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Luận văn 

“Phương hướng và giải pháp 

nhằm mở rộng thị trường nhập 

khẩu của công ty cổ phẩn điện tử 

và truyền hình cáp Việt Nam 

CEC” 
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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO,Việt Nam đang 

từng bước chuyển mình, tạo đà tiến ra nền kinh tế thế giới. Với những thay 

đổi về cơ cấu kinh tế cũng như chính sách đối ngoại cho thấy Đảng và chính 

phủ đang từng bước xây dựng nền kinh tế đối ngoại của Việt Nam ngày càng 

phát triển.Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ 

và cũng rất phức tạp, bản thân các tổ chức, doanh nghiệp phải thực sự có trình 

độ và sự chuẩn bị tốt về nhiều mặt khi tham gia vào quan hệ kinh tế đối với 

các tổ chức khác trên thế giới. 

Một trong những yếu tố đảm bảo sự thành công của một nền kinh tế là khả 

năng thu thập và nắm bắt thông tin một cách chính xác và đầy đủ.Vì chỉ khi 

chúng ta xây dựng được một hệ thống thông tin xuyên suốt, an toàn và chính 

xác thì khi đó các quyết định của chúng ta mới thực sự chính xác.Với khó 

khăn về thông tin khi giao dịch với các đối tác nước ngoài đã làm chúng ta 

thua thiệt về kinh tế vô cùng lớn. Bản thân các doanh nghiệp trong nước khi 

liên kết làm ăn với nước ngoài đều cần có thông tin không chỉ về thị trường 

mà còn cần thông tin về đối tác, về quá trình hình thành của đối tác để từ đó 

có những quyết sách sao cho phù hợp với từng đối tác làm ăn.  

Nhận thức được vai trò của thông tin, Đảng và nhà nước ta đã đề ra kế 

hoạch hiện đại hóa lĩnh vực phát thanh truyền hình – kênh thông tin chính của 

đất nước thông qua việc nhập khẩu các thiết bị thông tin của nước ngoài. 

 Công ty cổ phần điện tử và truyền hình cáp Việt Nam – CEC là một 

trong số các công ty con của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện Việt 

Nam. Với nhiệm vụ chính là khai thác mảng truyền hình cáp và cung cấp các 

thiết bị cho đài truyền hình kỹ thuật số VTC và đài truyền hình cáp CEC nên 

hoạt động nhập khẩu các thiết bị truyền thông, các thiết bị điện tử mà trong 

nước chưa thể đáp ứng là hết sức cần thiết. Chính vì những lý do trên mà 
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trong quá trình thực tập tại phòng xuất nhập khẩu của công ty cổ phần điện tử 

và truyền hình cáp Việt Nam CEC em đã lựa chọn đề tài: 

 “Phương hướng và giải pháp nhằm mở rộng thị trường nhập khẩu 

của công ty cổ phẩn điện tử và truyền hình cáp Việt Nam CEC” cho chuyên 

đề thực tập chuyên ngành của mình.  

Đối tượng nghiên cứu của đề tài : Thị trường nhập khẩu hàng hóa 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài : Nghiên cứu hoạt động mở rộng thị 

trường nhập khẩu hàng hóa của công ty CEC trong khoảng thời gian từ năm 

2006 - 2010 

Phương pháp nghiên cứu của đề tài : Sử dụng tổng hợp các phương 

pháp nghiên cứu kinh tế truyền thống như phương pháp phân tích, thống kê, 

so sánh, tổng hợp. Phương pháp thu thập số liệu, thông tin dựa trên các tài 

liệu của công ty và các tài liệu sẵn có đã được công bố. 

Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương chính: 

- Chương 1: Giới thiệu về công ty cổ phần điện tử và truyền hình cáp 

Việt Nam CEC 

- Chương 2: Thực trạng hoạt động mở rộng thị trường  nhập khẩu của 

công ty Cổ phần điện tử và truyền hình cáp Việt Nam CEC giai đoạn 2006 – 

2010 

- Chương 3 : Phương hướng và một số giải pháp kiến nghị chủ yếu 

nhằm mở rộng thị trường nhập khẩu của công ty cổ phần điện tử và truyền 

hình cáp Việt Nam CEC. 

 

 

 

 

 

. 
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CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN 

TỬ VÀ TRUYỀN HÌNH  CÁP VIỆT NAM CEC 
 

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 

1.1. Quá trình hình thành của công ty 

       Công ty Cổ phần Điện tử và Truyền hình cáp Việt Nam - CEC là một 

doanh nghiệp được chuyển đổi (cổ phần hóa) từ doanh nghiệp nhà nước theo 

Quyết định số: 123/QĐ-BTTTT ngày 17/09/2007 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông.  

 Công ty Điện tử và Truyền hình cáp Việt Nam - CEC được thành lập từ 

năm 1996 lúc đó Công ty CEC nguyên là Xí nghiệp Điện tử Truyền hình chỉ 

thuần túy sản xuất các mặt hàng truyền thống như là TIVI và RADIO để cung 

cấp cho các chương trình mục tiêu của Chính phủ phục vụ đồng bào các dân 

tộc vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo. Mục tiêu chủ yếu là sản xuất và 

cung ứng kịp thời các sản phẩm nghe, nhìn với chất lượng tốt nhất, mẫu mã 

hợp thời và ưa nhìn nhất nhằm đáp ứng cho kế hoạch triển khai các dự án của 

Chính phủ tạo điều kiện nhanh nhất để mọi người dân có thể đón nhận được 

những thông tin về chủ chương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và 

nhà nước; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước cũng như 

của Quốc tế thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đó là sóng phát 

thanh và truyền hình. Thời gian đó Xí nghiệp thực sự đã góp phần rất lớn vào 

sự nghiệp phát triển phát thanh và truyền hình của đất nước, sản phẩm của Xí 

nghiệp đã có mặt ở hầu hết khắp mọi nơi từ nông thôn đến thành thị, từ vùng 

sâu vùng xa đến biên giới, hải đảo và đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và 

mọi người dân đánh giá rất cao. Xí nghiệp cũng đã nhận được rất nhiều các 

danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trao tặng. 

  Phát huy truyền thống vẻ vang đó, toàn thể lãnh đạo cũng như tập thể 

cán bộ công nhân viên toàn xí nghiệp đã không ngừng phấn đấu thi đua học 
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hỏi trao rồi kiến thức nghiệp vụ cũng như chuyên môn nhằm tiếp cận và làm 

chủ mọi công nghệ tiên tiến của thế giới vận dụng đưa vào áp dụng thực tế tại 

Việt Nam. Cũng chính nhờ sự năng động, nhậy bén và lòng quyết tâm của 

toàn thể cán bộ công nhân viên, nên khi các chương trình mục tiêu của Chính 

phủ đã cơ bản hoàn thành thì cũng là lúc xí nghiệp đã trưởng thành toàn diện, 

Xí nghiệp đã sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ mới với những thách thức 

mới của thời kỳ mở cửa với cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt. Xí nghiệp 

đã đứng vững và không ngừng phát triển lớn mạnh và trở thành Công ty Điện 

tử và Truyền hình cáp Việt Nam - CEC với các lĩnh vực hoạt động sản xuất 

kinh doanh đa dạng, đa ngành nghề có tính công nghệ cao tạo nên mối quan 

hệ rộng, lâu dài, bền vững và uy tín với rất nhiều các đối tác cũng như bạn 

hàng trong và ngoài nước. 

 Ngày 17/09/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông đã có quyết định số 

123/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Điện tử và 

Truyền hình cáp Việt Nam - CEC thuộc Tổng Công ty Truyền thông đa 

phương tiện VTC thành Công ty cổ phần.  

 Ngày 26/12/2007: Chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Điện tử 

và Truyền hình cáp Việt Nam – CEC. 

1.2. Chức năng,nhiệm vụ của công ty 

Công ty Cổ phần Điện tử và Truyền hình cáp Việt Nam - CEC chuyên 

hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực chuyên ngành như: 

    Nghiên cứu, ứng dụng, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất, lắp 

đặt, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các hệ thống máy 

móc, thiết bị thuộc ngành phát thanh, truyền hình, bưu chính, viễn thông, 

công nghệ thông tin, điện tử tin học, điện tử dân dụng, điện tử công nghiệp, 

điện tử; 
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    Kinh doanh, xuất nhập khẩu các máy móc, thiết bị vật tư chuyên 

dùng ngành phát thanh, truyền hình, sân khấu, điện ảnh, bưu chính viễn 

thông, công nghệ thông tin, điện tử tin học, giáo dục, điện lực, ngân hàng, 

khoa học đo lường,  điều khiển tự động, hệ thống chiếu sáng, hệ thống hội 

thảo,... 

    Kinh doanh các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng phát thanh, truyền 

hình như: dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến, dịch vụ truyền hình có 

thu tiền qua mạng, dịch vụ truyền hình theo yêu cầu, phát thanh theo yêu cầu, 

mua sắm qua truyền hình, trò chơi trên truyền hình, các showgame truyền 

hình, đào tạo trên truyền hình, giám sát từ xa, cảnh báo, báo động, báo cháy, 

chống trộm từ xa; kinh doanh các dịch vụ bưu chính viễn thông và công nghệ 

thông tin như: cung cấp đường truyền, dịch vụ kết nối đầu cuối, dịch vụ 

chuyển tiếp, dịch vụ điện thoại, dịch vụ Internet; 

    Đầu tư hệ thống hạ tầng mạng cáp truyền thông tương tác đa dịch 

vụ để cung cấp các dịch vụ Internet băng rộng và các dịch vụ truyền thông đa 

phương tiện, xây dựng hạ tầng, mạng viễn thông và truyền hình cáp; xây lắp 

các cột cao phát sóng phát thanh, truyền hình, các công trình viễn thông, điện 

lực; 

    Biên tập, biên dịch và phát lại các tác phẩm văn hoá điện ảnh, phim 

truyện, các chương trình truyền hình, phát thanh trong và ngoài nước trên hệ 

thống mạng truyền hình cáp theo Quy định của Pháp luật; 

     Sản xuất, kinh doanh các chương trình truyền hình, phim ảnh, 

game trên mạng viễn thông và truyền hình theo Quy định của Pháp luật; 

     Sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ tin nhắn đa phương tiện trên 

mạng viễn thông, truyền hình và internet phục vụ những lợi ích chung của 

cộng đồng; 
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    Sản xuất các chương trình quảng cáo; cung cấp các dịch vụ về 

quảng cáo, quảng bá trên sóng phát thanh truyền hình, trên mạng viễn thông 

và internet trong nước, quốc tế và trên các phương tiện thông tin đại chúng 

khác; 

    Tư vấn đầu tư, lập dự án đầu tư và lập dự toán thi công; thi công lắp 

đặt và chuyển giao công nghệ các công trình phát thanh, truyền hình, bưu 

chính viễn thông, điện tử tin học, tự động điều khiển, âm thanh, ánh sáng, 

trang âm hội trường và các dịch vụ có  liên quan; 

    Kinh doanh và làm dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, 

chăm sóc sức khoẻ, giải trí, thể thao. 

1.3. Mô hình tổ chức của công ty 

      Ngay từ khi mới thành lập, Công ty đã có một đội ngũ CB – CNV có năng 

lực kỹ thuật có tay nghề cao luôn luôn đáp ứng được với sự phát triển của 

khoa học công nghệ và của thời đại. Trong quá trình hoạt động Công ty không 

ngừng nâng cao năng lực quản lí và năng lực kỹ thuật tiến tới sự hoàn thiện về 

bộ máy tổ chức và cơ cấu nhân lực đưa Công ty tiến tới sự phát triển đồng 

đều, ổn định và vững mạnh. 

 Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các phòng chức năng, các trung tâm 

truyền hình cáp và các văn phòng đại diện và chi chi nhánh Công ty. Các 

phòng ban được phân cấp quản lí rõ ràng hoạt động dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo 

của Ban Giám đốc Công ty. Cơ cấu tổ chức của Công ty được thể hiện qua sơ 

đồ dưới đây: 
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 Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức công ty 

(Nguồn: Hồ sơ năng lực dự thầu công ty CEC năm 2010) 
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1.4. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty 

1.4.1. Lĩnh vực điện ảnh, phát thanh và truyền hình  

 Thiết bị thu phát vệ tinh băng tần Ku, băng C đạt tiêu chuẩn kĩ 

thuật và chất lượng cao: đã được cung ứng cho nhiều tỉnh thành trên phạm vi 

toàn quốc.  

- Có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu, vận hành và khai thác đa dạng 

các loại đầu thu tín hiệu vệ tinh có công nghệ tiên tiến và hiện đại trong lĩnh 

vực truyền hình cáp của các hãng sản xuất nổi tiếng và uy tín trên thế giới 

như: Motorola, Scopus, Tanberg, SA, PBI, Coship,… 

- Tiếp cận và triển khai các thiết bị điều chế, xử lí tín hiệu có công nghệ 

hiện đại chuyên dụng trong lĩnh vực truyền hình của các hãng: Blubell,  

Kramer, Scientific Atlanta, Harmonic, CTI, PBI, Delta, Vecima, Pico Macom, 

Tanberg, Scopus, Thomson,…. 

 - Thiết bị khuyếch đại và chia tín hiệu tại trung tâm phát tín hiệu có 

thương hiệu lớn mạnh như: DEV, Pico Macom, NAS, AIC,… 

- Máy thu – phát tín hiệu quang: Aurora, PBN, ACI, Harmonic,... 

- Ngoài ra, Công ty cũng có nhiều năm tiếp cận, nghiên cứu và triển 

khai lai ghép nhiều thiết bị khác nhau của các hãng uy tín trong mạng truyền 

hình cáp để tạo ra sự hoạt động ổn định và có khả năng phát triển hệ thống 

như: thiết bị mạng quang (Aurora, PBN, ACI, Harmonic,..) và thiết bị mạng 

đồng trục (ACI, TCC, PBI, Hansen, Commscope, Royal, Steren, ..). 

- Ứng dụng các hệ thống chuyên dụng cả phần mềm và phần cứng cho 

hệ thống quản lí khách hàng và tính cước cho thuê bao của toàn mạng 

(CMTS) của Harmonic, Cisco, Arris, GobackTV,… 

- Đầu tư, triển khai và kinh doanh mạng dịch vụ truyền hình cáp với 

nhiều kênh truyền hình hấn dẫn và sôi động trong nước và quốc tế như: các 

kênh truyền hình địa phương truyền hình Hà Nội, Truyền hình Hà Tây, 

HTV9, VTV, VTC1 đến VTC9; các kênh giải trí nổi tiếng quốc tế như: 
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Disney, Playhouse Disney, Cartoon network, Boomerang, MTV, Channel V, 

HBO, Cinemax, TCM, AXN, Discovery, Travel & Living,... 

- Tích hợp mạng dịch vụ Internet trên mạng truyền hình cáp và kinh 

doanh các dịch vụ gia tăng trên nền tảng mạng truyền hình cáp như: xem 

phim theo yêu cầu (VOD), giám sát qua mạng, dịch vụ truyền hình độ phân 

giải cao (HDTV), mua hàng qua mạng,… 

- Thiết bị cho phòng STUDIO thu, phát, ghi, kỹ xảo hình ảnh và âm 

thanh kỹ thuật cao. 

