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Chöông trình Ñaïi hoäi 

Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2014 

Coâng ty CP Cao su Ñoàng Phuù 

 

Phần I: 8h00 – 8h30 

 

+ Tiếp đón cổ đông và Đại biểu 

 

Phần II: 8h30 – 9h00 – Khai mạc Đại Hội 

 

+ Chào cờ 

+ Tuyên bố lý do_ Giới thiệu Đại biểu tham dự 

+ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông 

+ Bầu Chủ tịch Đoàn và Thư ký Đại hội 

 

Phần III: 9h00 – 11h30 – Thảo luận và biểu quyết các nội dung : 

 

+ Thông qua nội dung đại hội và các tờ trình cần thảo luận, biểu 

quyết. 

+ Tờ trình số 1_Thông qua Báo cáo tài chính 2013 

+ Tờ trình số 2 : Thông qua  Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 

2013 và  Tờ trình số 5 : Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2014. 

+ Tờ trình số 3: Báo cáo của Ban kiểm soát 2013 và đề nghị chọn đơn 

vị kiểm toán cho năm tài chính 2014. 

+ Tờ trình số 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 

+ Tờ trình số 6 : Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013, 

kế hoạch 2014 

+ Tờ trình số 7: Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ năm 2014 

+ Tờ trình số 8 : V/v bổ sung chức năng kinh doanh của Công ty 

 

Nghỉ giải lao 

 

+ Thảo luận và giải đáp kiến nghị. 

 

+ Biểu quyết các Tờ trình đã thông qua. 

 

 

Phần IV: 11h30 – 12h00 

 

+ Phát biểu của Lãnh đạo Tỉnh Bình Phước 

+ Phát biểu của Lãnh đạo Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 

+ Thông qua Nghị quyết Đại Hội và biểu quyết. 

+ Bế mạc Đại Hội 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

───────────────── 
                                                          

                                                                                         ………………ngày……tháng……..năm 2014 

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ 
V.v tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên 

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú năm 2014 

──────────── 

 

Kính gửi:  Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. 

 

 

- Tên tổ chức/cá nhân:…………………………………………………………………… 

- Số CMND :………………………ngày cấp………………nơi cấp:…………………... 

- Đại chỉ:…………………………………………………………………………………. 

- Số điện thoại:……………………………… 

- Hiện đang sở hữu (tính đến ngày 28 tháng 3 năm 2014)……………..cổ phần của Công 

Ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.  

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên  - 

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú ngày 25 tháng 4 năm 2014. 

 

                                                                    Đơn vị (cá nhân) Đăng ký tham dự 

                                                                  Đại Hội Đồng Cổ Đông-2012  
                                                                 (ký, ghi rõ họ tên(đóng dấu nếu là Tổ chức) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 
1.Quý vị vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 25 tháng 4 năm 2012 (gặp cô Ánh – Điện 

thoại : 0651.3.819 786 hoặc Fax số: 0651.3.819 620; Email : phidieupham@yahoo.com). 

2. Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị vui lòng mang theo Giấy mời hoặc Giấy ủy quyền. 

3. Để Đại Hội được tiến hành theo điều lệ (> 65% cp có quyền biểu quyết), nếu nhà đầu tư 

không thể tham dự hoặc chưa có người đại diện, có thể ủy quyền cho : 

 

+ Ông ĐẶNG GIA ANH - Chủ tịch HĐQT 

 

Hoặc    + Ông HUỲNH MINH TÂM – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty :   

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

────────────────── 

                          

                                                                                                     …………ngày……tháng…….năm 2014 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 
V.v: tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại 

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014 

───────────── 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 

 

 

I.BÊN ỦY QUYỀN: 

- Tôi tên :………………………….là cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. 

- CMND số:……………….cấp ngày……tháng……năm…….., tại:………………….. 

- Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………. 

- Số điện thoại liên lạc:…………………………………………………………………. 

- Số lượng cổ phần sở hữu:……………cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng 28/3/2014. 

 

II.BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

- Họ và tên:………………………………..số điện thoại:………………………………. 

- CMND số:…………………cấp ngày……tháng…..năm…….., tại:………………….. 

- Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………… 

 

Bên Ủy quyền và bên được ủy quyền cam kết thực hiện đúng các điều khoản sau: 

Điều 1. Nội dung ủy quyền: 
Bên được ủy quyền sẽ được đại diện…………..cổ phần mà bên ủy quyền hiện đang 

sở hữu để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội Đồng cổ đông thường 

niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, vào ngày 25 tháng 4 năm 2014. 

 

Điều 2. Trách nhiệm: 

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này, và không có bất kỳ ý 

kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại Điều 1. 

Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy 

ủy quyền này, và không ủy quyền cho người khác. 

 

Điều 3. Thời hạn : 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2014. 

