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Số: 251/2019/BC-CTY TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2019 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 

 

A. BỐI CẢNH THỊ TRƢỜNG: 

- Kinh tế Việt Nam 2018 đạt nhiều thành tựu nổi bật với tốc độ tăng trưởng GDP cao 

nhất trong 5 năm qua, lạm phát được kiểm soát tốt, thu nhập trên đầu người tăng trưởng 

mạnh, tình hình chính trị ổn định. Điều kiện kinh tế thuận lợi đó đã kích thích tích cực 

cho nhu cầu tiêu dùng nhóm hàng hóa xa xỉ và cao cấp trong đó có trang sức. 

   

- Theo báo  cáo  quý  IV năm 2018 của Hội đồng Vàng thế giới, nhu cầu vàng trang sức 

tại Việt Nam đang ở mức cao nhất trong vòng 10 năm qua, đạt khoảng 16,5 tấn/năm. 

Đồng thời giá vàng đã phục hồi từ thời điểm tháng 8/2018 cũng cho thấy nhu cầu vàng 

trên thế giới đang tăng trở lại.  

- Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang làm thay đổi sâu sắc ngành bán lẻ trên rất  

nhiều phương diện và tạo ra sức ép cho các doanh nghiệp bán lẻ thực sự phải thay đổi 

để tồn tại hoặc sẽ bị thị trường đào thải trong dài hạn.   

- Khoảng gần 70% thị phần thị trường trang sức vàng hiện vẫn nằm ở phân khúc của các 

cửa tiệm vàng truyền thống, tuy nhiên, thị phần của các doanh nghiệp trang sức lớn – 

kinh doanh dòng hàng cao cấp đang tăng lên nhanh qua mỗi năm, hiện đã ở mức hơn 

30%.  

- Bên cạnh đó, chiến tranh thương mại thế giới và mối lo ngại khủng hoảng kinh tế tại 

một số Quốc gia lớn tạo ra nguy cơ cho kinh tế toàn cầu – điều này có thể gây ảnh 

hưởng bất lợi cho ngành hàng cao cấp. 
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B. KẾT QUẢ KINH DOANH 2018 – TĂNG TRƢỞNG VỮNG CHẮC: 

Đánh dấu mốc 30 năm hình thành và phát triển, năm 2018 là một năm chúng ta 

chinh phục được rất nhiều các thành công lớn và vượt trội của PNJ trong rất nhiều lĩnh 

vực. 

1. Kết quả tài chính tập đoàn: 

Đơn vị tính: Triệu VNĐ 

Stt Chỉ tiêu 2017 KH 2018 Thực hiện 

2018 

So sánh 

2017 

1 Tổng doanh thu thuần 10.976.836  13.727.000  14.571.135  +33% 

2 Lợi nhuận gộp bán hàng và  CCDV 1.911.964  2.477.528  2.779.083  +45% 

3 Doanh thu hoạt động tài chính 8.795  21.701  6.846  -22% 

4 Chi phi hoạt động tài chính 56.476  64.800  66.346  +17% 

5 Chi phí bán hàng 774.978  1.086.655  1.170.069  +51% 

6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 187.936  247.767  345.868  +84% 

7 Lợi nhuận thuần HĐKD 901.369  1.100.007  1.203.646  +33% 

8 Tổng Lợi nhuận trước thuế 907.379  1.100.007  1.205.550  +33% 

9 Lợi nhuận sau thuế 724.856  882.406  959.923  +32% 

10 Tỷ suất LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE) 24,57%  25,64%  

11 Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ 67,05%  57,49%  

12 Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản (ROA) 15,86%  14.91%%  

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất PNJ  

 

  
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất PNJ  

 

Một số thành tựu nổi bật năm 2018: 

- Tổng doanh thu thuần Tập đoàn đạt 14.571 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2017, đây là 

mức tăng cao nhất trong 5 năm qua. 

- Tổng lợi nhuận gộp tăng trưởng 45% so với 2017, cao nhất từ trước đến nay. 

