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THÔNG ĐIỆP
 Gắn liền với phương châm “Luoân Luoân 
Toát Hôn“ Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông   
đã khẳng định dấu ấn thiêng liêng trên hành 
trình 54 năm đầy chông gai và thử thách mà 
chúng ta đã vượt qua. Để bước vào giai đoạn 
mới, Công ty sẵn sàng bắt tay vào việc cải tiến 
công nghệ, nghiên cứu và ứng dụng nhanh các 
phát minh mới trên thế giới từ nguyên vật liệu 
đến máy móc thiết bị, song song đó đội ngũ 
cán bộ kỹ thuật cũng không ngừng nâng cao 
trình độ kỹ thuật để tiếp nhận các phát minh 
mới này, nhằm mang lại sản phẩm và dịch vụ 
tốt nhất cho khách hàng, hướng tới mục tiêu 
“Củng cố vị thế - Nâng tầm cao mới - Vươn tới 
tương lai”.
        Trước thềm hội nhập TPP và FTA, 
chính phủ đã cảnh báo hội nhập sẽ không 
thành công nếu doanh nghiệp vẫn còn sử dụng 
các phụ liệu, phụ kiện nhập từ nước ngoài.
Với mong muốn thành công sau khi hội nhập 
chính phủ luôn kêu gọi các doanh nghiệp trong 
nước nên sử dụng phụ liệu, phụ kiện sản xuất 
trong nước, đây cũng là cơ hội trong ngành 
của chúng ta. Vì vậy bước sang năm 2014 này, 
đối với công ty tiếp tục mở ra nhiều cơ hội cho 
công ty với các sản phẩm mục tiêu mà công 
ty đã tập trung đầu tư để nâng cao năng lực 
sản xuất nhằm mang lại giá trị cao cho Doanh 
nghiệp và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ 
đông chúng ta sẽ đạt được vị trí xứng đáng là 
một trong những doanh nghiệp đầu ngành của 
ngành công nghiệp nhựa của Việt Nam.
 Khởi đầu năm 2014 Công ty Cổ Phần 
Nhựa Rạng Đông sẽ tiếp tục đầu tư gia tăng 
năng lực sản xuất cho dòng hàng mục tiêu, 
bên cạnh đó lần lượt xây dựng nhãn hiệu riêng 
cho từng nhóm sản phẩm nhằm có một định 
hướng phát triển xa rộng hơn cho từng nhóm.
Ngoài ra Công ty còn củng cố và phát triển 
hoạt động sản xuất theo hướng chuyên nghiệp 
cho từng dòng sản phẩm như một cam kết và 
yếu tố quan trọng tạo niềm tin yêu với khách 
hàng.
   Xin kính chúc Quý Cổ đông sức khoẻ và 
hạnh phúc!

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

                                                          

Ông HỒ ĐỨC LAM

Tổng Giám Đốc
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông và các nhà 
đầu tư
 Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty 
Cổ phần Nhựa Rạng Đông, tôi xin gửi lời cảm 
ơn chân thành và sâu sắc đến toàn thể Quý 
cổ đông và tập thể cán bộ - công nhân viên 
(CB-CNV) đã đóng góp, đồng hành cùng con 
đường phát triển của Công ty trong nhiều năm 
qua. 
Quý cổ đông thân mến!
 Năm 2013 tiếp tục là một năm đầy thử 
thách cho nền kinh tế Việt Nam, sức mua giảm 
sút, hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng cao, 
thị trường tài chính đang được Nhà nước kiểm 
soát và điều chỉnh theo chính sách của Nhà 
nước tái lập lại hoạt động của các Ngân hàng 
và các tổ chức tín dụng mới mục tiêu giảm nợ 
xấu đưa thị trường tài chính hoạt động lành 
mạnh đảm bảo vốn cho nền kinh tế thực hiện 
nhiệm vụ chiến lược của Nhà nước đề ra.
Những điều trên đã đặt ra cho các doanh 
nghiệp và nhà nước những thách thức mới, đòi 
hỏi sự cẩn trọng và bài bản hơn trong công tác 
tìm kiếm giải pháp khắc phục!
 Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đôn   
cũng không nằm ngoài xu thế đó, tuy nhiên với 
sự năng động trong công tác điều hành, nắm 
bất các thời cơ, điểm thuận lợi để phấn đấu 
thực hiện kế hoạch và mục tiêu chiến lược năm 
2013. Kết thúc năm 2013 công ty đã đạt được 
một số kết quả quan trọng như doanh thu vượt 
môc 1.000 tỷ đạt 1.044 tỷ đồng, tăng 10.5 % so 
với năm trước, Lợi nhuận đạt 78% kế hoạch , 
tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ  đạt 23%. 
trong đó các dòng hàng chiến lược của công ty 
đều tăng trưởng mạnh tạo thêm niềm tin trên 
con đường mà Rạng Đông đã lựa chọn. Để đạt 
được những kết quả như trên còn nhờ vào sự 
chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ 
lực phấn đấu của Ban điều hành cùng toàn thể 
các Cấp quản lý và các CB-CNV trong Công ty.