 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN BÊN ỦY QUYỀN 

 

  



BAÙO CAÙO TOÅNG KEÁT 

HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH NAÊM 2013, 

HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 

VAØ KEÁ HOAÏCH NAÊM 2014 

------------------------    

 

Kính thöa :   

Caùc quyù vò ñaïi bieåu cổ đông  vaø khaùch quyù 

        

 Năm 2013 với nhiều khó khăn thách thức đối với kinh tế của cả nước 

nói chung và cũng không loại trừ Ngành cao su Việt Nam đã qua đi . Hoâm 

nay , chuùng ta  cuøng nhau toång keát     t ñoäng    n xuaát  – kinh doanh cuûa 

naêm 2013 – Moät naêm noã löïc phaán ñaáu cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò , Ban Toång 

Giaùm ñoác Coâng ty, cuøng vôùi caùn boä coâng nhaân toaøn Coâng ty; ñoàng thôøi xaây 

döïng nhöõng keá hoaïch vaø giaûi phaùp tích cöïc nhaát nhaèm thöïc hieän thaéng lôïi 

keá hoaïch saûn xuaát – kinh doanh naêm 2014 vôùi phöông chaâm ñaûm baûo söï 

phaùt trieån beàn vöõng vaø oån ñònh cuûa coâng ty,  ñaûm baûo lôïi ích cuûa coå ñoâng 

vaø ổn định ñôøi soáng caùn boä – coâng nhaân, trong tình caûnh neàn kinh teá theá 

giôùi cũng như trong nước vaãn coøn tieàm aån nhöõng baát oån vaø ruûi ro khoù löôøng.  

 

 

Kính thöa Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng! 

 

Thay maët Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, toâi xin baùo caùo caùc keát quaû maø Coâng ty 

cao su coå phaàn Ñoàng Phuù ñaõ phaán ñaáu ñaït ñöôïc trong naêm 2013.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHAÀN I 
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TOÅNG KEÁT COÂNG TAÙC  SAÛN XUAÁT – KINH DOANH 

VAØ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY NAÊM 2013 

----------------------------   

I. ÑAÙNH GIAÙ TÌNH HÌNH: 

Năm 2013, cùng với những nền tảng thắng lợi trong hoạt động SX-KD 

năm 2012 chúng ta có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có nhiều khó khăn thách 

thức:  

* Thứ nhất: Kinh tế toàn cầu vẫn còn chìm sâu trong khủng hoảng, sự 

đình trệ sản xuất của các ngành công nghiệp có sử dụng nguyên liệu cao su 

thiên nhiên làm cho giá bán liên tục giảm mạnh so với năm 2012. Giá cả thị 

trường tiêu dùng có ổn định nhưng vẫn ở mức cao làm ảnh hưởng nhiều đến 

đời sống của người lao động và giá thành sản phẩm. 

Tình hình thời tiết năm 2013 vẫn có nhiều bất lợi cho công tác thu hoạch 

mủ, bệnh phấn trắng trên vườn cây từ trung bình đến nặng , mưa phân bố 

không đều , có nhiều ngày mất mủ . 

* Thứ hai: Việc thực hiện kế hoạch phát triển tại các dự án của Công ty 

gặp nhiều trở ngại, như:  

- Triển khai phát triển mở rộng tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - 

Đắk Nông chưa có tiến triển thuận lợi. 

- Việc tiếp nhận đất tại Dự án Đồng Phú Senoul, Vương quốc 

Campuchia không tiến hành được.  

Những trở ngại trên có ảnh hưởng đến kế hoạch tổng thể của Công ty.  

Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết gắn bó, tinh thần trách nhiệm với 

công việc, tính năng động, sáng tạo cố gắng phấn đấu khắc phục khó khăn của 

CB-CNLĐ. Hơn nữa, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời và hiệu quả 

của Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, các cấp chính quyền 

địa phương; trong năm qua Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã thực hiện 

thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra. 

II . CAÙC KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH CHÍNH naêm 

2013  : 

1.Kết quả sản xuất kinh doanh chính : 

- Dieän tích vöôøn caây kinh doanh :   7.502,74 ha 

- Saûn löôïng khai thaùc  : 16.323 taán = 108,24 % keá hoaïch. 

- Naêng suaát ñaït 2,25 taán / ha, naêm thöù 5 lieân tục laø coâng ty coù naêng 

suaát cao  nhaát trong Taäp ñoaøn CN cao su Vieät Nam. 