- Lợi nhuận trước thuế Tập đoàn đánh dấu lần đầu tiên vượt mức 1.000 tỷ đồng, đạt 

1.205,5 tỷ đồng cả năm, tăng 33% so với 2017 và vượt 9,6% kế hoạch. 

 

2. Kết quả kinh doanh các công ty thành viên 

 Công ty TNHH MTV chế tác và kinh doanh trang sức PNJ (PNJP): 
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Những thành tựu nổi bật 2018: 

- Tối ưu hóa quy trình sản xuất  => góp phần nâng cao năng lực giao hàng đúng hẹn – 

tăng 5% so với năm 2017. 

- Nghiên cứu và cho ra đời nhiều dòng sản phẩm mới cho PNJ có sự tinh xảo và chất 

lượng hoàn thiện nâng cao. 

- Thực hiện nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giảm hao hụt trong sản xuất giúp cho PNJP 

tiết kiệm được trên 10 tỷ đồng. 

- Đầu tư và áp dụng nhiều công nghệ gia công mới giúp cho độ tinh xảo, chất lượng hoàn 

thiện sản phẩm được nâng cao. 

 

 Công ty TNHH MTV Kỷ nguyên Khách hàng (CECL): 

 

   

 

Những thành tựu nổi bật 2018: 

- Nghiên cứu và triển khai mô hình kinh doanh chuyên nghiệp cho ngành hàng đồng hồ 

thời trang. 

- Tìm kiếm và thương thảo hợp tác thành công với các đối tác để đưa vào kinh doanh 

nhiều dòng sản phẩm độc quyền và độc quyền phân phối 2 thương hiệu Thụy Sỹ: 

Jowissa và Silvana. 

- Xây dựng năng lực bán hàng trực tuyến kết hợp với các điểm bán truyền thống. 

- Nghiên cứu và lập kế hoạch vận hành mô hình cửa hàng mới: cửa hàng độc lập, cửa 

hàng flagship bên cạnh mô hình shop in shop.  

 

 Công ty TNHH MTV Thời trang CAO (CAF): 

Những thành tựu nổi bật 2018: 

- Doanh thu tăng trưởng 13% so với 2017 – số lượng khách hàng tăng trưởng 67%. 

- Năm 2018, CAO ra đời nhiều dòng sản phẩm với thiết kế và câu chuyện riêng, tôn vinh 

vẻ đẹp văn hóa phương Đông (Oriental Collection) cũng như tính đương đại của 

Phương Tây (Glamorosa Collection).  

- Xây dựng được tập khách hàng trung thành & bền vững (39% khách hàng VIP đóng 

góp 65% doanh thu trong năm 2018). 
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 Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJL): 

 

   

 

Những thành tựu nổi bật 2018: 

- Tiếp tục đà tăng trưởng ổn định khi Doanh thu tăng trưởng hơn 49% so với 2017. 

- Bước đầu nghiên cứu và ứng dụng hệ thống công nghệ (ERP) vào hoạt động quản trị. 

- Duy trì vị trí số một trong các trung tâm kiểm định trang sức và đá quý tại Việt Nam. 

 

3. Kết quả kinh doanh các Kênh – PNJ: 

 Trang sức vàng lẻ: 

Nguồn số liệu và biểu đồ: Báo cáo kinh doanh PNJ 2018 

 

Tiếp nối tăng trưởng của năm 2017, kinh doanh vàng lẻ 2018 ghi nhận mức 

doanh thu vượt bậc khi hoàn thành 108% so với kế hoạch, tăng 41% so với 2017 và 

đóng góp hơn 54% cho tổng doanh thu toàn công ty. Kinh doanh trang sức vàng lẻ tiếp 

tục là động lực tăng trưởng chính thúc đẩy doanh thu toàn hệ thống tăng 33% so với 

2017. 

