà nước và Bộ Công thương.
- Đã cải tiến nhiều thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất và mang lại hiệu quả.
+ Máy tiện ống bọc trục.
+ Máy mài trục dài và máy cân bằng.

3.5. Công tác kế hoạch
- Công tác kế hoạch nói riêng, phòng Ke hoạch nói chung ngày càng khang 

định vị trí trung tâm trong sản xuất của Công ty. Phòng Kế hoạch là đơn vị tổng 
họp trong lập kế hoạch, định mức, điều độ, mua sắm và điều phối các hoạt động 
sản xuất của Công ty.

- Điều hành kế hoạch đã được cải tiến và sử dụng nhiều hỗ trợ từ công nghệ 
thông tin. Hiệu quả mang lại ngày càng rõ rệt.

- Công tác kiểm soát chi phí trong sản xuất, công tác quản lý kho, ngày công 
chặt chẽ và hoàn thiện, làm cơ sở tin cậy trong hạch toán sản xuất kinh doanh.

- Công tác thông tin, kết nối giữa kế hoạch và các đầu mối Kinh doanh, Kỹ 
thuật và đơn vị sản xuất ngày càng chặt chẽ và bài bản, giảm nhiều lãng phí trong 
công tác điều hành.
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3.6. Hoạt động sản xuất
-Năm 2021, việc làm thiếu ở tất cả các bộ phận, tập trung nhiều ở xưởng Cơ 

khí và xưởng Lắp ráp.
+ Đơn hàng giảm 29% so với năm 2020.
+ Sản phẩm giảm 42% so với năm 2020.
+ Phôi đúc giảm 24% so với năm 2020.
+ Riêng hàng xuất khẩu vượt 14% so với năm 2020.
+ Sản phẩm sửa chữa vượt 34% so với năm 2020.
+ Sản phấm nhập kho giảm 34% so với năm 2020.

- Năng suất lao động đều giảm từ 3-^-5%.
- Tỉ lệ sản phẩm không phù hợp giảm so với mục tiêu. Tuy nhiên có khâu 

vẫn cao hơn năm 2020.
- Công tác bảo hành được thực hiện nghiêm túc, mang lại uy tín và hiệu quả 

cho Công ty. Chi phí bảo hành năm 2021 giảm 22%.
3.7. Công tác chất lượng

- Công ty luôn chú trọng và hoàn thiện công tác này.
- Trong năm đã có nhiều cải tiến trong quản lý, tổ chức nhân lực, đảm bảo 

tinh gọn, sử dụng hiệu quả.
- Đã chủ động trong đào tạo nội bộ để đảm bảo sự chủ động và đa năng trong 

kiểm soát chất lượng quá trình sản xuất.
- Đã hình thành mô hình quản lý chất lượng hợp lý. Có khâu kiểm tra và 

khâu kiểm soát, từ đó chất lượng được ổn định từ công tác phân tích dữ liệu và 
khắc phục, phòng ngừa kịp thời.
3.8. Công tác đầu tư

- Năm 2021, Công ty không đầu tư lớn, chủ yếu hoàn thiện và khai thác các đầu 
tư của năm 2021. Tất cả các thiết bị trong kế hoạch đầu tư đã được khai thác hiệu quả, 
không có lãng phí. Rất tiếc là năm 2021 ít việc nên hiệu quả đầu tư hạn chế.

+ Trong năm Công ty đã đầu tư một số hạng mục nhỏ.
+ Văn phòng xưởng Lắp ráp - Cơ điện
+ Phòng điều khiển trung tâm hệ thống thử bơm
+ Sản lắp ráp và thử bơm công suất lớn, cáp cao.
+ Quy hoạch mặt bằng khu hoàn thiện, sơn sản phẩm đúc.
- Tổng chi phí đầu tư của năm 2021 khoảng 02 tỷ.

3.9. Công tác Tài chính - kế toán
- Bộ phận Tài chính kế toán làm tốt công tác hạch toán trong sản xuất kinh 

doanh, đảm bảo kịp thời, chính xác.
- Trong điều kiện nguồn vốn Công ty nhỏ, thực hiện hợp đồng có giá trị lớn 

nhưng bộ phận Kế toán đã làm tốt công tác cân đối tài chính, luôn đảm bảo chủ 
động, hợp lý và hiệu quả. Đặc biệt hiệu quả trong sử dụng các nguồn tài trợ hợp lý.

