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CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG 

-------***------ 

Số: 03/2020/DHP/BC-ĐT 

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

-------***------ 

 
Hải Phòng, Ngày 16 tháng 06 năm 2020 

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẦU TƯ NĂM 2019 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020 

 Kính thưa Đại hội! 

 Năm 2019, thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2019 và để không ngừng đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị, mẫu mã sản 

phẩm… tạo sức cạnh tranh trên thị trường, Công ty đã đầu tư một số hạng mục sau: 

1. Bộ khuôn quạt đứng kiểu Mitsubishi (7 cánh) trị giá: 2.180.000.000 đồng, được 

đưa vào khai thác từ tháng 03/2019: 

STT Dòng quạt ĐVT 

Số lượng đã 

tiêu thụ năm 

2019 

Số lượng đã 

tiêu thụ đến 

hết 05/2020 

01 Dòng quạt 7 cánh cơ Cái 7.007 5.515 

02 Dòng quạt 7 cánh điều khiển Cái 7.807 6.550 

2. Máy đột dập kim loại KOMASU 60T: 104.500.000 đồng 

3. Nhóm máy phục vụ sản xuất quạt trần: 

3.1 Máy buộc Stator:  136.391.500 đồng; 

3.2 Máy cắt tấm cách điện: 129.409.000 đồng; 

3.3 Khuôn cánh quạt trần:   62.700.000 đồng; 

3.4 Khuôn hộp số quạt trần: 105.600.000 đồng. 

3.5 Sản lượng tiêu thụ năm 2019 là: 16.404 Cái, Sản lượng tiêu thụ từ tháng 1-

5/2020 là: 11.061 Cái. 

4. Nhóm khuôn mẫu sản xuất quạt sàn: 

4.1 Khuôn cổ quạt sàn:    55.000.000 đồng; 

4.2 Khuôn bầu quạt sàn:  110.000.000 đồng; 

4.3 Khuôn cánh (nhôm):    38.500.000 đồng. 

5. Nhóm khuôn mẫu quạt: 
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5.1 Quạt bàn B300 (mới): 236.500.000 đồng. 

5.2 Sản lượng tiêu thụ từ tháng 1-5/2020 là: 6.098 Cái. 

6. Đầu tư máy hàn lồng công nghiệp thế hệ mới, trị giá: 870.000.000 đồng (cả 

khuôn lồng). Năng suất của máy mới là: 200-250 bộ/ca (Máy cũ năng suất 150-

180 bộ/ca). 

7. Đầu tư mua mới xe ô tô 07 chỗ thay thế xe 05 chỗ đã cũ, trị giá: 1.257.880.000 

đồng. 

TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ: 5.283.949.510 đồng. 

Toàn bộ các hạng mục đầu tư 2019 đến nay đã đưa vào khai thác và có hiệu 

quả cao, góp phần tăng năng suất lao động, tăng chủng loại sản phẩm hàng hóa, số 

chủng loại sản phẩm của Công ty ngày càng phong phú, đa dạng về mẫu mã. Đảm 

bảo tính cạnh tranh tốt, góp phần tăng doanh thu và hiệu quả sử dụng vốn. 

Trong năm 2019: Công ty cùng với nhà đầu tư tích cực triển khai dự án xây 

dựng tòa nhà 20 Đinh Tiên Hoàng theo hợp tác đầu tư đã triển khai từ năm 2018. Đến 

nay cơ bản các hạng mục thi công đã hoàn thành, dự kiến sẽ đưa vào khai thác dần 

từng bước từ Quý 3 / 2020. 

8. Về việc dừng đầu tư mua cổ phần chi phối CTCP Cầu Đuống-Hải Phòng để 

mở rộng SXKD: Việc đầu tư này đã nằm trong kế hoạch đầu tư năm 2019 được 

ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua, song vì tính pháp lý quyền sử dụng đất 

của CTCP Cầu Đuống-Hải Phòng chưa hoàn thiện nên dừng việc mua cổ phần 

chi phối. 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẦU TƯ NĂM 2020: 

• Công ty tiếp tục nghiên cứu đầu tư thêm các mẫu mã sản phẩm quạt điện: Quạt 

trần 5 cánh và một số mẫu quạt gia dụng; 

• Hoàn chính tất cả các hạng mục xây dựng còn lại của tòa nhà 20 Đinh Tiên 

Hoàng để đưa vào khai thác trong năm 2020 và những năm tiếp theo; 

Trên tinh thần kế thừa và phát triển Công ty sẽ từng bước đầu tư đổi mới về 

khoa học công nghệ, máy móc thiết bị, nhà xưởng, nhà văn phòng, trang thiết bị 

phục vụ cho sản xuất kinh doanh và các hoạt động thương mại khai thác tốt nhất 
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lợi thế sẵn có của doanh nghiệp. Chúng ta có thể tin tưởng rằng với những cách 

làm hiện nay, CTCP Điện cơ Hải Phòng sẽ từng bước phát triển bền vững và đem 

lại lợi ích tốt nhất cho người lao động và các cổ đông Công ty. 

Trên đây, tôi đã trình bày xong toàn bộ kết quả công tác đầu tư năm 2019 và 

phương hướng kế hoạch đầu tư năm 2020. 

 Kính mong các ý kiến đóng góp của các cổ đông Công ty. Xin kính chúc sức 

khỏe các quý vị Cổ đông. 

 Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! 

 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Hải 
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