- Thiết bị thu phát thanh RRO, Hệ phát thanh sóng trung, phát thanh 

FM có công suất từ 10 W đến 20KW của các hãng nổi tiếng như THOMSON, 

NEC, TOSHIBA.... 

- Thiết bị thu phát truyền hình chuyên dụng và dân dụng như: Hệ thống 

máy phát hình mầu có công suất từ 10W đến 20KW của các hãng nổi tiếng 

trên thế giới như HARIT (Mỹ), THOMCAST (Pháp), NEC, 

TOSIHBA(Nhật)... 

- Thiết bị Anten thu tín hiệu truyền hình vệ tinh với công nghệ Analog 

và công nghệ số Digital (TVRO) cùng với các thiết bị trong lĩnh vực mạng 

cáp truyền hình, và camera quan sát (CATV-SMATV-CCTV) của các hãng 

như DRAKE, WINNESAT, PALACLIP, ECHOSTAR, COMSTAR, 

GADINER, CHANPARAT (Mỹ); NIPPON,  SONY, PANASONIC (Nhật); 

PHILIPS (Hà Lan); Các hệ thống Anten Vi-ba, hệ thống anten truyền hình 

mặt đất.  

- Thiết bị ghi và đọc băng từ (Đầu video) SONY, PANASONIC, JVC. 

- Thiết bị đọc đĩa laze, CD, VCD, DVD SONY, PANASONIC, JVC. 

- Thiết bị chiếu phim nhựa 35 ly của Mỹ, Đức, ý, Nga, Trung Quốc. 

- Thiết bị chiếu video (VIDEO PROJECTOR) chiếu 100"-500" loại 01 

ống hoặc 03 ống của hãng SONY, PANASONIC, BARCO... 
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- Thiết bị dựng băng video SVHS, BETACAM, của hãng SONY, 

PANASONIC, JVC. 

  

1.4.2.  Lĩnh vực Tự động hoá - đo lường và điều khiển 

Thiết bị đo lường không điện: Các loại máy đo và điều khiển nhiệt độ, độ 

ẩm; Máy đo và phân tích các nồng độ chất khí trong Công nghiệp hoặc khí thải 

(Oxy, Hydro, CO...); Máy đo các đại lượng áp suất, lưu lượng giám sát rung động 

cơ học, đo tốc độ vòng quay; thiết bị đo các thông số về lực mô men; Thiết bị đo 

nồng độ chất lỏng, chất rắn... 

Thiết bị đo lường các thông số về điện: Các thiết bị đo điện áp (U), đo dòng 

điện (I), đo công suất (P), đo năng lượng tiêu thụ hữu công và vô công (Q), đo 

tần số(F), đo hệ số công suất (Cosf),...của các hệ thống điện và trạm biến áp 

dưới 35KV... 

Thiết bị cân trọng lượng và điều khiển trọng lượng: Các hệ thống cân ô 

tô, cân tầu hoả loại chuyên dụng với trọng lượng lên tới hàng chục hàng trăm 

tấn; Các trạm cân và đóng bao sản phẩm như xi măng, sắt thép, than, nhựa, 

giấy...Các trạm cân và trộn bê tông tươi, bê tông nhựa nóng ASPHAN... 

Thiết bị điều khiển tự động và bán tự động: Các hệ thống thang máy, 

thang treo, các bộ điều khiển có lập trình (PLC); Các bộ  điều khiển tốc độ 

động cơ 1 chiều hoặc xoay chiều, các thiết bị điều khiển chuyên dụng (điều 

khiển dây chuyền sản xuất, bộ điều khiển PID, hệ thống điều khiển cấp liệu 

cho xi măng lò đứng, hệ thống điều khiển cho các lò hơi, lò nung tiêu thụ than 

hoặc dầu khí; Các hệ thống điều khiển cắt xén...).  

 

1.4.3. Lĩnh vực giáo dục và y tế 

- Thiết bị máy chấm thi trắc nghiệm tự động của hãng DRS – Anh 

quốc. 
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- Thiết bị phòng học ngoại ngữ của các hãng TANDBEG TELESTEA, 

TEACHER WIN... 

- Thiết bị cho các phòng thực hành thin ghiệm kỹ thuật cao. 

- Thiết bị chiếu vật thể: SONY, PANASONIC, JVC... 

-  Thiết bị máy chiếu hắt của các hãng 3M, ELMO. 

- Thiết bị máy chiếu film dương bản (Slide projector) của các hãng 

Kodak, 3M… 

 

1.4.4. Lĩnh vực âm thanh và ánh sáng sân khấu, Studio cho biểu diễn, quay 

phim 

- Thiết bị Micro điện động tụ điện của các hãng TEV, SONY, 

SENNHEISER TELEX.... 

- Thiết bị Micro vô tuyến loại cầm tay hoặc gài áo của hãng SHURE, 

SONY, SENNHEISER, TELEX, PHILIPS,... 

- Thiết bị trộn âm thanh (Audio mixer) 8, 12, 16, 24, 36 đường của các 

hãng PEAVEY, YAMAHA, MACKIE... 

- Thiết bị trộn âm thanh liền tăng âm (power mixer) của các hãng 

PEAVEY, YAMAHA, MACKIE... 

- Thiết bị tăng âm (Amplifier) công suất 30w - 2000w của các hãng 

PEAVEY, YAMAHA, MACKIE... 

- Thiết bị âm thanh hội thảo – phiên dịch: của các hãng TOA, PHILIPS, 

SONY PANASONIC, PEAVEY, AUHJA... 

- Thiết bị loa như: Loa thùng, loa nén, loa cột, loa trần, phụ kiện…của 

PEAVEY, YAMAHA, BOSE, PHILIPS, TOA. 

- Thiết bị chiếu sáng chuyên nghiệp như: Đèn pha chiếu sáng, đèn kỹ 

xảo ánh sáng của Đài Loan, Italia, Mỹ, Pháp, Đức, Nhật... 
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1.4.5. Lĩnh vực viễn thông và tin học 

 Đây là lĩnh vực mới của công ty, chủ yếu cung cấp theo đơn đặt 

hàng. Các thiết bị cung cấp gồm có: 

 - Thiết bị tổng đài điện thoại nhiều trung kế với các đầu ra kết 

hợp giữa công nghệ anlalog và digital của các hãng như Alcatel, SIEMENS, 

ERICHSON, ELECOM, NEC, PANASONIC,... 

 - Thiết bị về mạng Điện thoại, mạng máy tính, mạng quản lý và 

điều hành sản xuất. Đưa phần mền ứng dụng vào thực tế.  

Tuy mới có mặt trong danh mục các thiết bị cung cấp của công ty, 

nhưng lĩnh vực này cũng thu hút được sự chú ý của khách hàng trong nước, 

và đang ngày càng mở rộng hơn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị 

trường.  

1.4.6. Lĩnh vực máy tính, máy văn phòng 

 Đây cũng là một trong số các lĩnh vực kinh doanh mới của công 

ty nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh. Trong khoảng 8 năm trước khi nhu 

cầu trang bị các thiết bị văn phòng ở các cơ quan, tổ chức tăng mạnh công ty 

đã mạnh dạn xâm nhập thị trường và đạt được những thành công đáng kể. Các 

thiết bị có thể kể đến là :  

-  Thiết bị máy Photocoppy. 

 - Thiết bị máy đóng xén. 

 - Thiết bị máy tính văn phòng, mạng máy tính nội bộ cơ quan 

(DELL, HP, COMPAQ, IBM, Đông Nam á...). 

- Thiết bị máy Scanner, ổ đĩa DVD, ổ đĩa lưu trữ dữ liệu trên CD-rom, 

DVD, sử lý phim ảnh trên vi tính. 

- Thiết bị máy in mầu, in laze, máy in kỹ thuật cao Ploter cho các văn 

bản cần chi tiết sắc nét và có khổ lớn. 

- Thiết bị điều hoà nhiệt độ văn phòng, điều hoà trung tâm CARRIER, 

TRAINE, SAMSUNG... 
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1.4.7. Lĩnh vực nhạc cụ 

 Đây là lĩnh vực mà công ty đã hoạt động từ những năm đầu 

thành lập. công ty đã cung cấp các thiết bị cho nhiều đài phát thanh từ trung 

ương đến địa phương, các trung tâm giải trí lớn trên địa bàn cả nước :  

- Thiết bị Đàn oocgan, Yamaha, Casio. 

- Thiết bị Đàn ghi ta thùng, ghi ta điện, Yamaha, Fender. 

- Thiết bị Trống jazz, trống điện tử, kèn các loại. 

- Thiết bị Phụ kiện: Tăng âm kèm loa cho nhạc cụ điện tử. 

- Thiết bị Nhạc cụ điện tử, nhạc cụ dân tộc. 

Tổng quát chung ta thấy công ty đang từng bước mở rộng và phát triển 

nhiều mặt hàng kinh doanh.Đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ cao, đòi hỏi 

lực lượng công nhân viên tay nghề cao và giàu kinh nghiệm.Công ty đang 

từng bước hoàn thiện và cải tiến để trở thành doanh nghiệp hành đầu cung cấp 

về lĩnh vực truyền hình và dịch vụ công nghệ cao. 

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng thị trường nhập 

khẩu của công ty 

1.5.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 

1.5.1.1. Năng lực tài chính 

Để thành lập một doanh nghiệp và tiến hành các hoạt động sản xuất 

kinh doanh, vốn là điều kiện không thể thiếu, nó phản ánh nguồn lực tài chính 

được đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Trong sản xuất kinh doanh của các 

doanh nghiệp người ta chú ý đến việc quản lý việc huy động và luân chuyển 

của vốn. Đặc biệt doanh nghiệp đang kinh doanh các mặt hàng có giá trị lớn 

nên rất cần có nguồn vốn lớn. Theo thống kê của phòng kế toán, trong năm 

2008 công ty CEC cần nâng cao tổng nguồn vốn lên gấp 2 lần(cả vốn chủ sở 

hữu và vốn vay). Đây chính là một trong những khó khăn chính của công ty ở 

thời điểm hiện tại, khi mà tỷ lệ lạm phát trong nước đang tăng cao, tỷ lệ lãi 

suất vay vốn ngân hàng ngày càng tăng (hiện nay là trên 14%/năm), sẽ rất khó 

để công ty CEC có thể huy động nguồn vốn lớn. Sắp tới Công ty sẽ tiến hành 
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cổ phần hóa và phát hành cổ phiếu với mục đích kêu gọi vốn từ các cổ 

đông.Điều này sẽ gây ra 1 số khó khăn trong cơ chế quản lí cũng như các 

chiến lược của công ty.Tuy nhiên với sự nhiệt tình cũng như trình độ của toàn 

thế cán bộ công nhân viên hi vọng đây sẽ là một bước tiến mới trong quá trình 

phát triển công ty ngày càng ổn định. Mặc dù Công ty CEC là một Doanh 

nghiệp nhà nước nhưng là đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán kinh tế độc 

lập nên nguồn vốn không nằm trong sự bảo hộ của Nhà nước. Với nguồn vốn 

trên 200 tỷ đồng doanh nghiệp cũng chưa thuận lợi trong việc đầu tư kinh 

doanh những trang thiết bị hiện đại, có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu ngày 

càng cao trong nước. Tuy nhiên với sự biến động của thị trường, của sự tiến 

bộ về khoa học kỹ thuật nên việc phải luôn tăng cao nguồn vốn của doanh 

nghiệp là một đòi hỏi hết sức cấp bách. Như vậy nếu doanh nghiệp huy động 

được nguồn vốn mỗi khi cần thì đó là một thuận lợi rất lớn trong việc kinh 

doanh của công ty.  

1.5.1.2. Cơ cấu quản lí 

           Cơ cấu bộ máy quản trị của công ty vẫn còn hoạt động khá cứng 

nhắc.Với cơ cấu quản lí truyền thống, các quyết định được thông qua ban 

giám đốc nên công việc trở nên bị động, đôi khi là mất cơ hội làm ăn.Do đó 

cần thay đổi cơ cấu sao cho phát huy khả năng toàn diện của nhân viên trong 

công ty cũng như hoạt động trong công ty được linh hoạt và sáng tạo. 

1.5.1.3. Chất lượng nguồn nhân lực 

          Là 1 công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao nên việc tuyển 

chọn cán bộ công nhân viên cũng rất khó khăn.Các cán bộ công nhân viên 

không chỉ nắm vững chuyên môn, có kinh nghiệm mà việc sử dụng thành thọa 

tiếng anh cũng là điều vô cùng quan trọng.Bên cạnh đó lĩnh vực nghiệp vụ về 

ngoại thương cũng rất phức tạp nên các cán bộ phụ trách trong công ty luôn 

luôn học hỏi và trau dồi kiến thức nhằm đáp ứng được nhu cầu của bạn hàng. 

Công ty Cổ phần Điện tử và Truyền hình cáp Việt Nam – CEC với tổng số 

cán bộ công nhân viên hơn 240 người. Trong đó: 
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- Tốt nghiệp đại học: 90 người, 

- Tốt nghiệp cao đẳng và trung học: 30 người, 

- Tốt nghiệp công nhân kỹ thuật: 120 người, 

- Số lao động trực tiếp: 140 người (58%), 

- Số lao động gián tiếp: 100 nguời (42%). 

Được thể hiện qua biểu đồ dưới đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ hình 1.1: Cơ cấu nhân lực công ty CEC theo trình độ đào tạo 
                   (Nguồn : Hồ sơ năng lực công ty CEC 2010) 

 

Hiện tại đội ngũ nhân viên của Công ty gồm3 tiến sỹ(trong đó 2 tiến sỹ 

kỹ thuật, 1 tiến sỹ kinh tế), 5 phó tiến sỹ, 7 thạc sỹ, hiện tại công ty đang gửi 

đào tạo ở nước ngoài 5 cán bộ (ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc), 54 

người tốt nghiệp đại học và 32 người tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp còn lại là 

những công nhân có tay nghề khá. Đội ngũ lãnh đạo của Công ty chủ yếu là 

người có trình độ đại học với kinh nghiệm kinh doanh dày dặn. Tuy nhiên do 

đặc điểm của các mặt hàng mà công ty kinh doanh chủ yếu là các mặt hàng có 

hàm lượng kỹ thuật cao, đòi hỏi nhân viên kinh doanh ngoài năng lực kinh 

12.5
% 

37.5
% 

50% 

Đại học và trên Đại học:37.5 % 
Cao đẳng và Trung cấp:12.5% 

Cán bộ kỹ thuật: 50% 
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doanh còn phải am hiểu sâu đặc tính kỹ thuật của từng mặt hàng, nhưng đội 

ngũ nhân viên của công ty chủ yếu được đào tạo về nghiệp vụ ngoại thương, 

nhân viên am hiểu kỹ thuật thì lại không có những kỹ năng kinh doanh cần 

thiết và ngược lại. Vì thế đây là một hạn chế cần có biện pháp giải quyết. 