- Sự phối họp giữa Kinh doanh - Kế hoạch - TCKT ngày càng chặt chẽ, kịp 
thời và hiệu quả.
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3. Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
3.1. Nâng cao chất lượng và khả năng đáp ứng đối với nguồn nhân lực

-Xây dựng ý thức tuân thủ là tiêu chuân của sự chuyên nghiệp với mọi 
người trong Công ty.

- Rà soát nhân lực hiện tại, cơ cấu lại đảm bảo hợp lý, sử dụng nhân lực phù 
hợp, không lãng phí nguồn lực.

- Đào tạo nâng cao, đào tạo bổ sung để tăng khả năng thích ứng phù hợp mô 
hình sản xuất Công ty. Giỏi một việc biết thêm nhiều lĩnh vực.

- Tuyên dụng nhân sự cho Ban điêu hành, kỹ sư, công nhân kỹ thuật.
- Coi trọng và duy trì thường xuyên có hiệu quả công tác đào tạo, tự học tập. 

Có kế hoạch và chương trình cụ thể cho công tác tuyển dụng và đào tạo.
- Xây dựng văn hóa làm việc chuyên nghiệp.
-Thường xuyên tuyên truyền để mọi người thay đổi cách nghĩ, cách làm 

trong giai đoạn cơ chế thị trường.
3.2. Tiếp tục hoàn thiện đề nâng cao hiệu quả từ công tác quản trị

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế trong quản trị Công ty, tạo ra các chuẩn 
mực tại các đơn vị, bộ phận trong Công ty làm cơ sở đế thực hiện, đánh giá đảm 
bảo sự công bằng. Đặc biệt làm tốt việc hướng dẫn, đào tạo để mỗi trưởng đơn vị 
thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành và kiểm soát đơn vị, có tiêu chí đánh giá, 
khen thưởng, động viên kịp thời, hiệu quả.

- Cải tiến và hoàn thiện các thủ tục liên quan tới vận hành và đảm bảo chất 
lượng nhằm thiết lập mối quan hệ giữ các khâu, bộ phận tạo sự khép kín, đồng bộ.

- Đầu tư phần mềm để hỗ trợ công tác điều hành, trao đổi, phối hợp giữa các 
đơn vị nhăm tạo sự thuận lợi, nhanh chóng, kiêm soát công việc hiệu quả.

-Mục tiêu năm 2022: đưa phần mềm quản lý công việc phục vụ công tác 
điều hành; triển khai chương trình số hóa và triển khai chính thức vào cuối năm 
2022 hoặc quý I năm 2023.
3.3. Tăng cường cho công tác thị trường, tư vấn khách hàng và dịch vụ sau 
bán hàng

- Công ty tiếp tục đầu tư cho công tác thị trường để luôn hiểu thị trường, sản 
phẩm, đối thủ và nhu cầu khách hàng.

- Xây dựng chiến lược kinh doanh cho các giai đoạn phù hợp, trước mắt đến 
2025 và sau đó là 2030.

- Tiếp tục bổ sung nguồn lực cho khối kinh doanh để đáp ứng nhu cầu vừa 
triển khai công tác thị trường, vừa tư vấn và bán hàng, đặc biệt là phân khúc bơm 
công nghiệp, bán lẻ.

- Đấy mạnh công tác đào tạo hướng dân đê nâng cao hiêu biêt vê sản phâm 
nhằm nâng dần khả năng tư vấn, tiếp xúc khách hàng, chọn lựa sản phấm.

- Bổ sung các khóa đào tạo về kỳ năng quản lý, thực hiện dự án, bán hàng, 
chăm sóc khách hàng theo hướng chuyên nghiệp.

- Đầu tư cho kênh quảng cáo và bán hàng điện tử, coi đây là công cụ hiệu 
quả trong kinh doanh.
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- Duy trì thật tốt phân khúc bán lẻ trong ngành thủy lợi, nông nghiệp, khai 
khoáng, có nhân lực cố định. Làm tốt công tác tổng hợp, phân tích để có giải pháp 
phù hợp.

-Bổ sung nhân sự cho phân khúc nhiệt điện, cấp thoát nước để duy trì 
thường xuyên thu thập thông tin, kết nối, xây dựng mối quan hệ theo hướng lâu dài 
và triến khai các giao dịch.