- Saûn löôïng tieâu thuï:      19.107 taán  
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- Troàng  taùi canh :          362,08  ha 

- Doanh thu :     + Keá hoaïch naêm 2013     :  1.532        tyû ñoàng 

                         + Thöïc hieän naêm 2013   :   1.167,583 tyû ñoàng 

                 Doanh thu naêm 2013 ñaït 76,21 % keá hoaïch ( kế hoạch chưa 

điều chỉnh) 

- Giá bán bình quân                 : 52,919 triệu đ/ tấn 

- Giá thành bình quân              : 37,589 triệu đ/tấn 

Mặc dù các chi phí nguyên vật liệu đầu vào đều tăng, nhưng Công ty 

kieåm soaùt chaët cheõ chi phí saûn xuaát, động viên người lao động tăng năng 

suất, sản lượng; Vì vậy, năm 2013 Công ty CP cao su Đồng Phú có năng suất 

cao nhất và chi phí giá thành sản xuất thấp nhất trong Ngành cao su Việt Nam 

- Lôïi nhuaän tröôùc thueá:   + Keá hoaïch naêm đ 2013     :   320 tyû ñoàng 

                                       + Thöïc hieän naêm 2013    :    398,37 tyû ñoàng 

                Lôïi nhuaän tröôùc thueá naêm 2013 ñaït   124,5 % keá hoaïch  

( So với kế hoạch chưa được quý cổ đông điều chỉnh thì lợi nhuận trước thuế 

năm 2013 chỉ đạt 77,35 % )đ  

- Thu nhaäp bình quaân ñaït treân  7.200.000 ñ/ ngöôøi / thaùng (đ chỉ đạt 
87,8% so với năm 2012, giảm 1.000.000 đ/ người / tháng ) 

 

Nhìn chung, do chòu aûnh höôûng cuûa suy thoaùi kinh teá theá giôùi neân naêm 

2013 cuõng laø moät naêm khoù khaên cuûa kinh teá Vieät Nam noùi chung vaø Coâng 

ty noùi rieâng. Giaù caû cao su treân thò tröôøng theá giôùi giaûm saâu ( từ 63 triệu đ/ 

tấn / năm 2012 xuống còn gần 53 triệu đ/ tấn/ năm 2013 ), aûnh höôûng ñeán 

doanh thu Coâng ty phải trình xin ý kiến cổ đông để giảm kế hoạch doanh thu 

và lợi nhuận, maëc duø saûn löôïng coù vöôït keá hoaïch. Buø laïi, nhôø taêng saûn 

löôïng, kieåm soaùt chaët cheõ chi phí saûn xuaát, haï giaù thaønh saûn phaåm, neân 

toång lôïi nhuaän tröôùc thueá cuûa Coâng ty vöôït treân 24% keá hoaïch đ ñược điều 

chỉnh và chỉ giảm 22,65% so với kế hoạch từ đầu năm.  

( Quyù vò coå ñoâng vaø ñaïi bieåu  xem chi tieát trong Baùo caùo taøi chính 

rieâng naêm 2013 ñöôïc ñính keøm) 

2. Công tác trồng mới tái canh và chăm sóc: 

Diện tích tái canh năm 2013 tại Công ty là 362,08 ha. Với tỷ lệ sống 

100% trong đó tỷ lệ cây 4 tầng lá trở lên chiếm 97% . 

Diện tích chăm sóc KTCB năm 2013 là 1.800,49 ha được chú trọng, 

công tác chăm sóc, bón phân, bảo vệ thực vật thực hiện đúng quy trình, 100% 

diện tích KTCB được trồng thảm phủ họ đậu (Kudzu). Trong năm 2013 Công 

ty triển khai phương pháp ép xanh cho vườn cây KTCB, xây dựng hệ thống 

chống xói mòn, đào hố tích mùn… phấn đấu đưa vườn cây vào khai thác sớm. 
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Trong năm 2013 bệnh Corynespora cơ bản đã được khống chế, vườn cây 

đã được phục hồi. 

 3. Về đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư vào các Công ty con, Công ty 

liên kết: 

Vốn đầu tư năm 2013 thực hiện được hơn 206,01 tỷ đồng, chủ yếu góp 

vốn đầu tư các dự án phát triển mở rộng Công ty ( 139,387 tỷ đồng ) và 

những công trình phục vụ sản xuất. Trong đầu tư xây dựng cơ bản lãnh đạo 

Công ty luôn có sự bàn bạc và nghiên cứu đảm bảo đầu tư có trọng điểm để 

đưa vào sử dụng có hiệu quả, đúng trình tự xây dựng cơ bản và pháp luật, 

không có tình trạng đầu tư lãng phí . 

4. Về Công tác chế biến: 

Xí nghiệp chế biến Thuận Phú và Nhà máy chế biến Tân Lập vẫn duy trì 

tốt kế hoạch chế biến của Công ty. Tổng sản lượng thành phẩm chế biến trong 

năm đạt 19.641,66 tấn. Trong năm đã gia công chế biến cho Công ty TNHH 

MTV Cao su Bình Phước hơn  2.500 tấn. Các Nông trường - Xí nghiệp - Nhà 

máy kết hợp với phòng Kỹ thuật Công ty, tăng cường kiểm tra nguyên liệu 

đầu vào, sản phẩm sản xuất ra đều đạt tiêu chuẩn ổn định, thỏa mãn các yêu 

cầu khắt khe của khách hàng, cùng với cơ cấu sản phẩm hợp lý Công ty Cổ 

phần Cao su Đồng Phú sẽ giải quyết tốt công tác tiêu thụ sản phẩm trong 

những năm kế tiếp. 

