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1. Tiếp tục đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển : Chuẩn bị thêm một số 
mẫu sản phẩm mới với tính năng cao hơn và có lợi thế cạnh tranh hơn đối với 
dòng karaoke thông dụng. Tiếp tục chương trình phát triển các sản phẩm 
internet karaoke trên cơ sở điện toán đám mây . Phát triển các sản phẩm hợp 
tác với các công ty công nghệ tạo ra các sản phẩm có hàm lượng chất xám 
cao, có giá trị cộng thêm lớn. 

2. Hợp tác đưa các dịch vụ phần mềm CNTT vào khai thác bên cạnh việc phát 
triển phần cứng : VTB Cloud, Viettronics office ... 

3. Tiếp tục thực hiện chủ trương hợp tác khai thác có hiệu quả các nguồn lực 
hiện có của công ty như các mặt bằng Nơ Trang Long, Phạm văn Hai , Vĩnh 
Lộc , Cát lái  nhanh chóng đưa vào khai thác để đem lại lợi nhuận tối đa cho 
công ty. 

Sử dụng lợi thế thương mại của VTB từ các mặt bằng Phạm văn Hai , Nơ 
trang long để tái đầu tư vào Bất Động Sản tạo ra từ các mặt bằng nầy hoặc từ 
một nơi khác một cách có lợi nhất cho công ty , phù hợp với pháp luật và 
Điều lệ Công ty. 

Thực hiện dự án đầu tư tại Mặt bằng cát Lái trên cơ sở phương án trình của 
Ban điều hành một cách có lợi nhất cho công ty , phù hợp với pháp luật và 
Điều lệ Công ty. 

4. Đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm điện lạnh với mục tiêu 1 triệu USD trong 
năm 2016 , mở rộng thêm nhiều chủng loại tủ lạnh để gia tăng doanh số và 
tạo cơ hội nâng cao uy tín thương hiệu . 

5. Tiếp tục nâng cao thu nhập của người lao động , đồng lương có thể trở thành 
thu nhập chính và đủ sức giúp người lao động trang trải được cuộc sống và 
tái tạo được sức lao động để tiếp tục phục vụ công ty. Công ty phát triển song 
song với việc cải thiện đời sống của người lao động 

6. Tập trung đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng văn hóa công ty, xây dựng tinh 
thần VTB , tiến hành xây dựng lại Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị Cốt lõi của 
VTB tạo động lực cho sự phát triển. 

7. Thực hành tiết kiệm tối đa các chi phí trong hoạt động bằng các biện pháp 
quản lý chặt chẽ theo ngân sách, kiểm soát thu chi hàng tháng theo kế hoạch 
đăng ký từ đầu năm. 

8. Mở rộng chương trình  giải thưởng Tổng Giám Đốc cho cá nhân, tập thể  
không chỉ trong các hoạt động sản xuất , kinh doanh mà còn trong xây dựng 
văn hóa doanh nghiệp… theo tháng , quý , năm … 

 


