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THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY
về “Phát triển sản xuất, tiêu thụ và giữ vững
thương hiệu nước khoáng Vĩnh Hảo”
-----Ngày 22/12/2014, đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi
làm việc với Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo về “Phát triển sản xuất,
tiêu thụ và giữ vững thương hiệu nước khoáng Vĩnh Hảo”. Cùng dự buổi làm
việc có đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa
học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng
Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Đảng ủy Khối Doanh
nghiệp tỉnh, Công ty Điện lực tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện
Tuy Phong. Sau khi nghe lãnh đạo Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo
báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
kết luận:
I- Về tình hình phát triển sản xuất, tiêu thụ và giữ vững thương hiệu
nước khoáng Vĩnh Hảo trong thời gian qua
Những năm qua, trong điều kiện không ít khó khăn, Công ty Cổ phần Nước
khoáng Vĩnh Hảo (sau đây gọi tắt là Công ty) đã có nhiều năng động, nỗ lực duy trì
và phát triển sản xuất - kinh doanh; tích cực đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị công
nghệ theo hướng hiện đại, quy mô sản xuất ngày càng được tăng lên, sản phẩm đa
dạng hơn, chất lượng các sản phẩm nước khoáng Vĩnh Hảo được giữ vững, thị
trường tiêu thụ không ngừng được mở rộng, hiệu quả sản xuất ngày càng cao hơn,
đóng góp ngân sách địa phương tăng khá. Công tác xây dựng Đảng có nhiều cố
gắng; có quan tâm phát triển đảng viên mới, trong đó có chú ý phát triển đảng viên
trong lực lượng công nhân, cán bộ kỹ thuật. Tuy nhiên, Công ty đang đứng trước
nhiều khó khăn. Giá thành cao, mức tiêu thụ sản phẩm, kể cả sản phẩm truyền
thống có xu hướng giảm; thị phần từng vùng thấp. Công tác xây dựng Đảng còn
nhiều bất cập; đội ngũ đảng ủy viên thiếu, không ổn định nên khó khăn trong hoạt
động của Đảng ủy và của Đảng bộ Công ty.
II- Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
* Yêu cầu chung
Nước khoáng Vĩnh Hảo là một trong những sản phẩm chủ lực, có lợi thế
của tỉnh, có tiềm năng lớn; thương hiệu nước khoáng Vĩnh Hảo nổi tiếng từ lâu;
do vậy, phải bằng mọi biện pháp tích cực không ngừng nâng cao chất lượng,
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giữ vững thương hiệu nước khoáng Vĩnh Hảo, xem đây là trách nhiệm, là mệnh
lệnh phải quyết tâm thực hiện trong thời gian tới.
Theo tinh thần đó, đề nghị Công ty rà soát lại chiến lược sản phẩm để bảo
đảm phát triển bền vững và nhằm khai thác có hiệu quả nguồn mỏ, bảo đảm giữ
vững chất lượng và thương hiệu nước khoáng Vĩnh Hảo; đồng thời, phát triển
một cách hợp lý các dòng sản phẩm mới trên nền nước khoáng Vĩnh Hảo; nâng
cao thị phần trong từng vùng, tăng hiệu quả sản xuất - kinh doanh, chăm lo tốt
hơn đời sống của công nhân, người lao động, nộp ngân sách nhà nước ngày
càng nhiều hơn và tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện do địa
phương phát động.
Quá trình đó, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
1- Đối với sản phẩm nước khoáng Vĩnh Hảo truyền thống: Phải thực hiện
nghiêm ngặt quy trình lấy, xử lý nước và đóng chai tại nguồn mỏ, gắn với tăng
cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các ngành chức năng, không được pha
lẫn bất cứ nguồn nước khác; đi đôi với không ngừng đổi mới thiết bị công nghệ
theo hướng hiện đại để nâng cao chất lượng và giữ vững thương hiệu sản phẩm.
2- Đối với dòng sản phẩm đa dạng hóa (nước khoáng ngọt đóng chai,
nuớc uống khoáng thể thao, nước tăng lực…): Công ty cần nghiên cứu các dòng
sản phẩm mới trên nền nước khoáng Vĩnh Hảo phải chú thích tỷ lệ % sử dụng
nước khoáng Vĩnh Hảo trên bao bì sản phẩm. Đối với các sản phẩm sản xuất nơi
khác mà ghi nhãn mác Vĩnh Hảo là phải được cân nhắc kỹ theo hướng tuyệt đối
bảo đảm uy tín thương hiệu nổi tiếng lâu đời của nước khoáng Vĩnh Hảo.
3- Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm vừa mở
rộng thị trường tiêu thụ, nâng dần thị phần ở từng vùng, vừa bảo đảm nâng cao
hiệu quả hoạt động của Công ty, đi đôi với chăm lo đời sống người lao động tốt
hơn, nộp ngân sách nhiều hơn và tích cực tham gia phong trào xóa đói, giảm
nghèo, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động xã hội ở địa phương.
4- Đối với công tác xây dựng tổ chức Đảng trong Công ty:
- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cần quan tâm nhiều hơn, trước mắt tập
trung chỉ đạo, củng cố tăng cường đủ số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng
bộ Công ty, bảo đảm đủ sức hoạt động và làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội
Đảng bộ cơ sở Công ty trong thời gian sắp tới.
- Đảng ủy Công ty tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đẩy
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm tốt công
tác phát triển đảng viên mới.
- Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty quan tâm tạo điều kiện
thuận lợi nhất để tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong Công ty
hoạt động có hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng và phát triển Công ty.
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III- Về các kiến nghị của Công ty
1- Đối với kiến nghị liên quan đến tài chính, thuế: Ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo các ngành chức năng rà soát lại các quy định hiện hành của pháp luật để
sớm đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời cụ thể cho Công ty.
2- Đối với các kiến nghị liên quan đến đất đai, nguồn nước ngầm, …:
Công ty phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong và các sở,
ngành có liên quan để lập hồ sơ, thủ tục theo quy định, trình Ủy ban nhân dân
tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Căn cứ nội dung Thông báo này, các cấp, các ngành, địa phương, doanh
nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì,
phối hợp với Sở Công thương và các sở, ngành liên quan theo dõi việc thực
hiện; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi,
chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành liên quan;
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Công ty Cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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