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ môi trường luôn được Công ty chú trọng. 

Các công trình xử lý khí thải, chất thải rắn đã hoàn chỉnh, XNCB Thuận Phú 

đã được Sở Tài nguyên và môi trường cấp giấy chứng nhận hoàn thành các 

công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. Nhà máy chế biến Tân Lập đã hoàn 

thành hồ sơ và tiến hành xin cấp giấy xác nhận ĐTM theo 

QCVN39:2011/BTNMT. 

5. Về Tổ chức - LĐTL:  

Công tác tổ chức lao động, quản lý quỹ lương của các đơn vị trực thuộc 

được chú trọng. Việc giao số cây/ phần cạo vượt định mức được Công ty chấn 

chỉnh kịp thời, các đơn vị kịp thời được điều chỉnh kế hoạch sản lượng, trả hết 

đơn giá tiền lương giao khoán, kịp thời chi trả tiền lương, tiền thưởng,  tổ 

chức tốt bữa ăn giữa ca cho công nhân, duy trì tốt công tác vệ sinh an toàn lao 

động ... Những cố gắng trên đây của chúng ta đã góp phần tạo ra những kết 

quả đáng ghi nhận, đó là: 

- Thu nhập bình quân của công nhân đạt 7.200.000 đ/tháng/người; giảm 

1.000.000 đ/tháng/người so với năm 2012(năm 2012 đạt 8.200.000đ/ tháng).  
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  Việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai các khoản chi phí khoán, 

tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách làm cho người lao động tin 

tưởng và có trách nhiệm trong lao động. 

Tuy vậy, bước vào đầu năm 2014, do giá bán cao su liên tục sụt giảm 

dẫn đến đơn giá tiền lương trả cho người lao động giảm; thêm sự cạnh tranh 

lao động từ những khu công nghiệp trong khu vực, làm cho công tác quản lý 

lao động có nhiều vấn đề đặt ra : 

- Số lượng tay dao xin nghỉ việc nhiều  

- Nhiều Nông trường không tuyển đủ lao động thay thế theo kế hoạch .  

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị các Quý cổ đông xem xét và 

quyết định tăng tỷ lệ trích nguồn quỹ phúc lợi ( năm 2013 : trích 20% so với 

kế hoạch ĐHĐCổ đông là 15% và năm 2014 trích töø 20-25% LNST) , nhằm 

bổ sung thêm khoảng 27 tỷ cho Quỹ tiền lương năm 2014 không sụt giảm quá 

nhiều so với năm 2013, để đảm bảo ổn định sản xuất của công ty . 

(Tỷ lệ xin trích Quỹ khen thưởng phúc lợi trong tờ trình Phương án phân 

phối lợi nhuận 2013 và kế hoạch năm 2014) 

6. Veà caùc maët coâng taùc khaùc: 

Công tác bảo vệ sản phẩm và an ninh trật tự trên địa bàn: Lực lượng bảo 

vệ Công ty hiện có 218 người đã được kiện toàn và củng cố, cùng với việc 

tăng cường mối quan hệ với các cấp chính quyền địa phương, nâng cao vai trò 

hoạt động của Ban chỉ huy thống nhất về cơ bản đã lập lại được trật tự trên 

địa bàn.  

Năm 2013, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo kịp thời, kiên quyết giữ 

vững trật tự tại các điểm nóng về an ninh trật tự. Tình trạng trộm cắp mủ giảm 

đáng kể, góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2013. 

 

 

PHAÀN II 

CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 

 

I./ Hoäi ñoàng quaûn trò coâng ty goàm 5 thaønh vieân : 2 thành viên tham gia 

điều hành và 3 thaønh vieân khoâng ñieàu haønh ( trong đó có 2 thành viên độc 

lập ). Do coâng ty coù nhieàu döï aùn phaùt trieån môû roäng caû trong vaø ngoaøi nöôùc 

daãn ñeán khoái löôïng coâng vieäc khaù nhieàu , gaây nhieàu aùp löïc ; tuy nhieân caùc 

thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò coâng ty ñaõ hoaøn thaønh toát chöùc traùch maø Ñaïi 
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hoäi ñoàng coå ñoâng giao , quaûn lyù vaø chæ ñaïo caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh 

doanh cuûa coâng ty ñaït hieäu quaû cao ñaùp öùng ñöôïc söï kyø voïng cuûa coå ñoâng . 

Caùc quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò ñöôïc hieän thöïc hoùa baèng keát quaû saûn 

xuaát kinh doanh naêm 2013 nhö phaàn ñaùnh giaù ôû treân .  