Luoân Luoân Toát Hôn
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Luoân Luoân Toát Hôn

I. THÔNG TIN CHUNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013

I.1 THÔNG TIN KHÁI QUÁT:

Tên giao dịch: RDP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300384357

Vốn điều lệ: 115.000.000.000

Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Địa chỉ: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP.HCM

Số điện thoại: 39692272

Số fax: 39692843

Website:rangdong@rdplastic.vn

Mã cổ phiếu: RDP



10

www.rdplastic.com.vn - www.aomuarangdong.com - www.facebook.com/nhuarangdong

11

www.rdplastic.com.vn - www.aomuarangdong.com - www.facebook.com/nhuarangdong

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
Luoân Luoân Toát Hôn

I.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂNTHÔNG TIN CHUNG

Sau ngày 30.04.1975: Công ty UFILASTIC được Nhà nước Việt Nam tiếp quản, 
chuyển thành nhà máy Nhựa

CÁC MỐC SON LỊCH SỬ

Đổi tên thành Công Ty Nhựa

02.05.2005 Công ty được chính thức cổ phần hóa và chuyển đổi thành: CÔNG TY 
CỔ PHẦN NHỰA

Được thành lập ngày 12.12.1960 với tên hãng UFEOC (Liên hiệp các xí nghiệp cao 
su Viễn Đông Pháp). Từ năm 1962 đổi tên thành UFILASTIC COMPANY.1960

1975

Vinh dự đón nhận HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG III do Chủ tịch nước trao 
tặng1986

Vinh dự đón nhận HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG I do Chủ tịch nước trao tặng1991

Chuyển về trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Bộ Công Nghiệp2003

1995

2005

Là thành viên của Tổng Công ty Nhựa Việt Nam1996

Vinh dự đón nhận HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA 2010

TRÊN 50 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Từ khi được thành lập đến nay, trải qua nhiều giai 
đoạn lịch sử, Công ty đã đứng vững và ngày càng 
phát triển về quy mô, năng lực sản xuất, thị trường 
như: 

Từ ngày thành lập và cả trong thập niên 60 hãng 
UFILASTIC COMPANY, chuyên sản xuất các sản 
phẩm gia dụng bằng nhựa dẻo như rổ, lồng bàn, rổ 
đựng giấy văn phòng.

Từ 1963-1975 nhập các máy cán đầu tiên từ 
Nhật Bản và Đài Loan để sản xuất các loại giả da, 
khăn trải bàn, màng mỏng PVC.
    * Sản xuất tôn ván PVC, ống nước cứng và mềm, 
ống bọc dây điện.
   * Sản xuất giả da xốp,vải tráng PVC, PU, vải dù 
chống thấm… đã từng được xuất khẩu đi một số thị 
trường Đông Nam Á.

Sau ngày 30/4/1975: Công ty UFILASTIC được 
Nhà nước Việt Nam tiếp quản, chuyển thành nhà 
máy Nhựa                    và tiếp tục sản xuất kinh doanh 
các mặt hàng truyền thống theo chỉ tiêu kế hoạch 
nhà nước giao.

Năm 1995 công ty được phép xuất nhập khẩu 
trực tiếp và Liên Doanh với công ty Full – Dexteryty 
(Đài Loan) thành lập xí nghiệp liên doanh Li phú 
Đông.

Năm 1993 tiếp nhận cơ sở vật chất của nhà máy 
ép dầu Hóc môn để thành lập nhà máy Nhựa Hóc 
Môn.

Năm 1996 tiếp nhận cơ sở vật chất của nhà máy 
giấy ảnh Bình Minh để thành lập chi nhánh công ty 
tại Hà nội và nhà máy Nhựa Giấy Bình Minh tại Hà 
Nội.

Năm 1997 tiếp nhận cơ sở vật chất của nhà máy 
nhựa thuộc Sở Công nghiệp Khánh Hòa để thành 
lập nhà máy Nhựa Nha Trang tại thành phố Nha 
Trang.

Năm 1999 Công ty mua lại phần vốn góp của đối 
tác Đài Loan tại Xí nghiệp liên doanh Li Phú Đông và 
thành lập nhà máy Nhựa 6.

Năm 2000 tiếp nhận cơ sở vật chất của cửa hàng 
bảo hộ lao động Vinh để thành lập chi nhánh Công 
ty tại Nghệ An.

Từ năm 1996 là thành viên của Tổng công ty 
Nhựa Việt Nam.

Năm 2003 công ty chuyển về trực thuộc sự quản 
lý trực tiếp của Bộ Công Nghiệp.

Năm 2003 Công ty vinh dự nhận chứng chỉ ISO 
9001-2000.

Ngày 02.05.2005 Công ty được cổ phần hóa 
và chuyển đổi thành Công ty cổ phần Nhựa                      
Rang Don.

Năm 2007 Công ty thành lập chi nhánh: Nhà máy 
bao bì nhựa số 1 tại Củ Chi, TP.HCM chuyên sản 
xuất và kinh doanh các loại sản phẩm bao bì nhựa 
mềm phục vụ cho các ngành công nghiệp: hóa chất, 
chế biến thủy hải sản, các ngành nông lâm, ngư, 
diêm nghiệp, thực phẩm…

22.09.2009: Công ty chính thức lên sàn giao dịch 
chứng khoán TP.HCM

11.20010: vinh dự đón nhận HUÂN CHƯƠNG 
LAO ĐỘNG HẠNG BA

Từ năm 2000 đến nay Công ty đã liên tục đầu 
tư hàng trăm tỉ đồng để đầu tư các hệ thống máy 
cán nhựa,máy ghép màng nhựa, máy in tráng hiện 
đại, máy ép vân và máy hấp xốp giả da, … nhằm 
nâng cao năng lực cạnh tranh, sản xuất đa dạng các 
sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, bảo vệ môi 
trường sản xuất.
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
Luoân Luoân Toát Hôn

THÔNG TIN CHUNG

BIỂU TRƯNG THƯƠNG HIỆU

Luoân Luoân Toát Hôn

Một chuyên gia
Với các đặc điểm và tính cách

Thông qua sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp

Thông qua tính cam kết, minh bạch trong kinh doanh
và tuân thủ pháp luật

Thông qua việc nắm bắt nhu cầu thị trường

Thông qua sản phẩm công nghệ đa dạng

Thông qua mối quan hệ bền chặt với khách hàng
và xã hội cộng đồng

Thông qua ý thức và sự tuân thủ quy định bảo vệ
môi trường

Tay nghề cao

Năng động

Đa năng

Chuẩn mực

Thân thiện

Yêu thiên nhiên
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
Luoân Luoân Toát Hôn

