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   BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT 

Năm báo cáo: 2012 

 

I. Thông tin chung 

1. Thông tin khái quát 

 Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4903000263 

 Vốn điều lệ:  192.500.000.000,đồng 

 Vốn đầu tư của chủ sở hữu:  

 Địa chỉ:  256 đường 27/4 – Phường Phước Hưng – Thành phố Bà rịa, tỉnh BRVT 

 Số điện thoại: 0643.823119 

 Số fax:  0643.823120 

 Website: trcbrvt.com 

 Mã cổ phiếu (nếu có): TNC 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

 Quá trình hình thành và phát triển:  

- Ngày thành lập: 26/06/2006 

- Tthời điểm niêm yết: 27/08/2007 

- Thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay: 

 Các sự kiện khác. 

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh 

- Trồng mới, chăm sóc, khai thác, sơ chế, mua bán cao su; 

- Chế biến, mua bán nông sản, rau quả, thức ăn gia súc, gỗ và các sản phẩm từ gỗ cao 
su, gỗ rừng trồng; 

Địa bàn kinh doanh: (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 10% tổng 
doanh thu trong 02 năm gần nhất). 

STT Doanh thu 2011 2012 
01 DT bán mũ cao su 72,77% 68,85%
02 Doanh thu TAGS 13,36% 11,73%
03 DT KD điều nhân và gia công 9,55% 12,42%
04 DT SX SP gỗ 3,45% 6,16%
05 DT KD khác 0,87% 0,85%
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4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý  

 Mô hình quản trị. 

Cơ quan quyền lực cao nhất trong công ty là Đại Hội Đồng Cổ Đông 

+ Hội đồng quản trị gồm : 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó Chủ Tịch HĐQT và 03 Ủy viên 

trong đó có 02 Ủy viên là thành viên độc lập không điều hành đồng thời là cổ đông chiến 

lược ;  là cơ quan triển khai và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ; 

+ Ban Kiểm soát : Gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.  Là cơ quan kiểm tra tính hợp lý, 

hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh 

doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.Thẩm định báo cáo 

tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo các định kỳ của công ty, báo cáo đánh giá công 

tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.  

+ Ban Tổng Giám đốc gồm : 01 Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc; là cơ quan điều 

hành quản lý cấp cao trong công ty, chịu trách nhiệm thực hiện các nghị quyết của HĐQT 

và chịu sự giám sát của HĐQT;  

+ Các phòng ban nghiệp vụ: Phòng Tổ chức- Hành chính, Phòng Kinh tế -Kỹ thuật - Đầu 

tư, Phòng Kế toán – Tài vụ ;  thực hiện việc tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc trong việc 

ra các quyết định điều hành và quản lý SXKD.  

+ Các đơn vị sản xuất trực tiếp: Nông trường cao su Hoà Bình 2, Nông trường cao su 

Phong Phú, Nhà máy chế biến chế biến cao su Phong Phú, Nhà máy chế biến chế biến cao 

su Bàu non, Xí nghiệp chế biến gỗ Phước Trung, Xí Nghiệp chế biến Nông sản Phước 

Hưng, Nhà máy chế biến thức ăn gia súc Hưng Long. 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 
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5. Các công ty con, công ty liên kết:  

- Công Ty Cổ Phần Xuất – Nhập Khẩu Nông Lâm Sản và Phân Bón Bà rịa : Tỷ lệ tham 
gia cổ phần 12% Vốn điều lệ. 

6. Định hướng phát triển 

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty : Công ty được thành lập để huy động vốn của các cán 

bộ công nhân viên đang làm việc trong công ty; của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài 

nước và để sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho hoạt động đầu tư và phát triển sản xuất 

kinh doanh. Giữ vững và phát triển thị trường hiện có, đầu tư phát triển các loại hình kinh 

doanh mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyển dịch cơ cấu sản xuất – kinh doanh theo 

hướng tăng tỷ trọng các sản  phẩm có hàm lượng trí tuệ cao; nâng cao uy tín, vị thế và phát 

triển thương hiệu của Công ty nhằm tối đa hóa lợi nhuận có thể có được của Công ty và các 

cổ đông; không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời 

sống cho người lao động trong Công ty; bảo đảm lợi ích của các cổ đông; tăng thu ngân 

sách nhà nước tại địa phương; đóng góp vào các chương trình an sinh xã hội theo khả năng 

của Công ty; và các mục tiêu khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định thay đổi, bổ sung. 

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:  

 Về trung hạn : 

-  Thực hiện việc đổi mới vườn cây cao su bằng biện pháp thanh lý dần và trồng mới giống 

cây có năng suất cao và khả năng kháng bệnh tốt để dần dần thay thế hoàn toàn những vườn 

cây cao su do trước đây trồng không đúng kỹ thuật, giống cây cũ, năng suất thấp.  

-  Hoàn thiện việc đầu tư theo hướng hiện đại hoá tại XN Chế biến nông sản Phước Hưng,  

Nhà Máy chế biến cao su Phong Phú nhằm tăng năng suất chế biến. Song song đó, đào tạo 

và mở rộng đội ngũ phát triển thị trường và xúc tiến thương mại để tăng thị phần đặc biệt là 

lĩnh vực kinh doanh nông sản. 

-  Đẩy mạnh việc gia công chế biến đồ gỗ xuất khẩu tại Xí nghiệp chế biến gỗ Phước 

Trung. 

-   Xem xét việc mua lại cổ phiếu quỹ của công ty nhằm giữ ổn định giá thị trường của cổ 

phiếu TNC khi giá xuống thấp dưới mệnh giá.. 

- Đào tạo đội ngũ nhân viên trẻ kế thừa với đầy đủ Tâm – Tầm – Tài để điều hành công ty. 

 Trong dài hạn:  

-  Triển khai việc đầu tư trồng cao su tại các tỉnh lân cận nhằm mở rộng quy mô về diện 

tích, nâng diện tích cây cao su lên khoảng 3.500 ha. 
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+ Các rủi ro: (Nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối 

với việc thực hiện các mục tiêu của của Công ty).  

 Thời tiết : Trong trường hợp thời tiết xấu như mưa kéo dài hoặc hạn hán kéo dài có 

thể làm giảm sản lượng vườn cây cao su, làm tăng giá nông sản do mất mùa … do 

vậy nên giảm doanh thu và lợi nhuận. Mặt khác, các cơn bão sẽ là mối đe doạ lớn 

nhất đối với vườn cây cao su  

 Lạm phát : Lạm phát tăng có thể ảnh hưởng đến các yếu tố chi phí đầu vào như : 

phân bón, điện, nước sinh hoạt … trong khi giá bán sản phẫm cao su phụ thuộc rất 

nhiều vào thị trường thế giới đặc biệt là có dấu hiệu giảm từ năm 2012 và điều 

quan trọng nhất là ảnh hưởng đến đời sống của người lao động do tiền lương tính 

theo giá bán từ đó có khả năng công nhân bỏ việc cũng ảnh hưởng làm giảm sản 

lượng cao su. 

 Chính sách thuế: Tiền thuê đất tăng cao sẽ đẩy giá thành tăng theo. 

II. Tình hình hoạt động trong năm 

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Nêu các kết quả đạt được trong năm. 

Nêu những thay đổi, biến động lớn về chiến lược kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, chi 

phí, thị trường, sản phẩm, nguồn cung cấp…vvv.  

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ 

tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc 

không đạt/ đạt/vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kề.    

                                                                                                       ĐVT : triệu đồng 
Chỉ tiêu Thực hiện 

2012 
Kế hoạch 

2012 
Thực hiện 

2011 
% So với 
KH 2012 

% 
So với 
2011 

Tổng tài sản 379.866 343.609 110,5

Doanh thu thuần 241.222 226.500 161.929 106,5 148,9

Lợi nhuận từ HĐKD 61.850 31.375 73.416 197,1 84,2

Lợi nhuận từ hoạt động khác 17.578 6.125 8.987 287,0 195,6

Tổng lợi nhuận trước thuế 79.428 37.500 82.403 211,8 96,4

Tổng lợi nhuận sau thuế 70.480 72.052 97,8

Nộp Ngân sách 23.327 20.500 28.243 113,8 82,6
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Tỉ lệ cổ tức 20% 20% 20% 100% 100%

 
2. Tổ chức và nhân sự  

 Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu 
quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán 
trưởng và các cán bộ quản lý khác). 

+ DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

2.1 – Ông LÊ VĂN LỢI : 

-  Chức vụ : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty; 

- Trình độ : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

- Năm sinh : 1956 

- CMND : 270098489 

- Địa chỉ thường trú: 132/24 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Phước Hiệp , 
Thành phố Bà rịa , Tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu 

- Quá trình công tác : Từ năm 1992 đến nay công tác tại Công ty Cao su Thống Nhất 
nay là Công Ty Cổ Phần cao su Thống Nhất 

- Số lượng cổ phần nắm giữ : 5.775.000 cp ( Đại diện phần vốn nhà nước : 30% 
VĐL) 

-  Họ tên người có liên quan : Theo danh sách kèm theo. 

   2.2-  Ông NGUYỄN HỮU MẠNH NHƯỜNG: 

-  Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ , Kế toán trưởng công ty; 

- Trình độ : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Luật Sư, Cử nhân kinh tế. 

- Năm sinh : 1966 

- CMND : 273435935 

- Địa chỉ thường trú: 3 tổ 11, Phước Thành, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà rịa – Vũng Tàu 

- Quá trình công tác : Từ năm 1992 đến nay công tác tại Công ty Cao su Thống Nhất 
nay là Công Ty Cổ Phần cao su Thống Nhất 

- Số lượng cổ phần nắm giữ : 4.043.700 cp ( Đại diện phần vốn nhà nước : 21% VĐL 
là 4.042.500cp) 

-  Họ tên người có liên quan : Theo danh sách kèm theo. 

   2.3 – Ông NGUYỄN VĂN THOẠI : 

-  Chức vụ : Thành viên HĐQT ; 

- Trình độ : Sư phạm tiểu học 

- Năm sinh : 1961 

- CMND : 270734729 

- Địa chỉ thường trú: 08/6 ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm, huyện Thống Nhất, tỉnh 
Đồng Nai  
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- Quá trình công tác : Từ năm 1979-2000 : Giáo viên tiểu học; Từ 2001 đến nay Phó 
giám đốc Công Ty TNHH Hưng Nhơn. 

- Số lượng cổ phần nắm giữ : 1.000.000, cp ( Đại diện cổ đông Công ty TNHH Hưng 
Nhơn) 

-  Họ tên người có liên quan : Theo danh sách kèm theo. 

2.4 – Ông ĐỖ KHẮC TÙNG: 

-  Chức vụ : Thành viên HĐQT công ty; 

- Trình độ : 12/12 

- Năm sinh : 1959 

- CMND : 270576208 

- Địa chỉ thường trú: Ấp Núi Tung, huyện Long Khánh – Tỉnh Đồng Nai 

- Quá trình công tác : Từ năm 1999 đến nay : Chủ cơ sở phân bón Long Khánh 

- Số lượng cổ phần nắm giữ : 600.000 cp ( Đại diện cổ đông Cơ Sở Phân Bón Long 
Khánh) 

-  Họ tên người có liên quan : Theo danh sách kèm theo. 

   2.5- Ông LÊ CAO THƯƠNG: 

-  Chức vụ : Thành viên HĐQT kiêm Phó  Tổng giám đốc công ty; 

- Trình độ : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 

- Năm sinh : 1969 

- CMND : 273112444 

- Địa chỉ thường trú: 82/9/30/11 đường Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu 

- Quá trình công tác : Từ năm 1993 đến nay công tác tại Công ty Cao su Thống Nhất 
nay là Công Ty Cổ Phần cao su Thống Nhất 

- Số lượng cổ phần nắm giữ : 300 cp . 