 

1.5.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 

1.5.2.1. Chính sách luật pháp trong nước và quốc tế 

          Trước trào lưu hội nhập, các doanh nghiệp Việt nam đã có nhiều cơ hội 

để phát triển song cũng gặp không ít khó khăn. Một doanh nghiệp muốn đứng 

vững trên thị trường quốc tế phải đối mặt với vô số những yếu tố nằm ngoài 

tầm kiểm soát của mình. Một trong những yếu tố nan giải nhất là pháp luật. 

Sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trong kinh doanh quốc tế phụ 

thuộc phần lớn vào doanh nghiệp có am hiểu các chính sách, các luật lệ của 

nước sở tại hay không. Cho dù doanh nghiệp đóng ở đâu cũng bị ảnh hưởng 

của hệ thống luật pháp và các chính sách của chính phủ nước đó. 

Thất bại trong việc nghiên cứu yếu tố môi trường pháp luật và các ảnh hưởng 

của nó đến các hoạt động kinh doanh của mình sẽ dẫn đến những hậu quả 

không lường trên thị trường quốc tế. Trên thực tế đã có nhiều bài học đối với 

các doanh nghiệp làm công tác xuất khẩu không nghiên cứu kỹ môi trường 

pháp luật: Luật lệ của các chính phủ đưa ra cũng nhằm bảo vệ quyền lợi của 

xã hội. Các luật lệ này một mặt duy trì cạnh tranh, mặt khác lại bảo vệ quyền 

lợi của người tiêu dùng. Những luật lệ như vậy không những làm tăng chi phí 

kinh doanh của các công ty mà còn làm ảnh hưởng đến chiến lược marketing 

ở bất kỳ khâu nào trong bốn khâu (product, price, place, promotion) của 

marketing hỗn hợp.Vì vậy việc nghiên cứu kĩ các quy định cũng như luật lệ 

của các quốc gia đối tác là điều vô cùng cấp bách. 
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1.5.2.2. Thị trường 

Ở thị trường nhập khẩu (xuất khẩu) hoạt động bán hàng với những nét 

đặc trưng riêng như giao dịch với những người có quốc tịch khác nhau, thị 

trường rộng lớn khó kiểm soát, mua bán trung gian chiếm tỷ trọng lớn, đồng 

tiền thanh toán là ngoại tệ mạnh… Vì vậy, trong quá trình tìm kiếm thu thập 

và xử lý thông tin hữu ích cho việc soạn thảo chương trình và ra quyết định 

thích hợp cho hoạt động kinh doanh, nghiên cứu thị trường nhập khẩu cần: 

xem xét thị trường tiêu thụ như dung lượng thị trường, tình hình biến động giá 

cả, phong tục tập quán… Ngoài ra, khi thâm nhập vào thị trường nhập khẩu 

cần phải xem xét các điều kiện có liên quan như chính trị, luật pháp ( quan hệ 

giữa hai nước, hàng rào thuế quan và phi thuế quan… ), điều kiện về kinh tế ( 

thu nhập quốc dân, cơ sở hạ tầng, tỷ giá hối đoái…), điều kiện về môi trường 

vật chất ( địa lý, khí hậu, địa hình, …) ảnh hưởng đến vận chuyển, phân phối 

hàng hoá. Và phải quan tâm đến sự biến động của thị trường 

 1.5.2.2. Sự cạnh tranh 

             Trong thời buổi ngày nay sự cạnh tranh đã trở nên vô cùng khốc liệt 

trong tất cả các mặt của quá trình phát triển kinh tế.Một doanh nghiệp muốn 

đứng vững trên thị trường ngoài việc làm sao để tối thiểu hóa chi phí sản xuất, 

thực hiện được các khó khăn về tài chính thì công việc nghiên cứu về vấn đề 

cạnh tranh với các doanh nghiệp khác luôn được chú trọng hàng đầu.Và ngày 

nay các doanh nghiệp đang dần thực hiện một cuộc cạnh tranh lành mạng 

bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, hướng tới việc đáp ứng tối 

đa nhu cầu thị trường nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.Và từ đó hình thành 

nên  tác động tích cực của sự cạnh tranh đó chính là sự hưởng lợi của người 

tiêu dùng trên thị trường ngày càng được đáp ứng với nhu cầu cao và điều này 

bắt buộc doanh nghiệp phải luôn đổi mới cải tiến chất lượng sản phẩm dịch 

vụ để có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng loại trên thị trường.  
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1.5.2.3 Lạm phát và tỷ giá 

Khi lạm phát xảy ra làm mất giá đồng tiền trong nước và làm cho tỷ giá 

tăng lên. Như vậy, thì bất lợi cho việc nhập khẩu. Mặt khác đối với doanh 

nghiệp khi giá cả trong nước tăng lên, chi phí sản xuất mua ở thị trường trong 

nước trở nên đắt hơn, dẫn đến chi phí đầu vào tăng lên. Giả sử chi phí đầu vào 

tăng lên nhưng nhỏ hơn sự tăng lên của doanh thu thì doanh nghiệp nhập khẩu 

này vẫn đạt được kết quả kinh doanh. Còn ngược lại, nếu chi phí đầu vào tăng 

nhanh hơn doanh thu thì mặc dù thu được kết quả cao hơn nhưng doanh 

nghiệp vẫn không có kết quả kinh doanh. Hiện nay ở nước ta, tình trạng lạm 

phát đang ảnh hưởng rất lớn tới các doanh nghiệp trong nước nói chung và 

công ty CEC nói riêng. Như đã trình bày ở trên, khi lạm phát tăng cao các 

ngân hàng thường tăng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm nhằm giảm lượng 

tiền mặt trong lưu thông song song với đó là việc tăng lãi suất cho vay, hạn 

chế lượng tiền trong lưu thong. Điều này làm ảnh hưởng tới việc vay vốn của 

các doanh nghiệp dẫn đến những khó khăn cho doanh nghiệp. 

Vấn đề tỷ giá là vấn đề trung tâm và nhạy cảm nhất của chính sách tiền 

tệ, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các khu vực kinh tế cũng như đời sống 

nhân dân. Điều chỉnh tỷ giá vừa rồi là động tác thực hiện chỉ đạo chung của 

Chính phủ, tập trung ổn định vĩ mô. Trên thực tế, chính sách đưa ra bao giờ 

cũng có tác động hai mặt. Mặt tích cực khiến hoạt động tài chính vận hành 

một cách thị trường hơn, tạo khả năng giải quyết cung cầu USD, góp phần 

chống nhập siêu, hạn chế việc găm giữ đầu cơ USD. Tuy nhiên, cũng có mặt 

tác động tiêu cực ảnh hưởng rõ nhất là việc tăng chi phí đối với các doanh 

nghiệp phải sử dụng nhiều ngoại tệ nhập vật tư, nhiên liệu, thiết bị, kích thích 

lạm phát, đẩy giá lên. Khi lạm phát tăng lên sẽ ảnh hưởng đến lãi suất, lãi suất 

là giá của đồng tiền. Cần phải thấy lạm phát có nhiều nguyên nhân, trong đó 

không chỉ có nguyên nhân tiền tệ, mà cái chính lại là các nguyên nhân khác như: 

bội chi ngân sách cao, hiệu quả đầu tư chưa cao, nhập siêu lớn, năng suất lao 

động thấp, những vấn đề vĩ mô dài hạn mà chúng ta chưa giải quyết triệt để.  
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Trong hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nói chung và 

công ty CEC nói riêng đa phần đều sử dụng đồng $ Mỹ. Do vậy các công ty 

sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn của tỷ giá hối đoái. Khi VND lên giá so với 

đồng $ Mỹ thì các doanh nghiệp nhập khẩu sẽ có lợi và ngược lại. Chính vì 

vậy mà việc dự báo trước những biến động tỷ giá sẽ góp phần đem lại sự chủ 

động cho các doanh nghiệp, tránh rủi ro và đem lại thành công nhất định cho 

doanh nghiệp đó. 

1.5.2.4. Thuế nhập khẩu 

Trong hoạt động kinh doanh nhập khẩu, vai trò của thuế nhập khẩu là 

vô cùng quan trọng. Nó là công cụ để nhà nước có thể kiểm soát cán cân 

thương mại, bên cạnh đó nó còn giúp nhà nước bảo hộ một số ngành còn non 

trẻ ví dụ như nghành sản xuất ô tô. Bên cạnh đó Bảng thuế nhập khẩu cũng là 

một trong những vấn đề đối với các doanh nghiệp. Nếu không nắm sát và cập 

nhật đầy đủ các danh mục được phép nhập khẩu các danh mục không được 

phép nhập khẩu các công ty nhập khẩu sẽ rất dễ nhập những hàng hóa bị cấm 

và gây tổn thất lớn về kinh tế. 

Bảng thuế nhập khẩu cũng có ý nghĩa nhất định trong quá trình lựa 

chon đối tác của các doanh nghiệp. Cũng như các nước trên thế giới bảng thuế 

nhập khẩu của Việt Nam cũng phân biệt thuế suất cho từng khu vực khác 

nhau ví dụ như các nước trong khu vực ASEAN được hưởng thuế suất ưu đãi 

(thường từ 0-5%). Bởi vậy khi lựa chọn đối tác các doanh nghiệp phải cân 

nhắc đến lợi thế nhờ thuế này. 

Bảng thuế nhập khẩu của Bộ tài chính ban hành có tác động kiểm soát, 

hạn chế hàng nhập khẩu. Đối với hàng hoá nhập khẩu mà trong nước sản xuất 

được hay hàng hóa không khuyến khích tiêu dùng, bảng thuế nhập khẩu sẽ 

tăng lên. Ngược lại, với hàng hoá thiết bị dây chuyền hay hàng hoá khuyến 

khích tiêu dùng sẽ được hưởng chế độ thuế ưu đãi (thường từ 0-5%). Hiện 

nay công ty CEC thường nhập khẩu hàng hoá của các đối tác Châu Á, một số 
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ở Châu Âu và Mỹ. Bảng thuế áp cho từng đối tác là khác nhau, đòi hỏi trong 

quá trình nhập khẩu phải cân nhắc tới việc lựa chọn đối tác cho phù hợp. 

+ Danh mục các mặt hàng hạn chế nhập hay cấm nhập, các danh mục 

hàng hoá xuất nhập khẩu quản lý theo ngành 

Danh mục hàng hoá cấm xuất nhập khẩu do Chính phủ phê duyệt trên 

cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ công thương sau khi đã bàn thống nhất với 

Bộ kế hoạch và đầu tư và các bộ ngành liên quan.Bên cạnh danh mục hàng 

hoá cấm nhập khẩu, các hàng hoá nhập khẩu phải tuân thủ theo quản lý của 

ngành theo quyết định số 46/2001/QT-TTg của thủ tướng chính phủ đã quy 

định danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện quản lý ngành và 

nguyên tắc áp dụng danh mục này trong từng lĩnh vực quả lý chuyên ngành. 

Ví dụ như với ngành truyền thông tại mục số IV và V quyết định có nêu: 

- Mục IV. Máy phát sóng, thiết bị thu phát và truyền dẫn vô tuyến, các 

loại tổng đài, nhập khẩu theo quy chế hướng dẫn của Tổng cục bưu điện. 

- Mục V. Các ấn phẩm văn hoá, tác phẩm mỹ thuật nhà nước quản lý, 

tác phẩm điện ảnh, thiết bị đặc biệt, băng hình có ghi chương trình, xuất nhập 

khẩu theo quy chế hướng dẫn của bộ Văn hoá - Thông tin. 

Nói chung việc sử dụng các công cụ của nhà nước nhằm mục đích ổn 

định nền kinh tế.Do đó các doanh nghiệp luôn luôn phai theo sát các chính 

sách để phát triển kinh doanh theo hướng mà nhà nước định hướng, nhằm đạt 

được hiệu quả nhất trong sự phối hợp giữa 2 bên. 
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CHƯƠNG 2 . THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG 

NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CEC GIAI ĐOẠN  2006 – 2010 

 

2.1. Tổng quan về kết quả hoạt động nhập khẩu của công ty giai đoạn 

2006 - 2010 

2.1.1. Sản phẩm 

 Giai đoạn 2006 – 2010 có thể nói là giai đoạn chuyển biến mạnh 

mẽ  nhất của công ty CEC. Với những năm đầu khi mà toàn bộ các thiết bị 

cũng như linh kiện sản xuất của công ty đều nhập khẩu hoàn toàn thì đến nay 

công ty đã có thể sản xuất và dần dần thay thế các sản phẩm nhập ngoại.Góp 

phần làm hạ giá thành sản phẩm, khẳng định một biến chuyển lớn trong 

nghành lắp ráp các thiết bị điện tử . Đặc biệt sự thành công trong việc thay thế 

vật liệu trong nước cho sản xuất trạm thu phát sóng chuyên dụng. Nhờ đó, tỷ 

lệ nhập khẩu máy phát hình đã giảm, thay vào đó tỷ lệ nguyên liệu, linh kiện 

nhập khẩu đã tăng cả về số tương đối lẫn số tuyệt đối trong cơ cấu hàng nhập 

khẩu của Công ty, để phục vụ cho việc lắp đặt máy phát thanh, máy phát hình. 

 

Bảng 2.1: Thống kê số lượng sản phẩm kinh doanh công ty CEC 

Đơn vị tính: bộ 

STT LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH 

NĂM SỐ 

LƯỢNG 

1 Kinh doanh thiết bị quang, đồng trục 2001 - nay 100  

2 Kinh doanh máy Phát hình, Phát thanh 1996 - 2010 210 

3 Kinh doanh Tivi và Radio các loại  1996 - 2010 150.000 

4 Kinh doanh Anten các loại  1996 - 2010 600 

5 Kinh doanh thiết bị Phát hình, Phát thanh 1998 - 2010 200 

6 Kinh doanh thiết bị Y tế, Giáo dục 1999 - 2010 45 
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STT LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH 

DOANH 

NĂM SỐ 

LƯỢNG 

7 Kinh doanh thiết bị Bưu chính, Viễn thông 1997 - 2010 64 

8 Kinh doanh thiết bị Điện tử, Tin học  1998 - 2010 96 

9 Kinh doanh thiết bị âm thanh, ánh sáng, sân 

khấu điện ảnh. 

1999 - 2010 64 

10 Kinh doanh thiết bị Tự động, Đo lường 2002 - 2010 46 

                    (Nguồn: Số liệu kinh doanh công ty CEC năm 2010) 

Từ bảng 2.1 trên ta thấy, lĩnh vực cung cấp hàng hoá của công ty khá 

chuyên sâu và đạt những con số ấn tượng, đặc biệt là  kinh doanh  tivi và 

radio các loại. Ngoài hoạt động nhập khẩu và cung ứng máy móc, thiết bị, 

công ty còn chủ động đi vào sản xuất các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu 

trong và ngoài nước.  