THÔNG TIN CHUNG

Tự hào là THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 2008 - 2010 - 2012

GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC

HUAÂN CHÖÔNG ÑOÄC LAÄP
HAÏNG III - naêm 2010

HUAÂN CHÖÔNG LAO ÑOÄNG
HAÏNG III - naêm 1986

HUAÂN CHÖÔNG LAO ÑOÄNG
HAÏNG I - naêm 1991

THÖÔNG HIEÄU QUOÁC GIA
naêm 2008 - 2010 - 2012

17 naêm lieàn laø HAØNG VIEÄT NAM CHAÁT LÖÔÏNG CAO
töø 1997 - 2013
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Luoân Luoân Toát Hôn

THÔNG TIN CHUNG

MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT GIẢ DA, MÀNG MỎNG, TÔN, 
VÁN, KHĂN TRẢI BÀN

Máy ép vân chân không Máy dệt kim

Dây chuyền máy cán phục vụ sản xuất 
màng mỏng

Máy sản xuất tôn

Máy tráng phục vụ sản xuất giả da

Máy in 06 màu phục vụ sản xuất màng 
in hoa, khăn trải bànMáy hấp xốp phục vụ sản xuất giả da
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
Luoân Luoân Toát Hôn

I. THÔNG TIN CHUNG
MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤC VỤ SẢN XUẤT BAO BÌ PHỨC HỢP

Máy thổi màng Macchi Máy in 12 màu

Máy ghép đùnNhà máy bao bì số 1

Máy ghép khô có dung môi

Máy chia cuộn Máy cắt dán túi

Máy ghép khô không dung môi

Máy dán màng co PVC



20

www.rdplastic.com.vn - www.aomuarangdong.com - www.facebook.com/nhuarangdong

21

www.rdplastic.com.vn - www.aomuarangdong.com - www.facebook.com/nhuarangdong

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
Luoân Luoân Toát Hôn

I. THÔNG TIN CHUNG
NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
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I. THÔNG TIN CHUNG

Màng PVC

Màng PE, EVA

Giả da

Vải tráng

Vải ghép nhựa

Tarpaulin

Tấm dán trần PVC

Tôn, ván

Sản phẩm chế biến

Bao bì phức hợp

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
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I.3 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH:

Hoạt động chính của Công ty:
 
 - Sản xuất hàng nhựa gia dụng, 
sản xuất hàng nhựa kỹ thuật: màng nhựa, 
giả da, tôn, ván nhựa, ống nhựa, bao bì in 
tráng ghép, vật liệu xây dựng, chai nhựa, 
áo mưa, cặp, túi xách (không: sản xuất vật 
liệu xây dựng, tái chế phế thải, sản xuất 
nhựa tổng hợp, thuộc da tại trụ sở). 

 - Mua bán hàng nhựa gia dụng, kỹ 
thuật:màng nhựa, giả da, tôn, ván nhựa, 
ống nhựa, bao bì in tráng ghép, vật liệu xây 
dựng, chai nhựa, áo mưa, cặp, túi xách; 
Mua bán nguyên vật liệu, hóa chất ngành 
nhựa (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).

 - Chế tạo máy móc, thiết bị ngành 
nhựa (không gia công cơ khí, tái chế phế 
thải, xi mạ điện tại trụ sở). 

 - San lắp mặt bằng.
 - Cho thuê văn phòng
 - Kinh doanh nhà. 
 - Môi giới bất động sản.

 - Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí  
 và các sản phẩm liên quan (trừ kinh  
 doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG,   
 dầu nhớt cặn).
 - Mua bán phế liệu nhựa (không   
 mua bán tại trụ sở). 
 - Xây dựng dân dụng, công nghiệp.
 - Mua bán hàng gia dụng 
            (trừ dược phẩm).
 - Kinh doanh khách sạn (đạt tiêu   
 chuẩn sao và không hoạt động tại  
 trụ sở).
 - Kinh doanh nhà hàng
 (không kinh doanh tại trụ sở).

THÔNG TIN CHUNG:

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
Luoân Luoân Toát Hôn
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Luoân Luoân Toát Hôn
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I.4 MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH, BỘ MÁY QUẢN LÝ:

 Từ tháng 05/2005 sau khi công ty cổ phần hóa, Công ty hoạt động 
theo mô hình quản trị doanh nghiệp Cổ phần bao gồm:
 - Đại hội Đồng cổ đông
 - Ban Kiểm soát
 - Hội đồng Quản trị
 - Ban Điều hành đứng đầu là Tổng Giám Đốc và các Giám đốc các 
bộ phận dựa trên chức năng công việc.
Tổng Giám Đốc quản lý và điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền 
nhằm đảm bảo tính chủ động và kịp thời trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
sản xuất kinh 
doanh có hiệu quả nhằm đảm bảo giá trị cung cấp cho khách hàng cũng 
như mang lại hiệu quả cao nhất cho các cổ đông.
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THÔNG ĐIỆP I. THÔNG TIN CHUNG

I.5 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:
a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
 Hội Đồng Quản Trị Công ty đã định 
hướng xây dựng chiến lược phát triển của 
Công ty phát triển tập trung vào hai ngành 
hàng chủ lực.
 Tập trung đầu tư tăng tốc để tăng 
năng lực sản xuất cho hai ngành hàng chính 
là giả da và bao bì.
 Đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, các tiêu 
chuẩn về môi trường. 
 Định hình và đổi mới toàn diện cách 
nghĩ, cách làm, xây dựng văn hóa công ty.
 Tập trung xây dựng thương hiệu 
đúng với tiềm năng phát triển của Công ty 
từ các cơ sở trên.
 Công ty cũng đã đặt ra mục tiêu lớn 
như sau : tăng trưởng hàng năm của hai 
ngành hàng chủ lực ở mức 25-40%, cổ tức 
trên 12% / năm.