-  Họ tên người có liên quan : Theo danh sách kèm theo. 

 Những thay đổi trong ban điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành 
trong năm):  Ngày 26/12/2012, HĐQT công ty họp và đồng ý bầu bổ sung thêm thành 
viên HĐQT là ông Nguyễn Nhật Thành Lâm và sẽ trình ĐHĐCĐTN năm 2013 phê chuẩn. 
Đồng thời thành lập tiểu ban Nhân sự và tiền lương gồm 02 thành viên do Ông Đỗ Khắc 
Tùng làm trưởng tiểu ban. 

 Số lượng cán bộ, nhân viên:  

* Tổng số người lao động trong công ty  có mặt vào thời điểm ngày 31/12/2012 là : 912, 

người . Trong đó : Lao động trực tiếp sản xuất :  760,người chiếm tỷ lệ :83,3% 

* Chính sách đối với người lao động: công ty luôn tạo mọi điều kiện cho người lao động 

trong công ty được học tập, nâng cao tay nghề và cuộc sống ngày càng được ổn định đi lên. 

- Áp dụng cơ chế khen thưởng, kỷ luật hợp lý và kịp thời nhằm động viên tốt, ngăn chặn 

xấu.  
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- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ trong năm cho người lao động để bảo đảm ..chăm lo sức 

khoẻ cho người lao động. 

- Hàng năm, tổ chức cho người lao động được tham quan nghỉ mát cho người lao động 

trong và ngoài nước. 

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án 

a) Các khoản đầu tư lớn: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (bao gồm các khoản 
đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình thực hiện các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty 
đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích 
nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết).   

- Vốn đầu tư XDCB theo kế hoạch năm 2012: 18.352.37 triệu đồng,  
- Kết quả thực hiện đầu tư XDCB trong năm 2012:  15.285,07 triệu đồng  đạt 

83,29 % KH. ( Xem phụ lục 1). 
- Một số công trình XDCB  nằm trong kế hoạch năm 2012 chưa hoàn thành 

được chuyển sang năm 2013 

 
 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012 
ĐVT : 1.000đ 

Stt Nội dung ĐVT 
Khối 
lượng 

Giá trị KH 
Gía trị TH 

Ghi 
chú 

A NGUỒN VỐN DOANH NGHIỆP     

I 
Các công trình XDCB KH 2011 chuyển sang 
2012   

4.232.741 2.119.269   
1 NTCS Hòa Bình 2 Cái 1.934.320 1.687.165.6   

Hàng rào kẽm gai chống lấn chiếm m 1,000.0 200,000 Chưa 

 
Nâng cấp đường lô từ lô 26-37; lô 4A-B -41, 54-55, 
57-62 

Km 3.2 1.200,000 1.206.585,1   
Đào mương chống lấn chiếm đất HB2 Km 5.9 104.110.0 122.168.0   

 
Xây dựng Nhà làm việc đội II và các hạng mục phụ 
trợ 

m2 50.0 430.210.0 358.412,5   
2 NTCS Phong Phú 724.421 100.206.0   

Hàng rào kẽm gai m 2.000.0 400.000 Chưa 

 
Sửa chữa nâng cấp tường, mái nhà văn phòng Nông 
trường 

HT 1.0 65.506 72.082.0   
Hố giữ màu (tích mùn) Hố 38.239.0 210.315 Chưa 
Đào mương chống lấn chiếm đất km 2.613.0 48.600 28.124.0   

3 Nhà máy  sơ chế Cao su Phong Phú 170.000 45.247.0   
Làm đường bê tông ra trạm xử lý nước thải m2 187.0 42.000 Chưa 
Xây hàng rào bao quanh nhà máy m 150.0 60.000 Chưa 

 
Thay trần (140m2), quét vôi văn phòng làm việc, 
bảo vệ (1.456m2) 

m2 1.596.0 50.000 45,247.0   
Mái che phơi mủ m2 130.0 18,000 Chưa 

4 Nhà máy TĂGS Hưng Long 158.000 -   
Cặp trục,cặp Ru lô, bạc đạn, phe cài, bulon Bộ 1.0 158,000 Chưa 

5 XN CBNS Phước Hưng 1.246.000 286.650.0   
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Thay mái tôn nhà kho thành phẩm và kho nguyên 
liệu 

m2 2,183.0 528,000 15,000.0   
Hệ thống thoát nước mưa m 300.0 288,000 Chưa 
Tường rào bao quanh xí nghiệp m 300.0 270,000 153,800.0   
Làm mái che để máy bóc lụa 40,000 40,000.0   
Nâng công suất đầu thổi máy bóc lụa Cái 2.0 120,000 Chưa 
Sửa chữa nâng cấp cân 60 tấn Cái 1.0 77,850.0   

II Các công trình đầu tư mới trong năm 2012 14,119,636 13,165,803.1   

1 NTCS Hòa Bình 2 
  

462,500 
  

226,095  

 
Xây kho chứa vật dụng và văn phòng làm việc 
tổ cơ giới 

m2 20.00 60,000 
  Chưa 

Tường rào bao quanh Nông trường m 500 402,500   Chưa 

 
Đào hố tích mùn Hố 

  
  

171,845.0  

 
Mua 1 máy phun thuốc Cái 1.0 

 
  

54,250.0  

2 NTCS Phong Phú 
  

1,300,000 
  

1,503,735  

 
Nâng cấp đường lô Km 3.53 1,300,000   

1,449,485.0 

Đang 
TH 

 
Mua 1 máy phun thuốc Cái 1.00

 
  

54,250.0  

3 Nhà máy sơ chế cao su Phong Phú 
 

1,082,000 
  

1,289,755  
Làm đường xe vào đổ củi 70m x 5m m2 350.00 70,000   Chưa 

 
Xây hồ chứa mủ bọt 2m x 1,5m m2 3.00 12,000 

  
12,000.0  

 
Xây kho thành phẩm 20m x 15 m m2 300.00 1,000,000   

1,277,755.0 

Đang 
TH 

4 Văn phòng Công ty 
 

32,680 
  

32,680  

 
Mua máy vi tính Cái 2.00 32,680 

  
32,680.0  

5 Đầu tư xây dựng cơ bản vườn cây cao su 
  

11,275,136 
  

10,113,538.1   
* Trong đó:     

5.1 NTCS Phong Phú ha 201.35 2,001,680 
  

1,593,469.4   
Trồng mới ha -     
Chăm sóc năm 2 ha 29.80 390,406     
Chăm sóc năm 3 ha 34.00 364,388     
Chăm sóc năm 4 ha 27.25 247,361     
Chăm sóc năm 5 ha 35.61 331,490     
Chăm sóc năm 6 ha 74.69 668,035     

5.2 NTCS Hoà Bình 2 
 

574.68 9,273,457 
  

8,520,068.7   
Vườn ương ha 1.25 568,386     
Vườn nhân ha 0.80 77,534     
Trồng mới ha 101.62 3,734,792     
Chăm sóc năm 2 ha 96.50 1,331,501     
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Chăm sóc năm 3 ha 90.00 927,555     
Chăm sóc năm 4 ha 71.21 715,736     
Chăm sóc năm 5 ha 27.43 253,603     
Chăm sóc năm 6 ha 122.58 1,088,799     
Chăm sóc năm 7 ha 56.40 513,302     
Chăm sóc năm 8 ha 6.89 62,248     

 
Tổng vốn đầu tư: 18,352,378 15,285,071.7   

b) Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công 
ty con, công ty liên kết).  

-  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: không 

-  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Không 

-  Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: công ty có kế thừa khoản góp vốn vào 

Công ty Cổ Phần XNK Nông Lâm Sản và phân bón Bà rịa ( Baria- Serece) 1.796.000 

USD. Hoạt động chủ yếu của Baria – Serece là khai thác các dịch vụ về cảng biển và dịch 

vụ kho bãi như : bốc dỡ hàng hoá, cập tàu, cho thuê kho… Thu nhập trước thuế  năm 2012 

của Baria- Serece khoảng gần 110 tỷ đồng. Tuy nhiên, do còn phải đầu tư mở rộng quy mô 

nên hiện tại chia cổ tức cho cổ đông khoảng 4 0% lợi nhuận sau thuế TNDN. 

Hiện nay các cổ đông nước ngoài đang xúc tiến việc mua lại cổ phần của cổ đông Bitex ( 

nắm giữ : 10% VĐL)  và Việt Hà ( nắm giữ : 08% VĐL). Nếu việc mua bán thành công 

thì các cổ đông nước ngoài sẽ nắm giữ 88% VĐL Baria-Serece. Với tỷ lệ nắm giữ như 

vậy, các cổ đông nước ngoài sẽ quyết định tất cả các vấn đề tại Baria-Serece mà không cần 

có ý kiến của Cổ đông Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất (TRC). Trong tương lai, nếu 

các cổ đông này thực hiện việc tăng vốn điều lệ thì khả năng tỷ lệ nắm giữ của TRC sẽ 

nhỏ dần. 

4.Tình hình tài chính 

a) Tình hình tài chính 

Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 
% tăng 

giảm

* Đối với tổ chức không phải  là tổ chức tín 
dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:    

Tổng giá trị tài sản Đồng 343,609,135,310 379,866,586,368 10.55% 

Doanh thu thuần Đồng 144,727,012,472 191,088,339,411 32.03% 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Đồng 73,416,234,044 62,303,578,679 -15.14% 

Lợi nhuận khác Đồng 8,987,201,918 17,124,758,388 90.55% 

Lợi nhuận trước thuế Đồng 82,403,435,962 79,428,337,067 -3.61% 
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Lợi nhuận sau thuế Đồng 72,051,957,845 70,322,746,082 -2.40% 

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức % 52.44 61.79 17.84% 

- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh 
doanh trong hai năm gần nhất). 

a) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Các chỉ tiêu 2,011 2,012 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Lần 6.09 5.22 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh Lần 4.65 4.52 

TSLĐ - Hàng tồn kho 
   Nợ ngắn hạn 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số nợ/Tổng tài sản % 10.22 13.21 

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu % 11.38 15.23 

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 

+ Vòng quay hàng tồn kho Vòng 2.12 3.25 

Giá vốn 
 

   Hàng tồn kho bình quân 

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản % 42.12 50.30 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 49.78 36.80 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 23.36 21.33 

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 20.97 18.51 

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 
thuần 

% 50.73 32.60 
 

 

 

 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu 

a) Cổ phần:  Tất cả cổ phần trong Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất hiện đang lưu 
hành đều là cổ phần phổ thông. 

b) Cơ cấu cổ đông: Nêu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông 
nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước 
và các cổ đông khác.  

 c)  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông: 

A Đã lưu ký Số lượng cổ đông Số lượng cổ phiếu 

I Trong nước   

1 Cá nhân 1.818 6.549.506

2 Tổ chức 11 2.422.924

 Cộng trong nước 1.829 8.972.430

II Nước ngoài 

1 Cá nhân 31 85.540

2 Tổ chức 7 276.730
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 Cộng nước ngoài 38 362.270

 Cộng đã lưu ký  1.867 9.334.700

  

B Chưa lưu ký Số lượng cổ đông Số lượng cổ phiếu 

I Trong nước 

1 Cá nhân 76 97.800

2 Tổ chức 1 9.817.500

 Cộng trong nước 77 9.915.300

II Nước ngoài 

1 Cá nhân                0                 - 

2 Tổ chức              -                         -  

 Cộng nước ngoài               0               - 

 Cộng chưa lưu ký             77          9.915.300 

 Tổng Cộng       1.944          19.250.000 
 

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:  Không 

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không 

III. Các chứng khoán khác:  Không 

IV. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về 
tình hình mọi mặt của công ty) 

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây. Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh 
không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với việc 
không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có). 