Bảng 2.2: Thống kê hoạt động sản xuất của công ty CEC 

   Đơn vị tính: chiếc 

STT LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NĂM SỐ 

LƯỢNG 

1 Sản xuất máy Phát hình công xuất 50W - 

5KW  

1996 - 2010 120 

2 Sản xuất máy Phát thanh công xuất 20W - 

5KW  

1996 - 2010 96 

3 Sản xuất Tivi/Radio các loại  1996 - 2010 85.000 

4 Sản xuất Anten các loại  1996 - 2010 200 

5 Sản xuất Cột phát sóng các loại   1998 - 2010 180 

(Nguồn: Hồ sơ năng lực dự thầu công ty CEC năm 2010) 
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Qua bảng số liệu ta có thể thấy quy mô mặc dù chưa thực sự rộng 

nhưng sự phát triển của công ty cũng đã đánh dấu khả năng tiếp thu công 

nghệ của chúng ta đã có chuyển biến rõ rệt. 

- Ngoài ra, kinh nghiệm sản xuất và kinh doanh của công ty CEC được 

thống kê chi tiết  theo bảng sau: 

Bảng 2.3 Bảng thống kê kinh nghiệm hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty cổ phần Điện tử và Truyền hình cáp Việt Nam CEC 

Loại hình công trình xây dựng 

Số năm 

kinh 

nghiệm(năm) 

- Sản xuất và cung cấp Máy phát hình, Phát thanh công suất các 

loại từ 50W trở lên. 
15 

- Các thiết bị sản xuất chương trình cho các studio truyền hình, 

phát thanh. 
12 

- Sản xuất và cung cấp TIVI mầu, TIVI đen trắng, RADIO, 

CASSETE. 
15 

- Các cột, tháp truyền hình, phát thanh. 11 

- Giàn Ăngten thu, phát cho Bưu điện, Đài phát thanh, Đài truyền 

hình viễn thông Quân đội, Điện lực. 
15 

- Cung cấp thiết bị cho SMATV, TVRO, CATV. 15 

- Cung cấp thiết bị điện tử, tin học, điện lạnh, điện chiếu sáng. 12 

- Các thiết bị âm thanh hội nghị, hội họp, hội thảo, phiên dịch. 11 

- Các thiết bị ánh sáng trường quay, ánh sáng sân khấu. 10 

- Các thiết bị cảnh vệ quan sát, báo động. 10 

- Các thiết bị trường học. 09 

- Cung cấp thiết bị làm tin truyền hình, phát thanh, thông tin cổ 

động, truyền thông y tế, truyền thông giáo dục. 
11 

- Cung cấp thiết bị cho ngành Bưu chính, Viễn thông. 13 
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Loại hình công trình xây dựng 

Số năm 

kinh 

nghiệm(năm) 

- Cung cấp các thiết bị đo lường công nghiệp, đo và điều khiển 

nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, lưu lượng. 
            06 

- Thiết bị và phương tiện giao thông vận tải; Thiết bị và phương 

tiện khai thác khoáng sản, hầm lò, bến bãi, công trường. 
            09 

- Thiết bị điện, điện tử phục vụ công trình xây dựng.            08 

- Cung cấp thiết bị điện tử trong lĩnh vực y tế, giáo dục.             10 

- Cung cấp thiết bị điều khiển trong sản xuất xi măng, thép, giấy, 

phân bón, thực phẩm, dệt. 
             06 

- Cung cấp máy phát điện và trạm biến áp công suất lớn.              11 

- Cung cấp các bộ dựng phi tuyến và phầm mềm kỹ xảo.              09 

- Tích hợp hệ thống trong lĩnh vực PT-TH, BC-VT, ĐT-TH.              07 

(Nguồn: hồ sơ năng lực dự thầu công ty CEC năm 2010) 

Với số năm kinh nghiệp kinh doanh trong các nghành nghề trên công ty 

đang dẫn đầu về kinh nghiệm lắp đặt các thiết bị công nghệ cao ở Việt Nam. 

Ngày càng tạo được uy tín với đối tác trong nước và quốc tế. Tham gia hàng 

trăm công trình lắp đặt trên toàn quốc, mở rộng kinh doanh ra nhiều sản 

phẩm. 

2.1.2. Doanh thu và lợi nhuận 

Trong giai đoạn 2006 – 2010 công ty CEC đã đạt được những thành 

tựu lớn, khảng định được vị thế trên thị trường trong nước. Công ty CEC có 

tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, được cụ thể trong bảng sau:  
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Bảng 2.4 Thống kê kết quả sản xuất – kinh doanh công ty CEC 

(2006-2010) 

Năm Doanh thu Tăng trưởng (%) 

2007 10.157 100,00 

2008 16.764 165,05 
2009 28.707 171,24 
2010 35.125            191,12                               

(Nguồn: Hồ sơ năng lực chuẩn – CEC năm 2010) 

Qua bảng số liệu ta có thể thấy tình hình phát triển của công ty là khá 
ổn định với mức tăng trưởng đồng đều trên các lĩnh vực. 
2.2. Phân tích thực trạng hoạt động nhập khẩu của công ty 

2.2.1. Quy trình ký kết hợp đồng nhập khẩu thiết bị điện tử 

Hợp đồng nhập khẩu được xây dựng với các điều khoản phù hợp với 

qui định của hợp đồng, luật thương mại của Việt Nam và quốc tế. Nội dung 

của hợp đồng là các cam kết trong quá trình thoả thuận đàm phán giữa các 

bên. Nội dung của hợp đồng phải được thể hiện đầy đủ các quyền hạn và 

trách nhiệm của các bên tham gia ký kết như: Điều kiện tên hàng, điều kiện số 

lượng, điều kiện phẩm chất, điều kiện giá cả, điều kiện thanh toán trả tiền, 

điều kiện cơ sở giao hàng…Các điều kiện trong hợp đồng phải rõ ràng, tránh 

sự mập mờ khó hiểu vì dễ gây nên tranh chấp.  

Để tiến hành ký hợp đồng nhập khẩu Công ty CEC thường tiến hành 

các bước giao dịch chủ yếu sau. 

- Hỏi giá(inquire): hỏi giá xét về phương diện pháp luật thì đây là lời 

thỉnh cầu bước vào giao dịch. Nhưng xét về phương diện thương mại thì đây 

là việc người mua đề nghị người bán báo giá cho mình biết giá cả và các điều 

kiện mua hàng. Nội dung của một hỏi giá có thể bao gồm : tên hàng, quy 

cách, phẩm chất, số lượng, thời gian giao hàng mong muốn. Giá cả mà người 

mua có thể trả cho mặt hàng đó thường được giữ kín, nhưng để tránh mất thời 

gian hỏi đi hỏi lại thì người mua nêu rõ những điều kiện mà mình mong muốn 
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đẻ làm cơ sở cho việc quy định giá: loại tiền, thể thức thanh toán, điều kiện cơ 

sở giao hàng. Trong quá trình tiến hành hỏi giá công ty thường gặp khó khăn 

trong vấn đề thông tin về giá. Trước khí hỏi giá công ty cũng đã tìm hiểu về 

giá trên thị trường của các mặt hàng này tuy nhiên do xuất sứ cũng như công 

nghệ khác nhau do đó việc nắm bắt được giá của sản phẩm là điều rất khó. 

- Phát giá hay còn gọi là chào hàng(offer): Dưới khía cạnh luật pháp 

thì chào hàng là lời đề nghị ký kết hợp đồng và như vậy chào hàng có thể do 

người bán hoặc người mua đưa ra. Nhưng trông buôn bán thì phát giá là chào 

hàng là việc người xuất khẩu thể hiện rõ ý định bán hàng của mình. Trong 

chào hàng người ta nêu rõ: tên hàng, quy cách phẩm chất, số lượng, giá cả, 

điều kiện cơ sở giao hàng, thời hạn giao hàng, điều kiện thanh toán, bao bì, ký 

mã hiệu, thể thức giao nhận hàng…Trường hợp hai bên đã có quan hệ mua 

bán với nhau hoặc có điều kiện chung giao hàng diều chỉnh thì chào hàng có 

khi chỉ có điều kiện chung giao hàng điều chỉnh thì chào hàng có khi chỉ nêu 

những nội dung cần thiết cho số lần giao giao dịch đó. Có hai loại chào hàng 

đó là : chào hàng cố định và chào hàng tự do. Trong chào hàng cố định thì 

người đưa ra bản chào hàng bị ràng buộc trách nhiệm trong 1 thời gian nhất 

định được gọi là thời gian hiệu lực của chào hàng. Nếu trong thời gian này mà 

người nhận bản chào hàng chấp nhận hoàn toànchào hàng dó thì coi như hợp 

đồng đã được giao kết. Trong chào hàng tự do thì không có điều kiện như vậy. 

- Đặt hàng (order): Đặt hàng là lời đề nghị ký kết hợp đồng từ phía 

người muađược đưa ra dười hình thức đặt hàng. Trong đặt hàng người mua 

nêu cụ thể về hàng hoáđịnh mua và tất cả nội dung cần thiết để ký kết hợp 

đồng. Trong thực tế người ta chỉ tiến hành đặt hàng với khách hàng có mối 

quan hệ thường xuyên. Bởi vậy ta thường gặp những bản đặt hàng chỉ nêu: 

tên hàng, quy cách, phẩm chất, số lượng, chất lượng, thời gian giao hàng và ột 

vài các điều kiện riêng biệt áp dụng cho một số chủng loại hàng hoá riêng. 

Còn các điều kiện khác các bên áp dụng theo điều kiện chung đã thoả thuận 

trong những lần giao dịch trước. Với các điều khoản trong hợp đồng được 
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thực hiện bởi các đối tác nước ngoài ta có thể thấy vô cùng chặt chẽ tuy nhiên 

đây cũng là điểm yếu của ta khi soạn hợp đồng với các điều khoản thiếu tính 

chặt chẽ và sẽ vô cùng bất lợi khi xảy ra tranh chấp. 

- Hoàn giá (counter – offer): Hoàn giá là việc mặc cả về giá cả hoặc 

về các điều kiện khác trong giao dịch. Khi người nhận được chào hàng mà 

không chấp nhận hoàn toànchào hàng đó mà đưa ra đề nghị mới thì đề nghị 

mới này là trả giá (bid). Khi có sự trả giá thì bản chào hàng trước coi như huỷ 

bỏ. Trong buôn bán quốc tế, mỗi lần giao dịch thường trải qua rất nhiều lần 

trả giá mới đi đền kết thúc. Như vậy, hoàn giá bao gồm nhiều sự trả giá. 

- Chấp nhận (acceptance): Chấp nhận là sự đồng ý hoàn toàn tất cả 

mọi điều kiện của chào hàng (hoặc đặt hàng) do phía bên kia đưa ra. Khi đó 

hợp đồng được giao kết. một chấp nhận muốn có hiệu lựu về mặt pháp luật thì 

phải đáp ứng được những yêu cầu sau: phải được người nhận giá chấp nhận; 

phải đòng ý hoàn toàn vô điều kiện mọi nội dung của chào hàng (đặt hàng); 

phải chấp nhận trong thời gian hiệu lựu của chào hàng; chấp nhận phải được 

truyền đạt đến người phát ra đề nghị. 

Trong quá trình đàm phán kí kết hợp đồng công ty cũng gặp không ít 

khó khăn.Do không nắm được các đặc trưng về văn hóa cộng với thiếu kinh 

nghiệm trong giao dịch đàm phán nên công ty thường gặp phải những khó 

khăn khi muốn trao đổi về giá hay các điều khoản.Tuy nhiên trong những 

năm trở lại đây với đội ngũ cán bộ trưởng thành, từng bước công ty đã có 

được uy tín cũng như kinh nghiệm khi tham gia kí kết với các đối tác nước 

ngoài. Một khó khăn không thể không nhắc đến đó chính là điều kiện cơ sở 

vật chất tại các cảng của chúng ta chưa thực sự đồng bộ và hiện đại do đó 

phát sinh nhiều rủi ro trong quá trình nhận hàng như tàu không thể vào cảng 

do số lượng tàu trong cảng quá đông hay do trục trặc trong khâu bốc dỡ.Đó là 

những khó khăn mà công ty thường gặp phải trong quá trình tham gia đàm 

phán kí kết tuy nhiên với sự hỗ trợ của nhà nước cũng như sự cống hiến hết 
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mình của anh em trong công ty thì công ty cũng đã vượt qua  và dần tháo gỡ 

những khó khăn đó, tạo đà phát triển nhiều mặt hàng chủng loại hiện đại hơn 

phục vụ đất nước. 

2.2.2.Các thị trường nhập khẩu và đối thủ cạnh tranh của công ty 

2.2.2.1.Một số thị trường nhập khẩu chủ yếu của công ty 

Trong những năm vừa qua thị trường nhập khẩu chủ yếu của Công ty là 

thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Tây Âu, Hoa kỳ. 

Thị trường Đài Loan: 

Trong lĩnh vực kinh tế, Đài Loan là một thị trường có nền khoa học kỹ 

thuật khá phát triển so với các thị trường trong khu vực, đặc biệt về các sản 

phẩm điện tử như máy phát hình, máy phát thanh, các sản phẩm thu tín hiệu 

vệ tinh, linh kiện điện tử…Giá thành của các sản phẩm loại này thường rẻ và 

thị trường này lại có vị trí địa lý gần với nước ta cho nên việc nhập khẩu các 

loại mặt hàng này từ thị trường Đài Loan thường thuận lợi và rẻ hơn. Các mặt 

hàng mà Công ty thường nhập từ thị trường Đài Loan qua các năm chủ yếu là 

đầu thu tín hiệu vệ tinh, anten Parabol, máy ghi âm và các mặt hàng khác. 

Giá trị nhập khẩu từ thị trường Đài Loan qua các năm không ngừng 

tăng lên và năm 2009 đạt được khoảng 3.315 tỷ đồng, tốc độ giá trị nhập khẩu 

từ thị trường này cũng có xu hướng tăng lên qua các năm. Cùng với việc tăng 

lên của tổng giá trị nhập khẩu qua các năm thì tỷ trọng nhập khẩu từ thị 

trường Đài Loan cũng có xu hướng tăng lên chỉ riêng có năm 2009 tỷ trọng 

đóng góp là 12,75% thấp hơn so với năm 2008 (12,91%), tuy nhiên mức tăng 

không lớn lắm. Điều này cũng dễ hiểu bởi Công ty luôn luôn tìm cách đa 

dạng thị trường và mặt hàng kinh doanh qua các năm đó. Thực tế Công ty 

CEC đã thiết lập mối quan hệ buôn bán với Đài Loan từ năm 1993, sau một 

thời gian tìm hiểu và buôn bán với họ thì giá trị nhập khẩu này sẽ không 

ngừng tăng lên trong các năm tiếp đó, đồng thời cùng với thời gian thì mặt 

hàng nhập khẩu từ thị trường này cũng ngày càng trở nên đa dạng. Nguyên 

nhân chính là các mặt hàng nhập khẩu từ thị trường này có chất lượng không 
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cao lắm nhưng có ưu điểm là gía rẻ, tính năng kỹ thuật không thua kém so với 

các mặt hàng cùng loại ở thị trường khác, hơn nữa vị trí lại gần với nước ta 

cho nên nó rất phù hợp với điều kiện tài chính eo hẹp ở nước ta. Vì vậy mà 

giá trị nhập khẩu từ thị trường này không ngừng tăng lên qua các năm. 