b. Các mục tiêu đối với môi trường, xã 
hội và cộng đồng của Công ty:
 Trong những năm qua, Công ty cũng 
đã tập trung đầu tư trang thiết bị để giảm 
thiểu các tác động ảnh hưởng đến môi 
trường. 
 Hàng năm công ty cũng dành 10% 
vốn đầu tư để đầu tư cải thiện về môi 
trường . Đến nay công ty đã đầu tư các hệ 
thống thu hồi dung môi, hệ thống xử lý nước 
thải….đảm bảo môi trường trong sản xuất 
và an sinh cho khu vực xung quanh. Công 
ty luôn hướng tới các mục tiêu cao hơn, xa 
hơn trong tương lai do vậy công ty cũng đã 
định hướng cho mình một chiến lược phát 
triển mang tính bền vững ngoài việc mang 
lại lợi ích cao nhất cho cổ đông , mang lại lợi 
ích cho người lao động đồng thời đóng góp 
và mang lại lợi ích cho sự phát triển chung 
của đất nước.

I.6 CÁC RỦI RO: 
Hiện nay nguồn nguyên vật liệu của công 
ty nhập khẩu chiếm 50% do trong nước 
chưa sản xuất được do vậy rủi ro về tỷ 
giá, hay chính sách thuế sẽ ảnh hưởng 
rất lớn đến hoạt động của công ty, một 
phần nữa số vốn điều lệ hiện nay đang 
thấp do vậy hoạt động của công ty chủ 
yếu là sử dụng đòn bẩy tài chính nên khi 
lãi suất biến động thì sẽ ảnh hưởng đến 
kết quả kinh doanh của công ty. 
Công ty được thành lập và hoạt động từ 
năm 1960 tại địa chỉ 190 Lạc Long Quân, 
Phường 3, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí 
Minh. Là đơn vị nằm trong khu vực nội 
thành TPHCM mà theo chủ trương của 
Thành phố những năm gần đây là phải di 
dời các cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành 
thành phố.Do vậy để thực hiện đúng chủ 
trương này công ty phải bỏ ra một số vốn 
lớn để đầu tư và di dời nhà xưởng, hệ 
thống máy móc thiết bị hiện có ra ngoại 
thành thì phải mất rất nhiều thời gian, 
ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh của công ty.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
Luoân Luoân Toát Hôn
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II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
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II.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

 
 Trong năm 2013 tình hình kinh tế Việt Nam vẫn tiếp 
tục gặp nhiều khó khăn, sức mua giảm sút, giá cả nguyên vât 
liệu và các chi phí đầu vào như: Điện, xăng dầu, vận chuyển 
đều tăng so với năm trước. Thị trường xuất khẩu vẫn gặp 
nhiều khó khăn và đang dần bị thu hẹp, đặc biệt thị trường 
truyền thống Nhật Bản bị tác động bởi tỷ giá đồng Yen/USD 
giảm mạnh do vậy hàng hóa xuất khẩu đến thị trường này 
rất khó cạnh tranh. Chính sách tiền tệ của Nhà nước ổn định. 
Tuy nhiên do sức mua giảm sút, tính thanh khoản trên thị 
trường kém vì vậy hàng tồn kho cao, tăng rủi ro thanh toán .
 Trong những điều kiện trên tập thể cán bộ công nhân 
viên công ty cũng đã nỗ lực hết mình để thực hiện kế hoạch 
SXKD mà ĐHĐ Cổ đông giao, phát huy những thuận lợi 
sẵn có như thương hiệu, uy tín của công ty, tính năng động 
trong chỉ đạo điều hành của Ban lãnh đạo và các cán bộ đầu 
ngành để phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch.Công ty 
luôn chú trọng công tác chăm sóc và phát triển khách hàng 
để phối hợp cùng phát triển nhằm duy trì và phát triển doanh 
số, tạo sức cạnh tranh cho công ty, đối với nội bộ thực hiện 
tốt các chủ trương của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc thực hiện 
đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, các chương trình tiết 
kiệm chi phí trong quản lý và sản xuất. 
 Hàng tháng có đánh giá và kiểm soát tốt chi phí nhằm 
góp phần tăng thêm lợi nhuận trong điều kiện khó khăn hiện 
nay. kết thúc năm 2013 doanh thu công ty vượt mốc 1.000 tỷ 
đạt 1045 tỷ đạt 99.5% kế hoạch 2013 do ĐHĐ Cổ đông đề ra 
và  tăng 10,5% so với cùng kỳ 2012.
 Lợi nhuận đạt 35,058 tỷ đạt 78% kế hoạch bằng 
84,6% so với cùng kỳ.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

II.2 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:

a. Danh sách Ban điều hành:
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b. Những thay đổi trong ban điều hành: 

Họ và tên   : LÊ LONG
Giới tính   : Nam
Ngày tháng năm sinh : 27/09/1981 
Nơi sinh   : Hưng Yên 
Quốc tịch   : Việt Nam 
Số CMND   : 012354418 Ngày cấp: 05/07/2012   Tại: Hà Nội     
Dân tộc   : Kinh 
Quê quán   : Hương Sơn, Hà Tĩnh 
Địa chỉ thường trú  : Phòng 202, nhà F1, Ngõ 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nộ 
Trình độ văn hóa  : 12/12 
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Luật, Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác  :

Chức vụ công tác hiện nay: Phó trưởng ban Kế hoạch Tổng hợp Tổng công ty Đầu tư và 
kinh doanh vốn nhà nước. Thành viên HĐQT CTCP Nhựa Rạng Đông.

Chức vụ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT CTCP Giầy Đông Anh. 