 I.  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 
1. Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam: 
Năm 2012 là một năm đầy biến động có tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới: 

Vòng xoáy của khủng hoảng nợ công các nước Hy lạp, Ý và một số nước khác đã làm chao 
đảo tình hình tài chính thế giới; Chính sách thắt lưng buộc bụng để nhận các gói cứu trợ 
cũng như đối đầu chính trị và quân sự của một số quốc gia đã co hẹp sản xuất và đầy nạn 
thất nghiệp tăng cao đặc biệt là trong những ngành sản xuất sử dụng nguyên liệu cao su; 

Về kinh tế trong nước: Việc làm thất thoát vốn của một số tập đoàn, tổng công ty đã 
đầy mức nợ xấu tăng cao đối với các tổ chức tín dụng. Việc thắt chặt đầu tư công và giảm 
hạn mức tín dụng, kiềm chế lạm phát đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD của doanh 
nghiệp đặc biệt là lĩnh vực bất động sản, ngân hàng.. . Việc tăng giá xăng dầu, điện,nước, 
tiền lương tối thiểu… đã làm tăng cộng hưởng một số yếu tố đầu vào của doanh nghiệp ảnh 
hưởng tăng giá thành sản phẫm 
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2/ Những thuận lợi và khó khăn của Công ty. 
2.1. Thuận lợi 
- Trong tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, vào những thời điểm 

mang tính quyết định nhất, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã năng động, 
nhạy bén, nắm bắt tình hình kinh tế để đưa ra nhiều quyết định đúng đắn trong chỉ đạo, điều 
hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mang lại hiệu quả. 

 - Tập thể CBCNV toàn Công ty với tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn thách 
thức, ra sức thi đua lao động sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ được giao . 

- Các hệ thống quản lý chất lượng và môi trường được áp dụng, vận hành có hiệu 
quả, đã được các tổ chức Quacert (VN), DNV (Na Uy) đánh giá chứng nhận trong tháng 
02/2012 và tiếp tục đánh giá định kỳ  tháng 12/2012, Công ty đã tiến hành đánh giá nội bộ, 
họp xem xét lãnh đạo hàng năm để không ngừng cải tiến các Hệ thống quản lý. 

- Bên cạnh đó, Công ty luôn được sự quan tâm, hỗ trợ của các sở, ngành trong Tỉnh 
và các cấp chính quyền địa phương. Việc chỉ đạo, điều hành có hiệu quả của Ban Tổng 
Giám đốc và sự đóng góp công sức của tập thể người lao động đã góp phần đạt kế hoạch 
doanh thu 241,22 tỷ đồng, đạt 106,5 % của kế hoạch năm 2012, lợi nhuận trước thuế 79,42 
tỷ đồng đạt 211,2% KH năm. 

2.2 Khó khăn : 
- Giá cao su vào đầu năm tiếp tục giảm, không tiêu thụ được. Cho đến tháng 5, khi 

giá cao su đột biến tăng ngắn hạn, Công ty đã kịp thời bán hết sản phẩm tồn kho. Từ tháng 
6 đến nay, sản lượng cao su chế biến phải lưu kho do giá cao su ở mức thấp, chỉ tiêu thụ 
được một lượng ít cao su SVR3L và RSS với giá bình quân 55 triệu đồng/tấn, giảm gần 
50% so với giá bán năm 2011 và bằng 75% so với gía bán cao su tồn kho vào đầu năm 
2012. 

- Gía điều nguyên liệu thì ngay từ đầu vụ đã có những biến động bất thường, nên chỉ 
mua và chế biến được 406 tấn bằng 27% Kế hoạch và chuyển sang làm hợp đồng  gia công 
để duy trì việc làm ổn định cho công nhân. 

- Chế biến thức ăn chăn nuôi tiếp tục khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tăng, giá 
bán không thể tăng theo được do cạnh tranh trên thị trường về giá và chất lượng sản phẩm 
trong điều kiện vẫn còn tiềm ẩn về nguy cơ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. 

-Ngoài ra, do phải chịu ảnh hưởng của cơn bão số 1, đầu tháng 4/2012 vườn cây cao 
su của Công ty, trong đó NTCS Hoà Bình 2 bị thiệt hại nặng . 

- Thống kê cho đến nay, tổng số cây cao su bị gãy đổ là: 57.624 cây tương đương  
146,10 ha, trong đó: 

+ Cây cao su đang khai thác : 54.808 cây (140,5 ha) 
+ Cây cao su thời kỳ KTCB: 2.816 cây (5,6 ha) 
-Trên vườn cây khai thác tại NTCS Hòa Bình 2 còn có số lượng lớn thân cây bị vặn 

xoắn, nhớm gốc. Vườn cây trong thời kỳ XDCB ở 02 Nông trường  bị nghiên ngã được 
dựng thẳng bằng giải pháp chằng chống với số lượng 5.436 cây. 

- Thời tiết năm nay không thuận lợi như năm trước, vào mùa mưa thì mưa nhiều và 
thường xuất hiện vào thời điểm làm ảnh hưởng đến việc khai thác, thu hoạch mủ. Mùa khô 
lại đến sớm vào đầu tháng 10, nắng hạn kéo dài nên có khả năng vườn cây khai thác năm 
2013 rụng lá sớm hơn dự báo trước gần cả tháng. 

- Trong quý 4, NTCS Hoà Bình 2 thiếu 20 lao động cạo mủ. 
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- Thu nhập của người lao động giảm do sản lượng giảm đáng kể,  giá bán giảm thấp 
làm cho đời sống gặp nhiều khó khăn. 

 
Trước tình hình khó khăn trên, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng Gíam đốc đã có  chỉ đạo cho Lãnh đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp trong chỉ 
đạo, điều hành, quản lý đảm bảo hiệu quả SXKD. Đối với vườn cây cao su cần tập trung 
đầu tư thâm canh, phun thuốc phòng trừ bệnh hại để sớm phục hồi cây cao su sau bão và 
nhất là triển khai các biện pháp quản lý kỹ thuật và bảo vệ sản phẩm, kịp thời giải thích, 
phân tích cho CB CNV biết những khó khăn của Công ty trong năm 2012 để có sự đồng  
cảm, chia sẽ cùng nhau ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. 

 
II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012: 
1/ Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cao su: 
1.1/ Trồng mới, tái canh và chăm sóc vườn cây XDCB: 
- Diện tích trồng tái canh: 101,62 ha, hoàn thành vào ngày 16/6/2012 (trước thời hạn 

14 ngày). Tỷ lệ cây ghép sống có 3 tầng lá trở  lên đạt trên 98%. 
- Chăm sóc vườn cây XDCB: 672,36 ha và 2,01 ha vườn ương, vườn nhân, đạt yêu 

cầu về tiêu chuẩn. Cây sinh trưởng và phát triển tốt, vanh thân trung bình của vườn cây từ 
năm thứ 2 đến năm thứ 6 đều vựơt chỉ tiêu của ngành khá cao. 

- Vườn cây giống: 90.236 cây đạt 100%, đã xuất vườn 69.239 cây đưa vào trồng 
mới. Số còn lại 20.997 cây tiếp tục chăm sóc sản xuất bầu 3 tầng lá cung cấp cho tái canh 
niên vụ 2013. 

1.2/ Diện tích, sản lựơng, năng suất, lỗi kỹ thuật vườn cây khai thác:  
1.2.1/ Diện tích cao su kinh doanh: 1.298,38 ha 
Trong đó: + NTCS Hoà Bình 2: 1.053,11 ha. 
       + NTCS Phong Phú: 245,27 ha. 
1.2.2/ Sản lượng khai thác mủ: 
- Tổng sản lượng mủ (quy khô) : 1.414,62 tấn đạt 89,76% KH (1.576 tấn). Trong 
đó: 
+ NTCS Hoà Bình 2: 1.030,4  tấn đạt 87,6 % KH. 
+ NTCS Phong Phú:    382,1 tấn đạt 95,5 % KH. 
So với năm 2011, sản lượng giảm 292,60 tấn. 

 1.2.3/ Năng suất vườn cây (bình quân): 1.089,5 kg/ha.  
Trong đó: + NTCS Hoà Bình 2: 978,4 kg/ha 
       + NTCS Phong Phú: 1.557,9 kg/ha. 
(Tháng 9/2012 đưa 101,6 ha vườn cây cao su trong thời kỳ XDCB đủ tiêu chuẩn 

sang kinh doanh, trong đó NTCS Phong Phú 63,6 ha năm thứ VI và NTCS Hoà Bình 2: 
38,3 ha năm thứ VII và VIII). 

*  Phân tích và đánh giá nguyên nhân không đạt sản lượng kế hoạch như sau:  
 Một số nguyên nhân chính dẫn đến sản lượng mủ khai thác năm 2012 không đạt kế 
hoạch đề ra : 
 - Cơn bão số 01 vào tháng 4/2012 đã càn quét và làm gãy đổ hoàn toàn 54.808 cây 
cao su đang thời kỳ khai khác của Nông trường Cao su Hoà Bình 2, tương đương 140,5 ha, 
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gây thiệt hại nghiêm trọng. Sau khi cơn bão đi qua còn để lại một lớn cây cao su thân bị vặn 
xoắn, nhớm gốc gây thất thu sản lượng và tiếp tục gãy đổ khi có gió mạnh. 
 - Diện tích giảm do thanh lý 101,62 ha thanh lý đưa vào tái canh trồng mới. 
 - Tại NTCS Hoà Bình 2, vào thời điểm quý 4  thiếu 20 lao động, do công nhân tự ý 
nghỉ việc, bỏ việc. 
 - Cơ cấu tuổi vườn cây không đồng đều. 
 - Bệnh phấn trắng  vào đầu năm 2012 lây lan mạnh trên vườn cây của 02 nông 
trường gây rụng lá cao su non, bênh nặng cấp độ 3, 4. Mặc dù Công ty đã chủ động trang bị 
02 máy phun thuốc công suất cao để phun phòng trị bệnh nhưng tốc độ lây lan rất nhanh. 
 - Thời tiết không thuận lợi, lượng mưa ít, nắng nóng kéo dài từ tháng 10 đến tháng 
12 dẫn đến sản lượng giảm. Bên cạnh đó do nắng nóng nên cây cao su rụng lá sinh lý sớm 
hơn các năm trước. 

1.2.4/Lỗi phạm kỹ thuật bình quân năm 2012. 
- NTCS Hoà Bình 2:  

+ Vườn cây nhóm I:  0,71 lỗi/CN/tháng 
+ Vườn cây nhóm II: 0,73 lỗi/CN/tháng. 

- NTCS Phong Phú:  
+Vườn cây nhóm I:   0,25 lỗi/CN/tháng 
+ Vườn cây nhóm II: 0,66 lỗi/CN/tháng 

( Mục tiêu chất lượng: Vườn cây nhóm I: 0,8 lỗi/CN/tháng; Vườn cây nhóm II: 1,0 
lỗi/CN/tháng). 
 
