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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP 
(Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công bố 

thông tin hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu) 

 
I. Định hướng, mục tiêu, quan điểm phát triển của Doanh nghiệp: 

1. Định hướng phát triển: 

- Công ty tiếp tục duy trì sự ổn định và quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh 

hiện có bao gồm ngành in, cho thuê văn phòng và đào tạo dạy nghề. 

- Đầu tư chiều sâu thay thế một số máy móc, thiết bị in, chế bản in đã hết khấu 

hao để tăng khả năng cạnh tranh của ITAXA trên thị trường. 

- Giảm chi phí, tiết kiệm trong quản lý và sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tạo 

khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực 

mà Công ty đang hoạt động nhằm tối đa hóa lợi nhuận, mang lại doanh thu ổn 

định cho doanh nghiệp. 

2. Mục tiêu phát triển: 

- Hoàn thành nhiệm vụ in các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin tuyên truyền 

của ngành với chất lượng tốt, kịp thời  gian. 

- Kinh doanh có lãi, tối đa hóa lợi nhuận. 

- Bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của Nhà nước. 

- Cải thiện điều kiện làm việc, thường xuyên quan tâm đến đời sống người lao 

động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. 

- Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. 

3. Quan điểm phát triển: 

- Vì lợi ích chung của xã hội, của ngành, của công ty và người lao động. 

II. Định hướng các nhiệm vụ: 
– In các bản tin, tài liệu, sách, báo, tạp chí, các ấn phẩm khác đúng thời gian và 

đảm bảo chất lượng tốt phục vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của Ngành và 

theo nhu cầu của các cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật. 

– Tổ chức hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng. 

– Liên kết và hợp tác với các cơ sở đào tạo, các trường để tổ chức đào tạo, huấn luyện 

công nhân kỹ thuật về nghiệp vụ in, tin học và các chuyên ngành có liên quan. 

– Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc, thiết bị hiện có 

và không ngừng cải tiến kỹ thuật, đầu tư chiều sâu và đổi mới trang thiết bị để 
phát triển sản xuất. 

– Bảo toàn, phát triển vốn do Nhà nước giao, tự trang trải các khoản vay tín dụng 

theo quy định pháp luật. 



– Tuân thủ Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các chính sách, pháp luật của Nhà 

nước Việt Nam và Luật pháp Quốc tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty. 

III. Nội dung triển khai thực hiện 
– Tiếp tục khai thác triệt để công suất máy móc thiết bị hiện có, tăng cường công 

tác bảo quản, bảo trì, vệ sinh máy móc thiết bị. Đồng thời xây dựng kế hoạch 

đầu tư mua mới máy móc thiết bị để đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của 

khách hàng. 

– Nghiên cứu, đổi mới hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng, đảm 

bảo hoạt động này có lãi khi giá thuê đất, nước và các khoản chi phí khác tăng 

cao trong khi giá dịch vụ cho thuê văn phòng giảm. 

– Tiếp tục hợp tác mở rộng hoạt động đào tạo và liên kết đào tạo dạy nghề tại 
Trung tâm Đào tạo Dạy nghề ITAXA nhằm khai thác hiệu quả hơn nữa các 

ngành, nghề đào tạo và các lớp học hiện có của Trung tâm. 

– Tiếp tục thực hiện chương trình bồi dưỡng, đào tạo, học tập ngắn hạn và dài 

hạn cho các cán bộ quản lý, điều hành ở ITAXA để nâng cao trình độ quản lý 

của đội ngũ cán bộ. 
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