II./ Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của 

Hội đồng quản trị; 

Trong naêm 2013, HÑQT ñaõ tieán haønh trieäu taäp hoïp 05 laàn .Caùc cuoäc 

hoïp Hoäi ñoàng quaûn trò ñeàu ñaûm baûo ñuùng thuû tuïc theo quy ñònh cuûa luaät 

doanh nghieäp vaø ñieàu leä coâng ty. Caùc vaán ñeà chæ ñaïo vaø  quaûn lyù hoaït ñoäng 

saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty ñeàu ñöôïc caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò 

baøn baïc coâng khai vaø bieåu quyeát  . 

Caùc quyeát ñònh cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò  trong naêm 2013 goàm : 

1. Pheâ duyeät vaø boå nhieäm caùc chöùc danh thay ñoåi trong boä maùy quaûn 

lyù thuoäc thaåm quyeàn taïi caùc ñôn vò tröïc thuoäc trong coâng ty và các công ty 

con. 

2. Cöû ngöôøi ñaïi dieän phaàn voán taïi caùc coâng ty con , coâng ty lieân keát ... 

3. Ban haønh quy cheá quản trị tài chính, quy chế traû löông , thöôûng naêm 

2013. 

4.Thoâng qua Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh Quyù 

I,II,III,IV naêm 2013. 

5. Trieån khai keá hoaïch mua coå phieáu quyõ. 

6. Kieåm tra , ñaùnh giaù  vaø boå sung kòp thôøi keá hoaïch voán ñaàu tö theo 

tieán ñoä thöïc hieän caùc döï aùn cuûa coâng ty . 

7.Thoâng qua keá hoaïch chi traû coå töùc coøn laïi cuûa naêm 2012 vaø  ñôït 1 

naêm 2013 laø 15% baèng tieàn maët. 

8. Thông qua tờ trình xin Cổ đông biểu quyết bằng văn bản điều chỉnh kế 

hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2013. 

9.Thoâng qua Baùo caùo Toång keát hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh  naêm 

2013 vaø Döï thaûo keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2014 ñeå trình Ñaïi hoäi 

ñoàng coå ñoâng . 

10. Thoâng qua caùc tôø trình vaø baùo caùo khaùc ñeå trình Ñaïi hoäi ñoàng coå 

ñoâng. 

 

III./ Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành : 

Haøng quyù , Hoäi ñoàng quaûn trò coâng ty ñeàu tieán haønh thoâng qua baùo caùo 

keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø baøn keá hoaïch quyù sau do Toång 

giaùm ñoác trình baøy . Caùc döï aùn phaùt trieån môû roäng coâng ty ñeàu ñöôïc Hoäi 

ñoàng quaûn trò hoïp baøn daân chuû coâng khai vaø coù traùch nhieäm cao . Haøng quyù 

ñeàu coù thoâng qua kieåm tra tieán ñoä thöïc hieän vaø baøn caùc giaûi phaùp xöû lyù caùc 

tình huoáng phaùt sinh do ban Toång giaùm ñoác trình . 
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Hoaït ñoäng giaùm saùt ñöôïc tieán haønh chaët cheõ theo ñuùng quy ñònh cuûa 

Phaùp luaät vaø ñieàu leä coâng ty . 

IV./Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý : 

Hoäi ñoàng quaûn trò coâng ty thöïc hieän vieäc kieåm tra, giaùm saùt caùc caùn boä 

quaûn lyù cuûa Cty thoâng qua keát quaû hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao vaø ñaùnh 

giaù phaân loaïi cuoái naêm. 

Vieäc boå nhieäm , mieãn nhieäm caùc chöùc danh caùn boä quaûn lyù cuûa coâng ty 

theo ñuùng trình töï vaø ñuùng quy ñònh cuûa Ñieàu leä . 

 

 

PHAÀN III 

NHIEÄM VUÏ KEÁ HOAÏCH NAÊM 2014 

 

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2013. Để ổn định sản 

xuất, duy trì tốc độ thực hiện các dự án phát triển mở rộng Công ty, đảm bảo 

việc làm và thu nhập cho người lao động. CB.CN-LĐ Công ty Cổ phần Cao 

su Đồng Phú phấn đấu hoàn thành những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể sau: 

- Tổ chức chăm sóc và khai thác 7.321,78 ha vườn cây kinh doanh, phấn 

đấu đạt sản lượng 15.150 tấn, năng suất vườn cây đạt  2,07 tấn/ ha. 

- Phấn đấu thu mua sản lượng cao su tiểu điền trên địa bàn đạt 4.000 tấn 

và xây dựng được uy tín của Công ty đối với các hộ tiểu điền.   

- Chăm sóc đúng quy trình 1.867,07 ha diện tích KTCB, đảm bảo giữ 

được mật độ và tăng trưởng tốt và đưa vào khai thác đúng kế hoạch. 

- Tái canh 457,12 ha đảm bảo tỷ lệ sống 100%, trong đó có 100% cây 4 

tầng lá trở lên. 