Hành vi vi phạm pháp luật: Không có 

Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân: Không có

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người có liên quan: Không có

c. Số lượng cán bộ, nhân viên, tóm tắt 
chính sách và thay đổi trong chính sách 
đối với người lao động:
• Tổng số CB-CNV của công ty đến 
cuối kỳ 2013 là 683 lao động.
• Các chính sách đối với người lao 
động:
+ Chính sách về chế độ làm việc
  Công ty thực hiện chính sách 
và chế độ làm việc theo đúng quy định của 
luật Lao động và các quy định khác về pháp 
luật lao động, cụ thể:
• Thời gian làm việc: Công ty thực hiện 
chế độ làm việc 8h/ngày; 5,5 ngày/tuần đối 
với CB-CNV khối gián tiếp và 6 ngày/tuần 
đối với CB-CNV khối trực tiếp sản xuất. 
• Các chế độ nghĩ phép, nghĩ lễ hàng 
năm theo theo quy định của Bộ Luật Lao 
động. về  nghỉ ốm, nghỉ thai sản và các chế 
độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo 
hiểm Tai nạn .....Công ty thực hiện đảm 
bảo tuân thủ theo đúng các quy định của 
Bộ Luật lao động và luật Bảo hiểm xã hội.
• Không ngừng cải thiện điều kiện làm 
việc như : Văn phòng, nhà xưởng khang 
trang, thoáng mát. Công ty trang bị đầy đủ 
các phương tiện bảo hộ lao động, an toàn, 
vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ 
cho người lao động. Các nguyên tắc an 
toàn lao động , PCCN được tuân thủ ng-
hiêm ngặt. 
+ Chính sách tuyển dụng, đào tạo
  Thực hiện tuyển dụng lao 
động theo đúng quy chế và quy trình đã đề 
ra.
• Công ty luôn có chính sách tiên tuyển 
dụng, thu hút nhân tài là những người lao 
động trẻ, có trình độ chuyên môn, có kinh 
nghiệm trong ngành, nhiệt tình, có trách 
nhiệm, ham học hỏi, biết sáng tạo, ưu tiên 
những người có khả năng phân tích tổng 
hợp, xử lý tình huống và quản trị công việc 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

tốt, gắn bó lâu dài với Công ty đồng thời tạo 
nguồn cán bộ nhằm đáp ứng nhu cầu phát 
triển và mở rộng quy mô Công ty
• Việc tuyển dụng được Công ty thông 
báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin 
đại chúng như website Công ty, báo đài, cơ 
quan giới thiệu việc làm…
• Lực lượng lao động tuyển mới được 
huấn luyện và đào tạo nội bộ về nghề , 
nghiệp vụ nghiêm túc và đầy đủ trước khi 
bố trí công việc.
• Chính sách đào tạo bổ sung nghề 
nghiệp luôn được duy trì hàng năm nhằm 
nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV. 
Với mục tiêu đào tạo đội ngũ CBCNV lành 
nghề, giỏi quản lý, hàng năm Công ty đều 
trích ra một khoản chi phí cho công tác đào 
tạo. Số tiền này được Công ty dùng để hỗ 
trợ cho CBCNV tham gia các khóa đào tạo 
về nghiệp vụ, ngoại ngữ, tham quan học 
hỏi công nghệ mới ở trong nước và nước 
ngoài nhằm nâng cao trình độ…
 + Chính sách lương, Thưởng :
• Công ty đã xây dựng quy chế tiền 
lương, Hệ thống thang lương và quy chế 
khen thưởng dựa trên nguyên tắc công 
bằng hợp lý. Hệ thống này cũng đảm bảo 
tuân thủ những quy định về chế độ tiền 
lương của Nhà nước. 
• Việc đánh giá và trả lương cho CB 
CNV dựa trên cơ sở toàn diện về trình độ, 
năng lực, kinh nghiệm, thâm niên và chủ 
yếu là dựa vào hiệu quả công việc. Hàng 
tháng đánh giá dựa trên hiệu quả công việc 
của từng lao động để trả lương. Hàng năm 
việc tăng lương được xem xét dựa trên kết 
đánh giá hàng tháng của đơn vị, hiệu quả 
công việc cũng như kết quả thi kiểm tra 
trình độ nghề nghiệp theo quy chế chung 
của Công ty.
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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
Luoân Luoân Toát Hôn

II.4 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

• Công ty có chính sách thưởng phạt thỏa đáng, 
công bằng và phân minh cho người lao động nhằm 
khuyến khích người lao động cống hiến cho sự phát triển 
của Công ty và xây dựng một tổ chức phát triển vững 
mạnh.
• Áp dụng khen thưởng đột xuất cho các cá nhân/
tập thể hoàn thành nhiệm vụ ở mức sáng tạo cao hoặc có 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật – quản lý để làm tăng cao hiệu 
suất trong công việc.  Áp dụng ESOP (Employee Stock 
Ownership Plan – Kế hoạch cho người lao động sở hữu 
Cổ phần) từ năm 2007, tạo cơ hội cho người lao động 
gắn kết với lợi ích chung của Công ty cũng như sự nỗ lực 
phấn đấu, cống hiến của từng các nhân cho sự phát triển 
chung của Công ty.
• Cùng phối hợp với tổ chức Công đoàn để tổ chức 
cho CB-CNV cùng gia đình đi tham quan nghĩ mát, vui 
chơi giải trí hàng năm. Tổ chức hội thao, văn nghệ trong 
các dịp lễ tết và các ngày kỹ niệm đạc biệt của Công ty.
• Cùng với Tổ chức Công đoàn giải quyết các chế 
độ, chính sách nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao 
động và hài hòa với lợi ích chung của Công ty.