Ф Văn phòng Hồ Chí Minh
+ Tuyên bô sung nhân lực, ưu tiên nhân lực có kinh nghiệm.
+ Tiếp tục đào tạo đế nâng cao chuyên môn về sản phẩm và kỹ năng giao 

tiếp cho nhân lực VP HCM.
+ Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, quy định liên quan tới tiếp nhận, 

xử lý thông tin và hỗ trợ tư vấn về mọi mặt cho VP HCM.
® Chi nhánh Hà Nội•
-I- Xây dựng CN HN cần trở thành bộ phận trung tâm của công tác thị trường 

về mảng dự án của Công ty, tham gia quản lý điều hành các dự án lớn, phối hợp chặt 
chẽ với VP. HCM và phòng Kinh doanh Công ty để kiểm soát toàn bộ thị trường. Ỳ

+ Bố sung các nhân lực có kinh nghiệm kinh doanh và quản lý. ó
+ Đào tạo nhân lực hiện nay để đáp ứng mục tiêu lâu dài.
+ Trước mắt tập trung giải quyết thật tốt hợp đồng EPC đường ống Sông 

Đà, đảm bảo chất lượng và tiến độ.
® Phòng Kinh doanh
+ Định hình rõ cơ cấu tổ chức để đáp ứng mục tiêu về thị trường và phân 

khúc khách hàng, gắn chặt trách nhiệm cá nhân theo thị trường và kế hoạch doanh 
thu, không để chồng chéo và lãng phí nguồn nhân lực. Ưu tiên giữ và tăng doanh 
thu từ khách hàng đã có. Tập trung và quan tâm phát triển khách hàng mục tiêu.

+ Tăng cường hơn nữa cho công tác quản lý, điều hành và kiểm soát thông 
tin, khách hàng.

+ Quản lý thật tốt hồ sơ khâu tư vấn khách hàng.
+ Là đầu mối về hồ sơ, quản lý chung dự án, đảm bảo đồng bộ, khép kín.
+ Là đầu mối chuyển tiếp, kiểm soát, xử lý sơ bộ thông tin từ VP. HCM, CN 

HN để công tác phê duyệt nhanh, kịp thời, chính xác.
3.4. Tăng cường hơn nữa tới khối kỹ thuật

- Tiếp tục bổ sung nhân lực và nâng cao trình độ chuyên môn cho bộ phận 
này nhằm tăng khả năng đáp ứng. Đặc biệt là ưu tiên nhân lực cho công tác thiết kế 
để vừa triển khai sản xuất, vừa thiết kế sản phẩm mới, cải tiến nâng cao hiệu suất 
các bơm hiện có để tiết kiệm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh.

- Xây dựng lại, cải tiến các thủ tục liên quan tới triển khai công việc, thực 
hiện công việc và xử lý thông tin đầu vào nhằm loại bỏ dần các lãng phí nhân lực.

- Xử lý thật tốt công việc hiện tại, cho sản xuất và công việc cho cải tiến sản 
phẩm, làm tốt công tác định hướng khách hàng, thị trường bằng sản phẩm mới.

- Nghiên cứu, tìm hiểu để ứng dụng công nghệ mới cho sản xuất đúc, cơ khí.
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- Tăng cường hơn nữa công tác trao đối kỹ thuật trong thiết kế sản phấm và 
thiết kế công nghệ nhằm hạn chế KPH trong khâu này.

- Tích cực ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào thiết kế, công nghệ, vật liệu và 
thiết bị. Quan tâm nhiều trong chế thử sản phẩm mới, hoàn thiện hồ sơ sản phầm.

- Coi trọng và liên tục nâng dân năng lực quản lý, điêu hành và kiêm soát 
công việc cả của người làm và người quản lý.

- Tập trung giải quyết các chương trình, chuyên đề đã đăng ký với Công ty 
liên quan sản phẩm mới, công nghệ mới và chương trình số hóa.
3.5. Tiêp tục nâng cao công tác quản lý chât lượng, tăng cường công tác kiêm 
tra, kiêm soát và làm tôt công tác tông hợp, phân tích đê có giải pháp phòng 
ngừa hiệu quả

- Năm 2022 bộ phận quản lý chất lượng tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau:
+ Cụ thế hóa các thủ tục liên quan chất lượng, tuyên truyền tới từng người 

thực hiện.
+ Thực hiện định kỳ các công tác đánh giá sự tuân thủ để đảm bảo các thủ 

tục được thực hiện và hiệu quả.
+ Tiếp tục đào tạo các nhân viên QLCL có chuyên môn vững ở lĩnh vực phụ 

trách, có kỹ năng làm việc để hướng tới sự độc lập và tin cậy.
+ Thực hiện công tác tống hợp số liệu, phối hợp bộ phận chuyên môn phân 

tích nguyên nhân các lỗi KPH.
+ Thực hiện chương trình đánh giá sản phẩm hiện có của Công ty để liên tục 

cải tiến hoàn thiện.
+ Duy trì kiêm soát chât lượng sản phâm cuôi cùng và sản phâm lăp trạm, 

sửa chữa, bảo hành.
+ Quản lý hệ thống thử bơm cũng như các trang thiết bị phục vụ kiếm tra 

nhăm đảm bảo các sô liệu đo kiêm chính xác, ôn định và tin cậy.
3.6. Tiêp tục nâng cao hiệu quả công tác kiêm soát của công tác kê toán, tài chính