- Tiến hành khảo sát và xây dựng các nhà máy chế biến mủ RSS tại 

Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông, Công ty CP Cao su Đồng Phú –

Kratie và Nông trường Cao su Tân Hưng. 

- Phấn đấu thu nhập bình quân đạt trên 6.500.000 đ/người/tháng . 

- Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ 100 căn nhà ở cho CB – CNLĐ, 

dự kiến 3 tỷ đồng. 

- Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để giúp đỡ các Công ty con và Công 

ty liên kết hoàn thành thắng lợi các kế hoạch phát triển, nhằm tận dụng nội 

lực để xây dựng Công ty phát triển mở rộng và bền vững, phù hợp với kế 

hoạch xây dựng Tập đoàn Cao su trong tương lai.  
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- Caùc chæ tieâu taøi chính cô baûn cho naêm 2014 nhö sau : 

+ Diện tích VC kinh doanh :  7.321,78 ha 

 Sản lượng :      15.150 tấn 

 Năng suất bình quân :  2,07 tấn/ha. 

+ Giá bán bình quân :         45 triệu đồng/tấn. 

   Giá thành  bình quân :    36,9 triệu đồng/tấn ( không kể mủ thu 

mua) 

+ Tổng lợi nhuận trước thuế :    249 tỷ đồng . 

+ Tổng vốn đầu tư  XDCB & đầu tư tài chính :   437,9 tỷ đồng 

  Trong đó :   _ Đầu tư tại Công ty :    143,9 tỷ đồng 

     _ Đầu tư các dự án :       288,9 tỷ đồng 

        + Phaân phoái lôïi nhuaän : 

Tổng lợi nhuận trước thuế :            249.000.000.000 đ 

 Sau khi nộp thuế thu nhập DN theo quy định 

 Lợi nhuận còn lại được phân phối: 

    Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20 - 25%. 

    Quỹ đầu tư phát triển 10%  

    Chia cổ tức 30% /mệnh giá 

    Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau. 

- Căn cứ tình hình tài chính của Công ty và giá cổ phiếu trên thị trường 

chứng khoán, tiếp tục giao cho HĐQT triển khai thực hiện việc mua cổ phiếu 

quỹ trong năm 2014 ( số lượng : 2.000.000 CP ) 

 

Kính chuùc caùc quyù vò cổ đông, khaùch quyù vaø toaøn theå CB.CNV 

nhieàu söùc khoûe, an khang vaø thònh vöôïng. 

                                                                     

 T/M HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ  

                                                                                      CHUÛ TÒCH 
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TAÄP ÑOAØN CN CAO SU VIEÄT NAM 

COÂNG TY CP CAO SU ÑOÀNG PHUÙ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp - Töï do – Haïnh phuùc 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Bình Phöôùc, ngaøy      thaùng  04  naêm  2014 

 

TÔØ TRÌNH Soá 1 

V/v bieåu quyeát thoâng qua Baùo caùo taøi chính ñaõ kieåm toaùn naêm 2013 

Căn cứ Điều lệ Công ty 

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2013 đã kiểm toán và đã được 

gửi đến các cổ đông  

Hội đồng quản trị  Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua  báo cáo tài chính riêng năm 2013 đã kiểm toán với các số liệu cơ 

bản  như sau: 

1.Tổng tài sản đến 31/12/2013 :  2.516.942.084.777 đ, bao gồm: 

+ Tài sản ngắn hạn :                    1.203.073.884.486 đ 

+ Tài sản dài hạn   :                     1.313.868.200.291đ 

2.Tổng nguồn vốn đến 31/12/2013 :  2.516.942.084.777   đ, bao 

gồm: 

+ Nợ phải trả :                                            266.400.296.689 đ 

+ Vốn chủ sở hữu :                                  2.250.541.788.088 đ 

3.Kết quả kinh doanh năm 2013 : 

+ Tổng doanh thu :                           1.167.583.108.654 đ,  

bao gồm : 

    _Doanh thu bán hàng & dịch vụ:    1.086.381.243.785 đ 

    _Doanh thu hoạt động tài chính :        69.908.138.734 đ 

    _Doanh thu hoạt động khác :              11.293.726.135 đ 

+ Tổng lợi nhuận trước thuế :               398.373.581.354 đ 

+ Thuế Thu nhập doanh nghiệp:             36.817.559.955 đ 

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN    :            361.556.021.399 đ 

 Kính trình. 

                                                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                           CHỦ TỊCH  

 

 

Nôi nhaän : 

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

thường niên năm 2013 



 1 

TAÄP ÑOAØN CN CAO SU VIEÄT NAM 

COÂNG TY CP CAO SU ÑOÀNG PHUÙ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

Ñoäc laäp - Töï do – Haïnh phuùc 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Bình Phöôùc, ngaøy     thaùng 04  naêm  2014 

 

TÔØ TRÌNH Soá 2 

V/v bieåu quyeát thoâng qua Baùo caùo của Hội đồng quản trị naêm 2013 

Căn cứ Điều lệ Công ty 

Căn cứ Báo cáo của HĐQT năm 2013 đã được gửi đến các cổ đông  

Hội đồng quản trị  Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua  

Báo cáo của HĐQT năm 2013 với các nội dung cơ bản  như sau: 

I.Phần 1 :  Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2013 

Theo đó năm 2013 là năm Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn để 

đạt được nhiều kết quả khả quan, nhất là về kết quả sản xuất kinh doanh. 