  

 Trang sức bạc lẻ: 

Năm 2018 là năm khởi đầu cho quá trình tái định vị lại nhãn hàng PNJ-Silver nhằm 

chuẩn bị những nền tảng tăng trưởng mới trong dài hạn cho mảng kinh doanh này. Kết 

quả kinh doanh năm 2018 đạt mức tăng trưởng khá tốt ở mức tăng 14% so với 2017.  
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4. Tăng trƣởng mạng lƣới: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Báo cáo kinh doanh PNJ 2018  
 

- Năm 2018 có thể được xem như là một năm tăng trưởng mạnh mẽ nhất của PNJ về 

mạng lưới bán lẻ. Số lượng cửa hàng tăng thêm là 55, nhiều nhất từ trước đến nay, đưa 

con số cửa hàng chính thức cán mốc 324 cửa hàng vào cuối năm 2018. 

- Bùng nổ trong việc mở mới điểm bán nhưng tốc độ tăng trưởng doanh thu của các cửa 

hàng trưởng thành (SSSG) vẫn ở mức rất cao (+20%), điều này cho thấy dung lượng 

thị trường còn lớn và uy tín thương hiệu của PNJ đã được xác lập rõ nét trong suy nghĩ 

của người tiêu dung. 

- Ngoài việc mở rộng cửa hàng, PNJ đã tận dụng tốt mạng xã hội để tiếp cận với khách 

hàng trẻ tuổi và thời thượng với trên 600.000 người theo dõi trên Facebook PNJ, trên 

300.000 người theo dõi PNJ Silver, hơn 3 triệu lượt xem trên Youtube, hàng trăm ngàn 

lượt theo dõi kênh Instagram. Trong năm 2018, PNJ đã nâng cấp tiện ích xem và mua 

trang sức trên các kênh online để bước đầu thực hiện chiến lược bán hàng trực tuyến. 

 

5. Số lƣợng khách hàng thân thiết (đăng ký thẻ thành viên mới): 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nguồn: Báo cáo kinh doanh PNJ 2018 
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- Tốc độ tăng trưởng lượng khách hàng thân thiết đăng ký thẻ mới đạt 48% trong năm 

2018, trong đó nhãn Gold tăng 50% và nhãn Silver tăng 45%. 

- Với công tác chăm sóc khách hàng hiện hữu được tập trung đầu tư và đổi mới, lượng 

khách hàng hiện hữu quay lại mua hàng ngày càng cao, thể hiện qua tỷ trọng đóng góp 

doanh thu của nhóm khách hàng này tăng 5% so với 2017.   

 

6. Giải thƣởng uy tín: 

Năm 2018 đánh dấu một sự vươn mình trưởng thành của PNJ với việc giành được 

rất nhiều các giải thưởng danh tiếng quốc tế và trong nước trên rất nhiều lĩnh vực: 

- Lần thứ 4 liên tiếp PNJ được tạp chí chuyên ngành trang sức châu Á - Jewellery News 

Asia (JNA) vinh danh, với sự góp mặt tại 2 hạng mục: Top 3 Giải thưởng Retailer of 

the year (Nhà bán lẻ của năm) và Top 6 Giải thưởng Brand of the year  (Thương hiệu 

của năm). 

- Vinh dự đạt giải thưởng Best Companies to Work for in Asia – Những Công ty có Môi 

trường làm việc tốt nhất châu Á. 

- 22 năm liên tiếp được vinh danh tại Lễ trao giải “Hàng Việt Nam – chất lượng cao”. 

- Top 10 trong 100 doanh nghiệp phát triển bền vững, là một trong những doanh nghiệp 

hiếm hoi được Chính phủ trao chứng nhận 3 năm liên tiếp trụ vững trong Top 10. 

    

 

7. Giá trị cổ phiếu và vốn hóa thị trƣờng: 

   
Nguồn: Cafef.vn 

 

- PNJ đã tiến vào danh mục cổ phiếu thành phần của chỉ số VN30 trong kỳ đánh giá danh 

mục tháng 7 năm 2018. Đây là bộ chỉ số của nhóm cổ phiếu lớn, mang tính dẫn dắt cho 

thị trường chứng khoán Việt Nam. 