II.3 TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN:
Trong năm 2013 công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu 
tư để gia tăng năng lực sản xuất, tập trung cho ngành 
hàng chủ lực.
Giá trị đầu tư đã ký kết trong năm 2013 là 84,4 tỷ đồng 
trong đó công ty xây dựng một nhà máy mới tại Tiên Sơn 
Bắc Ninh nhằm sản xuất cung cấp hàng cho các khách 
hàng phía bắc. đẩy nhanh thời hạn đáp ứng nhu cầu của 
khách hàng và giảm chi phí vận chuyển, dự kiến đến cuối 
quý 2/2013 nhà máy sẽ chính thức vận hành. Để bổ sung 
nguồn vốn cho mục đích đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất 
công ty có phương án thanh lý các khoản mục đầu tư 
tài chính, bất động sản vào thời điểm thích hợp để tập 
trung vốn cho ngành hàng chính. Đồng thời công ty đã 
xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 
lên 143 tỷ 750 triệu và đã được UBCK Nhà nước cấp giấy 
chứng nhận ngày 31/12/2013 dự kiến đến hết quý 1/2014 
sẽ hoàn thành việc phát hành tăng vốn này.
 - Các công ty con, công ty liên kết: không có

a. Tình hình tài chính:

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 
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a. Cổ phần:  
- Tổng số 11.500.000 cổ phần

- Loại cổ phần đang lưu hành : cổ phần phổ thông

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 11.448.098 
cổ phần

- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo 
quy định của pháp luật : 51.902 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông: 
- Cổ đông lớn từ 5% trở lên : 03 (trong đó:  tổ chức : 
01, cá nhân : 02)

- Cổ đông nhỏ <5% : 743 (trong đó:  tổ chức : 22, cá 
nhân : 721)

- Cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; (trong đó:  tổ 
chức : 23, cá nhân : 723)

- Cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, (trong 
đó:  trong nước : 733, nước ngoài : 13)

- Cổ đông nhà nước và các cổ đông khác. 01

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: 
Trong năm công ty đã được UBCK Nhà nước cấp giấy 
chứng nhận ngày 31/12/2013 việc phát hành tăng vốn 
điều lệ lên 143.750.000. 000 đồng

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

e. Các chứng khoán khác:  Không có

II.5 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
Luoân Luoân Toát Hôn
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III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

 Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông tiền thân là 
một doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hóa và 
đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Công 
ty đã tiến hành xây dựng mục tiêu chiến lược dài hạn 
với số vốn hạn chế tập trung đầu tư cho ngành nghề 
chính. Xác định dòng hàng mục tiêu để tập trung đầu 
tư về nhân lực, vật lực với những bước đi ban đầu 
chậm hơn so với một số doanh nghiệp trong ngành, 
tuy nhiên phải đảm bảo sự tăng trưởng đều đặn. Trong 
những năm 2008, 2009, 2012 kinh tế thế giới và Việt 
Nam gặp nhiều khó khăn, các chính sách tài chính 
của nhà nước thay đổi ảnh hưởng đến tình hình hoạt 
động của doanh nghiệp. Tuy nhiên trong phạm vi trách 
nhiệm của mình được Hội Đồng Quản Trị và các Cổ 
Đông giao phó Ban điều hành đã cùng tập thể cán bộ 
công nhân viên tìm những giải pháp phù hợp với điều 
kiện thực tế để hoạt động sản xuất kinh doanh của 
Công ty tồn tại và phát triển.

 Về quy mô công ty và kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh :
- Giá trị tài sản đến 31/12/2013 đạt 594,2 tỷ đồng 
tăng gấp 3 lần so với thời điểm cổ phần hóa.
- Doanh thu năm 2013 đạt 1.044,4 tỷ tăng gấp 
2.9 lần so với năm đầu tiên cổ phần hóa.
- Lợi nhuận tăng trưởng hàng năm.
- Lao động bình quân tương đương 90% so với 
thời điểm cổ phần hóa 

 Thực hiện chủ trương của nhà nước chuyển 
đổi Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần. 
Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông là một trong 
những doanh nghiệp nhựa đầu tiên triển khai xác định 
giá trị và chuyển đổi loại hình hoạt động, kể từ khi bắt 
đầu hoạt động theo mô hình mới: Việc đầu tiên là xây 
dưng lại cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại lao động  và bộ 
máy điều hành gọn nhẹ và năng động. Thay đổi tư 
duy, cách nghi, cách làm, đặt trọng tâm đào tạo con 
người, xây dựng hình ảnh  công ty, chăm lo đời sống 
và đảm bảo cuộc sống cho người lao động, tạo môi 
trường làm việc tốt, thu hút những lao động, cán bộ 
quản lý giỏi, có kinh nghiệm về làm việc, đóng góp vào 
sự phát triển của công ty. Trong quản lý: Tổ chức phân 
cấp, phân quyền cho các đơn vị chức năng nhằm tạo 
sự chủ động, kịp thời và cóp trách nhiệm giải quyết 
công việc và đảm bảo tuân thủ hệ thống quản lý của 
công ty, phù hợp thực tế và mang lại sự hài lòng của 
khách hàng.

 Với mục tiêu tiến xa hơn  trong tương lai công 
ty đã và đang tập trung đầu tư về con người, máy móc 
thiết bị, xây dựng các hệ thống tiêu chuẩn theo tiêu 
chuẩn quốc tế làm hành trang để bước ra biển lớn 
hướng tới việc sản phẩm của Công Ty đáp ứng được 
các yêu cầu, tiêu chuẩn của các thị trường lớn ở nước 
ngoài. Công ty đang từng bước thay đổi tương xứng 
với thương hiệu và uy tín hơn 60 năm hoạt động của 
mình, tiếp tục mở rộng và hướng tới thị trường Nhật 
bản, Hàn Quốc , Mỹ, Các nước Châu Âu nhằm khẳng 
định năng lực của mình trong quá trình phát triển.