+ Saûn löôïng muû tieâu thuï: 19.107 taán 

+ Toång doanh thu saûn xuaát kinh doanh   1.168 tyû  ñoàng 

+ Giaù thaønh tieâu thuï bình quaân : 37.589.000 ñ/taán 

+ Giaù baùn bình quaân: 52.919.000 ñ/taán  

+ Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá  ñaït : 398,37 tyû ñoàng, vượt 24,5% 

so vôùi keá hoaïch. 

+ Toång lôïi nhuaän sau thueá  ñaït :  361,556 tyû ñoàng  

 

II.Phần 2 :  Các hoạt động của Hội đồng quản trị 

HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy chế; thực 

thi các quyền hạn, chức trách theo thẩm quyền; hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

mà Đại hội đồng cổ đông giao phó. 

 

 Kính trình. 

                                                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                           CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Nôi nhaän : 

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

thường niên năm 2013 
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 

     CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ 

_________________________ 

 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                 _________________________ 

 
           Bình Phước, ngày   25 tháng  04    năm 2014 

 

TỜ TRÌNH SỐ 4 

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013 
 

 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Đồng 

Phú. 

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty đã được 

kiểm toán bởi Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA).  

- Căn cứ vào công văn số 234/CT-TTHT của Cục thuế Bình Phước ngày 

04 tháng 3 năm 2008 về việc miễn giảm thuế Thu nhập Doanh nghiệp khi 

chuyển sang cổ phần hoá. 

 

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Cao Su Đồng Phú kính trình Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phương án phân phối lợi nhuận năm 

2013 như sau: 
 

 1, Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2013:  398.373.581.354 đ 

          2. Tổng lợi nhuận tính thuế thu nhập doanh nghiệp 395.812.116.605 đ 

 3. Thuế thu nhập doanh nghiệp:     63.441.489.747 đ 

    Thuế TNDN hoạt động SXKD được ưu đãi thuế suất 15%: 

   355.115.394.041 đ   x   15%   =             53.267.309.106 đ 

    Thuế TNDN hoạt động khác thuế suất 25%: 

    40.696.722.564 đ   x   25%   =     10.174.180.641 đ 

                 

           4. Lợi nhuận còn lại sau thuế:             332.370.626.858 đ 

           Trích 20% quỹ khen thưởng phúc lợi:    66.474.125.372 đ 

  Chi ứng cổ tức đợt 1 ( 15% ): Tổng CP:  42,124 tỷ:      63.187.185.000  đ      

  Dự kiến chi cổ tức đợt 2 ( 25% ): Tổng CP:  42,124 tỷ       105.311.197.500 đ 

( Tổng chi cổ tức cho năm 2013 là 40% trên mệnh giá cổ phần ) 

       Trích 10% Quỹ Đầu tư phát triển:               33.237.062.686 đ 
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* Tổng hợp bổ sung quỹ Đầu tư phát triển : 

   Thuế TNDN được giảm 50% là (53.267.309.106 : 2 ) = 26.633.654.553 đ  

   để lại bổ sung vốn đầu tư và phát triển và phần bổ sung vốn theo quy định: 

33.237.062.686 đ + 26.633.654.553 đ  =  59.870.717.239 đ  

      * Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :        64.161.056.250 đ. 

 

 Trân trọng kính trình. 

 

                                                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                           CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nôi nhaän : 

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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TÔØ TRÌNH Soá 5 

V/v thoâng qua keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh  naêm 2014 

Vaø Keá hoaïch phaân phoái lôïi nhuaän 2014 

Căn cứ Điều lệ Công ty 

Căn cứ kế hoạch tổng hợp năm 2014 đã được gửi đến các cổ đông  

Hội đồng quản trị  Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua  keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh  naêm 2014 vaø keá hoaïch phaân phoái lôïi 

nhuaän 2014  với các nội dung cơ bản  như sau: 

I. Keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh  naêm 2014 

Goàm caùc chæ tieâu chính : 

+ Diện tích VC kinh doanh :  7.322 ha 

 Sản lượng khai thác:      15.150 tấn 

 Năng suất bình quân :   2,07 tấn/ha. 

+ Sản lượng chế biến :       19.000 tấn  ( trong đó thu mua 4.000 tấn) 

+ Giá bán bình quân :         45 triệu đồng/tấn. 

   Giá thành  bình quân :    36,9 triệu đồng/tấn ( không kể mủ thu mua) 

+ Tổng lợi nhuận trước thuế :    249 tỷ đồng . 