- Năm 2018: Vốn hóa thị trường liên tục duy trì khoảng 15.000 tỷ đồng – 16.000 tỷ 

đồng; Tại những thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng tích cực thì 

PNJ đã đạt giá trị vốn hóa thị trường khoảng 22.500 tỷ đồng tương đương gần 1 tỷ USD 

(tháng 4/2018). 

- Earning Per Share (EPS) năm 2018 ghi nhận ở mức 6.573 VNĐ tương đương với năm 

2017 (nếu không tính việc chia tách + cổ phiếu thưởng năm 2018 thì EPS 2018 tăng 

20% so với 2017). 

Giá trị vốn hóa thị trường 

 -
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- Trong những tháng cuối năm 2018, các công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam như: 

ACBS, VDSC, KIS, MBS, BVSC, BSC, … liên tục khuyến nghị mua vào cổ phiếu PNJ 

với giá trị vốn hóa thị trường mục tiêu dao động khoảng 18.000 tỷ đồng đến 20.000 tỷ 

đồng. 

 

C. NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: 

C1. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC: 

1. Năng lực sản xuất: 

Năm 2018 ghi nhận nhiều kết quả từ việc cải tổ hệ thống sản xuất, qua đó đạt nhiều 

thành tựu đáng kể: 

- Cải tiến các công nghệ sản xuất chủ chốt: đúc – pha chế, xi mạ … đồng thời nâng cao 

hiệu quả sản xuất khuôn và công nghệ khắc máy. Điều này giúp giảm thiểu bình quân 

10% thời gian sản xuất. 

- Giảm hao hụt nguyên liệu trong sản xuất kết hợp tái sử dụng nguyên liệu  đã giúp tiết 

kiệm 5,3 tỷ đồng. 

- Tái bố trí mặt bằng máy móc thiết bị để tối ưu quy trình sản xuất, rút ngắn thời gian sản 

xuất đã nâng cao năng lực giao hàng đúng hẹn tăng 5% so với năm 2017. 

- Hoàn thành bộ tiêu chí tay nghề thợ kim hoàn, tăng cường hoạt động đào tạo, lưu giữ 

và phát triển nhóm nghệ nhân. 

 

2. Năng lực quản trị chuỗi cung ứng: 

 

     
 

Để đảm bảo việc đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu hàng hóa trong điều kiện mở 

rộng và phát triển cửa hàng liên tục, chuỗi cung ứng của PNJ liên tục được nâng cấp và 

ngày càng hoàn thiện. Trong đó: 
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- Chiến lược hàng hóa được xem là hạt nhân chính trong quá trình tái cơ cấu hoạt động 

cung ứng. Việc quản lý hàng hóa trang sức lẻ theo hai nhóm “topsell – non topsell” đã 

giúp  kết quả tăng trưởng doanh thu ấn tượng (+33%) cũng như nâng cao vòng quay tồn 

kho hệ thống bán lẻ từ 2,04 vòng/năm lên 2,25 vòng/năm. 

- Hoạt động dự báo: mở rộng đo lường độ chính xác dự báo (FA) và sai số dự báo (FB) 

đến từng vùng và theo từng mã và theo nhóm hàng. Điều này giúp tăng độ chính xác 

của kết quả dự báo lên 7% so với năm 2017. 

- Hoạt động kế hoạch: đo lường việc cung ứng hàng hóa đúng và kịp thời đến tận cửa 

hàng và theo từng mã hoặc theo nhóm hàng.  

- Hoạt động điều phối: cải tiến nhãn dán và bao gói chống mở nhằm đảm bảo an toàn 

hàng hóa trong quá trình vận chuyển.  

- Bên cạnh đó, mô hình phân phối (DC) bước đầu được tái cấu trúc, đây là nền tảng giúp 

PNJ đảm bảo khả năng cung ứng cho hệ thống bán lẻ rộng lớn hơn nữa trong tương lai. 