- Phát huy kết quả 2021, bộ phận TCKT tiếp tục hoàn thiện các hướng dẫn, 
quy định liên quan tới tạm ứng, thanh toán, quyết toán để đảm bảo kịp thời, chính 
xác trong hạch toán chi phí.

- Tăng cường và phối họp hiệu quả giữa Kinh doanh - Ke hoạch - Tài chính kế 
toán trong triển khai và quyết toán các hợp đồng, tính giá thành.

- Phối hợp cùng Kinh doanh giải quyết tốt công tác thu hồi công nợ, đặc biệt 
xem xét đề xuất giải pháp xử lý các khoản nợ lâu ngày, khó đòi.

- Tích cực tìm nguồn tài trợ tốt, cân đối sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, 
dòng tiền để đáp ứng cho sản xuất kinh doanh theo hướng hiệu quả đồng bộ.
3.7. Tăng cường công tác lập kế hoạch, điều hành trung tâm và kiểm soát của 
phòng Ke hoạch

- Năm 2022 hoàn thiện và triển khai đồng bộ trong công tác điều hành sản 
xuất theo hướng đồng bộ, thống nhất, thuận lợi và chính xác từ lập kế hoạch, triển 
khai kế hoạch, kiểm soát kế hoạch và quản lý kho.

8



- Triến khai phần mềm trong quản lý, giao việc sẽ tạo ra phưong thúc trao 
đối, giao việc, điều hành đồng bộ và có kiểm soát.

- Đen cuối năm 2022, cố gắng cơ bản hoàn thành giai đoạn xây dựng cơ sở dữ 
liệu cho chương trình mã hóa bản vẽ và sản phẩm.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác kho, nâng cao nghiệp vụ kho cho nhân viên kho.
- Hoàn thiện các thủ tục liên quan công tác mua sắm cho các họp đồng theo 

nhiệm vụ mới bổ sung.
3.8. Tăng cường công tác quản lý, điều hành, kiểm soát trong sản xuất và 
nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm

- Năm 2022, Công ty sẽ quan tâm nhiều tới công tác đào tạo cho cán bộ quản 
lý đe điều hành, kiếm soát tốt hơn ở mọi bộ phận. Đặc biệt tại các xưởng sản xuất.

- Khôi sản xuât tăng cường kiêm soát kê hoạch, công việc tại các xưởng, kêt 
nối và giải quyết kịp thời các vướng mắc.

- Các xưởng quan tâm nhiều tới cải tiến để nâng cao năng suất, đảm bảo chất 
lượng. Thật quan tâm, đào tạo, hướng dẫn để người lao động nâng cao tay nghề.

- Khối kỹ thuật, phòng QLCL phối hợp để xem xét nguyên nhân KPH, khắc 
phục các tồn tại cũ, có giải pháp phòng ngừa hữu hiệu.

- QLCL thực hiện công tác giám sát việc thực thi khắc phục và hiệu quả của 
biện pháp phòng ngừa.

- Đấy mạnh hoạt động tiết kiệm chi phí, cố gắng loại bỏ các chi phí không 
đáng có.

Kỉnh thưa toàn thể Đại hội!
- Hiện nay tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, chúng ta đã và đang làm việc 

trong tình hình với. Đây là cơ hội để Công ty đẩy mạnh các hoạt động thị trường và 
sản xuất.

- Mặc dù còn nhiều khó khăn khách quan và các chỉ tiêu kế hoạch là không dễ 
thực hiện.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, định hướng kịp thời của HĐQT, sự nỗ lực từ Ban 
giám đốc tới người lao động cùng truyền thống luôn vượt qua khó khăn của 
HAPUMA, và đặc biệt sự tin tưởng, chia sẻ, ủng hộ của các Quý cổ đông, Ban 
điều hành, tin tưởng Công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Xin kính chúc các quỷ cổ đông và gia đình thật nhiều sức khỏe, và hạnh phúc! 
Chúc Đại hội thành công!
Trân trọng cảm ơn!

'ày 05 tháng 5 năm 2022
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