 1.3/ Chế biến mủ cao su: 

- Tổng sản lượng mủ sơ chế: 1.849,23 tấn đạt 98,9% KH (kể cả sản lượng mủ gia 
công). Trong đó: 
 + Mủ SVR: 1.408,47 tấn, đạt 99% KH ( sản phẩm SVR3L đạt 100% ) 
 + Mủ RSS:    440,77 tấn, đạt 98,60 % KH( Sản phẩm RSS 1-3 đạt 98,62 % ) 
 Cả 02 nhà máy đều đạt và vượt mục tiêu chất lượng đề ra . 

1.4/ Tiêu thụ cao su: 
- Tổng sản lượng mủ tiêu thụ:  1.864,14 tấn thành phẩm, Trong đó: 
 + Mủ SVR: 1.334,4 tấn,. 
 + Mủ RSS: 529,7 tấn. 
 -  Mủ tạp: 157,39 tấn  (quy khô 68,43 tấn) 
Giá bán bình quân:  70,2 triệu đồng/tấn SVR3L và 64,0 triệu đồng/Tấn RSS  
2/ Hoạt động thu mua, chế biến & kinh doanh Nông lâm sản: 
2.1/ Chế biến và Gia công điều:  
+ Gia công: 2.798,74 tấn nguyên liệu, thu hồi 636,06 tấn nhân  đạt 127,2 % KH 
Công ty giao. 
+ Chế biến: 406,84 tấn nguyên liệu thu hồi 97,83 tấn nhân. 

           2.2/  Chế biến cám các loại: 2.554,9 Tấn, đạt 98,26 % KH. 
2.3/  Chế biến Gỗ:  Doanh thu 11.763,9 triệu đồng, đạt 196,07 % KH . 
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3/ Tình hình quản lý đất đai: 
Hiện nay Công ty đã được Nhà nước ký hợp đồng cho thuê toàn bộ diện tích đất 

trồng cao su gồm: Nông trường cao su Hoà Bình 2: 1.715,5 ha  và  Nông trường cao su 
Phong Phú 480,6 ha . 

Tại Nông trường Phong Phú  hiện nay còn một số hộ dân chiếm đất, dời cột mốc 
ranh giới và một số diện tích cấp chồng lên đất của dân hay chồng lên đường giao thông. 
Phòng KT-KT-ĐT đã liên hệ cùng Sở Tài nguyên-Môi trường và Phòng Tài nguyên-Môi 
trường các huyện để giải quyết.  

4/ Tình hình tài chính và kết qủa kinh doanh  năm 2012 
Kết quả thực hiện: 
- Doanh thu:    241.222 triệu đồng, đạt 106,5 % KH năm. 
- Lợi nhuận trước thuế:  79.428 triệu đồng, đạt 211,2 % KH năm. 
- Nộp ngân sách:   26.249 triệu đồng, đạt 175% KH năm. 
- Lợi nhuận sau thuế:  70,48 tỷ đồng. 
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /Doanh thu : 32,93 %. 

 5/ Những khoản đầu tư lớn trong năm : 
-Vốn đầu tư XDCB theo kế hoạch năm 2012: 18.352.37 triệu đồng.  
Trong năm 2012, công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 

2012 về đầu tư XDCB với tổng kinh phí:  15.285,07 triệu đồng  đạt 83,29 % KH. ( Chi tiết 
xem phụ lục 1). 

Một số công trình XDCB  nằm trong kế hoạch năm 2012 chưa hoàn thành được 
chuyển sang năm 2013. 
6/ Lao động, thu nhập tiền lương và các khoản phải nộp : 

6.1/Tổng số lao động: 
Tổng số lao động có mặt cuối  kỳ (31/12/2012):    912 người, Trong đó: 
- Lao động trực tiếp sản xuất: 760 người, đạt tỷ lệ 83,3%. 
6.2/ Thu nhập: 
1. Thu nhập bình quân năm 2012 của người lao động toàn Công ty : 5.276.834 

đồng/người/tháng, trong đó của người lao động khai thác và chế biến cao su : 6.466.375 

đồng/người/ tháng. Cụ thể từng đơn vị như sau: 

- Nông trường Cao su Hoà Bình 2      : 6.296.142 đồng/người/tháng. 

- Nông trường Cao su Phong Phú       : 6.755.477 đồng/người/tháng. 

- Nhà máy Chế biến cao su Bàu Non  : 5.544.141 đồng/người/tháng. 

- Nhà máy Sơ chế cao su Phong Phú  : 4.482.722 đồng/người/tháng . 

2. Các đơn vị ngoài ngành cao su: 

- Xí nghiệp CB nông sản Phước Hưng: 2.617.561 đồng/người/tháng. 

-  Nhà máy CB TAGS Hưng Long : 4.482.722 đồng/người/tháng. 

- Xí nghiệp CB Gổ Phước Trung: 4.808.286 đồng/người/tháng. 
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PHÂN TÍCH VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP TIỀN LƯƠNG CỦA 
CÔNG NHÂN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN MỦ NĂM 2012 SO VỚI NĂM 2011. 

1. Nông trường cao su Hoà Bình 2: 
- Sản lượng thực hiện giảm 245,7 tấn, tỷ lệ giảm 19,2%. 

 - Năng suất lao động 4.033 kg/người/năm, giảm 1.040 kg/người/năm 
  - Thu nhập của CN cạo mủ giảm 14,5%. 
2. Nông trường Cao su Phong Phú: 

- Sản lượng thực hiện giảm 41,2 tấn, tỷ lệ giảm 9,3%. 
 - Năng suất lao động 4.447 kg/người/năm, giảm 973 kg/người/năm 
  - Thu nhập của CN cạo mủ giảm 7,9 %. 
3. Nhà máy chế biến cao su Bàu Non: 

- Sản lượng thực hiện giảm 200 tấn, tỷ lệ giảm 12,4%. 
 - Năng suất lao động 56.340 kg/người/năm, so với năm 2011 giảm 15,4%. 
  - Thu nhập của CN chế biến mủ giảm 12,2 %. 
4. Nhà máy chế biến cao su Phong Phú: 

 - Sản lượng thực hiện giảm 11,18 tấn, tỷ lệ giảm 2,5 %. 
  - Năng suất lao động 31.483 kg/người/năm, so với năm 2011 giảm 16,4%. 
  - Thu nhập của CN chế biến mủ tăng 9 %. 

- Đối với Nông trường Cao su Hoà Bình 2: Thu nhập của người lao động cạo mủ 
giảm 14,5 % do năng suất lao động giảm, năng suất vườn cây bình quân chỉ đạt dưới 1 
tấn/ha. Vấn đề này là do năm qua vẫn xảy ra tình trạng thiếu lao động vào những tháng cuối 
năm phải tăng số lượng cây cạo dẫn đến công nhân cạo không hết cây, mặc khác do cơ cấu 
tuổi cây không đồng đều, đa phần nhóm I (vườn cây tơ) và nhóm III (là vườn cây cận thanh 
lý và tận thu thanh lý để tái canh). 

- Đối với Nông trường Cao su Phong Phú: Thu nhập của người lao động cạo mủ 
giảm gần 8 % là do năng suất vườn cây đạt 1.558 kg/ha , giảm 4,7% so với năm trước. 

Tăng tiền lương một cách cơ bản và bền vững nhất là tăng năng suất lao động 
nhưng năm 2012 các Nông trường, Nhà máy chế biến cao su năng suất lao động đều giảm 
đã ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động.  

Công ty áp dụng việc trả lương theo doanh thu, tiền thưởng thực hiện theo quy chế 
thi đua khen thưởng trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng đơn vị trực thuộc. 
Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, ngoài ra còn tổ chức bữa ăn 
giữa ca cho người lao động khai thác và chế biến cao su với định suất 15.000 đồng/phần ăn. 

Nhằm động viên khuyến khích người lao động có thành tích xuất sắc trong phong 
trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2012, Ban 
Tổng Gíam đốc và Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở Công ty tổ chức cho 545 người lao 
động tham quan nghỉ mát tại các điểm du lịch trong nước như: Hà nội, Ninh Bình, Côn 
Đảo, Đà Lạt, Nha Trang. Ngoài ra, từ Văn phòng Công ty đến các đơn vị trực thuộc đã tổ 
chức và tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao của Công ty cũng như 
của ngành nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hoá, tinh thần của người lao động. 

6.3. Các khoản phải nộp và chi trả cho người lao động : 
* Các khoản nộp ( so với năm trước) 
- Bảo hiểm xã hội (24%) :   7.183.056.960 đồng, tăng 40,7 % 
- Bảo hiểm y tế  (4,5%) :       1.346.823.736 đồng, tăng 27,5 % 
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- Bảo hiểm thất nghiệp (2%) :      598.588.080 đồng, tăng 27,5 % 
* Các khoản chi trả : 
- Ốm đau : 95 lượt người với số tiền 60.783.856 đồng (tăng 16 lượt người) 
- Thai sản :    27 lượt người với số tiền 256.481.560 đồng (tăng 7 lượt người) 
- Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ :  17 lượt người với số tiền 14.100.000 đồng, tăng 3 
lượt người. 
6.4. Chăm sóc sức khoẻ và an toàn vệ sinh lao động: 
Trong năm Công ty đã tổ chức khám sức khoẻ cho cán bộ, công nhân, người lao 

động với chi phí 36.930.000 đồng. 
Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho tất cả các đối tượng trong toàn 

Công ty, trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động phù hợp theo ngành 
nghề. 

Năm qua không xảy ra bất cứ trường hợp tai nạn lao động nào, cũng như không có 
trường hợp ngộ độc thực phẩm . 

6.5. Công tác xã hội: 
Năm 2012 Công ty đã chi để hỗ trợ cho các địa phương, tổ chức với số tiền: 168,8 

triệu đồng. Trong đó: 

- Ủng hộ xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết: 60 triệu đồng. 

- Quỹ vì người nghèo, vì con em chúng ta, đền ơn đáp nghĩa: 88,04 triệu đồng. 

- Quỹ học bỗng Nguyễn Đức Cảnh: 20,76 triệu đồng 

7. Công tác thi đua khen thưởng và đánh giá, giám sát cán bộ quản lý cấp cơ sở. 

- Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã họp xét công nhận danh hiệu chiến sĩ thi 
đua cấp cơ sở cho 28 cá nhân, khen thưởng cấp Công ty có 9 tập thể lao động tiên tiến . Gửi 
hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh, Bộ ngành trung ương khen thưởng và 
công nhận các danh hiệu, trong đó: 

+  Tập thể lao động xuất sắc: 03 đơn vị. 
+  Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 02 đơn vị. 
+ Bằng khen UBND Tỉnh và Các Bộ ngành Trung ương: 12 cá nhân. 
+ Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 03 cá nhân. 
+ Cờ thi đua UBND Tỉnh: 01 đơn vị. 
+ Huân chương lao động hạng II: 01 cá nhân 
+ Huân chương lao động hạng III: 02 cá nhân. 

- Ban Tổng Gíam đốc đã có báo cáo gửi Hội đồng quản trị Công ty V/v đánh giá 
giám sát cán bộ quản lý cấp cơ sở năm 2012 đối với các Trưởng phòng Công ty, Giám đốc 
Nông trường, Xí nghiệp và Qủan đốc Nhà máy. 
8. Thành tích của Công ty: 

- Gỉai thưởng Gỉai bạc Chất lượng quốc gia năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ . 
 - Hội đồng thi đua khen thưởng Tỉnh Khối thi đua Doanh nghiệp 14 đề nghị UBND 
Tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND Tỉnh cho Công ty CP Cao su Thống Nhất . 

- Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng Gíây khen Ban Chỉ huy Quân sự 
Công ty “ Đã lập được thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng 
giai đoạn 2009-2012” theo Quyết đinh số 2127/QĐ-BCH, ngày 01/12/2012 và tặng Danh 
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hiệu Đơn vị tiên tiến “ Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012 (theo quyết định số 2128/QĐ-
BCH, ngày 01/12/2012). 
ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung, so với kế hoạch đề ra, tập thể người lao động trong công ty đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch. Tuy nhiên, so với thực hiện năm 2011 thì các chỉ tiêu 
sản lượng, lợi nhuận và các khoản nộp ngân sách đều giảm. Nguyên  nhân là: Do giá bán 
sản phẫm cao su bình quân trong năm 2012 chỉ bằng  67% so với 2011 ( (2011)102 triệu 
đồng. tấn / 68 triệu đồng. tấn (2012)) , trong khi đó lượng bán năm 2011 bằng 52% so với 
năm 2012. Đây là nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng về suy thoái kinh tê đã nêu trên.  

Lợi nhuận năm 2012 cao hơn kế hoạch đề ra là do: Giá bán cao su xuống thấp, công 
ty đã chủ động bán tăng lượng cao su thành phẫm gấp 2,5 lần so với kế hoạch. Nhằm ngăn 
ngừa tình trạng giá mủ cao su sẽ xuống thấp hơn như năm 2008; Thu về bán cây cao su gãy 
đổ tăng nhiều so với kế hoạch là do gãy đổ từ cơn bão số 1 ( 01/04/2012)  

Năm 2012 là năm khó khăn nhất trong việc thực hiện kế hoạch sản lượng mủ ở 02 
Nông trường. Về nguyên nhân cơ bản như đã phân tích trong phần đặc điểm tình hình của 
Công ty, năng suất vườn cây thấp chủ yếu là do mật độ cây hữu hiệu trên 1 ha còn quá ít, cụ 
thể như : NTCS Hoà Bình 2 bình quân 310 cây cạo/ha và NTCS Phong Phú bình quân 328 
cây cạo/ha, Thu mua chế biến hạt điều, chế biến thức ăn chăn nuôi đạt sản lượng thấp tuy 
đã điều chỉnh kế hoạch. Các chỉ tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận đạt và vựơt kế hoạch so với 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên có được là do bán được sản phẩm tồn 
kho năm 2011 với giá cao hơn giá kế hoạch. Công ty đã giải quyết kịp thời và đầy đủ tiền 
lương, các chế độ chính sách cho người lao động. Công tác đầu tư XDCB chỉ tập trung cho 
các  công trình cần thiết để phục vụ nhiệm vụ phát triển sản xuất, ngoài việc đầu tư tái canh 
trồng mới cao su và chăm sóc vườn cây  thời kỳ KTCB. 

Với tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức, Ban Tổng Giám đốc Công ty, 
các đơn vị và người lao động trong toàn Công ty đã nổ lực, cố gắng, ra sức thi đua lao động 
sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 
2. Tình hình tài chính 

a)  Tình hình tài sản 
Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh 
hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh). 

- Tổng tài sản cuối kỳ tăng so với đầu kỳ 36,2 tỷ đồng chủ yếu là do tăng tiền và 
các khoản tương đương tiền cuối kỳ. Nguyên nhân là do tiền bán hàng trong quý 
4/2012. 

Tài sản cố định giảm do thanh lý vườn cây. 

Hiệu quả sử dụng tài sản : Hệ số lợi nhuận trên tổng tài sản năm 2012 là : 18,51 so 
với năm 2011 là 20,97 giãm 2,46 nguyên nhân là do lợi nhuận giãm.( Phân tích lợi 
nhuận giãm nêu trên). 

- Về tình hình nợ xấu: có khoản nợ 4.219.180.549 ,VNĐ và 1.117.820.000,VNĐ 
phát sinh từ năm 2006 của DNTN Phát Hưng và khoản nợ 1.049.898.450,VNĐ  
( khoản phải thu từ Công Ty TNHH An Thịnh mua cám. Hai khoản nợ này công 
ty đã lập dự phòng phải thu khó đòi. 

b) Tình hình nợ phải trả 
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 Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ. 

Nợ phải trả cuối kỳ tăng 15,08 tỷ đồng chủ yếu là khoản tiền do Công Ty TNHH Liên 
Anh trả trước tiền mua cao su SVR3L 11,97 tỷ đồng, công ty đã xuất hàng vào quý 
1/2013. 

Khoản phải trả cho người bán cung cấp vật tư, hàng hoá  2 tỷ đồng và chi phitiền thuê đất 
nông nghiệp . 
 Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, 
ảnh hưởng chênh lệch lãi vay. 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý 

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai 

- Đối với sản phẫm cao su : Tiếp tục duy trì khách hàng truyền thống, khi quy mô sản xuất 

được mở rộng như dự định sẽ nghiên cứu phát triển sang thị trường Mỹ, Nhật thông qua 

Hiệp Hội Cao su Việt Nam. Mục tiêu đặt ra là : Tăng sản lượng tiêu thụ sản phẫm nông sản 

năm sau cao hơn năm trước 8%. Năng suất vườn cây trên 1,8 tấn /ha. Tỷ lệ sản phẩm cao su 

sơ chế loại RSS1 98%, sản phẫm SVR3L 99%. Đời sống người lao động trong công ty ngày 

càng được ổn định và nâng cao hơn năm trước bằng đề án cải tạo và chăm sóc vườn cây. 

- Đối với sản phẫm nông sản:  Mở rộng thị trường nguyên liệu lên phía vùng cao nguyên 

trung phần; Kiểm soát hoạt động chế biến thức ăn chăn nuôi nếu không hiệu quả có thể tạm 

ngưng sản xuất … 

- Đối với sản phẫm gỗ: ở rộng thị trường sang các nước trong khu vực. 

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý 
kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần). 

6. Đánh giá giám sát cán bộ quản lý: 

1. GIÁM ĐốC NTCS HÒA BÌNH 2: 

 1.1. Những điểm cần phát huy : 

 Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất của Nông trường có 
những điểm nổi bật, đó là : 

 - Thực hiện công tác sản xuất giống, tái canh trồng mới và chăm sóc vườn cây cao 
su XDCB đạt yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng vườn cây tốt, cây cao su sinh trưởng và phát 
triển tương đối đồng đều. 

 - Vườn cây cao su khai thác đúng quy trình kỹ thuật (TRC-QT-7/2) kiểm soát quá 
trình trồng mới, chăm sóc và khai thác cao su của Công ty. 

 - Công tác quản lý đất đai khá tốt. 

 - Tình hình vi phạm nội quy, kỹ luật lao động của người lao động giảm so với các 
năm trước. 

 - Thiệt hại sau cơn bão số 1 (đầu tháng 4/2012) tại NTCS Hòa Bình 2 là rất lớn, 
tổng số cây gãy đổ lên đến 53.226 cây. Tuy nhiên, với sự nổ lực của lãnh đạo Nông trường 
động viên kịp thời cán bộ, nhân viên và người lao động trên tinh thần đoàn kết vượt qua 
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khó khăn cùng chung tay thu dọn vườn cây gãy đổ sau hơn 01 tháng để kịp thời ổn định 
sản xuất ngay từ đầu niên vụ khai thác 2012-2013. 

 1.2. Những hạn chế cần khắc phục : 

 - Công tác chỉ đạo, kiểm tra cần sâu sát hơn nữa để có những quyết định kịp thời, 
kiên quyết và hiệu quả hơn trong sản xuất. 

 - Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo kế cận còn yếu, chưa có đề án nhân sự đối với 
: bộ phận quản lý Nông trường, đội Bảo vệ. Tổ chức lao động sản xuất chưa phù hợp đối 
với khu vực chăm sóc vườn cây XDCB. 

 - Lao động cạo mủ của Nông trường đến đầu tháng 10/2012 thiếu 17 người, đã làm 
cho sản lượng thu hoạch giảm. Nông trường cần lưu ý công tác đào tạo, tuyển dụng đầu 
năm phải có kế  hoạch dự phòng lao động cạo mủ, để khi thiếu lao động thì thông báo cho 
số lao động dự phòng này đến nhận việc và lúc đó mới cấp giấy chứng nhận đã qua đào 
tạo tại Nông trường. 

 - Chưa thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của Ban TGĐ trong tổ chức thực hiện, triển 
khai biện pháp nhóm tự quản và tận thu mủ dây. 

 - Trong công tác phối hợp, cần tăng cường mối quan hệ với chính quyền địa phương 
( huyện, xã), Quản đốc Nhà máy chế biến cao su Bàu Non để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản 
xuất, quản lý đất đai, bảo vệ sản phẩm và tài sản đơn vị cũng như đảm bảo tình hình an 
ninh trật tự tại địa phương. 

 2. GIÁM ĐỐC NTCS PHONG PHÚ: 

 2.1. Những điểm cần phát huy : 

 - Công tác chăm sóc vườn cây cao su XDCB đúng qui trình kỹ thuật; chỉ tiêu vanh 
thân trung bình từ năm thứ 2 đến năm thứ 6 đều vượt qui định về tiêu chuẩn của ngành. Có 
63,3ha vườn cây năm thứ 6 đã chuyển sang kinh doanh trước thời hạn 9 tháng. 

 - Kỹ thuật khai thác mủ của công nhân khá tốt, lỗi phạm kỹ thuật bình quân của 
công nhân thấp hơn so với mục tiêu chất lượng đề ra, lao động cạo mủ rất ổn định trong 
suốt cả năm. 

 - Việc triển khai thực hiện nhóm tự quản trong từng tổ cạo mủ hoạt động có hiệu 
quả, vừa nâng cao được năng suất lao động,vừa quản lý vườn cây và sản phẩm tốt mà điển 
hình là tỷ lệ giao nộp mủ tạp cao, biện pháp tận thu mủ dây đạt kết quả khả quan trong 
năm đầu tiên. 

 - Công tác bảo vệ vườn cây, sản phẩm được kiểm soát chặt chẻ, quan hệ phối hợp 
rất tốt với chính quyền địa phương và Quản đốc Nhà máy chế biến cao su , đảm bảo tình 
hình an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

 2.2. Những hạn chế cần khắc phục :  

 - Lãnh đạo NT khi có các quyết định chỉ đạo sản xuất, kỹ thuật phải cân nhắc kỹ để 
tránh những sai sót ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công Ty và thu nhập của người lao 
động (về việc công nhân cạo vượt quá qui định hao vỏ tối đa trong năm ). Những vấn đề 
vượt quá thẩm quyền phải xin ý kiến của Ban TGĐ Công Ty. 

 - Trong quản lý, điều hành cần quan tâm hơn nữa lĩnh vực sản xuất kỹ thuật có biện 
pháp kiểm tra cán bộ nhân viên thuộc quyền được phân công nhiệm vụ giám sát công việc 
ngoài vườn cây như : kiểm kê vườn cây khai thác, giao nhận mủ, gắn máng che mưa trên 
cây cao su . 
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 3. QUẢN ĐỐC NM CHẾ BIẾN CAO SU BÀU NON : 

 3.1-Những điểm cần phát huy :  

 - Sản phẩm cao su SVR-3L của Nhà máy đạt 100%, không có sản phẩm bị rớt hạng 
SVR5.Kiểm phẩm định kỳ 3 lần/năm đều đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3769:2004, 
không có sự phàn nàn hoặc khiếu nại của khách hàng. 

 - Đánh giá giám sát định kỳ hàng năm của các tổ chức chứng nhận HTQL chất 
lượng, môi trường không có điểm không phù hợp 1,2. Nước thải ra môi trường đạt loại B. 