Thị trường Nhật Bản. 

Nhật Bản là thị trường lớn nhất của Công ty. Thị trường Nhật Bản là 

một trong những đối tác truyền thống của Công ty, là một trong những cường 

quốc hàng đầu trong sản xuất máy móc thiết bị. Các mặt hàng nhập khẩu từ 

thị trường Nhật Bản của Công ty CEC bao gồm tất cả các loại mặt hàng nhiều 

nhất là loại máy thu, phát sóng, máy quay phim vv... 

Giá trị nhập khẩu từ thị trường này đã không ngừng tăng lên, năm 2009 

đạt khoảng 11,749 tỷ đồng với tỷ trọng đóng góp là 37,9% đây cũng là năm đạt 

cao nhất trong 5 năm gần đây. Năm 2008 đạt khoảng 8,242 tỷ đồng chiếm 

31,7% giảm so với năm 2007 là 0,75%. Tỷ trọng nhập khẩu từ thị trường Nhật 

Bản vào tổng giá trị nhập khẩu luôn luôn cao nhất. Điều này cho phép ta kết luận 

rằng trong 5 năm qua thị trường Nhật Bản luôn là thị trường chính và chủ yếu 

của Công ty. Sở dĩ như vậy là do thị trường Nhật Bản là một thị trường có nền 

khoa học kỹ thuật và công nghệ điện tử - thông tin rất phát triển với nhiều hãng 

nổi tiếng, hơn nữa đã có quan hệ buôn bán với Công ty CEC từ nhiều năm nay. 

Các sản phẩm của thị trường này có chất lượng rất tốt, tính năng kỹ thuật tiên 

tiến, mặc dù giá cả có đắt hơn thị trường Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc nhưng 

so với thị trường EU và Mỹ thì lại rẻ hơn rất nhiều. Do vậy Nhật Bản luôn luôn 

là thị trường lớn nhất của Công ty trong những năm qua và giá trị nhập khẩu từ 

thị trường này cũng không ngừng tăng lên đáng kể. 

Thị trường Singapore và Hàn Quốc 

Đây là hai thị trường nhập khẩu của Công ty CEC có những đặc điểm 

tương đối giống nhau, đều là thị trường mới phát triển như thị trường Đài 

Loan và đều có vị trí gần với nước ta. Tuy nhiên cả hai thị trường này đều 

không mạnh về các mặt hàng nhập khẩu của Công ty như những thị trường 
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khác. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Công ty ở hai thị trường này là máy 

ghi âm, máy cân điện tử và các mặt hàng trong ngành giáo dục khác như má 

chiếu, máy quét. 

Giá trị nhập khẩu từ hai thị trường này đều tăng qua các năm và tỷ 

trọng đóng góp của nó có xu hướng ổn định qua các năm đặc biệt trong các 

năm gần đây. Riêng thị trường Hàn Quốc thì giá trị nhập khẩu mặc dù đều 

tăng nhưng không đáng kể.  

Nguyên nhân chính là do các sản phẩm từ hai thị trường này có chất 

lượng khá và một số sản phẩm có chất lượng cao từ hai thị trường này đều có 

nguồn gốc từ thị trường  Mỹ và tái xuất sang Việt Nam nên giá thường cao. Vì 

vậy mà giá trị nhập khẩu từ thị trường này và tỷ trọng của nó trong hai năm gần 

đây nhất có xu hướng chững lại và được thay thế bằng thị trường Mỹ. 

Thị trường EU (Pháp, Anh, Ý) 

Có thể nói đây là thị trường có nền công nghiệp phát triển với nhiều 

hãng nổi tiếng và đã có quan hệ làm ăn lâu dài với Công ty, các sản phẩm từ 

thị trường này đều có chất lượng rất cao, tính năng kỹ thuật tiên tiến hiện đại 

không thua kém thị trường nào của Công ty trong những năm qua. 

Giá trị nhập khẩu từ thị trường EU của Công ty có xu hướng giảm vào 

năm 2007 (3.524 tỷ đồng) và 2008 (4.014 tỷđồng) so với năm 2006 (4.45 tỷ 

đồng). Do đó mà tỷ trọng đóng góp trong hai năm 2007 (12,15%) và 

2008(12,95%) đã giảm so với năm 2006 (17,09%). 

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Công ty từ thị trường EU gồm máy 

phát hình, thiết bị sân khấu, thiết bị lưu trữ và một số mặt hàng tiêu thụ khác, 

đặc biệt là máy phát hình tại thị trường Pháp. Nhưng do Công ty CEC bị cạnh 

tranh mạnh của các công ty khác về mặt hàng này nên trong hai năm 2000 và 

2001 Công ty đã thôi không nhập khẩu. Chính vì vậy mà giá trị nhập khẩu 

cũng như tỷ trọng đóng góp của thị trường EU đã giảm rất nhiều so với trước 

năm 2000. Sang đến đầu năm 2002 do Công ty đang trong giai đoạn thực hiện 
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kế hoạch được giao 2001 - 2005 của chương trình phủ sóng quốc gia nhằm 

mục tiêu nâng cao chất lượng phát sóng, diện tích phủ sóng nên Công ty vẫn 

tiếp tục nhập khẩu ở thị trường này nhưng với giá trị và tỷ trọng đóng góp 

tăng thấp hoặc giảm nhẹ. 

Nguyên nhân chính ở đây không phải là do sản phẩm ở thị trường EU 

không có chất lượng cao mà chủ yếu là giá cả nhập khẩu từ thị trường này quá 

đắt so với sản phẩm cùng loại ở thị trường khác. Chính vì vậy mà giá trị nhập 

khẩu từ thị trường này đang có xu hướng giảm nhẹ. Thay thế vào đó là thị 

trường Mỹ một thị trường mới của Công ty. 

Thị trường Hoa Kỳ 

Mặt hàng nhập khẩu của Công ty CEC từ thị trường Hoa kỳ là rất đa 

dạng, bao gồm tất cả các mặt hàng kinh doanh của Công ty. Giá trị nhập khẩu 

từ thị trường này đã tăng lên đáng kể từ chỗ không nhập khẩu hàng hoá từ 

Hoa kỳ đến năm 2006 giá trị nhập khẩu đã là 5.616 tỷ đồng chiếm 21,6% tỷ 

trọng đóng góp, năm 2007(đạt khoảng 6.058 tỷ đồng chiếm 20,89%), năm 

2008 ( đạt hơn 6.6192 tỷ đồng chiếm 21,35%), năm 2009(đạt hơn 8.968 tỷ 

đồng chiếm 23,6%). Sở dĩ có sự tăng lên đáng kể của giá trị và tỷ trọng nhập 

khẩu từ thị trường Mỹ trong mấy năm gần đây là do các nguyên nhân sau: 

- Hiệp định thương mại Việt Nam  - Hoa kỳ được ký kết. 

- Các sản phẩm từ thị trường này có chất lượng cao, tính năng kỹ thuật 

tiên tiến hiện đại và giá thành rẻ hơn so với thị trường EU. 

- Sau khi nhập khẩu các sản phẩm từ thị trường Singapore, Hàn Quốc 

Công ty thấy rằng đa số các sản phẩm này đều là các sản phẩm của Hoa Kỳ. 

Do vậy, Công ty chuyển từ các thị trường này sang thị trường Hoa Kỳ nhằm 

mua với giá rẻ hơn. 

Từ những phân tích đánh giá trên, có thể tóm lược đặc điểm tính chất 

các khu vực thị trường nhập khẩu của Công ty CEC như sau:  
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Bảng 3: Bảng so sánh đặc điểm các nước, khu vực đối tác 

stt Thị trường Đặc điểm chính Tỷ trọng 

1 Hàn Quốc - Mặt hàng chủ yếu: Thiết bị thu, linh kiện (33%). 

- Thiết bị có kỹ thuật công nghệ phù hợp. Phù hợp với 

điều kiện khí hậu Việt Nam. 

- Giá thành rẻ. 

- Khó khăn chính: độ đảm bảo an toàn thấp. 

Từ 6% 

đến 

6,53% 

2 Singapore - Mặt hàng chủ yếu: Thiết bị ghi dựng (27%), xe lưu 

động (30%), thiết bị đo ánh sáng, âm thanh, linh kiện 

(47%). 

- Thiết bị có kỹ thuật công nghệ cao, dễ sử dụng, chất 

lượng ổn định, chủ yếu được sản xuất ở Hoa Kỳ, Nhật 

Bản. 

- Giá thành hợp lý. 

- Khó khăn chính: thông tin với nhà sản xuất còn 

chậm do chỉ là trung gian của họ. 

Từ 7,6% 

đến 

10,1% 

3 EU (Anh, 

Pháp, 

Italia) 

- Mặt hàng chủ yếu: Thiết bị thu phát (16%), xe lưu 

động (7%), thiết bị đo ánh sáng - âm thanh (87%). 

- Thiết bị có đặc tính công nghệ cao, luôn đổi mới, 

chất lượng đảm bảo. Chưa phù hợp với khí hậu nước 

ta. 

- Giá thành khá cao. 

- Khó khăn chính: cách mua bán, cung ứng, thanh 

toán rất khác biệt, giá thành khá cao. 

Từ 

12,15% 

đến 

17,09% 

4 Đài Loan - Mặt hàng chủ yếu: Thiết bị ghi dựng (45%). 

- Thiết bị sản xuất ở thị trường này có kỹ thuật cao, 

dễ sử dụng, chất lượng ổn định. Phù hợp với điều 

kiện khí hậu nước ta. 

Từ 

12,2% 

đến 

12,91% 
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- Giá thành hợp lý. 

- Khó khăn chính: không có sự hỗ trợ về kỹ thuật và 

đào tạo, dịch vụ hậu mãi không tốt. 

5 Hoa kỳ - Mặt hàng chủ yếu: Thiết bị thu phát (50%), linh kiện 

(20%), cáp quang 30% 

- Thiết bị có kỹ thuật công nghệ cao, dễ sử dụng. Một 

vài loại chưa phù hợp với điều kiện địa lý Việt Nam. 

- Giá thành vừa phải. 

- Khó khăn chính: thiếu hợp tác, còn nhiều khác biệt 

về văn hoá, hệ thống thuế, phương thức thực hiện. 

Từ 

19,64% 

đến 

21,66% 

6 Nhật Bản - Mặt hàng chủ yếu: thiết bị thu phát (3%), thiết bị ghi 

dựng (28%), xe lưu động (63%). 

- Thiết bị có kỹ thuật công nghệ cao, dễ sử dụng, chất 

lượng ổn định, phù hợp với điều kiện khí hậu Việt 

Nam. 

- Giá thành hợp lý. 

- Khó khăn chính: phương thức thanh toán cứng nhắc. 

Khoảng 

36,2% 

đến 

37,8% 

tổng giá 

trị nhập 

khẩu của 

Công ty. 

 

2.2.2.2. Đối thủ cạnh tranh 

Với sự phát triển rất nhanh trong nhứng năm gần đây cộng với việc có 

một cơ chế thông thoáng của nhà nước, thị trường cũng đã có sự cạnh tranh 

ngày càng cao cụ thể: 

                     - Cạnh tranh nội bộ, giữa các công ty, các đại lý với nhau: 

 Hiện tại đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Công ty CEC trong cùng 

ngành gồm có: 

+ Công ty ứng dụng phát triển phát thanh – truyền hình - Đài tiếng nói 

Việt Nam - BDC ( Broadcasting Development Company ): Cũng giống như 

công ty CEC, thế mạnh của BDC là có được sự hậu thuẫn rất lớn của Đài 
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tiếng nói Việt Nam. Mặt hàng mà công ty này nhập về thường là các thiết bị 

lưu trữ âm nhạc, điện ảnh, linh kiện vật tư điện tử phục vụ ngành, hàng tiêu 

dùng, máy ghi âm chuyên dụng, anten của máy phát sóng phát thanh truyền 

hình, đầu thu và anten thu tín hiệu vệ tinh, truyền hình với chất lượng khá tốt, 

giá cả phải chăng.  

+ Công ty xuất nhập khẩu thiết bị vật tư thông tin CECcũng là một đối 

thủ cạnh tranh trực tiếp của công ty CEC. Công ty CECđược sự hậu thuẫn của 

đài tiếng nói Việt Nam. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của công ty CECgồm: 

- Các thiết bị, các mặt hàng như điện, điện tử, điện lạnh, thiết bị vật tư 

nghành truyền thanh, phát thanh truyền hình và thông tin đại chúng, sản xuất, 

lắp ráp, sửa chữa thiết bị nghành thông tin, phát thanh truyền hình. 

- Kinh doanh nhập khẩu thiết bị bộ chuyển nghành. 

- Xuất khẩu hàng may mặc, nhập khẩu hàng tiêu dùng và phương tiện 

vận tải. 

- Cạnh tranh bên ngoài:  

Do mặt hàng kinh doanh chính của Công ty là thiết bị vật tư truyền 

thông trong phát thanh và truyền hình; đây là thiết bị chuyên ngành nên không 

phải công ty nào muốn được nhập khẩu đều được Nhà nước cho phép, mà chỉ 

có Công ty CEC và một số công ty thuộc Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiềng 

nói Việt Nam và Bộ quốc phòng mới được nhập khẩu. Còn đối với các mặt 

hàng còn lại Công ty phải cạnh tranh với các doanh nghiệp sản xuất kinh 

doanh khác, với các tư thương có mặt hàng kinh doanh tương tự như  Công 

ty. Trong số các đối thủ cạnh tranh ngoài ngành thì  Công ty phát triển công 

nghệ và truyền hình thuộc Bộ văn hóa thông tin – TEKCAST (technology and 

broadcast development company ) và công ty Thiết bị và Quảng cáo Truyền 

hình EAC(cũng là đơn vị trực thuộc của tổng công ty truyền thông đa phương 

tiện Việt Nam VTC) là hai đối thủ lớn của công ty CEC. Những Công ty này 

thường có thế mạnh nhất định trong các lĩnh vực truyền hình, có nhiều năm 

kinh nghiệm và có nhiều đối tác kinh doanh trên thế giới.  
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2.2.3. Các biện pháp mở rộng thị trường nhập khẩu của công ty 

Nhập khẩu là một trong số các hoạt động chủ yếu của Công ty CEC, 

hoạt động nhập khẩu góp phần đáng kể vào việc tăng doanh thu hàng năm của 

Công ty và giúp Công ty hoàn thành kế hoạch của chương trình phủ sóng 

quốc gia và phát triển, hoàn thiện hệ trống truyền hình cáp CEC. Do ngành 

nghề kinh doanh chính của Công ty là thiết bị vật tư thông tin dùng trong phát 

thanh - truyền hình, viễn thông; đây là thiết bị chuyên ngành trong nước chưa 

sản xuất được hoặc sản xuất nhưng chưa đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật 

của các dự án. Nên Công ty chủ yếu nhập khẩu ở các thị trường của các nước 

có công nghệ sản xuất hiện đại. 