 

3. Năng lực Quản trị chiến lƣợc 

   
 

- Năm 2018, PNJ đã và đang triển khai xây dựng chiến lược của tập đoàn, chiến lược cho 

các công ty thành viên, chiến lược vốn, đầu tư tài chính… 

- Triển khai quản lý tri thức tập trung cho danh mục tri thức cho hệ thống bán lẻ và 

PNJP, đồng thời đăng tải các tài liệu lên phần mềm E-learning để thuận lợi cho việc 

chia sẻ và sử dụng nguồn tri thức chung. 

- Bước đầu định hình hoạt động của Quản trị rủi ro theo quy tắc quốc tế thông qua xây 

dựng Cơ cấu tổ chức, quy trình và khẩu vị rủi ro. 

 

4. Năng lực Marketing: 

- Năng lực Marketing là năng lực được đầu tư trọng điểm trong năm 2018 và đã mang lại 

những “trái ngọt đầu mùa” rất đáng khích lệ. Các chương trình Marketing của PNJ năm 

2018 có tính sáng tạo rất cao, tạo ra nhiều cảm xúc, gắn kết với khách hàng mạnh mẽ 

và tạo được những dấu ấn lớn trong cộng đồng marketing.  

- 210 chương trình đã thực hiện với hiệu quả cao khi đóng góp 35% vào tổng doanh thu, 

tăng trưởng 14% so với 2017. Hiệu quả sử dụng chi phí được nâng cao đáng kể so với 

năm 2017.  

- Năng lực thiết kế trưởng thành so với năm 2017 và vượt kế hoạch năm 2018, trong đó: 

số lượng thiết kế mẫu 2D vượt 50% kế hoạch, mẫu 3D vượt 1,4% kế hoạch so với các 

đơn vị yêu cầu. 

- Hoạt động Phân tích chân dung khách hàng được triển khai đều đặn, đóng góp quan 

trọng vào công tác hoạch định, quản lý và phát triển khách hàng góp phần tăng trưởng 

khách hàng thân thiết tăng 48%. Tỷ lệ khách hàng hiện hữu quay lại giao dịch tăng 

27% so với 2017. 

Một số hình ảnh truyền thông trong các chương trình Marketing 
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Nguồn: https://www.pnj.com.vn 

 

C2. LÀM GIÀU TÀI NGUYÊN: 

1. Tài sản Nguồn nhân lực: 

 

     
Nguồn: Báo cáo kinh doanh PNJ – 2018 

 

- Quy mô nhân sự PNJ liên tục tăng trưởng với tốc độ bình quân 24% trong 3 năm gần 

đây. 

- Sau nhiều năm tập trung đào tạo đối với nhóm nhân sự trực tiếp bán hàng, năm 2018 

các khóa đào tạo mang tính trọng tâm hơn về đối tượng tham gia, hướng tới đối tượng 

nhân sự văn phòng và quản lý. Bên cạnh đó chất lượng các khóa đào tạo được nâng cao 

hơn và tối ưu hóa được chi phí đào tạo đã góp phần đáng kể vào sự thành công của 

công ty. 

- Bên cạnh đó, PNJ hiểu rằng con người là giá trị quý giá nhất của một tổ chức, do đó 

năm 2018 PNJ tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực. Có thể kể đến: 

Khung năng lực lãnh đạo: 

o Tháng 11/2018, PNJ đã hoàn thành việc xây dựng Khung Năng lực lãnh đạo. Đây là 

dự án quan trọng nhằm xây dựng bộ khung năng lực lãnh đạo chuẩn của PNJ giúp 

các quản lý của PNJ bắt kịp với xu thế phát triển của quản trị hiện đại và những 

3622 

4575 

5646 

2016 2017 2018

Số lượng nhân sự 
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thực hành thực tiễn riêng theo các giá trị và văn hóa của PNJ. Đây là nền tảng cho 

các hoạt động đào tạo và phát triển quản trị viên cho PNJ trong dài hạn.  

Bản đồ chất lượng nguồn nhân lực: 

o Dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2019. Đây là bản đồ hoàn chỉnh nhất về nguồn 

nhân lực của PNJ được đánh giá trên hai khía cạnh: tiềm năng phát triển và hiệu quả 

công việc – giúp cho công ty xác định các nhân tài và có kế hoạch phát triển triển 

dài hạn. 