 - Công tác tiếp nhận mủ nguyên liệu, xác định hàm lượng chất khô (DRC) của 
khách hàng nội nộ và bên ngoài khách quan, trung thực, chính xác.Không có phản ảnh sự 
không hài lòng từ phía khách hàng. 

 - Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và PCCN, khuôn viên văn phòng, 
nhà xưởng, kho  sạch, đẹp, an toàn . 

3.2-Những hạn chế cần khắc phục : 

- Quản đốc là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Ban TGĐ Công Ty trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất của đơn vị nên hàng ngày phải có 
mặt tại nhà máy để kịp thời xử lý các vấn đề có liên quan như : giao nhận mủ, kiểm soát 
qui trình chế biến, công tác an ninh, bảo vệ, các công việc nghiệp vụ phát sinh. 

- Tăng cường biện pháp bảo vệ tài sản, sản phẩm của Nhà máy, không để mất cắp, thất 
thoát nhất là vào ban đêm và ngoài giờ sản xuất.Các cao điểm Lễ, Tết phân công lực 
lượng tự vệ tham gia trực sẵn sàng chiến đấu theo lệnh của Thủ trưởng, Ban CHQS 
Huyện, Ban CHQS Công Ty. 

- Hệ thống quản lý chất lượng, quản lý môi trường mà Nhà máy đang áp dụng cần thiết 
phải xem xét lại các tài liệu như qui trình, qui định nhằm tiếp cận với thực tế hoạt động 
sản xuất, tài liệu nào không còn phù hợp cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc soạn thảo mới để 
thay đổi, trình đại diện Lãnh đạo, Tổng Giám đốc phê duyệt, ban hành áp dụng. 

 

4. QUẢN ĐỐC NM CHẾ BIẾN CAO SU PHONG PHÚ:  

 4.1. Những điểm cần phát huy :  

 - Sản phẩm cao su tờ RSS của Nhà máy, chất lượng loại 1-3 đạt 98,62%. Trong quá 
trình sản xuất, Quản đốc Nhà máy cần nghiên cứu sâu hơn nữa, đề ra 1 số biện pháp kỹ 
thuật và đề cao trách nhiệm của công nhân trong từng bộ phận của dây chuyền sản xuất để 
nâng chất lượng sản phẩm loại 1 đạt 85% trong năm 2013. 

 - Là một trong những đơn vị thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường khá 
tốt. Đảm bảo nước thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn loại B, khuôn viên văn phòng và Nhà 
máy sạch sẽ. Thực hiện tốt công tác ATVS lao động và PCCN. 

 - Phát huy sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật của cán bộ và công nhân tạo sự 
chuyển biến tích cực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua của đơn vị và toàn 
Công Ty. 

 4.2. Những hạn chế cần khắc phục : 

 - Quản đốc Nhà máy cần sắp xếp thời gian hợp lý hơn nữa trong việc giải quyết 
công việc tại văn phòng hàng ngày để tập trung kiểm tra, chỉ đạo sản xuất tại xưởng chế 
biến, học tập kinh nghiệm trong thực tế và cải tiến công tác chế biến nhằm nâng cao chất 
lượng sản phẩm. 
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 - Xây dựng, trình duyệt và triển khai đề án thu mua nguyên liệu mủ cao su, gia công 
thành phẩm cho các hộ cao su tư nhân, tổ chức trong khu vực và các Huyện lân cận để 
nâng cao sản lượng chế biến hàng năm, đảm bảo công suất của Nhà máy hoạt động phải 
đạt cho được 80%. 

 - Trong vận hành các Hệ thống QLCL và Môi trường của Nhà máy : Cần xem xét, 
tiếp cận thực tế sản xuất để có cải tiến, bổ sung, chỉnh sửa tài liệu phù hợp với hoạt động 
kiểm tra, giám sát. 

 - Qui định chi tiết bằng văn bản cho từng bộ phận, từng người lao động, Khi vận 
hành MMTB, các công đoạn sản xuất, kho thành phẩm đặt tại vị trí làm việc. 

 - Cần lưu ý trồng thêm nhiều cây xanh trước cổng và trong khuôn viên Nhà máy, 
vừa tạo cảnh quan, vừa có bóng mát tạo môi trường trong lành, sạch đẹp và thông thoáng. 

5. GIÁM ĐỐC XN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN PHƯỚC HƯNG: 

 5.1. Những điểm cần phát huy :  

 - Tính năng động trong chỉ đạo, quản lý điều hành hoạt động SXKD của Xí nghiệp, 
xử lý công việc kịp thời, có hiệu quả. 

 - Công tác tổ chức nhân sự tốt, bộ phận nghiệp vụ nắm vững các yêu cầu, qui định 
liên quan đến công tác quản lý tài chính, kế toán, kỹ thuật …. 

 - Trước khó khăn của ngành điều trong những năm gần đây và năm 2012 chỉ thu 
mua và chế biến được trên 400 tấn nguyên liệu bằng 27% kế hoạch. Lãnh đạo Xí nghiệp 
đã chủ động chuyển sang phương án gia công 2800 tấn điều nguyên liệu đạt 127% kế 
hoạch năm, đã duy trì việc làm ổn định cho công nhân, đồng thời kinh doanh có lợi nhuận 
tuy không cao. 

 - Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ và PCCN. 

 5.2. Những hạn chế cần khắc phục : 

 - Cần đặc biệt quan tâm hơn nữa công tác vệ sinh môi trường tại xưởng tách nhân, 
phải đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động sạch sẽ, thông thoáng, hạn chế bụi, 
nhiệt độ còn cao để nâng cao năng suất lao động và thu nhập của công nhân. 

 - Hệ thống quản lý môi trường ISO 9001:2008 có điểm không phù hợp loại 2 trong 
lần đánh giá giám sát định kỳ năm 2012 của tổ chức chứng nhận (TRC-CBNS-QĐ-7/1) 
Tiêu chí kiểm tra độ ẩm sau mỗi ca sấy và xuất bóc tại công đoạn sấy nhân chưa được 
kiểm soát. Tiếp tục xem xét tài liệu đang áp dụng để có chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện  
nhằm cải tiến hệ thống. 

 - Quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức hoạt động của các đoàn thể Công đoàn và Đoàn 
TNCS. 

6. QUẢN ĐỐC NM CHẾ BIẾN TĂGS HƯNG LONG: 

 6.1. Những điểm cần phát huy :  

 - Tiếp tục quan hệ mở rộng với nhiều đối tác, khách hàng để tăng sản lượng chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo phù hợp với năng lực sản xuất. 

 - Xây dựng và phát triển thương hiệu trên cơ sở chất lượng ngày càng nâng cao, 
đảm bảo các qui định về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

 - Nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lao động sản xuất, phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các giải pháp mới trong chế biến thức ăn chăn nuôi, trong 
quản lý tiếp thị sản phẩm, hạ giá thành sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. 
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 - Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ và PCCN. 

 6.2. Những hạn chế cần khắc phục : 

 - Có biện pháp tích cực trong việc thu hồi công nợ, không để các đại lý, khách hàng 
chiếm dụng vốn quá thời hạn qui định, nợ để kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD 
của Nhà máy. 

 - Hệ thống quản lý chất lượng có điểm không phù hợp loại 2 trong kỳ đánh giá giám 
sát của tổ chức chứng nhận, trong đó cần lưu ý: lấy mẫu kiểm tra, lập danh mục lưu mẫu, 
tiêu chuẩn chất lượng trên bao bì phải phù hợp với tiêu chuẩn cơ sở đăng ký mới nhất 
(TRC-NM TAGS-QT -6/2). 

 - Kho nguyên liệu cần sắp xếp, bố trí ngăn nắp, hợp lý với điều kiện sản xuất, đảm 
bảo sạch sẽ, vệ sinh an toàn thực phẩm dễ nhận dạng và kiểm tra. 

 - Tăng cường công tác  

7. GIÁM ĐỐC XN CHẾ BIẾN GỔ PHƯỚC TRUNG : 

7.1. Những điểm cần phát huy :  

Xí nghiệp tự chủ trong hoạt động SXKD, quan hệ tốt và uy tín với các tổ chức, doanh 
nghiệp, khách hàng trong việc ký kết hợp đồng sản xuất và cung cấp các sản phẩm gổ dân 
dụng.Đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu 
doanh thu, lợi nhuận năm 2012. 

7.2. Những hạn chế cần khắc phục : 

 - Nghiên cứu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác để phát triển SXKD của 
Xí nghiệp.Đa dạng sản phẩm, mẫu mã, chất lượng để cạnh tranh với các sản phẩm cùng 
chủng loại trên thị trường. 

 - Cải thiện môi trường làm việc đối với người lao động, hạn chế các tác động môi 
trường như tiếng ồn, bụi, nóng …. 

8. PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÁNH : 

 8.1. Những điểm cần phát huy :  

 - Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động theo qui định của Bộ Luật 
Lao động 

 - Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện và ban hành qui chế thi đua-khen thưởng của Công ty. 
Làm tốt công tác TĐKT trên lĩnh vực Nhà nước và an ninh, quốc phòng tại địa phương. 

 - Ban hành qui định về phân công, phân cấp, và chế độ làm việc của toàn Công Ty ( 
Hoàn thiện Qui định TRC-QĐ-5/1, tài liệu HTQLCL ISO 9001:2008). 

 - Công tác hành chánh - quản trị có nhiều thay đổi, tiến bộ đáp ứng được yêu cầu 
của Lãnh đạo giao, nhất là công tác quản lý hồ sơ, tài liệu. 

 - Công tác thanh tra, bảo vệ tiếp tục được phát huy trên cơ sở kế hoạch 190/KH-CT 
về bảo vệ vườn cây và sản phẩm cao su trên địa bàn các Nông trường. 

 8.2. Những hạn chế cần khắc phục : 

 - Chức năng tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc : 

     + Công tác qui hoạch cán bộ, phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận. 

     + Xây dựng qui chế tuyển dụng, đào tạo và tổ chức quản lý lao động hàng năm ( 
Tình trạng NTCS Hòa Bình 2 vẫn có lúc thiếu lao động trong 3 năm liền). 
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     + Thống kê tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình về số lượng, chất lượng lao 
động, biện pháp sử dụng lao động : thừa, thiếu (công nhân chăm sóc vườn cây XDCB). 

 - Lập kế hoạch và trình duyệt đơn giá tiền lương hàng năm còn chậm, chưa kịp thời 
trong việc đáp ứng yêu cầu của đơn vị cơ sở. 

 - Việc liên hệ với Sở Cảnh sát PCCC để tập huấn, huấn luyện công tác phòng cháy, 
chữa cháy cho đơn vị trực thuộc hàng năm chưa thực hiện được theo yêu cầu của tổ chức 
chứng nhận ISO 14001:2004. 

9. PHÒNG KINH TẾ-KỸ THUẬT-ĐẦU TƯ : 

 9.1. Những điểm cần phát huy : 

 - Năng lực quản lý chuyên môn về kỹ thuật cao su và chế biến nông sản của các kỹ 
sư đáp ứng được yêu cầu của Công Ty. 

 - Trong công tác quản lý đất đai đã hoàn thành các thủ tục thuê đất và cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2.207ha Công Ty đang quản lý, sử dụng, trong đó phần 
lớn là diện tích đất trồng cây cao su. 

 - Là phòng có chức năng quản lý các lĩnh vực: Kinh doanh, tiếp thị, phát triển chiến 
lượng, quản lý kỹ thuật sản xuất, đầu tư, xây dựng, quản lý đất đai, môi trường. Với khối 
lượng công việc rất lớn nhưng năm qua cán bộ, kỹ sư của Phòng đã có nhiều nổ lực, cố 
gắng để hoàn thành nhiệm vụ. 