Để có được các bạn hàng trên thế giới Công ty đã phải bỏ ra rất nhiều 

chi phí, thông tin về các nhà cung ứng rất quan trọng đối với hoạt động nhập 

khẩu của Công ty. Hiện tại Công ty đang có đối tác ở một số nước như Nhật 

Bản, Singapore, Mỹ, Đài Loan và Trung Quốc. Những đối tác này thường 

cung cấp nhưng thông tin các mặt hàng liên quan, các mặt hàng mới. Ngoài ra 

để có các thông tin về mặt hàng cũng như thông tin về các nhà cung ứng Công 

ty còn thông qua đại sứ quán của các nước tại Việt Nam, Internet, và tham gia 

hội chợ giới thiệu của các nước để tìm bạn hàng. Công ty CEC xác định 

không chỉ mình đi tìm các nhà cung ứng mà phải làm thế nào để các Công ty 

trên thế giới biết và tìm đến mình. Để làm được điều này công ty CEC đã 

không ngừng khuyếch trương tên tuổi của mình, đối với Công ty thì uy tín đối 

với các nhà cung ứng là rất quan trọng. Công ty đã gửi Email, thư mời, thư 

giới thiệu đến các Công ty khác trên thế giới để quảng bá mình. 

2.3. Đánh giá chung về hoạt động mở̉ rộng thị trườ̀ng nhập khẩu của 

công ty 

2.3.1. Những thành tựu đạt được 

         Với chức năng nhiệm vụ của mình, Công ty CEC đã đóng góp một phần 

đáng kể cho sự nghiệp phát triển Phát thanh Truyền hình, Bưu chính Viễn 
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thông, Công nghệ thông tin,…góp phần thực hiện đường lối phát triển ngành 

Bưu chính viễn thông của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, Công ty CEC đã 

không ngừng phát triển mạnh mẽ danh mục đầu tư của mình, khẳng định sự 

lớn mạnh không ngừng của Công ty CEC. Ngoài các lĩnh vực kinh doanh 

thiết bị, Công ty CEC còn có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực thi công xây 

lắp mạng truyền hình cáp, mạng điện thoại trong các toà nhà cao tầng, văn 

phòng tại Hà Nội, từ năm 2001 đến nay, Công thi CEC đã thi công xây lắp 

hàng trăm công trình. Đến tháng 8/2007, Công ty CEC đã chính thức cung 

cấp dịch vụ truyền hình cáp đa dịch vụ tại Hà Nội, đây là sự phát triển toàn 

diện về việc cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống mạng truyền hình cáp và sự 

phát triển Trung tâm truyền hình của Công ty CEC tại 96 Định Công.   

Từ năm 2001 đến nay, Công ty CEC đã thi công gần 100 công trình tại Hà 

Nội đã dành được uy tín của nhiều Chủ Đầu tư tại Hà Nội. Một số Chủ Đầu tư 

lớn là đối tác của Công ty CEC như Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và 

đô thị Hà Nội, Công ty cổ phần kinh doanh phát triển Nhà Hà Nội, Tổng 

Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị,…Trong đó, một số công trình tiêu 

biểu có giá trị dự toán lớn là:  

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng truyền hình cáp SMATV tại khu đô 

thị Định Công – Linh Đàm. 

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng truyền hình cáp SMATV tại khu đô 

thị Làng Quốc tế Thăng Long. 

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng truyền hình cáp tại khu biệt thự Hồ Tây. 

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng truyền hình cáp tại toà nhà Văn 

phòng Chính phủ. 

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống mạng truyền hình cáp và mạng điện thoại 

tại khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính. 
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- Cung cấp, lắp đặt hệ thống mạng truyền hình cáp và mạng điện thoại tại 

khu đô thị Văn Quán. 

- Cung cấp, lắp đặt hệ thống mạng truyền hình cáp và mạng điện thoại tại 

khu đô thị Mễ Trì Hạ. 

2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Công ty CEC còn gặp phải không 

ít những khó khăn, hạn chế trong quá trình hoạt động của mình. Công ty cần 

phải nhìn nhận một cách hết sức khách quan để có thể có những giải pháp 

đúng đắn. Có thể kể ra một số vấn đề chủ yếu như sau:  

- Khó khăn trong nghiên cứu và lựa chọn đối tác nhập khẩu 

Do thông tin thiếu hụt nên việc tìm hiểu tình hình cũng như nguồn gốc 

của đối tác làm ăn là rất khó.Do đó trước khi tham gia hợp tác với các đối tác 

ta đều phải mất rất nhiều thời gian để có thể tìm hiểu thông tin và đôi khi 

lượng thông tin không đủ gây ra sự khó khăn rất lớn trong việc thẩm định giá, 

chất lượng và uy tín của đối tác 

- Khó khăn trong công tác nghiên cứu thị trường 

 Hiện nay ở nước ta công tác nghiên cứu thị trường chưa thực sự 

tốt.Các đơn vị tiến hành nghiên cứu không có nhiều kinh nghiệm và gặp nhiêu 

khó khăn trong công tác thu thập thông tin. Do đó cái khó của các doanh 

nghiệp là làm sao có được thông tin về thị trường một cách nhanh nhất và 

chính xác nhất. Làm được như vậy thì doanh nghiệp mới có thể đưa ra được 

các chiến lược hướng tới thị trường sao cho phù hợp.Với khó khăn như vậy 

nhưng công ty CEC còn gặp một khó khăn khi kinh doanh mặt hàng công 

nghệ cao với thị trường hẹp.Vì vậy công tác nghiên cứu thị trường còn giúp 

công ty mở rộng được các sản phẩm mới bằng cách đưa những ứng dụng phù 

hợp tới khách hàng càng ngày càng có đời sống cao như hiện nay. 
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- Khó khăn trong khâu thanh toán 

Hiện nay mặc dù đã có rất nhiều phương thức thanh toán trên thị trường 

tuy nhiên không phải đối tác nào cũng nắm được đầy đủ và sử dụng các biện 

pháp thanh toán một cách linh hoạt.Bên cạnh đó các phương thức thanh toán 

này cũng có những mặt bất lợi.  

Với phương thức thanh toán điện chuyển tiền, một vài doanh nghiệp 

xuất khẩu vẫn chiếm dụng vốn của Công ty do không có ràng buộc kiểm soát 

chứng từ thanh toán - giao hàng của các bên ngân hàng tham gia. 

Với phương thức thanh toán bằng thư tín dụng, việc Công ty không yêu 

cầu bên bán lập chứng từ ràng buộc gây nên tình trạng khó kiểm soát thanh 

toán. Trong một vài trường hợp L/C đã được mở nhưng bạn hàng không có 

khả năng cung cấp, buộc Công ty phải huỷ bỏ L/C trên, gây tổn thất do phí 

mở L/C đem lại ( phí mở được tính theo tỷ lệ % trị giá L/C ) làm chậm vòng 

quay vốn của Công ty. 

Với đơn vị thanh toán là USD thì hiện nay ở nước ta tỉ giá biến động 

từng ngày, Do đó doanh nghiệp đang rất khó khăn trong sự biến động đó. Bởi 

khi đã thực hiện hợp đồng mà có sự biến động lớn về tỉ giá thì doanh nghiệp 

sẽ rất bất lợi, giá thành sản phẩm sẽ phải tăng lên.Do đó lựa chọn được 

phương pháp thanh toán đơn giản, ít rủi ro và an toàn là một bài toán khá nan 

giải cho doanh nghiệp. 

- Khó khăn trong cơ cấu tổ chức và nhân sự 

Đội ngũ nhân viên tuy hăng hái và nhiệt huyết nhưng hầu hết đều là người 

trẻ.Do đó kinh nghiệm không có nhiều.Bên cạnh đó việc gửi các cán bộ đi đào 

tạo ở nước ngoài là rất tốn kém.Do đó doanh nghiệp luôn phải từng bước chú 

trọng tới việc phát triển công ty và phát triển trình độ nguồn nhân lực. 

- Hạn chế trong việc lựa chọn kênh phân phối 

Một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá tầm cở của một doanh 

nghiệp hoạt động phân phối là khả năng bao phủ thị trường. Nói một cách 

khác là địa giới mà mạng lưới của nhà phân phối ấy có thể trực tiếp phủ đến 
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một cách có hiệu quả, tức là mạng lưới phải đủ mạnh và nằm trong tầm kiểm 

soát của nhà phân phối ấy. Trên thực tế có thể do hạn chế về một mặt nào đó 

(tài chính, nhân lực, khả năng kiểm quản lí, danh mục mặt hàng, khả năng hỗ 

trợ của nhà cung cấp...) nhiều nhà phân phối chỉ mạnh ở một thị trường nhất 

định nào đó.  

Để có thể thực hiện tốt công việc phân phối hàng hoá đến người tiêu 

dùng một cách hiệu quả, nhà phân phối phải có một đội ngủ nhân viên bán 

hàng mạnh cả về số lượng lẫn về chất lượng. Đội ngũ này cần có trình độ 

chuyên nghiệp cao và có nhiệt tình. Nhiều doanh nghiệp muốn làm nhà phân 

phối nhưng lại không muốn thuê thêm nhân viên, không tổ chức đi chào hàng 

để mở rộng khả năng bao phủ thị trường. Họ chỉ ngồi ở cửa hàng chờ khách 

hàng đến. Những "nhà phân phối" như vậy thường không thể tồn tại lâu, hoặc 

họ sẽ tự rút lui do lợi nhuận phân phối quá thấp, hoặc do nhà cung cấp nhận ra 

sự hạn chế của các "nhà phân phối" nầy nên chấm dứt quan hệ để chọn nhà 

phân phối khác.  

Khả năng và vị trí lưu trử hàng hoá cũng là một yếu tố then chốt trong 

hoạt động phân phối. Nhà phân phối có kho tàng rải đều ở những vị trí thị 

trường chiến lược bao giờ cũng có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn những nhà 

phân phối khác. Họ luôn có một lượng hàng dồi dào đủ đáp ứng một cách kịp 

thời nhu cầu của thị trường ngay cả vào mùa cao điểm. Trong khi những nhà 

phân phối khác thường xuyên bị tình trạng cháy hàng do không đủ kho chứa 

hàng để đáp ứng nhu cầu thị trường trong mùa cao điểm. Một điểm quan 

trọng khác là một kho chứa hàng đủ lớn thường cho phép tiếp nhận được một 

khối lượng hàng lớn do vậy phí vận chuyển trên đơn vị thường thấp hơn 

những người chỉ có thể tiếp nhận một khối lượng nhỏ.  

Nhà phân phối phải có đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng tối thiểu để 

tiếp nhận đơn đặt hàng của khách hàng như: điện thoại, máy fax, email hay 

internet. Nhà phân phối đóng vai trò người thu thập thông tin thị trường để 

phản hồi lại cho nhà cung cấp, nhà sản xuất biết về tình hình thị trường, ý 
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kiến, cảm nhận của khách hàng đối với sản phẩm để nhà cung cấp có thể cải 

tiến sản phẩm. 

Tùy theo các điều khoản thoả thuận giữa nhà cung cấp và nhà phân 

phối mà nhà phân phối sẽ cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở mức độ cao hay 

thấp, nhiều hay ít. Chẳng hạn có trường hợp hợp đồng phân phối khoán cả 

dịch vụ bảo hành sản phẩm, và như vậy nhà phân phối sẽ phải đầu tư cơ sở hạ 

tầng và tổ chức hoạt động dịch vụ sau bán hàng. Nhưng cũng có trường hợp 

nhà phân phối chỉ đơn thuần làm công tác giao hàng và thu tiền, mọi việc liên 

quan đến dịch vụ khách hàng đều do nhà cung cấp tự tổ chức hoặc thuê một 

bên thứ ba đảm nhận.  

+ Nguyên nhân của các tồn tại đó 

Các hạn chế và khó khăn kể trên là những tất yếu của quá trình phát 

triển từ thấp đến cao, cần có những giải pháp để khắc phục dần dần. Để đề ra 

được những giải pháp quan trọng đó, cần phải xem xét một cách nghiêm túc 

đâu là các nguyên nhân gây ra các vấn đề tồn tại đó.  

Thứ nhất, Cơ sở hạ tầng kho hải quan, kho hàng, bến bãi, cầu cảng vận 

chuyển trong nước còn yếu kém, hệ thống kiểm tra hàng hóa cũng rất yếu 

kém đã gây nên nhiều tổn thất, làm tăng chi phí hàng xuất nhập khẩu do đó 

hạn chế khả năng cạnh tranh của hàng hoá. 

Thứ hai,  Sự thiếu đồng bộ trong của luật pháp, chính sách, quy chế, 

quy định của Nhà nước về quản lý hoạt động  xuất nhập khẩu cũng như trong 

các quy định hải quan đã gây nên những khó khăn không nhỏ cho Công ty khi 

tiến hành hoạt động nhập khẩu. 

Thứ ba, năng lực cán bộ chưa đồng đều và còn một số bộ phận vẫn còn 

tư duy trì trệ, chậm tiến kịp thời đại. Kĩ năng đối ngoại và đàm phán chưa 

chuyên sâu, dẫn đến khó khăn trong công tác nghiên cứu và lựa chọn đối tác 

cũng như cung ứng trong nước.  

Thứ tư, Còn thiếu chủ động trong công tác tiếp thị, tìm thị trường, còn 

chờ đợi khách hàng đến với mình; mối quan hệ với bạn hàng , khách hàng 



 

 42  

chưa được gắn bó; chưa chủ động tìm nguồn hàng, mặt hàng - dịch vụ mới để 

kinh doanh tạo thêm doanh thu, công việc, thu nhập cho Công ty. 

Hàng hoá tuy đảm bảo chất lượng nhưng giá thành vẫn còn cao. Công   

tác bán hàng còn thiếu linh hoạt, chậm chạp, cứng nhắc. Thái độ phục vụ khách 

hàng còn chưa được tốt, do đó dẫn tới sự yếu kém trong cạnh tranh của Công ty 

so với các doanh nghiệp khác cùng kinh doanh mặt hàng như Công ty. 

Thứ năm, Hệ thống cung cấp thông tin của Việt Nam chưa phát triển, 

đặc biệt là thông tin về thị trường thế giới còn rất hạn chế do đó việc lấy 

thông tin về một thị trường nước ngoài nào đó về một mặt hàng  là rất khó và 

thiếu chính xác. Vì vậy, các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu 

không có đủ thông tin cho hoạt động xuất nhập khẩu, dẫn đến việc mua bán 

trao đổi kém kết quả. 

Thứ sáu, Do đặc thù kinh doanh của Công ty từ lâu nay là chủ yếu thực 

hiện giao dịch qua kênh phân phối trực tiếp. Như vậy có thể thấy là việc nhập 

khẩu của công ty chỉ được tiến hành khi trong nước đã có khách hàng đặt 

mua, tức là đã ký hợp đồng với khách hàng trước rồi mới tìm mua hàng nhập 

về. Do đó có thể xảy ra trường hợp là Công ty không tìm được các mặt hàng 

như mong muốn, hoặc là có thể giao hàng muộn và bỏ qua nhiều cơ hội kinh 

doanh của mình… 

Thứ bảy, Công ty CEC vẫn chưa tách khỏi thói quen hoạt động theo sự 

chỉ đạo của các cấp trên và thực hiện các kế hoạch đặt ra. Chưa có được cái 

nhìn toàn diện và khách quan hơn trong việc phát triển mạng cơ cấu, quy mô 

công ty. Còn tư duy tự hài lòng với kết quả và bảo thủ trong làm ăn.  