Kế hoạch phát triển cá nhân IDP: 

o Đưa ra những kế hoạch đào tạo và phát triển riêng cho từng cá nhân của công ty, từ 

đó xây dựng đội ngũ nhân sự làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp, liên tục học hỏi và 

có tính kế thừa dài hạn. 

 

Văn hóa PNJ: 

o Năm 2018 cũng làm một năm tạo nhiều dấu ấn gắn kết văn hoá doanh nghiệp của 

tập thể PNJ trên tinh thần “Tâm trí mới, Tiến công mới, Kỳ tích mới” qua các chuỗi 

sự kiện văn hoá doanh nghiệp. 

      

 

2. Tài sản Quan hệ đối tác: 

Thành công của PNJ trong nhiều năm qua có sự đóng góp rất lớn từ các mối quan 

hệ đối tác. Tài sản quan hệ đối tác được đầu tư tích lũy  thông qua việc tiếp tục phát triển 

và thắt chặt quan hệ với các đối tác chiến lược.  

- Gia tăng sự gắn kết thương hiệu với xã hội thông qua việc tiếp tục thực hiện triết lý 

kinh doanh riêng có của PNJ “kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội”. Quan hệ đối tác 

với chính quyền địa phương, các hiệp hội/ hội đoàn/ các quỹ từ thiện, trường học, các 

cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục phát triển trong các hoạt động quảng bá thương hiệu, 

xây dựng mái ấm niềm tin. Một vài chương trình có thể kể đến: 

 85 mái ấm niềm tin đã hoàn thành trong năm 2018 (tăng 28 mái ấm so với năm 

2017). 

 Chương trình gắn kết PNJ và sinh viên đại học được tổ chức tại tất cả các khu vực 

có chi nhánh PNJ theo kế hoạch, thu hút được hàng ngàn sinh viên tham gia. 

 PNJ tiếp tục tham gia tài trợ dự án nâng cao nhận thức về tự kỷ ở trẻ em Việt 

Nam… 
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- Duy trì và phát triển quan hệ với các đối tác là định chế tài chính, các quỹ đầu tư, nhà 

đầu tư cá nhân … giúp cho PNJ có được sự ủng hộ và hỗ trợ quý giá cho các hoạt động 

kinh doanh và tài chính.  

3. Tài sản thƣơng hiệu: 

- PNJ hiện là một thương hiệu hàng đầu trong ngành kim hoàn tại Việt Nam nói riêng và 

trong khu vực Đông Nam Á nói chung. Năm 2018, PNJ đã liên tục thực hiện các hoạt 

động làm giàu tài sản thương hiệu theo các chiến lược đã được vạch ra. 

- Lần thứ 3 liên tiếp lọt Top 40 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam 

thực hiện.  

- Các chuỗi hoạt động quan trọng trong năm được tổ chức tốt và hiệu quả cao về truyền 

thông và thắt chặt sự gắn kết về cảm xúc thương hiệu với khách hàng. 

 

 

Một số sự kiện nổi bật: 

 Chuỗi hoạt động nội bộ mừng PNJ 30 năm tuổi tạo được tiếng vang lớn và tiếp cận 

thêm đông đảo khách hàng tiềm năng. Đêm diễn A MAGICAL JOURNEY là một dấu 

ấn lớn trong cộng đồng thời trang và trang sức.     

 Chuỗi tiệc tri ân khách hàng VIP Gathering đã thực hiện chăm sóc hơn 2.000 khách 

hàng VIP toàn quốc với nội dung và hình thức được đổi mới phù hợp với mong muốn 

của khách hàng và mục tiêu của công ty, tạo không gian và không khí vui tươi, sôi nổi 

để khách hàng gắn kết nhiều hơn với PNJ. 

 

 

 

 

 Tầm bao phủ của thương hiệu được mở rộng dựa trên việc phát triển mạng lưới hoạt 

động của công ty và tham gia các hội chợ, các hoạt động của ngành nữ trang Việt Nam 

nói riêng và thế giới nói chung.  