 9.2. Những hạn chế cần khắc phục : 

 - Về chức năng tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc cần lưu ý một số vấn đề sau :  

     + Công tác quản lý, chỉ đạo kỹ thuật cao su, cán bộ chuyên quản cần có sự thống 
nhất chung cho cả 02 Nông trường sau khi được Lãnh đạo chấp thuận và có báo cáo kiểm 
tra, giám sát với Trưởng phòng. 

     + Trên cơ sở qui định kiểm tra kỹ thuật của ngành và điểm lỗi kỹ thuật của công 
nhân cạo mủ, Phòng tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc phê duyệt Mục tiêu chất lượng 
hàng năm và điểm lỗi kỹ thuật bình quân cho phù hợp với thực tế đối tại các Nông trường. 

     + Thường xuyên liên hệ với Ban kỹ thuật của Tập đoàn CSCN Việt Nam và các 
bộ môn thuộc Viện Nghiên cứu cao su để có những thông tin mới, tiếp cận kịp thời các 
ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật của ngành trong lĩnh vực cao su. 

     + Theo dỏi, phân tích thị trường và báo cáo hàng ngày với Tổng Giám đốc về giá 
cả cao su, nông sản. Thực hiện tốt chức năng tham mưu trong việc đàm phán, ký kết các 
HĐKT nội, ngoại thương, đảm bảo nội dung hợp đồng chặt chẻ, bảo vệ quyền lợi chính 
đáng của Công Ty và phù hợp với luật định. 

 - Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chánh kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh 
môi trường hàng tháng. 

 - Là Phòng trung tâm trong hoạt động các Hệ thống quản lý của Công Ty đang áp 
dụng nên cần có sự phân công cho các cán bộ chuyên môn, quản lý các lĩnh vực trong áp 
dụng để kiểm tra tất cả các tài liệu liên quan (Qui trình, qui định, biểu mẫu, để có sự cải 
tiến, chỉnh sửa, thay đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tế để công tác đánh giá nội bộ trên 
cơ sở tiếp cận qui trình một cách hiệu quả, thiết thực. 
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10.  PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN : 

 10.1. Những công việc đã thực hiện : 

- Thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác tham mưu cho Tổng Giám đốc công ty các 
vấn đề liên quan đến công tác kế toán, tài chính và hoạch định các kế hoạch liên quan đến 
tài chính; 

- Kiểm soát tốt dòng tiền; 

- Tham gia tích cực trong việc xây dựng các quy chế, tài liệu liên quan đến quản trị công 
ty; 

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền kịp thời và đúng hạn; 

- Hoàn thành tốt các nghĩa vụ về thuế , BHXH, BHYT; 

- Thanh toán các chế độ cho người lao động nhanh, chính xác; 

- Thực hành tốt việc tiết kiệm chống lãng phí trong SXKD, XDCB; 

 10.2. Những việc chưa thực hiện : 

- Cần đầu tranh mạnh mẽ hơn trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên bình 
diện toàn công ty; 

- Thường xuyên hơn trong việc đi giám sát các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực 
hiện các chỉ đạo của cấp quản lý. 

 

V. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty 

+ Đối với hoạt động quản trị: 

- Đã xây dựng và ban hành các quy chế liên quan đến việc quản trị công ty nhằm tạo nên 
một phong cách làm việc chuẩn mực và khoa học trong toàn công ty; 

+ Đối với hoạt động sản xuất , kinh doanh : thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng 
cổ đông về kế hoạch SXKD; Quản lý tốt hơn sản phẩm so với năm 2011; Thực hiện tốt 
việc tiết kiệm chống lãng phí; 

+ Đối với việc đào tạo và phát triển đội ngũ kế cận: Tạo mọi điều kiện cho lớp trẻ có đủ 
năng lực và đạo đức được học tập và tham gia vào các vị trí quản lý cơ sở để dần dần thay 
thế trong tương lai; 

+ Về gia tăng giá trị tài sản của cô đông : Không làm thất thoát vốn và tài sản. Bảo đảm 
đồng tiền được đưa vào hoạt động kinh doanh phải đem lại lợi nhuận và từ đó làm tăng giá 
trị tài sản của của đông; 

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty 

- Nhìn chung : Tuỳ từng trách nhiệm được phân công của từng thành viên trong Ban Tổng 
Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc đã thực  hiện tương đối tốt vai trò, nhiệm vụ theo phân 
công. Tuy nhiên, cần áp dụng triệt để hơn quy chế phân quyền để đề cao trách nhiệm cá 
nhân khi thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên. 

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị 

 Tài Chính :  
- Giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng nợ bán hàng dây dưa; 
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- Không đầu tư và những dự án kém hoặc không hiệu quả, không có tính khả thi 
do thiếu khảo sát mang tính khoa học về nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, 
khí hậu và chính sách pháp luật; 

- Sử dụng đòn bẩy tài chính đúng thời điểm và có hiệu quả; 
- Hạn chế đến mức thấp nhất các giao dịch và hoạt động SXKD kém hiệu quả có 

khả năng gây thất thoát vốn công ty; 
- Sử dụng quỹ ĐTPT công ty để mua lại cổ phiếu quỹ đúng thời điểm nhằm bảo 

vệ giá trị tài sản của cổ đông; 
- Chấm dứt tình trạng đầu tư ra ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính 

của công ty. 
 

 Quản trị doanh nghiệp: 
+ Phân định rõ và quán triệt vai trò, nhiệm vụ của HĐQT, cổ đông và Ban điều hành 
để quá trình ra quyết định của mỗi cấp là khoa học, hiệu quả và phục vụ cho mục 
tiêu lâu phát triển lâu dài của công ty , không chồng chéo, can thiệp quá sâu vào 
chức năng, nhiệm vụ của nhau. Việc phân định này sẽ được thể hiện rõ ràng hơn qua 
sửa đổi điều lệ, phân cấp phân quyền trong các quyết định đầu tư, nhân sự, tài 
chính...  

+ Xây dựng hệ thống phân cấp, phân quyền trong quản trị, điều hành các hoạt động 
nhằm tăng tính trách nhiệm của cá nhân đồng thời phát huy được năng lực sáng tạo 
phục vụ tổ chức;  

+ Tạo môi trường tốt để công tác kiểm tra giám sát đi vào thực chất, giúp cho chủ sở 
hữu, cho các cấp điều hành đi đúng con đường phát triển của công ty;  

+ Tăng cường tính minh bạch trong hoạt độngquản lý, điều hành;  
 

 Nhân lực :  
+ Tận dụng vị thế mới sau tái cơ cấu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, 
cán bộ lành nghề thông qua tuyển dụng mới và sắp xếp lại.  

+ Tìm kiếm cơ hội nhận hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp hoặc hỗ trợ đào tạo về kỹ thuật 
trồng mới, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su, nông sản từ Tập Đoàn Cao su 
hoặc Viện Nghiên Cứu Cao su Việt Nam để qua đó có thể nâng cao tay nghề và 
trình độ cán bộ kỹ thuật, đào tạo tốt hơn qua công việc thực tế.  

+ Xây dựng chính sách đãi ngộ và môi trường làm việc theo hướng hiện đại, chuyên 
nghiệp. Trong môi trường mới phát triển hơn về quy mô nhân sự và quy mô tài 
chính. Các chính sách nhân sự cần được xây dựng lại để đạt được mục tiêu khuyến 
khích trên phạm vi rộng, rõ ràng minh bạch và chuẩn mực  
 

 Quản trị rủi ro: 
- Xác định rủi ro có khả năng gây thất thoát vốn của công ty là từ hoạt động đầu 

tư; Vì vậy, cần phải giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư  thông qua tổ chức đấu 
thầu công khai hoặc lựa chọn phương pháp thuê tài chính; 

- Lập dự phòng đối với các khoản nợ kinh doanh đã phát sinh; 
- Thực hiện hợp đồng kỳ hạn khi co biến động thị trường xấu. 
- Sẵn sàng hợp tác với các tổ chức tư vấn quản trị rủi ro có chuyên môn và kinh 

nghiệm cao. 
 Công nghệ thông tin: 

- Áp dụng phương pháp quản lý hiện đại như sử dụng các phần mềm quản lý 
vườn cây, đất đai, nhân sự … 

- Đào tạo đội nghũ IT chuyên nghiệp; 
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- Trang bị phương tiện hiện đại phục vụ cho công tác quản lý bằng công nghệ 
thông tin. 

 Mô hình tổ chức: 
Việc cơ cấu lại mô hình tổ chức sẽ được triển khai dựa trên những nguyên tắc sau:  

- Phân định rõ  chức năng, nhiệm vụ và thể hiện đầy đủ trong các quy trình, quy 
chế công ty;  

- Hoạt động tiếp thị, bán, phân phối sản phẩm là phân cấp theo chuyên môn và 
theo các địa bàn, nhưng hoạt động quản lý rủi ro, xử lý tác nghiệp được tập 
trung hóa từng bước phù hợp với trình độ quản lý và nhân sự thực tế. Cơ chế 
sẽ đạt được sự linh hoạt, nhanh nhạy trong kinh doanh nhưng lại tăng cường 
được quản lý rủi ro cho cả hệ thống.  

- Sáp nhập các đơn vị trực thuộc sản xuất cùng ngành nghề và cùng địa bàn dân 
cư  làm một nhằm tinh gọn bộ máy quản lý; 

- Chuyên môn hoá công việc của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được nêu trong 
quy chế phân quyền; 

- Phân quyền cụ thể trong Ban Tổng giám đốc nhằm tăng cường trách nhiệm cá 
nhân khi tác nghiệp. 

 Về sản xuất – kinh doanh :  

- Tập trung vào việc cải tạo và nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây cao su 
hiện có; 

- Chỉ phát triển tăng diện tích cao su khi có tính khả thi cao đối với dự án đầu tư 
trên cơ sở thẩm định tỷ mỹ và khảo sát thực tế; Việc đầu tư phải được minh bạch 
và công khai về tiến trình đầu tư; 

- Nghiên cứu việc phát triển trồng cây ca cao xen canh nhưng phải ưu tiên bảo 
đảm không ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và quy trình phát triển của 
vườn cây cao su; 

- Thực hiện triệt để việc tiết kiệm chi phí nhằm từng bước ổn định giá thành ; 

- Quan tâm cao đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động nhằm tạo 
được mối gắn kết bền chặt giữa người lao động và người sử dụng lao động; 

VI. Quản trị công ty (Tổ chức chào bán trái phiếu ra công chúng hoặc niêm yết trái phiếu không 
phải là công ty đại chúng không bắt buộc phải công bố các thông tin tại Mục này).     

1. Hội đồng quản trị 

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:  

STT Họ và tên Chức vụ Phân loại Tỷ lệ sở hữu CP 
01 Lê Văn Lợi  Chủ tịch HĐQT  TVĐH 30%( ĐD SHNN)
02 Nguyễn Hữu Mạnh Nhường P.Chủ Tịch HĐQT TVĐH 21%( ĐD SHNN)
03 Lê Cao Thương UV HĐQT TVĐH 0,0010%
04 Đỗ Khắc Tùng UV HĐQT TVĐL 3,11%
05 Nguyễn Văn Thoại UV HĐQT Cổ đông lớn 5,19%

Ghi chú: 

 TVĐL : Thành viên độc lập; TVĐH: Thành viên điều hành. 