Những tồn tại và hạn chế trên đang được dần dần khắc phục. Cùng với 

những lợi thế có được, trong tương lai, công ty hứa hẹn vươn tới một thị 

trường rộng lớn, đồng thời không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao năng lực 

cạnh tranh nhằm thống lĩnh thị trường.  
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CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN 

NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG 

NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN HÌNH CÁP 

VIỆT NAM CEC 

 

3.1. Phương hướng phát triển kinh doanh của công ty trong giai 

đoạn 2010- 2020  

Với những thành tựu về hoạt động sản xuất kinh doanh và kinh nghiệm 

thực tế trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Điện tử và 

Truyền hình cáp Việt Nam – CEC luôn ý thức, chủ động và phấn đấu phát 

huy tối đa tiềm năng, lợi thế về pháp lý, tài chính, nguồn nhân lực, trí tuệ, 

cũng như sự gắn bó đoàn kết, khả năng sáng tạo và ý thức thực hành tiết kiệm 

của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty để thúc đẩy Công ty phát 

triển nhanh, rộng, bền vững đạt trình độ cao cả về chiều rộng và chiều sâu, tạo 

tiền đề để Công ty nhanh chóng trở thành một Tổng Công ty đa ngành nghề 

lớn mạnh, chuyên nghiệp và tin cậy trong lĩnh vực truyền thông trong nước và 

quốc tế. 

Để thực hiện thành công sứ mệnh này, Công ty đã nhanh chóng xác 

định rõ mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đó là ưu tiên đầu tư nguồn 

nhân lực có chất lượng cao; đầu tư công nghệ hiện đại phù hợp với quy mô 

của Công ty với phương châm là đi tắt đón đầu và rút ngắn thời gian để ứng 

dụng công nghệ vào sản xuất - kinh doanh; đầu tư và tận dụng các nguồn lực 

về tài chính. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi cho sự thành công và phát triển 

của Công ty. 

Về nhân lực, Công ty không ngừng đầu tư phát triển nguồn nhân lực có 

chuyên môn giỏi, có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, có niềm đam mê với 

công việc, có tinh thần cống hiến và gắn bó với sự nghiệp chung của Công ty 

thông qua các chương trình tuyển dụng mới nhằm tìm kiếm nhân lực có chất 
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lượng cao, tổ chức các khoá đào tạo bồi dưỡng, nâng cao nguồn nhân lực hiện có 

đồng thời luôn nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc văn minh, trong sạch, lành 

mạnh và chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn tạo ra những cơ hội để 

toàn thể cán bộ công nhân viên được làm việc hết mình, được cống hiến và thể 

hiện mình tạo tiền đề được trở thành những cán bộ chủ chốt, đảm nhiệm những 

vị trí quan trọng trong Công ty. Đặc biệt là luôn xây dựng và phát huy tinh thần 

tương thân tương ái, quan tâm và tạo ra nhiều cơ hội để tạo nên mối quan hệ thân 

thiết và gần gũi giữa lãnh đạo và toàn thể nhân viên, qua đó tạo nên sự gắn bó 

mật thiết giữa người lao động với Công ty. 

Về công nghệ, Công ty Cổ phần Điện tử và Truyền hình cáp Việt Nam 

– CEC luôn luôn xác định hướng đi chiến lược của mình là tiếp cận và làm 

chủ công nghệ theo phương châm đi tắt đón đầu các công nghệ tiên tiến, hiện 

đại trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông; Phát thanh - Truyền hình; Điện tử, 

Tin học; Y tế; Giáo dục; An ninh; Quốc phòng; Tự động hoá; Điện tử công 

nghiệp và Điện tử dân dụng…và ứng dụng Công nghệ thông tin vào các lĩnh 

vực sản xuất - kinh doanh nhằm cung cấp và đáp ứng cho thị trường những 

sản phẩm hàng hoá và dịch vụ có tính chất công nghệ cao, có nhiều giá trị 

khác biệt với giá thành hấp dẫn và nhiều tiện ích để thay thế được hàng ngoại 

nhập. 

Về tài chính, Công ty Cổ phần Điện tử và Truyền hình cáp Việt Nam – 

CEC luôn nỗ lực củng cố, mở rộng, duy trì  mối quan hệ và hợp tác cùng các 

đơn vị, cơ quan uy tín hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tín dụng nhằm tối 

ưu hoá nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh trên nguyên tắc hai bên 

cùng có lợi và gắn bó mật thiết. Tiến tới hợp tác toàn diện, dài lâu với các tổ 

chức tín dụng, ngân hàng thương mại, các tổ chức quản lý quỹ trong các lĩnh 

vực tài chính và tiền tệ. 

Với triết lý kinh doanh ‘‘lấy khách hàng làm mục tiêu để phục vụ, lấy 

công nghệ làm sức mạnh đòn bẩy’’, Công ty cũng luôn mong muốn được 
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phục vụ mọi khách hàng bằng những công nghệ tiên tiến nhất, với những sản 

phẩm và dịch vụ có chất lượng cao nhất bằng cách lựa chọn những chiến lược 

phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam và thế giới. Đồng thời, Công ty luôn 

luôn phấn đấu sử dụng và phát triển tất cả các nguồn lực bên trong và bên 

ngoài nhằm liên tục tạo ra những giá trị gia tăng và khác biệt của sản phẩm và 

dịch vụ mà Công ty cung cấp.Với tầm nhìn chiến lược và là một Công ty hoạt 

động trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ trong sản xuất - kinh doanh, Công ty 

Cổ phần Điện tử và Truyền hình cáp Việt Nam – CEC luôn luôn tìm kiếm, 

củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong nước và quốc 

tế, qua đó nhằm học tập và tận dụng tốt những kinh nghiệp, trình độ quản lý 

hiện đại cũng như rút ngắn thời gian ứng dụng thành công công nghệ trong 

sản xuât - kinh doanh để trở thành tổng Công ty lớn mạnh, đa ngành nghề, có 

uy tín cao. Đồng thời, liên tục nâng cao và tạo ra những sản phẩm và dịch vụ 

có ý nghĩa thiết thực, có nhiều giá trị khác biệt đối với sự phát triển của đất 

nước, sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội cũng như thách thức trong thời đại của 

nền kinh tế hội nhập toàn cầu hoá. 

3.2. Một số́ giải pháp chủ yế́u nhằm mở rộng thị trường nhập khẩu của 

công ty 

3.2.1. Các giải pháp từ phía công ty 

3.2.1.1. Tăng cường nghiên cứu và dự báo nhu cầu thiết bị, vật tư thông tin 

làm  căn cứ cho kế hoạch nhập khẩu 

Hiện nay việc có được thông tin một cách nhanh nhất và chính xác nhất 

là điều mà doanh nghiệp nào cũng muốn có. Do đó vai trò của công tác 

nghiên cứu và dự báo về nhu cầu trang thiết bị là điều vô cùng cần thiết. Nó là 

đính hướng giúp công ty xây dựng kế hoạch nhập khẩu một cách chính xác. 

Điều này phụ thuộc rất lớn vào độ nhanh nhạy, khả năng phán đoán cũng như 

kinh nghiệm của ban lanh đạo công ty đưa ra. 

Nếu Công ty CEC tạo được những thông tin chính xác về tình hình 

cung cầu trên thị trường thì hoàn toàn nắm quyền chủ động trong kinh doanh. 
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Tuy nhiên chú ý nhu cầu của thị trường nói chung và khách hàng nói riêng 

phải luôn gắn với khả năng thanh toán. Với đối tượng khách hàng chủ yếu là 

các cơ quan nhà nước, nên ngân sách để chi tiêu đều được phân bảo theo kì. 

Do đó cần nắm được những thông tin về thời gian cụ thể để có thể lên kế 

hoạch nhập khẩu trang thiết bị. 

Để dự báo nhu cầu thiết bị, vật tư thôrangng tin làm căn cứ cho kế 

hoạch nhập khẩu, Công ty CEC cần thực hiện một số công việc sau: 

- Phân tích các chỉ tiêu của công ty như tổng doanh thu, doanh số từng 

loại mặt hàng,  nguồn kinh phí mà các đơn vị được nhận trong kì để chi tiêu 

vào  mua trang thiết bị để từ đó đưa ra nhận định về lượng cầu hàng hóa cần 

nhập khẩu. 

- Thu thập các thông tin trên thị trường, các thông tin thu thập liên quan 

đến các vấn đề sau: thông tin về các mặt hàng tương tự như của Công ty đang 

được bán trên thị trường, thông tin về giá cả, thông tin về đối thủ cạnh tranh, 

và các thông tin về nguồn gốc xuất xứ của các mặt hàng đó. Xây dựng nên 

báo cáo sản phẩm dự kiến, nghiên cứu các xu hướng thị trường để mở rộng 

chủng loại sản phẩm. 

3.2.1.2. Thành lập bộ phận nghiên cứu thị trường (tổng hợp nhu cầu từ phòng 

KD và tìm thị trường tiềm năng) 

Công ty CEC cần xây dựng bộ phận nghiên cứu thị trường, nó giúp 

công ty có bộ phận nghiên cứu và dự đoán được kế hoạch nhập khẩu trang 

thiết bị bằng cách tổng hợp nhu cầu từ phòng kinh doanh sau đó phân tích đưa 

ra  nhận định về thị trường và sản phẩm tiềm năng. Khi bộ phận nghiên cứu 

thị trường được thành lập sẽ giúp công ty có phán đoán và xây dựng kế hoạch 

một cách hợp lí và chính xác hơn. Hiện nay tại CEC chưa có bộ phận này, chủ 

yếu thông tin đều lấy từ kinh nghiệm của những người trực tiếp nghiên cứu, 

chưa có sự tổng hợp một cách cụ thể va khao học. Do đó việc đánh giá thị 

trường thường ít chính xác vì thiều cơ sở thực tế. 
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3.2.1.3. Củng cố và xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan tổ 

chức trong nước và quốc tế 

Trong hoạt động nhập khẩu trên thị trường ngành phát thanh, Công ty 

CEC phải nắm bắt được chính xác mọi thông tin nhu cầu và giá cả trên thị 

trường, những nguyên nhân gây nên sự thay đổi đó (như sự thay đổi chính 

sách của Chính phủ của quốc gia nào đó, diễn biến về chính trị, tài chính tiền 

tệ…) nhằm giúp lãnh đạo Công ty kịp thời sử lý trước khi các vấn đề đó vượt 

ra ngoài tầm kiểm soát. 

Công ty CEC cần duy trì quan hệ trao đổi thông tin với các nhà cung 

cấp, các Công ty cùng lĩnh vực truyền thông cũng như cơ quan quản lý 

chuyên ngành là Bộ văn hoá - thông tin, Bộ bưu chính viễn thông khi nghiên 

cứu thị trường. Nguồn thông tin từ cơ quan này có ý nghĩa quan trọng trong 

khi nghiên cứu thị trường bởi các xu hướng phát triển hay động thái thay đổi 

của các ngành liên quan sẽ tác động trực tiếp tới sự phát triển và hoạt động 

nhập khẩu thiết bị vật tư thông tin của bản thân Công ty CEC  Công ty cũng 

cần có sự trao đổi thông tin với các trung tâm nghiên cứu ứng dụng, tư vấn kỹ 

thuật để có thể ước đoán chính xác xu hướng tiêu dùng trong tương lai của 

khách hàng. 

Thiết lập quan hệ với các tổ chức thương mại, các văn phòng thương 

mại của Việt Nam ở nước ngoài và của các nước mà doanh nghiệp của nước 

đó đang có quan hệ hợp tác với Công ty CEC. Trong điều kiện nguồn thông 

tin hạn chế, khả năng thông tin kiểm tra là khó khăn thì các tổ chức này là 

người cung cấp thông tin đảm bảo và đáng tin cậy nhất. 

3.2.1.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động nhập khẩu 

- Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng và bạn hàng 

"Buôn có bạn, bán có phường" vì vậy Công ty CEC cần thiết lập mối 

quan hệ tốt đẹp với khách hàng và bạn hàng trong cũng như ngoài nước để có 

thể hưởng ưu đãi về thanh toán hoặc liên doanh, liên kết làm đại lý cho các 

hãng. Tạo ra sự sẵn có của hàng nhập khẩu hoặc được bạn hàng cấp tín dụng 
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nhập khẩu cho mình. Ngoài ra khi đã có uy tín trên thị trường sẽ có thêm 

nhiều cơ hội kinh doanh. Ví dụ như Công ty CEC đã nhập khẩu thiết bị lưu 

trữ âm thanh, hình ảnh cho Nhạc viện Hà Nội, Nhạc viện thành phố Hồ Chí 

Minh, trường đại học Sân khấu Điện ảnh…những khách hàng mà trước đây 

rất xa lạ. 

Trong hoạt động nhập khẩu của Công ty, yêu cầu vốn kinh doanh là rất 

lớn và phải huy động trong thời gian ngắn, nên phải vay vốn  của các tổ chức 

ngân hàng là tất yếu. Quan hệ của Công ty với ngân hàng ảnh hưởng quan 

trọng trong việc huy động và sử dụng vốn của Công ty. Công ty CEC là một 

doanh nghiệp Nhà nước nên có ưu thế về vốn tự có, và việc vay vốn của ngân 

hàng không khó khăn, nên ít khi gặp khó khăn về vốn. Trong thời gian tới, 

Công ty được giao chỉ tiêu nhập khẩu thiết bị vật tư tương đối lớn nên vấn đề 

vay vốn cần phải chú trọng. Hiện nay, các thủ tục cho vay vốn còn rườm rà, 

mất nhiều thời gian, mặt khác Công ty nếu thanh toán cho khách hàng bằng 

thư tín dụng (L/C) viết bằng tiếng Anh và phải qua ngân hàng xét duyệt, có 

khi phải sử chữa nhiều lần làm phát sinh thêm chi phí. Do đó, việc Công ty 

quan hệ tốt với các ngân hàng sẽ làm cho ngân hàng tạo điều kiện và giải 

quyết các công việc nhanh nhất có thể cho Công ty. 

- Tăng cường liên doanh liên kết trong hoạt động xuất nhập khẩu  

Xây dựng và phát triển quan hệ ổn định lâu dài trong buôn bán, trao đổi 
tiến tới phát triển quan hệ liên kết, liên doanh trong sản xuất kinh doanh mặt 
hàng dân dụng và chuyên dụng trong nước và mặt hàng máy phát hình công 
suất vừa và nhỏ. Công ty cần tập trung vào liên doanh liên kết với các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh xuất 
nhập khẩu, điều này phù hợp với chiến lược đa dạng hoá kinh doanh của 
Công ty trên cơ sở nắm bắt được nhu cầu của thị trường. Đây là một giải pháp 
rất hữu ích trong việc huy động vốn cho hoạt động xuất nhập khẩu nói chung 
và hoạt động nhập khẩu nói riêng. Trong danh mục kêu gọi đầu tư liên doanh 
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với nước ngoài thời kỳ 2005 - 2010 thì sản xuất thiết bị bảo vệ và cảnh báo 
điện tử, mở rộng sản xuất TVRO, anten vệ tinh xếp thứ 25 và 27. 