 Hơn 30 chương trình trưng bày – trình diễn và tham quan được thực hiện trong năm 

2018 nhằm tiếp cận và giới thiệu PNJ đến với KH mục tiêu.  

 

C3. CHUẨN BỊ TƢƠNG LAI: 

PNJ luôn hiểu rằng kết quả thành công của tương lai đều do sự tầm nhìn chiến lược 

và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngày hôm nay. Vì vậy, với định hướng chiến lược số hoá hoạt 

động và tập trung nâng cao trải nghiệm của khách hàng, PNJ đã và đang triển khai: 
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1. Dự án Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp – ERP:  

Dự án ERP đã khởi động triển khai từ tháng 4/2018. Công ty huy động rất nhiều các 

nguồn lực với mức độ ưu tiên cao nhất cho dự án. Phần lớn các công việc quan trọng 

của dự án đã được thực hiện. Dự án đang đi vào bước cuối cùng chuẩn bị go-live với 

công việc đào tạo người dùng cuối EUT (End User Traning), Parallel Test và dự kiến 

Go-live trong năm 2019. Dự án này đảm bảo một nền tảng vững chắc cho chiến lược 

Digital Transformation giai đoạn 2018-2022 và tầm nhìn 2030. 

      
 

2. Dự án Data Warehouse:  
Công ty đã bước đầu xây dựng bộ khung dữ liệu nền tảng, Dashboard và các model liên 

kết cho các nhóm về quản trị bán hàng, quản trị khách hàng, cung ứng – sản xuất. 

Trong năm 2019, công ty tiếp tục phát triển các model tài chính cùng với tiến độ Go-

live dự án ERP. 

3. Các dự án Data Analytics:  
Nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực đủ tiêu chuẩn trong kỷ nguyên bán lẻ 4.0, Ban lãnh đạo 

công ty đã thành lập Data Team để sẵn sàng nguồn nhân lực đủ kiến thức, kinh nghiệm 

và truyền tải văn hóa phân tích và sử dụng dữ liệu trong hoạt động kinh doanh và quản 

trị doanh nghiệp. Các kết quả nghiên cứu của Data  team đã bước đầu đóng góp vào 

hiệu quả hoạt động và kinh doanh của PNJ trong năm 2018. 

4. Hoạt động phát triển kinh doanh mới: 
Nhằm tìm kiếm và chuẩn bị cho các động cơ tăng trưởng mới trong dài hạn, công ty 

hiện đang đều đặn đầu tư nghiên cứu và hợp tác cho các dự án thử nghiệm, các sáng 

kiến kinh doanh nhằm tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới.  

 

D. KẾT LUẬN: 

Năm 2018 vừa qua, PNJ của chúng ta đã vượt qua những thách thức rất lớn đến từ 

thị trường và những biến động của môi trường kinh doanh để liên tục đổi mới chính mình 

và liên tiếp tạo nên những kỷ lục mới trong kết quả kinh doanh – liên tục chinh phục các 

giải thưởng và sự công nhận của thị trường và cộng đồng. Đó là thành quả của sự gắn bó – 

trên dưới một lòng của toàn thể các thành viên Đại Gia Đình PNJ. Đó là những phấn đấu 

không mệt mỏi, ý chí quyết tâm mạnh mẽ với tinh thần sáng tạo không ngừng của cả tập 

thể chúng ta. 

Chúng ta cùng nhau chúc mừng cho một năm 2018 rất thành công vừa qua. Tuy 

nhiên, một lần nũa, chúng ta phải tự nhắc mình không được tự mãn mà cần phải liên tục 

nghiêm khắc với chính mình để có thể tiếp tục xây dựng NỘI LỰC MẠNH – ra sức BỨT 

PHÁ NHANH – chinh phục các KỲ TÍCH LỚN trong năm 2019. 
 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 

 (Đã ký và đóng dấu) 

 LÊ TRÍ THÔNG 

  Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS 

- TGĐ 

- Cổ đông PNJ 

- Lưu HĐQT 

- Lưu VT 

P 