 Ông Lê Văn Lợi có nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Xuất – Nhập 
khẩu Nông lâm sản và phân bón Bà rịa ( Baria- Serece) mà Công ty Cổ Phần Cao su 
Thống Nhất là cổ đông với tỷ lệ cổ phần là 12%. Tổng số thành viên HĐQT của Baria- 
Serece là 10(mười) thành viên. 
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b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 
và thành viên trong từng tiểu ban).  

-  Tiểu ban nhân sự và tiền lương : Ông Đỗ Khắc Tùng làm Trưởng Tiểu Ban. 

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ 
thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp. 

c.1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 
Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ 

Lý do không tham 
dự 

01 Lê Văn Lợi Chủ tịch 05 100%  

02 Nguyễn Hữu Mạnh Nhường P. Chủ tịch 05 100%  

03 Nguyễn Văn Thoại Thành viên 05 100%  

04 Đỗ Khắc Tùng Thành viên 05 100%  

05 Lê Cao Thương Thành viên 03 60% Mổ cột sống 

c.2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo  năm 2012): 

Stt Số NQ, QĐ Ngày Nội dung 

01 01 28/03/2012 Phân phối lợi nhuận năm 2011 

 02 28/03/2012 Triển khai kế hoạch SXKD 2012 

 03 28/03/2012 Giao chỉ tiêu đầu tư 2012 

 04 28/03/2012 Xử lý các khoản nợ  

 05 28/03/2012 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2012 theo 
NQĐHĐCĐ TN  

 06 28/03/2012 THực hiện phương án gia công cưa xẻ gổ cao su 
thanh lý 2012 

 07 28/03/2012 Thực hiện việc chia cổ tức 2011 

 08 28/03/2012 Điều khoản thi hành. 

02 01 03/04/2012 Xử lý cây cao su gãy đổ sau bão số 01 

 02 03/04/2012 Chấp thuận mức giá bán cây gãy , đổ do bão số 01 
gây ra. 

03 01 26/06/2012 Chấp thuận báo cáo cây cao su gãy đổ và điều chỉnh 
giảm sản lượng khai thác mủ cao su NTCSHB2 ..; 

 02 26/06/2012 Thông qua báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng đầu 
năm và phương án thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối 
năm; 

 03 26/06/2012 Chấn chỉnh một số hoạt động trong công tác quản 
trị công ty; hữu cơ hoá phân bón vườn cây; và một 
số vấn đề khác. 
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04 1 18/09/2012 Phê chuẩn báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD 9 
tháng đầu năm 2012 

 2 18/09/2012 Nhất trí về việc trình ĐHĐCĐTN 2013 xem xét 
điều chỉnh KHSXKD năm 2012 

 3 18/09/2012 Một số vấn đề về quản trị công ty 

 4 18/09/2012 Không phê chuẩn việc triển khai dự án trồng cao su 
tại EaHleo  Tỉnh Đắc lắc do không có tính khả thi 
về đất và các chi phí bất hợp lý. 

 5 18/09/2012 Phê chuẩn việc thẩm định tình trạng vườn cây để có 
giải pháp cho năm 2013. 

05 1 26/12/2012 Phê chuẩn báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD  
năm 2012 

 2 26/12/2012 Phê chuẩn việc trình ĐHĐCĐTN 2013 xem xét 
KHSXKD và ĐT năm 2013. 

 3 26/12/2012 Phê chuẩn việc tạm thời chưa áp dụng Nghị quyết 
về việc sáp nhập XNCBNS Phước Hưng và Nhà 
Máy Thức Ăn Gia súc Hưng Long. 

 4 26/12/2012 Phê chuẩn việc tạm tính đơn giá bán sản phẩm cao 
su để giao đơn giá lương 2013. 

 5 26/12/2012 Đề cử bổ sung thành viên HĐQT là ông Nguyễn 
Nhật Thành Lâm và cử ông Đỗ Khắc Tùng là người 
phụ trách các vấn đề về tiền lương, nhân sự của 
HĐQT. Các vấn đề này sẽ được trình ĐHĐCĐTN 
2013 xem xét quyết định. 

 6 26/12/2012 Giao cho ông Nguyễn Hữn Mạnh Nhường nghiên 
cứu sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công 
ty cho phù hợp với các quy định hiện hành để trình 
ĐHĐCĐTN 2013 phê chuẩn. 

 7 26/12/2012 Phê chuẩn kế hoạch tiền vốn 2013 

 8 26/12/2012 Phê chuẩn việc thanh lý trồng tái canh cây cao su 
năm 2013 theo phương án g/c cưa xẽ gổ thành 
phẩm. 

d)  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: 

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT  

e) Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 
- Tiểu ban nhân sự và tiền lương đã tham gia vào việc soạn thảo quy chế trả lương, 
thưởng đối với người lao động trong công ty.. 



Trang 31 của 33 

f) Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập : Tham gia giám sát việc thực hiện các 
nghị quyết của ĐHĐCĐ, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc. 

g) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. 
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty 
trong năm. 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi học 
Đã có 

chứng chỉ 
Lý do không tham 

dự 

01 Lê Văn Lợi Chủ tịch 01 1  

02 Nguyễn Hữu Mạnh Nhường P. Chủ tịch 01 1  

03 Nguyễn Văn Thoại Thành viên 01 1  

04 Đỗ Khắc Tùng Thành viên 01 1  

05 Lê Cao Thương Thành viên 01 1  

2. Ban Kiểm soát 

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:  

STT Họ và tên Chức vụ Tỷ lệ sở hữu CP 
01 Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng Ban KS 0,0005%
02 Đoàn Thị Kim Hạnh Thành Viên BKS 0,0025%
03 Nguyễn Nhật Thành Lâm TVBKS ( đã từ nhiệm) 0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng các 
cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả của các cuộc họp). 

- Phiên họp ngày 24/3/2012 : Nội dung : Lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo của Ban 
Kiểm soát năm 2011 trình ĐHĐCĐTN 2012 xem xét; Triển khai 07 Nghị quyết phiên họp 
HĐQT ngày 27/12/2011 để các thành viên BKS nắm; 

- Phiên họp ngày 02/7/2012 : Thông qua báo cáo một số hoạt động của Ban Kiểm soát 
trong 06 tháng đầu năm 2012; Chương trình hoạt động của Ban Kiểm soát trong 06 tháng 
cuối năm 2012. Triển khai 04 Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 26/6/2012 cho các thành 
viên nắm; 

Phiên họp ngày 20/12/2012: Xem xét đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông 
Nguyễn Nhật Thành Lâm. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và 
Ban kiểm soát 

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương,thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và 
chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và 
các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng 
người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng 
hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ).  

 

STT Họ và tên Chức vụ Tiền lương, 
thưởng 

Phụ cấp 

01 Lê Văn Lợi    Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 1.138.407.019 103.000.000
02 Lê Như Sinh Phó Tổng Giám đốc 566.117.852 
03 Nguyễn Hữu Mạnh 

Nhường 
P.Chủ Tịch HĐQTkiêm PTGĐ 
và KTT 

877.450.542 103.000.000
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04 Lê Cao Thương UV HĐQT kiêm TGĐ,TPKT 675.496.142 77.000.000
05 Đỗ Khắc Tùng UV HĐQT 79.520.000 77.000.000
06 Nguyễn Văn Thoại UV HĐQT 79.520.000 77.000.000
07 Nguyễn Ngọc Tuấn Trưởng Ban KS kiêm GĐNTPP 241.148.000 77.000.000
08 Đoàn Thị Kim Hạnh Thành Viên BKS 137.735.555 34.000.000
09 Nguyễn Nhật Thành 

Lâm 
Thành Viên BKS ( đã từ nhiệm) 264.460.760 52.000.000

10 Trần Văn Thành  Trưởng Phòng TCHC 308.440.527 
11 Lê Thị Kim Chi Phó phòng TCHC 244.428.354 
12 Châu Thanh Danh Phó Phòng KTKTĐT 265.585.984 
13 Phan Dức Vinh GĐ XNCBNS Phước Hưng 237.767.106 
14 Bùi Thị Nghị Quản đốc NMTAGS Hưng 

Long 
149.460.069 

15 Vương Quang Khải GĐNTCS HB2 173.661.631 
16 La Văn Phước Phụ trách NMCBCSPP 110.300.508 
17 Vũ Ngọc Thịnh QĐ NMCBCS Bàu Non 169.562.549 
18 Phan Văn Tiến GĐXNCB Gỗ Phước Trung 131.307.693 
 Tổng cộng  5.832.370.291 600.000.000 

 

 

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành 
viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ 
quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên). 

STT Người thực hiện 
giao dịch 

Quan hệ 
với cổ 
đông nội 

bộ 

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 
hữu cuối kỳ 

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 
đổi, thưởng...) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 

01 Đổ Khắc Tùng UVHĐQT 636.500 3,3% 600.000 3,1% Bán 36.500cp 

02 Châu Thị Hồng 
Điệp 

Vợ Chủ 
tịch HĐQT 

218.200 1,13% 200.000 1,04% Mua 3.000,cp; 
Bán 21.200,cp 

 

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (Thông tin về hợp đồng, hoặc giao 
dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các 
công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 
Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan 
tới các đối tượng nói trên). 
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- .. Ghi hi giao 

Cae ben lien djch loy k~ d~n 
NQi dung ngbi~p Vl}M8i quan h~ 

31112/2012quan 
(VND) 
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Cong ty 1NHH 
 2.845.179.000, 
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di~u l~) 
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ngam tAm, s~y g6 cao su 

Ca sa Phful bon Chti ..' co sa . ra 1.450.260.000, 

Hfru ca Long 

Mua phan vi sinhOmix 
.. 
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Thanh vien 
Kh8nh lIDQT 

2.177.719.500,Mua d~u DO & xay <h,mg cangCong ty TNHI:l Giam d6c Ii vg 
~LeDanh trinh .CT.·IIDQT kiem ..... 


T6ng Giam D6c 

.~Nguy~n Van 960.000.000,Cho thue xeThanh VIen 

Tho?i .. .. lIDQT-
'A . ~ , ;. A . - - .. ..d) Vl~C th\I'C hl~n cac quy dlnb ve quan tIl cong ty: (Neu ro nmmg n(J1 dung chua tln!c hlljm 

aU\lc thea quy ajnh C1.ia phap lu4t vi quan trj c6ng ty_ Nguyen nhan, giCri phap va lei hoqch Ichdc p~cIki 
hoqch tang cur'mg hi?u qua trong hoqt apng quem trj cong ty). 

VIL:· Bao cao tfti chinh (Kern ph'l:< l'l:<c : BCTC tJa kiim toan) 

I. Y!din !dim toim 

2. BaD caD tiJi chinh tJU(JC !dim toan (Bao cao tai chinh nam da dugc ki~m tmin bao 
g6m: Bang can d6i k~ toan; Bao cao k~t qua ho~t dQng kinh doanh; Bao cao lUll chuy~n 
ti~n t~; Ban thuy~t minh Bao cao til.i chinh thea quy dlnhcua phap lu?t.vS k~ toan va ki~m 
toano TruOng hqp thea quy dlnh cua phap lu~t vS k8 toan va ki~m toful, cong ty phai I~p 
Bao cao tid chinh hqp nh~t ho~c Bao cao tai chinh t6ng hqp th1 Bao cao tai chinh trinh bal 
trong Bao cao thuang nien Ia Bao cao til.i chinh hgp nh~t d6ng thm neu ctia chi cong bo, 
cung dp bao cao tai chinh cua cong:ty m~ ho~c Bao cao til.i chinh t6ng hQ'P). 
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