Hiện nay, Công ty CEC chưa có nhu cầu liên doanh liên kết, nhưng 
trong những năm tới xu hướng và nhu cầu thiết bị phát thanh sẽ biến đổi 
nhiều. Khi đó Công ty nên có quan hệ liên doanh liên kết như vậy sẽ giúp 
Công ty phát huy các thế mạnh của mình cũng như tận dụng tiềm năng của 
các bên tham gia liên doanh liên kết. Mặt khác, một số đối thủ cạnh tranh mới 
có khả năng xuất hiện và ra nhập ngành sẽ làm tăng tính cạnh tranh trên thị 
trường. Nên quan hệ liên doanh liên kết với các bạn hàng khác sẽ giúp Công 
ty CEC đẩy lùi các đối thủ mới này, giữ vững thị phần của mình. 

Ngoài ra khi tham gia liên doanh liên kết Công ty sẽ có nhiều cơ hội tiếp 
xúc với các nguồn vốn của nước ngoài. Sử dụng vốn ngoại tệ có khả năng 
chuyển đổi cao sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn do lãi xuất thấp, khả 
năng thanh toán cao, đơn giản hoá thủ tục và các khâu trung gian thanh toán. 
3.2.1.5. Tìm và lựa chọn đối tác nhập khẩu thích hợp 

Trong tương lai, thị trường Nhật Bản vẫn là thị trường tiềm năng và có 

triển vọng nhất của Công ty CEC. Các thị trường có khả năng sử dụng 

phương thức giao dịch trực tiếp là thị trường Nhật Bản, EU, Hàn Quốc. Khi 

lựa chọn đối tác nhập khẩu trên các thị trường có khả năng giao dịch trực tiếp 

này, Công ty CEC cần lựa chọn hãng sản xuất theo các tiêu chuẩn sau: 

- Có uy tín trên thị trường ngành hàng điện tử viễn thông, có quan hệ 

hợp tác với các tổ chức thương mại trong nước. Trong kinh doanh, uy tín là 

cái đảm bảo chất lượng sản phẩm của Công ty CEC.  Đối với các hãng sản 

xuất lớn như Thomcast, NEC, Sony có uy tín cao trên thị trường, chất lượng 

sản phẩm của họ rất đảm bảo đối với bất kỳ người tiêu dùng nào. 

- Thiết bị của hãng sản xuất có khả năng mở rộng và thích ứng cao với 

các sản phẩm của các hãng khác tức công nghệ sản phẩm là tương tự. Trong 

kỹ thuật thì tính đồng bộ được đánh giá cao, tuy nhiên do điều kiện hạn chế 

về ngân sách của khách hàng, họ phải lựa chọn một bộ phận riêng lẻ của hãng 

khác có giá rẻ hơn. Ví dụ, khách hàng có thể mua Camera của hãng Ikegami 
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có tính năng hoạt động rất tốt nhưng họ lại chọn thiết bị dựng của Sony do giá 

thành rẻ hơn, kỹ thuật thì tương tự như Ikegami (thấp hơn ở một vài chức 

năng ít sử dụng). Do đó khả năng tương thích của các thiết bị được đặc biệt 

coi trọng. 

- Có khả năng cung cấp dịch vụ hậu mãi lâu dài, điều này có ý nghĩa rất 

lớn trong cung cấp linh kiện thay thế hay hỏng. Nếu hãng sản xuất không có 

tiềm lực và khả năng tài chính lớn, họ chỉ xuất hiện trên thị trường trong một 

thời gian ngắn, không có khả năng cung cấp các linh kiện thiết bị hay hỏng 

hoặc khi thay thế một loại thiết bị họ sẽ không có khả năng thực hiện các dịch 

vụ hậu mãi bảo hành với sản phẩm cũ đã mua. 

Còn thị trường Mỹ vẫn được coi là thị trường khó khăn do sự hạn chế, 

kiểm soát công nghệ, sự khác biệt văn hoá, thời gian, tâm lý ngại ngần giao 

dịch với doanh nghiệp Việt Nam. Mặt khác thiết bị nhập khẩu của Công ty 

CEC được sản xuất tại Mỹ lại chiếm tỷ trọng đáng kể (75% máy phát thanh 

cung cấp cho các đài địa phương là sản phẩm của Mỹ). Do tâm lý e ngại nên 

các hãng sản xuất thiết bị phát thanh - truyền hình chuyên dụng của Mỹ 

thường sử dụng trung gian để phân phối sản phẩm của mình. Vì vậy, để nhập 

khẩu thiết bị do Mỹ sản xuất, Công ty CEC nên giao dịch với nhà phân phối 

trung gian của họ. Đối với những nhà phân phối này Công ty phải lựa chọn ra 

được đối tác phân phối thích hợp, hay kênh phân phối ngắn nhất từ nhà sản 

xuất tới người bán trực tiếp. 

Người phân phối trung gian của ngành hàng phát thanh - truyền hình 

chủ yếu tập trung ở Singapore và Hồng Kông. Dễ nhận thấy người bán 

Singapore có hiểu biết rộng hơn về đặc tính kỹ thuật công nghệ của hàng hoá. 

Khi lựa người chọn trung gian, Công ty CEC phải tìm hiểu thông tin về quan 

hệ của họ đối với nhà sản xuất, tình hình hoạt động của họ và chất lượng dịch 

vụ của họ. Tốt nhất nên lựa chọn nhà trung gian là đại lý chính của hãng sản 

xuất của Singapore nhằm có được sự hỗ trợ nhanh và nhiều nhất về kỹ thuật, 

dịch vụ hậu mãi. 
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Việc lựa chọn đối tác rất quan trọng trong điều kiện đối thủ mới gia 

nhập ngành có sự ủng hộ của các nhà sản xuất. Để giảm bớt nguy cơ cạnh 

tranh, làm suy yếu khả năng của các đối thủ này thì Công ty CEC nên liên kết 

với hãng sản xuất để trở thành đại lý độc quyền. Trong trường hợp đó Công ty 

CEC cần xác định được nhẵn mác mà mình là đại lý độc quyền sẽ là xu thế sử 

dụng tất yếu trên thị trường mục tiêu của mình. 

3.2.1.6. Nâng cao nghiệp vụ trong đàm phán 

Khi đã thực hiện tốt công tác nghiên cứu thị trường thì quá trình đàm 

phán ký kết hợp đồng sẽ có nhiều thuận lợi do Công ty CEC đã xác định được 

các điểm mạnh, điểm yếu của đối tác giao dịch. Thương lượng đàm phán là 

quá trình phức tạp chịu sự tác động sâu sắc của yếu tố văn hoá. Vấn đề cốt lõi 

là phải xây dựng các mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhau giữa các bên giao 

dịch. Để thương lượng, đàm phán thành công cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng các 

vấn đề trước khi đem ra đàm phán. Công ty CEC cần xác định mục tiêu chiến 

lược của mình rõ ràng và phải dự tính được chiến lược của bên khia, cũng như 

các tình huống có thể xẩy ra để có thể phản ứng kịp thời.  

Ngay từ khâu chuẩn bị đã phải có những giải pháp khác nhau để có thể 

sẵn sàng thay giải pháp này bằng giải pháp khác mà không phải đưa ra những 

điều kiện tiên quyết làm căng thẳng bầu không khí thương lượng. Khi có giải 

pháp bị gạt bỏ, Công ty dễ lâm vào tình trạng bị động bế tắc nếu không có 

những giải pháp hữu hiệu sẵn sàng thay thế. Đàm phán đi đến ký kết hợp đồng 

nhập khẩu của Công ty CEC thực chất đều xoay quanh các vấn đề chính là thiết 

bị công nghệ, phương thức thanh toán, thời hạn và giá cả. Đối với từng yêu cầu 

và mục tiêu đặt ra, Công ty CEC cần xác định yếu tố thiết bị công nghệ, giá cả 

là yếu tố tiên quyết không thể thay đổi và các yếu tố như phương thức thanh 

toán, dịch vụ đi kèm hàng hoá thiết bị…thì có thể thay đổi. 

Bên cạnh đó để nâng cao hiệu quả ký kết hợp đồng và tránh được các rủi 

ro không đáng có thì Công ty cũng cần phải chú ý những biện pháp sau: 
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Công ty cần tìm hiểu kỹ đối tác nước ngoài về quá trình phát triển của 

họ, cơ cấu tổ chức, phong tục tập quán, năng lực về tài chính, uy tín của họ 

trên thương trường...Đây là điều hết sức quan trọng vì trong kinh tế thị trường 

và nhất là trong giai đoạn hiện nay có rất nhiều Công ty trá hình hay những 

Công ty có khả năng phá sản. Nếu Công ty tìm hiểu kỹ đối tác nước ngoài sẽ 

giúp tránh được các rủi ro trong NK máy móc thiết bị. 

Sau khi ký kết hợp đồng, Công ty cần phải làm tốt các điều khoản về 

giá cả, cơ sở giao hàng, bảo hiểm...một cách chặt chẽ, rõ ràng để tránh thua 

thiệt về sau. 

Để tiếp nhận hàng hóa một cách đơn giản, Công ty cần làm tốt công tác 

hải quan, vì trên thực tế các thủ tục hải quan là rất phức tạp. Hiện nay thủ tục 

hải quan đã đơn giản hóa rất nhiều so với những năm trước đây nhưng so với 

các nước khác trong khu vực thì thủ tục Hải quan của Việt Nam vẫn còn 

rườm rà, phức tạp. Để tránh phiền hà, khi làm thủ tục hải quan cán bộ của 

Công ty phải chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết như hợp đồng NK, hợp 

đồng ủy thác, quyết định của Bộ thương mại phê duyệt NK máy móc thiết bị, 

tờ khai hải quan, bản kê chi tiết hàng NK, hóa đơn thương mại, giấy chứng 

nhận xuất xứ, lệnh giao hàng...Đặc biệt trong tờ khai hải quan cần nêu rõ mã 

hàng nhập, mã số thuế, mã số giấy đăng ký hải quan. Bên cạnh đó Công ty 

cần xây dựng mối quan hệ tốt và có uy tín với hải quan nhằm tạo ra sự thuận 

lợi và nhanh gọn trong vấn đề làm thủ tục hải quan tiếp nhận hàng nhập. 

3.2.1.7. Đa dạng hóa các hình thức nhập khẩu 

Bên cạnh các hình thức nhập khẩu truyền thống công ty cần đổi mới 

các hình thức nhập khẩu khác.  

3.2.2. Một số kiến nghị đối với Nhà nước 

           Hiện tại cơ chế chính sách của nước ta vẫn còn nhiều điều bất cập, các 
mặt hàng công nghệ cao còn chịu một mực thuế khá cao, bên cạnh đó là thủ 
tục hành chính chưa đồng bộ và gọn nhẹ. Do đó để tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng điện tử 
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viễn thông và các mặt hàng mang tính công nghệ cao thì nhà nước nên có cơ 

chế thông thoáng tạo mọi điều kiện phát triển ngành truyền thông trong 

nước.Trong những những năm trở lại đây, tình hình kinh tế nước ta ngày càng 
trở lên phức tạp. Các doanh nghiệp lao đao khi nền kinh tế biến động quá 
nhiều và khó dự đoán.Do đó nhà nước cần có các biện pháp ổn định vĩ mô 
cũng như kiềm chế lạm phát tạo điều kiện ổn định kinh tế giúp các doanh 
nghiệp có môi trường kinh tế ổn định và điều hòa. 

Hiện tại nước ta đang vươn mình ra thế giới , rất nhiều những nhân tài 
đang làm việc tại nước ngoài, nếu chúng ta có thể kêu gọi các nhân tài trở về 
để có thể xây dựng đất nước thì đây thực sự là một nguồn lực vô cùng quý giá 
cho đấy nước.Bên cạnh đó việc đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là trong các 
ngành công nghệ cao cần được chú trọng đẩy mạnh ví dụ như thường xuyên 
tổ chức hội thảo chuyên đề nâng cao khả năng nghiệp vụ của cán bộ công 
nhân viên trong nghành, gủi cán bộ đi học ở nước ngoài, nhưng việc làm đó 
sẽ giúp xây dựng một đội ngũ cán bộ lành nghề và được tiếp cận với những 
nền công nghiệp hiện đại nhất 
Ở nước ta  hiện nay điều kiện thông tin đã có nhiều biến chuyển rõ rệt, tuy 
nhiên để giúp các doanh nghiệp có thể theo kịp với xu hưởng chung của thế 
giới nhà nước nên tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thể có được nguồn 
thông tin nhanh và chính xác nhất.Chính điều này xẽ giúp doanh nghiệp nắm 
bắt được cơ hội cũng như thị yếu chúng tạo điều kiện phát triển kinh doanh 
sản xuất. 

Được sự trợ giúp của nhà nước các doanh nghiệp càng có thêm lợi thế 
và đà phát triển, tạo điều kiện vươn ra với thế giới ngày càng bắt kịp với xu 
thế của thế giới thực hiện mục tiêu trở thành một nước công nghiệp hiện đại 
vào năm 2020. 
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KẾT LUẬN 

Với sự hội nhập ngày càng sâu và rộng, trải dài trên nhiều lĩnh vực thì 

nước ta đã thực sự hòa mình vào dòng chảy của thế giới.Từng tổ chức các 

nhân đều nỗ lục hết mình nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Trong 

những năm qua, trưởng thành từ một xí nghiệp nhỏ hiện nay công ty CEC đã 

trở thành một trong những công ty hàng đầu trong nghành điện tử và truyền 

hình cáp.Đóng góp công sức to lớn vào sự chuyển biến trong ngành truyền 

hình của nước ta. 

  Với mục tiêu mở rộng hơn nữa thị trường nhập khẩu, vượn tới những 

nghiệp vụ chuyên nghiệp hơn nhằm phục vụ hiệu quả cho hoạt động kinh tế 

đang là một trong những mục tiêu chiến lược của Công ty CEC. Để thực hiện 

tốt mục tiêu này, Công ty đang hết sức chú trọng và đầu tư mọi nguồn lực, vật 

chất, với những hướng đi khách quan đúng đắn, vừa phát triển vừa không 

ngừng rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế và phát huy những 

lợi thế trong quá trình hoạt động. Trong thời gian thực tập tại Công ty vừa qua 

em đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích trong tư duy cũng như trong công 

việc. Qua đó đã phần nào kết hợp được giữa thực tế với kiến thức đã được học 

ở trường để hoàn thành đề tài " Phương hướng và giải pháp nhằm mở rộng thị 

trường nhập khẩu tại Công ty cổ phần Điện tử và Truyền hình cáp Việt Nam”.  
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