III.1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH:

III.2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ TỔNG TÀI SẢN:

III.3.  NHỮNG TIẾN BỘ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 
TRONG TƯƠNG LAI:
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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).
(không có)
- Chỉ số hiệu quả tài sản hoạt động : 0.34
- Chỉ số phải thu   : 9.10

b. Tình hình nợ phải trả:
 Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về 
các khoản nợ.
+ Chỉ số nợ phải trả   :10.74
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. (không có)

c. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến 
kiểm toán: không có

III.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
Luoân Luoân Toát Hôn
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Luoân Luoân Toát Hôn
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THÔNG ĐIỆP V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

V.1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2013
Luoân Luoân Toát Hôn
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Luoân Luoân Toát Hôn

Ông HỒ ĐỨC LAM
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, Bí thư Đảng ủy Công ty

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội nhựa Việt Nam

Ông LÊ LONG
Phó Chủ tịch HĐQT

Ông LÊ THANH PHƯƠNG
Thành viên HĐQT
Giám đốc Nhà máy Nhựa 1

Ông NGUYỄN ĐẮC HẢI
Thành viên HĐQT
Giám đốc Tài chính kiêm Kế 
toán trưởng

Bà NGUYỄN THỊ THU CÚC
Thành viên HĐQT
Giám đốc Hành chính nhân 
sự kiêm Chủ tịch công đoàn

Ông HỒ ĐỨC LAM - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, Bí thư Đảng ủy Công ty, Phó Chủ tịch kiêm 
Tổng thư ký Hiệp hội nhựa Việt Nam

- Ngày, tháng, năm sinh: 01/06/1962
- Nguyên quán: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMDN số 024332090 do CA Tp.HCM cấp ngày 09-11-2004
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh - Kỹ sư điện 
- Địa chỉ thường trú: M3, Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình , Tp.HCM
- Quá trình công tác:

* Từ 1981 -1984: Công nhân điện, Nhà máy Diêm Hòa Bình
* Từ 1985 - 12/2005: Công nhân điện XN Nguyên liệu giấy ,Trưởng phòng Kỹ thuật - 

Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đôn, Phó TGĐ Công ty cổ phần Nhựa
* Từ 1/2006 đến nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ 

phần Nhựa                 , Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội nhựa Việt Nam

Ông LÊ LONG - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Ngày, tháng, năm sinh: 27/09/1981 
- Nơi sinh: Hưng Yên 
- Quốc tịch: Việt Nam 
- CMND 012354418 Ngày cấp: 05/07/2012   Tại: Hà Nội 
- Địa chỉ thường trú: Phòng 202, nhà F1, Ngõ 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nộ
- Trình độ văn hóa: 12/12 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật, Cử nhân kinh tế
                               
- Quá trình công tác:

V.1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
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Ông LÊ THANH PHƯƠNG - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Nhà máy Nhựa 1

- Ngày, tháng, năm sinh: 24/01/1969
- Quê quán: An Giang
- Quốc tịch: Việt Nam      
- CMDN Số: 350852215, do CA. An Giang cấp ngày 24/11/1993
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá
- Địa chỉ thường trú: 11C Nguyễn Thức Đường, Phường An lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM
- Quá trình công tác:

* Từ 4/1994 - 2004: Cán bộ kỹ thuật, Công ty Nhựa 
* Từ 2005 - 2006: Phó Giám đốc trung tâm nghiên cứu chất dẻo, Công ty cổ phần Nhựa 

* Từ 1/2006 đến nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Nhựa 1 Công ty cổ phần 
Nhựa                        
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Số cổ phần nắm giữ : 19.887 cổ phần, trong đó: 
          Sở hữu cá nhân: 19.887 cổ phần
          Đại diện sở hữu:  0 cổ phần

Ông NGUYỄN ĐẮC HẢI - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc tài chính kiêm Kế toán 
trưởng

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1975
- Quê quán: Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMDN Số: 024745486, do CA T/P HCM cấp ngày 21/05/2007
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán 
- Địa chỉ thường trú: Số 36, đường số 15, Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, 
TP.HCM.
- Quá trình công tác :

* Từ 1996- 2/2004: Kế toán Tổng hợp , Công ty Dệt may Thành Công
* Từ 3/1004 – 12/2005: Tổ phó chuyên trách BQL dự án, Trưởng ban CNTT, Trưởng Ban 

Kiểm soát Công ty cổ phần Nhựa               , Phó phòng Tài chính kế toán, Trưởng phòng 
TCKT, Kế toán Trưởng Công ty cổ phần Nhựa

* Từ 1/2006 đến nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Tài chính kiêm Kế Toán Trưởng, Phó 
Tổng Giám Đốc  Công ty cổ phần Nhựa   

Bà NGUYỄN THỊ THU CÚC - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hành chính nhân 
sự kiêm Chủ tịch công đoàn

- Ngày, tháng, năm sinh: 14/08/1972
- Nguyên quán: Bắc Ninh 
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMDN Số: 022717469, do CA TP.HCM, cấp ngày: 23/03/2003
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư hoá
- Địa chỉ thường trú: 163/14/10,Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP HCM
- Quá trình công tác:

* Từ 4/1996 - 12/2005: Cán bộ kỹ thuật, Phó giám đốc, Giám đốc Nhà Máy Nhựa 6,  
Bí thư đoàn thanh niên  Công ty cổ phần Nhựa

* Từ 1/2006 đến nay: Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chất dẻo Công ty, Giám đốc 
Hành chánh nhân sự, Bí thư chi bộ, Đảng ủy viên, Chủ tịch Công Đoàn Công ty cổ phần 
Nhựa

- Chức vụ công tác hiện nay: 
Thành viên HĐQT kiêm giám đốc Hành chính Nhân sự Công ty cổ phần Nhựa                   , 
Ủy viên Ban chấp hành công đoàn Công Thương Việt Nam

Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 

• Tiểu ban nhân sự: 
 - Bà NguyễnThị Thu Cúc – trưởng ban 
 - Ông Hồ Viết Tuấn – thành viên 

• Tiểu ban lương thưởng: 
 - Ông Nguyễn Đắc Hải – trưởng ban 
 - Bà Lê Thị Ngọc Trâm – thành viên 

V.1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: V. QUẢN TRỊ CÔNG TY
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b. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

+ Các hoạt động chính của HĐQT:
- Thông qua các văn kiện đại hội cổ đông 2013 và 
chương trinh đại hội.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 vào ngày 
27/4/2013
- Triển khai các nội dung đã được cổ đông biều quyết tại 
Đại hội.
- Bổ nhiệm ông Lê Long làm thành viên HĐQT từ ngày 
02/10/2013 thay cho ông Ngô Viết Sơn xin thôi làm Thành 
viên HĐQT từ ngày 02/10/2013.  
- Tiến hành Đại hội cổ đông bất thường lấy ý kiến bằng văn 
bản về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng 
vốn điều lệ; Triển khai phương án theo nội dung đã được cổ 
đông biểu quyết thông qua. 

+ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
- Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các chỉ tiêu tài chính 
năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 
27/4/2013. 
- Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 
6 tháng đầu năm 2013 và kiểm điểm việc thực hiện các chỉ 
tiêu trong 6 tháng cuối năm 2013 theo nghị quyết Đại hội cổ 
đông 2013.  
- Triển khai các dự án đầu tư máy móc thiết bị nhằm 
tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh của công ty: Máy 
sản xuất màng 3 lớp, máy xử lý giả da, máy sản xuất túi 3 
biên, Máy in ống đồng 8 màu. Máy thổi 3 lớp, Dây chuyền 
thiết bị sản xuất nhãn bia,… 
- Triển khai dự án xây dựng Nhà máy Nhựa Tiên Sơn 
(Bắc Ninh), mở rộng Nhà máy Bao Bì số 1 (Củ Chi, Tp.HCM)… 
- Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu qua các 
phương tiện truyền thông, mở rộng thị trường xuất khẩu.  
- Thực hiện chương trình tiết kiệm chi phí đối với toàn 
bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 
- Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn hiệu quả; công tác 
thu chi, hạch toán kế toán theo đúng chuẩn mực quy định.
- Công tác tài chính và công bố thông tin minh bạch, 
đúng quy định.
- Công tác nhân sự, tiền lương và chính sách, chế độ 
đãi ngộ đối với người lao động đúng quy định của pháp luật.

+ Các cuộc họp HĐQT: 

HĐQT đã tiến hành tổng cộng 5 cuộc họp trong năm 2013:  

V.1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
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c. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản 
trị độc lập không điều hành: (Không có)

e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng 
quản trị:

+  Tiểu ban nhân sự: 
- Triển khai một số giải pháp về tổ chức, 
nhân sự và hành chính của công ty, tổng số lao 
động công ty. 
- Thực hiện công tác đào tạo nội bộ và bên 
ngoài nhằm củng cố và xây dựng bộ máy quản 
lý hiệu quả trong giai đoạn mới. 
- Đảm bảo định biên lao động để tăng năng 
suất và hợp lý hóa sản xuất.
- Củng cố hệ thống quản lý chuyên nghiệp 
theo chuẩn 5S. 
- Bám sát các chỉ tiêu được ĐHCĐ 2013 
giao trên cơ sở theo dõi tổng hợp các hoạt động 
thực tiễn hàng ngày để định hướng mọi hoạt 
động của công ty.
- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức một số đơn vị 
trong công ty để nâng cao tăng hiệu quả sản xuất 
kinh doanh theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu và 
kinh doanh nội địa. 

+ Tiểu ban lương thưởng: 
-  Đảm bảo mức lương thưởng cho người lao 
động theo đúng quy định của pháp luật. 
-  Xây dựng chính sách tiền lương cho hoạt động 
sản xuất  kinh doanh và bán hàng

V.1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
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V.2. BAN KIỂM SOÁT:

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

b. Hoạt động của Ban kiểm soát: 
 Trong năm 2013, Ban kiểm soát hầu hết 
tham gia các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị 
qua đó nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình 
hoạt động của công ty, đồng thời  tổ chức 2 
cuộc họp để đánh giá kết quả kinh doanh và 
tình hình tài chính năm 2012, và đánh giá kết 
quả kinh doanh và tình hình tài chính 6 tháng 
đầu năm 2013.

a. Lương, thưởng, thù lao, 
    các khoản lợi ích:
- Thù lao HĐQT: 
 336.000.000 đồng/năm
- Thu nhập ban Giám đốc:
 2.100.000.000 đồng/năm
- Thù lao BKS: 
 132.000.000 đồng/năm

V.3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT:

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội 
bộ: 
 Không có

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị 
Công ty:  
Công ty tuân thủ thực hiện các kế hoạch và chủ 
trương được ĐHĐ Cổ đông thông qua và tuân 
thủ đúng chế độ chính sách của nhà nước.
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần nhựa 
Rạng Đông

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng 
Đông được lập ngày 10 tháng 02 năm 2014, từ trang 06 đến trang 32, bao gồm Bảng 
cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo 
lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo 
tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý 
báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp 
Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài 
chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết 
để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do 
gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của 
cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt 
Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về 
đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm 
bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay 
không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng 
kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán 
được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót 
trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các 
rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc 
lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán 
phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu 
quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính 
thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế 
toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và 
thích hợp làm
cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.
 Ý kiến của kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh 
trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông tại ngày 31/12/2013, cũng như 
kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 
phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có 
liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 02 năm 2014
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