+ Tổng vốn đầu tư  XDCB & đầu tư tài chính :   437,9 tỷ đồng 

  Trong đó :   _ Đầu tư tại Công ty :    149,0 tỷ đồng 

    _ Đầu tư các dự án :       288,9 tỷ đồng 

II. Keá hoaïch phaân phoái lôïi nhuaän 2014 

Tổng lợi nhuận trước thuế       249 tỷ đồng, sau khi nộp thuế thu nhập 

DN theo quy định 

Lợi nhuận còn lại được phân phối: 

    + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 20-25%. 

    + Quỹ đầu tư phát triển 10%  

    + Chia cổ tức 30% /mệnh giá 

 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau. 

                 Kính trình. 

                                                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                           CHỦ TỊCH  

Nôi nhaän : 
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- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

thường niên năm 2014 



 

TỜ TRÌNH SỐ 6 

BAÙO CAÙO THUØ LAO HÑQT VAØ BKS naêm 2013 

KEÁ HOAÏCH THUØ LAO HÑQT VAØ BKS naêm 2014 

-------------------- 

                Kính thöa : Caùc quyù coå ñoâng coâng ty . 

 

Caên cöù Ñieàu leä Coâng ty . 

Caên cöù möùc chi thuø lao traû cho caùc thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò 

vaø Ban kieåm soaùt naêm 2013 ñaõ ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thoâng qua ngaøy 

25 thaùng 04 naêm 2013, HÑQT xin ñöôïc baùo caùo nhö sau : 

  

1/ Keát quaû thöïc hieän naêm 2013 : 

a/ Keá hoaïch ñöôïc Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng pheâ duyeät : 

+ Löông, thöôûng cuûa Chuû tòch HÑQT chuyeân traùch : traû töông 

ñöông vôùi löông, thöôûng cuûa Toång Giaùm ñoác ñieàu haønh. 

+ Tổng phụ cấp của HĐQT và Ban Kiểm soát :     768.000.000 ñoàng ñ 

 

b/ Thöïc hieän trong naêm 2013 :  

+ Löông, thöôûng cuûa Chuû tòch HÑQT chuyeân traùch :  657.098.431 

đồng. 

+  Tổng phụ cấp đã trả :  

 _Các thành viên HĐQT :      480.000.000 đồng 

 _ Ban Kiểm soát :                 288.000.000 đồng 

           Cộng :      768.000.000 đồng  ( bằng 100% KH) 

 

2/ Keá hoaïch chi trả tiền lương, thuø lao HÑQT vaø BKS naêm 

2014 : 

 

Do tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng GĐ bị 

khống chế mức chi theo quy dịnh của Nhà nước (tối đa như Chủ tịch HĐQT là 32 

triệu đồng/tháng), để bảo đảm thu nhập, đề nghị chi bổ sung thù lao và phụ cấp 

theo biểu dưới đây.  

Tổng mức chi đề nghị là  1.212.000.000 đ/năm nhằm bảo đảm mức thu 

nhập không quá thấp so với các doanh nghiệp khác cùng ngành nghề. 

                                                                    

      T/M HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ                                                                       

                                                                               Chủ tịch  
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TÔØ TRÌNH Soá 7 

V/v Dự kiến mua cổ phiếu quỹ  naêm 2014 

Căn cứ Điều lệ Công ty 

Căn cứ năng lực tài chính của Công ty 

Trên cơ sở xem xét và dự báo tình hình thị trường chứng khoán năm 

2014 và nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông  

Năm 2013, Đại hội đồng cổ đông cũng đã chấp thuận chủ trương cho 

mua cổ phiếu quỹ, Công ty có triển khai và đã mua như sau : 

+ Khối lượng cổ phiếu quỹ đã mua :   875.210 CP 

+ Giá mua bình quân :     45.890 đ/CP  

        Hội đồng quản trị  Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua  chủ trương về việc mua 2.000.000 (hai triệu) cổ phiếu quỹ trong năm 

2014, giao cho Hội đồng quản trị quyeát ñònh soá löôïng, phöông thöùc vaø 

thôøi ñieåm thöïc hieän thích hôïp theo thaåm quyeàn. 

 

Kính trình. 

                                                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                           CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

Nôi nhaän : 

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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TÔØ TRÌNH Soá 8 

V/v Bổ sung chức năng kinh doanh 

Căn cứ Điều lệ Công ty 

Căn cứ yêu cầu của các cơ quan chức năng đồng thời bảo đảm hoạt 

động bình thường của Công ty, mang lại hiệu quả cao nhất; 

Hội đồng quản trị  Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông 

qua  chủ trương về việc cho bổ sung chức năng : tư vấn thiết kế, giám sát 

các công trình dân dụng và công nghiệp, cầu đường bộ… nhằm tự thực 

hiện các công trình trong Công ty.   

 

Kính trình. 

                                                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                           CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

Nôi nhaän : 

- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

thường niên năm 2014 


